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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ในรายวิชา การจัดการพฤติกรรม (SPE 3201)โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษ ช้ันปีท่ี 3 คณะครศุาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม ่ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 85 คน  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบ STAD (Student Team Achievement Division) รายวิชา 
การจัดการพฤติกรรม (SPE 3201) และ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 2 ฉบับ คือ 
แบบทดสอบระหว่างเรยีน และ แบบทดสอบปลายภาคเรียน การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 
37.65 รองลงมาคือระดับดเียี่ยม ร้อยละ 27.06 นอกจากน้ีแล้วยังพบว่า นักศึกษาทั้งหมดมีคะแนนเฉลี่ย (    ) 
81.27 คะแนน ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 7.13  
 

ค าส าคัญ :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน / นักศึกษา / การเรียนรู้แบบร่วมมือ/ เทคนิค STAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          *อาจารย์ประจ าภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study the academic achievement of undergraduate 
students in special education at Chiang Mai Rajabhat University in behaviour management 
course (SPE 3201) through cooperative learning by STAD technique. The total of 85 students 
studied in the first semester of 2013 academic year. The instruments for this research 
consisted of the activity plan using STAD (Student Team Achievement Division) technique on 
the behaviour management for children with special needs course (SPE 3201) and two the 
academic achievement tests (Formative and final). Data were analysed by using frequency, 
mean, and standard deviation. The research results were found that most of students 
(37.65%) performed very well in their academic achievement followed by excellent level 
(27.06%). Additionally, the students had their means score (    ) = 81.27 and standard 
deviation (SD) = 7.13.  
 

Keywords : Academic Achievement / Undergraduate Students / Cooperative Learning 
    / STAD Technique 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเกีย่วกับปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีเป้าหมายสูงสดุที่การยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาของเยาวชนเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และ ความเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งแนวทางของการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าวมีจุดมุ่งหมาย เพื่อสร้างบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ องค์กรแห่งการเรยีนรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น  โดยที่ผู้ผ่านการศึกษาแตล่ะคนจะมี
ความสามารถและคณุลักษณะพื้นฐานท่ีส าคัญ ซึ่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ได้
ก าหนดให้การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคน ให้โอกาสทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และให้มีเสรีภาพทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลกัประกันได้ว่า ครผูู้สอน ผูเ้รียน มเีสรภีาพ
ในการเรียนการสอน ช่วยส่งเสรมิให้มีการค้นหารูปแบบการเรยีนการสอนใหม่ๆ อันจะน าไปสู่การพัฒนา
การศึกษาให้มีคณุภาพยิ่งข้ึนจึงไดม้ีพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2 
พ.ศ. 2545) ขึ้น เพื่อเป็นกรอบและแนวปฏิบัติในการพัฒนาการศึกษา 

 การเรยีนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) นับเป็นวิธีการจัดการเรยีนการสอนรูปแบบหนึ่งที่
ตอบสนองต่อแนวทางใหผู้้เรยีนเปน็ศูนย์กลางด้วยการเรียนรูผ้่านการจัดกิจกรรมกลุ่ม ให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบ แก้ปัญหาร่วมกัน เพื่อให้ตนเองและกลุ่มประสบความส าเร็จ ดังท่ี จิรัชญา ทิขัตติ (2550, หน้า 2) 
กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือน้ัน เป็นการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน โดยครูจะเป็นผู้จัดแบ่งกลุม่ออกเป็น
กลุ่มเล็กประมาณกลุ่มละ 4-6 คน สมาชิกในกลุ่มจะมีความสามารถในการเรียนรู้ที่ต่างกัน ผู้เรียน หรือสมาชิกใน
กลุ่มมโีอกาสแสดงความคดิเห็น มีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบหนา้ที่ของตน ร่วมกับสมาชิกในกลุม่ เพื่อ
ความส าเร็จหรือเป้าหมายของกลุม่ โดยอาศัยทักษะการอยูร่่วมกันในสังคมและทักษะการเรียนรู้ร่วมกบับุคคลอื่น 
และที่ส าคัญสมาชิกภายในกลุ่มจะต้องร่วมรับผิดชอบผลแห่งการกระท าในกิจกรรมนั้นๆ ตามที่ครูได้ตัง้เกณฑ์ไว้
การเรยีนแบบร่วมมือกัน เป็นวิธีการเรยีนที่เน้นการจดัสภาพแวดล้อมทางการเรยีนให้นักเรียนไดเ้รียนร่วมกันเป็น
กลุ่มเล็กๆกลุ่ม โดยแตล่ะกลุ่มจะประกอบด้วยเด็กเก่ง เด็กปานกลาง และเด็กอ่อนอยูร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มไม่
เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองเท่านั้น แต่จะต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชกิทุกคนใน
กลุ่ม ความส าเร็จของแต่ละบุคคลคือความส าเร็จของกลุ่ม (สมเกตุ อุทธโยธา, 2555, หน้า 142)  



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2558         ISSN 2408 - 0845
34

 

 การเรยีนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) นั้นประกอบด้วยหลายวิธีท่ีมีเทคนิคต่างๆ ในการ
กระตุ้นให้เกดิกระบวนการเรียนรูเ้ช่น มุมสนทนา (Corners), เอส ที เอ ดี (STAD), ปริศนาความคิด (Jigsaw), 
และการเล่าเรื่องรอบวง (Round Robin) เป็นต้น (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาต,ิ 2544, 
หน้า 60-63) อย่างไรก็ตามสลาวิน (Salavin, 1995, p.41) กล่าวถึงเทคนิคการเรยีนแบบร่วมมือด้วยวธิี เอส ที 
เอ ดี ว่าเป็นรูปแบบหน่ึงของการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ทีส่ามารถใช้ได้กับทุกวชิา ตั้งแต่
คณิตศาสตรไ์ปจนถึงภาษา หรือสงัคมศึกษา และใช้ไดก้ับระดับการศึกษา ตั้งแต่ช้ันประถมศึกษาจนถงึ
มหาวิทยาลยั  จุดประสงคห์ลักของการใช้วิธี เอส ที เอ ดี ก็เพื่อที่จะจูงใจให้ผู้เรียนกระตือรือร้น กล้าแสดงออก
และช่วยเหลือกันในการท าความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ อย่างแท้จริง สลาวิน (Slavin, 1978, p.41) กล่าวเพิ่มเตมิ 
ว่าการเรยีนด้วยเทคนิค เอส ที เอ ดี เป็นวิธีการเรยีนแบบร่วมมือท่ีง่ายที่สุด และเป็นตัวอย่างที่ดีท่ีสุดส าหรับครู
ในการเริ่มต้นใช้วิธีการเรยีนแบบรว่มมือในห้องเรียน พัฒนาขึ้นเพ่ือขจัดปัญหาทางการศึกษา มุ่งเน้นทักษะการ
คิด การเรียนท่ีเป็นระบบเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับการเรียนเป็นกลุ่ม และเป็นวิธีการสรา้งสัมพันธภาพระหว่าง
ผู้เรยีน 
 ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชาการจดัการพฤติกรรม (SPE 3201) ส าหรับนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในครั้งท่ีผ่านมา พบว่านักศึกษาที่ศึกษาในรายวิชานี้มี
ผลสัมฤทธ์ิที่ยังไมเ่ป็นที่พอใจ ประกอบกับธรรมชาติของลักษณะเนื้อหาวิชาในเชิงทฤษฎี ท าให้การจัดการเรยีน
การสอนมลีักษณะที่เน้นไปในเชิงบรรยายเป็นส่วนใหญ่ นักศึกษามกัขาดการมสี่วนร่วมและปฏิสมัพันธ์กัน
ระหว่างผูส้อนและเพื่อนร่วมชั้น ท าให้บรรยากาศขาดความกระตือรอืร้นและไม่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งไม่
เหมาะสมกับการจัดการสภาพการเรียนการสอนในยุคปัจจบุัน ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวชิาการศึกษาพิเศษด้วยการใช้การเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยเฉพาะรูปแบบ
ความร่วมมือแบบ STAD (Student Teams – Achievement Division) เน้นให้แตล่ะคนจะมีความรบัผิดชอบ
ในหน้าท่ีของตนเองและจะต้องร่วมมือกับสมาชิกในกลุ่มท าความเข้าใจในบทเรียนนั้นเพื่อความส าเร็จของกลุ่ม  
ท าให้นกัศึกษามีความสนใจที่จะศกึษา มีความกระตือรือร้นในการเรยีน และมผีลสัมฤทธ์ิที่ดีขึ้น อีกท้ังส่งผลให้
การเรยีนการสอนวิชาการจัดการพฤติกรรม ประสบความส าเรจ็และเป็นแนวทางในการปรับใช้ในการเรียนการ
สอนครั้งต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม่ ในรายวิชา การจัดการพฤติกรรม (SPE 3201) โดยการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาแบบหนึ่งกลุ่มวัดหลังเรียนครั้งเดยีว (The One Shot Case Study 
Design)  (เกตุมณี  มากมี, 2550, หน้า 103) 
           เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย    
 ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัย ภายใต้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา การจัดการ
พฤติกรรม (SPE 3201) โดยมีเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
 1. กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบ STAD (Student Team Achievement Division) 
รายวิชา การจัดการพฤติกรรม (SPE 3201) 
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 2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน จ านวน 2 ฉบับ คือ แบบทดสอบระหว่างเรียน และ 
แบบทดสอบปลายภาคเรียน โดยแบ่งเนื้อหาของแบบทดสอบออกเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยการเรียนรู้ ที ่1-4   
สอบระหว่างภาคเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 5-8 สอบปลายภาคเรียน   

1.การสรา้งและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
           ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยดังนี ้
      1.1 การสร้างและหาคณุภาพกิจกรรมจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบ STAD (Student 
Team Achievement Division) ในรายวิชา การจัดการพฤติกรรม (SPE 3201) ได้ด าเนินการดังนี้ คือ ศึกษา
ค าอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาพิเศษ แล้วน ามาก าหนดบทเรียน ได้ทั้งหมด 8 หน่วยการเรยีนดังนี้  
บทที่ 1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรม, บทที่ 2 ลักษณะของพฤติกรรมและปัญหาของเดก็ท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ, บทที่ 3 การตรวจสอบปัญหาทางพฤติกรรม,บทที่ 4 การวางแผนจัดการพฤติกรรมเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษ, บทที่ 5 ทฤษฎี การเรียนรู้และหลักการจดัการพฤติกรรม, บทที่ 6 เทคนิคในการจัดการ
พฤติกรรมเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ, บทที่ 7 กิจกรรมส่งเสริมพฤตกิรรมที่พึงประสงค์และป้องกันพฤติกรรมที่
ไม่พึงประสงค,์ และบทที่ 8 จรรยาบรรณในการจดัการพฤติกรรมส าหรับเด็กท่ีมีความต้องการพเิศษ  

   1.2 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีด้านการจัดการพฤติกรรม ลักษณะและความต้องการของเด็กท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ วิธีการในการจดัการพฤติกรรมตลอดจนกิจกรรมทีส่่งเสรมิพฤติกรรมและป้องกันพฤติกรรมทีไ่ม่ 
พึงประสงค์ต่างๆ  

   1.3 ออกแบบการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบ STAD (Student Team 
Achievement Division) ในรายวิชา การจัดการพฤติกรรม (SPE 3201) ให้สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ใน
เนื้อหารายวิชาดังกล่าวท้ัง 8 บทข้างต้นดังนี้ 

       1.3.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรยีนและแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ ประกอบด้วย ผู้สอนแนะน าทักษะใน
การเรยีนรู้ร่วมกัน ระเบียบกลุม่ บทบาทและหน้าท่ี แจ้งวัตถุประสงค์ และท ากิจกรรมร่วมกัน 

1.3.2 ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน น าเข้าสู่เนื้อหา ซึ่งผู้สอนจะแบ่งกลุ่มผูเ้รียนโดยคละ
ความสามารถ และมอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาจากสื่อและเอกสารประจ าบท สมาชิกภายในกลุ่ม
แบ่งหน้าท่ีความรับผดิชอบตามทีต่กลงกันไว ้

1.3.3 ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม นักศึกษาเรียนรู้ร่วมกันในกลุม่ย่อย โดยทีแ่ต่ละคนผลัดกันให้ความรู้ใน
หัวข้อท่ีตนศึกษา โดยนักศึกษาที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงท าหน้าที่สรุปเนื้อหาใหเ้พื่อนในกลุ่มส่วนนักศึกษาท่ี
มีผลสัมฤทธ์ิปานกลางและต่ าท าหน้าท่ีรับฟังและซักถามส่วนท่ียังไม่เข้าใจ จากน้ันจึงสลับบทบาทกันจนครบใน
กลุ่มและจึงช่วยกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่ผู้สอนมอบหมาย 

1.3.4 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ในขั้นนี้เป็นการตรวจสอบว่านักศึกษาได้ปฏบิัติครบถ้วน
แล้วหรือยัง 

1.3.5 ขั้นสรุปบทเรียน ผู้สอนใช้วิธีสุ่มนักศึกษาบางกลุม่รายงานผลหรือซักถามเพื่อสรุปเนื้อหา
การเรยีนการสอน 

1.3.6 ขั้นวัดและประเมินผลการท างานกลุ่ม นักศึกษาแต่ละกลุ่มท าการประเมินผล การท างาน
ของกลุ่ม โดยใช้แบบสังเกต และท าแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคลท าเมื่อเรียนจบบทเรยีนแตล่ะบท ครูตรวจผล
การสอบ พิจารณาผลเป็นคะแนนรายบุคคลและคะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม  

1.3.7 ขั้นสร้างความประทับใจ ผู้สอนประกาศคะแนนของกลุม่ให้ทราบพร้อมค าชมหรือรางวัล
ให้กับกลุ่มที่ท าคะแนนเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เป็นการจูงใจให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าเร็จของกลุ่ม 
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   1.4 จัดพิมพ์เนื้อหาและจัดท าสือ่ประกอบแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาการจัดการ
พฤติกรรม (SPE 3201) ตรวจทานความถูกต้องและแกไ้ข 

   1.5 การหาคุณภาพของ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา การจัดการพฤติกรรม (SPE 
3201) ผู้วิจัยได้ใหผู้้เชี่ยวชาญในหลักสูตรการศึกษาพิเศษ จ านวน 3 ท่าน พิจารณาหาค่าความเหมาะสม ถูกต้อง
ของหลักการ โครงสร้างของสื่อ เนือ้หา และรูปแบบของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยก าหนดให ้ดีมากได้ 
5 คะแนน ดีได้ 4 คะแนน ปานกลางได้ 3 คะแนน น้อยได้ 2 คะแนน น้อยมากได้ 1 คะแนน แล้วหาคา่เฉลี่ยไป
เปรียบเทยีบกับเกณฑ์ที่ศรีพรรณ สิทธิพงศ์ (2542: 187) ได้แนะน าไว้ พบว่า ค่าเฉลี่ย (    ) ของความเหมาะสม
ของนวัตกรรมอยู่ในระดับดมีาก (4.67) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.58 

   1.6  ปรับปรุง แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ในรายวิชา การจัดการพฤติกรรม (SPE 3201) ให้
ถูกต้อง เหมาะสม ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

2. การสร้างและหาคณุภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี ้
   2.1 ขั้นตอนการจัดท าแบบทดสอบระหว่างเรยีนและหลังเรียน มีดงันี้ 
        2.1.1 ออกแบบทดสอบเปน็แบบทดสอบอัตนัยโดยแบบทดสอบระหว่างเรยีนมีจ านวน 5 ข้อ

และแบบทดสอบหลังเรียนจ านวน 5 ข้อ ที่สอดคล้องกับจุดประสงคก์ารเรยีนรู้และเนื้อหารายวิชา การจัดการ
พฤติกรรม (SPE 3201) 
                    2.1.2 น าแบบทดสอบที่สร้างแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการวดัประเมินผล                     
ในหลักสูตรการศึกษาพเิศษ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามหลักการวัดและประเมินผลและความตรงตามเนื้อหา
และโครงสร้าง (Construct validity) ระหว่างข้อสอบแต่ละข้อกับจดุประสงค์การเรียนรู้ ความเหมาะสมของ
จ านวนข้อกับระยะเวลา และความเป็นปรนัยของข้อค าถามการตรวจให้คะแนน ผลการประเมินแบบทดสอบ
อัตนัยระหว่างเรียนจ านวน 5 ข้อ เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายค่าตามสูตรของ วิธนีและซาเบอร์ (Whithney & 
Sabers, 1970; อ้างถึงใน กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์, 2540, หน้า 152) มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ ระหวา่ง 0.42-
0.75 และค่าความยากรายข้อระหว่าง 0.55-0.76 และค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสทิธ์ิอัลฟา 
(α) ของครอนบาคของแบบทดสอบอัตนัยตามข้อเสนอแนะของ โกวิท ประวาลพฤกษ ์(2527, หน้า 276) ได้คา่
เท่ากับ 0. 81  

          ผลการประเมินแบบทดสอบอัตนัยหลังเรียนจ านวน 5 ข้อ ด้วยวิธีการเดียวกันมี ค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อ ระหว่าง 0.62-0.78 และค่าความยากรายข้อระหว่าง 0.46-0.73 และค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (α) ของครอนบาค ของแบบทดสอบอัตนัย ได้ค่าเท่ากับ 0. 84 
                  2.1.3 จัดพิมพ์แบบทดสอบเพื่อใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

การเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีวิธีการ ดังนี้ 

   1. ก่อนการทดลองได้ชี้แจงการเรียนแบบร่วมมือการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบ 
STAD (Student Team Achievement Division) ให้นักศึกษาไดร้ับทราบ 

   2. ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดขึ้น และให้ท าแบบฝึกหัด หลังจากเรยีนใน
แต่ละหน่วยการเรียน จ านวน 60 ช่ัวโมง ตลอดภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

   3. การประเมินผลการเรยีนรู้ของนักศึกษา จ าแนกเป็น 2 ครั้ง คือระหว่างภาคเรียนและ                  
ปลายภาคเรยีน   
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    4. น าข้อมูลทั้งหมดตลอดทั้งภาคเรียนมาประเมินผลตามเกณฑ์ทีก่ าหนดจากการประชุมข้อตกลง
คณาจารย์ของหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ดังนี ้
 

ระดับคะแนน ความหมาย ช่วงคะแนน 
 

A ดีเยี่ยม 86-100 
B+ ดีมาก 80-85 
B ดี 74-79 
C+ ดีพอใช้ 68-73 
C พอใช้ 62-67 

D+ อ่อน 56-61 
D อ่อนมาก 50-55 
E ตก 0-49 

 

การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
   การวิเคราะห์ข้อมลูการวิจัย อาศยัโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows โดยจะน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลตามประเภทสถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
เป็นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในรูปแบบของค่าสถติิเบื้องตน้ต่างๆ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

ระยะเวลาที่ท าการวิจัย 
ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2556 ถึง เดือนพฤษภาคม 2557 ระยะเวลา 

12 เดือน 
 

ผลการวิจัย 
การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏั

เชียงใหม่ ในรายวิชา การจัดการพฤติกรรม (SPE 3201) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 85 คน  โดย
การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD (Student Team Achievement Division) สรุปผลได้ดังนี้  
 1. ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรูร้ายวิชา การจัดการพฤติกรรม (SPE 3201) ของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากเกณฑ์พบว่า ทุกคนสอบผ่านเนื่องจากได้คะแนนมากกว่า 50 
ขึ้นไปและพบว่านักศึกษาไดร้ะดับคะแนนสูงสดุคือ 95 คะแนน และมีคะแนนต่ าสุด คือ 57 คะแนน เมื่อพิจารณา
คะแนนรายบคุคลพบว่าระดับผลการเรยีนดีเยีย่มสูงสุดคือ 95 คะแนน ระดับผลการเรยีนดีมาก สูงสุดคือ 85 
คะแนน ระดบัผลการเรียนดี สูงสดุ คือ 79 คะแนน ระดับดีพอใช้ สงูสุดคือ 73 คะแนน ระดับพอใช้ สงูสุดคือ 66 
คะแนน และมีระดับคะแนนอ่อนคอื 57 คะแนน ซึ่งถือว่าเป็นระดบัคะแนนท่ีน้อยที่สุด 

 2. นักศึกษาส่วนใหญม่ีผลการเรียนอยู่ในระดับดมีาก มากท่ีสดุจ านวน 32 คน (ร้อยละ 37.65) 
รองลงมาคือระดับดเียี่ยม จ านวน 23 คน (ร้อยละ27.06) และระดับดี จ านวน 20 คน (ร้อยละ 23.53),      
ระดับดีพอใช้ จ านวน 6 คน (ร้อยละ 7.06), ระดับพอใช้ จ านวน 3 คน (ร้อยละ 3.53), และระดับอ่อนมาก 
จ านวน 1 คน (ร้อยละ 1.17)  
 3. นักศึกษามีผลการเรยีนโดยรวมอยู่ในระดับดมีาก คะแนนเฉลี่ย (81.27) คะแนน ค่าส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน (SD) เท่ากับ 7.13  
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อภิปรายผล  
 การจัดการเรยีนการสอนโดยน าเอาวิธีการการเรียนแบบร่วมมือ ที่เนน้ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียน
ได้มีความรับผิดชอบ รู้จักคิด รู้จักท า และรู้จักแก้ปญัหาร่วมกันเพื่อให้ตนเองและกลุ่มประสบผลส าเร็จ การ
จัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนการสอนทีฝ่ึกกระบวนการกลุ่มหรือฝึกทักษะทางสังคมในการ
ท างานร่วมกันเป็นกลุม่ที่มีผลสมัฤทธ์ิคละกัน โดยแต่ละกลุม่จะประกอบด้วยเด็กเก่ง เด็กปานกลาง และเด็กอ่อน
อยู่รวมกัน โดยเฉพาะรูปแบบความร่วมมือแบบ STAD (Student Teams-Achievement Division) ผู้เรยีนต้อง
ตั้งใจเรียนขณะที่อาจารย์สอนเพราะผู้เรียนต้องท าแบบทดสอบหลังบทเรียนนั้นๆ สมาชิกในกลุ่มต้องท างาน
ร่วมกันช่วยเหลือกัน และจะต้องรว่มมือกับสมาชิกในกลุม่ท าความเข้าใจในบทเรียนนั้นเพื่อความส าเรจ็ของกลุ่ม
เพราะคะแนนท่ีไดจ้ะเป็นคะแนนของกลุ่มมิใช่ของผู้ที่ท าคะแนนไดสู้งสุดในกลุม่ ท าให้แต่ละคนเกดิแรงจูงใจท่ีจะ
ช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มให้เกดิการเรียนรู้เรื่องที่ตนศึกษาเหมือนๆ กัน ไม่มีการทอดทิ้งสมาชิกในกลุ่ม ท าให้
นักศึกษามีความสนใจที่จะศึกษา มีความกระตือรือร้นในการเรียน  เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มต้องร่วมมอืกันท างาน
จึงจะท าให้กลุ่มของตนประสบความส าเร็จ เมี่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างกันกับสมาชิกในกลุม่ ความรู้ที่
เกิดขึ้นจึงเป็นความรู้ที่คงทนและท าให้ผู้เรยีนเกิดความเข้าใจได้อย่างแท้จริงจึงท าให้ส่งผลต่อคะแนนของ
นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับดเีดน่ ดีเยี่ยมไดม้าก ความร่วมมือแบบ STAD จึงเป็นสิ่งท่ีช่วยให้การเรยีนการสอน
วิชา การจัดการพฤติกรรมประสบความส าเร็จและมผีลสัมฤทธ์ิที่ดีขึน้ด้านผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาทักษะด้าน
ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูร้ายวิชา การจัดการพฤติกรรม (SPE 3201) พบว่านักศึกษามีผลการเรียนโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก ทั้งนี้เพราะในกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ได้ยึดหลักการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ค านึงถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นหลัก โดยผู้วิจัยหลักไดต้กลงเป็นหลักการร่วมกันกับนักศึกษาทุกคนถึงหลักการเรียนรู้ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีจัดให้ในแตล่ะกิจกรรมตลอดภาคเรียน มีการประเมินท้ังแบบ
รายบุคคลและรายกลุ่มในแตล่ะกจิกรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นหรือข้อมูลพื้นฐาน (Based Line) ในการ
ออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ จึงท าให้ผู้เรยีนมีก าลังใจท่ีจะเรยีนรู้ จากนั้นจึงวางแผนพัฒนานักศึกษาโดยค านึงถึง
ความพร้อมและคณุค่าของรายวิชาที่จะเกิดผลต่อผู้เรียนเป็นหลักและต้องมีการฝึกซ้ าๆ โดยใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเชื่อมโยงของ ธอร์นไดค์ (Thorndike) 
ว่าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองของผู้เรียนในแตล่ะขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง (เกตมุณี มากมี, 
2550, หน้า 7) ได้แก่ กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) กฎนี้กล่าวถึงความพร้อมของผู้เรยีนทั้งทางด้าน
ร่างกาย และจติใจ ถ้าร่างกายเกิดความพร้อมแล้วได้กระท าย่อมเกิดความพึงพอใจ แต่ถ้ายังไม่พร้อมทีจ่ะท าแล้ว
ถูกบังคับให้กระท า จะท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) กฎนี้หมายถงึ รู้การ
สร้างความมั่นคงการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่ถูกตอ้ง โดยการฝึกหัดกระท าซ้ าบ่อยๆ ย่อมท าให้
เกิดการเรียนรู้ได้นานและคงทนถาวร กฎแห่งผลที่พอใจ (Law of Effect) กฎนี้ ได้กล่าวถึงผลที่ได้รับเมื่อแสดง
พฤติกรรมการเรียนรู้แล้วว่าถ้าได้รบัผลที่พึงพอใจ ย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไปอีก แต่ถ้าไดร้ับผลที่ไม่พึงพอใจก็ไม่
อยากจะเรยีนรู้หรือเกิดความเบื่อหน่าย นอกจากนี้แล้ว การเรียนรูแ้บบร่วมมือยังช่วยให้นักศึกษาไดฝ้ึกฝนการ
ท างานเป็นกลุ่ม เพื่อฝึกทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การยอมรับความสามารถของผู้อื่น การแก้ปัญหาความขัดแย้ง
อันเป็นการส่งเสรมิการมีทักษะทางสังคมส าหรับนักศึกษาในอนาคตอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  สลาวิน 
(Slavin, 1978, p. 41) ว่า เทคนคิการเรยีนแบบร่วมมือนี้ เป็นการเรียนท่ีเป็นระบบเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับการ
เรียนเป็นกลุ่ม และเป็นวิธีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียน นอกจากนี้แล้ว การเรียนรู้จากกิจกรรมด้วย
เทคนิคดังกล่าวท าให้บรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เรียนไดม้ีส่วนร่วมและลดบทบาทของ
ผู้สอนที่เป็นศูนย์กลางให้เป็นผู้แนะน า ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการคิดมากข้ึน ซึ่งเป็นไปตามค ากลา่วของ  
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จุฑาภรณ ์กมลชัย วงศ์ค าด ี(2544, หน้า 4) ที่ว่าการเรียนแบบร่วมมอืว่าเป็นวิธีการจัดการเรยีนการสอนท่ี
น่าสนใจและเป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ให้ผู้เรียนได้มีความรับผดิชอบ รู้จักคิด รู้จักท า และรูจ้ัก
แก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้ตนเองและกลุ่มประสบผลส าเร็จ เนื่องจากเป็นวิธีการทีเ่น้นให้ผู้เรียนแตล่ะคนมีการ
ตรวจสอบและน าผลการท างานเสนอในกลุ่มๆจะท าหน้าท่ีช่วยเหลือว่าใครอ่อนด้านใด คนท่ีเก่งจะช่วยเหลือด้าน
นั้น ซึ่งท าให้การท างานกลุ่มเข้มแข็งขึ้น (พระมหาโสพล จันทร์ฤทธ์ิ, ปรีชา สุขเกษม, และประเสริฐ เรอืนนะการ, 
2553, หน้า 122) 
 ปัญหาและอุปสรรคที่พบใน กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบ STAD (Student 
Team Achievement Division) ในรายวิชาการจัดการพฤติกรรม (SPE 3201) นั้น เนื่องจากนักศึกษาไม่มี
ประสบการณ์ในการเรียนรูด้้วยเทคนิคแบบ STAD มาก่อน เมื่อผู้วิจยัอธิบายขั้นตอน  ในช่วงแรก พบว่า 
นักศึกษายังเคยชินกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมที่ต่างคนต่างเรียนรู้ โดยเฉพาะในข้ันตอนของเทคนิคนี้ 
ที่จะต้องมีการแบ่งกลุม่คละความสามารถของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม พบว่า ในช่วงแรกนักศึกษาก็ยังเลือกนั่งกับ
กลุ่มเพื่อนที่ตนคุ้นเคย และไม่กล้าอธิบายให้หรือแบ่งปันความรู้ให้แก่สมาชิกในกลุ่ม ผู้วิจัยจึงต้องอธิบายและเน้น
ย้ าให้นักศึกษาเข้าใจและชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการเรยีนการสอนในวิชานี้จึงท าให้การเรียนการสอนลุล่วงไปได ้
นอกจากน้ีปัญหาที่เกิดจากสภาพห้องเรียนที่พบคือ ห้องเรียนมีขนาดแคบ ท าให้เป็นอุปสรรคในการท างานเป็น
กลุ่ม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
    1. ควรอธิบายหรือการสาธติขั้นตอนให้นักศึกษาเข้าใจลักษณะกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ใหชั้ดเจน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและปฏิบัตตินตามหน้าที่ท่ีได้รับหมายของกลุม่ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

    2. การจัดการเรยีนการสอนแบบ STAD จะประสบผลส าเร็จเมื่อผู้เรยีนที่เป็นสมาชิก ทุกคนใน
กลุ่ม มีความรู้ในเรื่องที่เรียนรู้อย่างแท้จริง หรือได้รบัการช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่มให้เรยีนรูไ้ด้ทุกคน
เพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการทดสอบเพื่อประเมินว่าทุกคนเข้าใจในที่สิ่งผู้สอนต้องการให้เรียนรู้หรอืไม่ ซึ่ง
ผู้สอนอาจใช้วิธีทดสอบโดยการสุ่มเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มใหเ้ป็นผู้ตอบค าถาม หากในกรณีที่ผู้เรียนท่ีถูก
สุ่มมาตอบไมไ่ด้นั้น มักพบว่าสมาชิกในกลุ่มมักจะใช้วิธีการแอบบอกค าตอบให้แก่เพื่อน ซึ่งท าให้การประเมินไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ดังนั้นผู้สอนจึงควรเน้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงเหตุผลที่ผูส้อนด าเนินการใน
ขั้นตอนดังกล่าว เพื่อให้กิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว ้
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรมีการศึกษาโดยการทดลองใช้ กิจกรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบ STAD 
(Student Team Achievement Division) กับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ ในรายวิชาอื่นๆ  
 2. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีได้เข้าร่วมใช้ กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคแบบ STAD (Student Team Achievement Division) 
 3. ควรมีศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา ในรายวิชา การจัดการพฤติกรรม (SPE 
3201) ระหว่างนักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบบ STAD (Student Team Achievement Division) 
กับเทคนิคอื่นๆ เป็นต้น 
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