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บทคัดย่อ
	 การวจิยัครัง้น้ีมจุีดมุง่หมาย	เพ่ือศึกษาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาเรยีนรายวชิาการจดัการศกึษาแบบเรยีนรวม	เร่ืองเทคนคิ

การสอนในชัน้เรียนรวม	และการจัดการพฤตกิรรมในชัน้เรยีนรวม	ก่อนการจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมอืร่วมกบัผงัความคดิระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม	 เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเรียนรายวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	 เรื่อง

เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวมและการจัดการพฤติกรรมในช้ันเรียนรวม	 หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับผังความคิด	

ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเรียนรายวิชาการจัดการศึกษาแบบ												

เรียนรวม	 เรื่องเทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวม	 และการจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนรวม	 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือร่วมกับผังความคิดของกลุ่มทดลอง		กลุ่มตัวอย่าง	เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี	ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา	การจัดการ

ศึกษาแบบเรียนรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 ภาคเรียนท่ี	 2/2556	 จ�านวน	 2	 หมู่เรียนการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธ	ี								

แบบสุ่มอย่างง่าย	(Simple	Random	sampling)	โดยการจับสลากเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	คือ	แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	 และแบบวัดผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	 เรื่อง	 เทคนิคการสอนใน											

ชั้นเรียนรวม	 และการจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	และสถิติที่ใช้ในการทดสอบได้แก่	ค่า	t-test	

	 ผลการวิจัย	พบว่า

	 1.	 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษารายวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	 เรื่องเทคนิคการสอนในช้ันเรียนรวม	 และการ

จัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนรวม	ก่อนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับผังความคิดของกลุ่มทดลอง	และกลุ่มควบคุม	อยู่ใน

ระดับปรับปรุง	

	 2.	 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเรียนรายวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	 เรื่องเทคนิคการสอนในช้ันเรียนรวม	 และ

การจัดการพฤตกิรรมในชัน้เรยีนรวม	หลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืร่วมกบัผังความคดิ	ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ

ค่าเฉลีย่ผลการเรยีนรูข้องกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคมุ	โดยภาพรวมและในแต่ละเนือ้หาย่อย	แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	.05	

การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเรียนรายวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
เรื่อง เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวมและการจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนรวม

จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับผังความคิด
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	 3.	 ผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเรียนรายวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	 เรื่องเทคนิคการสอนในช้ันเรียนรวม	 และ

การจดัการพฤตกิรรมในชัน้เรยีนรวม	ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมอืร่วมกบัผงัความคดิของกลุม่ทดลองแตกต่างกนั

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

ค�าส�าคัญ :	การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับผังความคิด,	ผลการเรียนรู้,	วิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

ABSTRACT
	 The		objectives	of	this	research	were	1)	to	study	the	results	of	learning	on	inclusive	education	subject		

titled	classroom	theme	techniques	and	behavioral	management	through	cooperative	learning	and	mind	

mapping	between	experimental	group	and	control	group.	2)	to	compare	the	results	of	learning	on	inclusive	

education	 subject	 titled	 classroom	 theme	 techniques	 and	behavioral	management	 before	 cooperative	

learning	and	mind	mapping	between	experimental	group	and	control	group.	3)	to	compare	the	results	of	

learning	on	inclusive	education	subject	titled	classroom	theme	techniques	and	behavioral	management	

before	 and	 after	 cooperative	 learning	 and	 mind	 mapping	 of	 control	 group.	 The	 samples	 were																																		

undergraduate	enrolled	on	inclusive	education	Nakhon	Ratchasima	Rajabhat	University,	School	Year	2/2013	

which	broken	into	two	groups.	The	samples	were	simple	randomed	sampling	by	draw	lots.The	research	

instruments	were	 less	plan	of	 inclusive	education	and	 test.	Data	were	analyzed	by	percentage,	mean,		

standard	deviation,	and	t-test.	

	 The	results	found	that:

	 1.	 The	results	of	learning	on	inclusive	education	subject	titled	classroom	instructional	techniques	

and	 behavioral	management	 before	 cooperative	 learning	 and	mind	mapping	 of	 control	 group	 and																						

experimental	group	were	at	a	low	average.	

	 2.	 The	results	of	learning	on	inclusive	educational	subject	titled	classroom	instructional	techniques	

and	behavioral	management	after	cooperative	learning	and	mind	mapping	between	experimental	group	

and	control	group.	The	average	mean	of	experimental	group	was	higher	than	control	group,	as	whole	and	

in	each	dimension	significantly	difference	at	.05

	 3.	 The	results	of	learning	on	inclusive	education	subject	titles	classroom	instructional	techniques	

and	 behavioral	management	 after	 cooperative	 learning	 and	mind	mapping	 was	 higher	 than	 before																					

significantly	at	.05

Keyword:	Cooperative	Learning	and	Mind	Mapping,	Learning	Results,	Inclusive	Education	Course

บทน�า
	 การจัดการเ รียนรู ้แบบกลุ ่มร ่วมมือเป ็นวิ ธีการ																					

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อม

ทางการเรียนให้แก่ผูเ้รียนได้เรยีนรูร่้วมกนัเป็นกลุม่เลก็ๆ	แต่ละ

กลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน

โดยทีแ่ต่ละคนมส่ีวนร่วมอย่างแท้จริงในการเรยีนรูแ้ละในความ

ส�าเรจ็ของกลุ่มทัง้โดยการแลกเปลีย่นความคิดเหน็การแบ่งปัน

ทรัพยากรการเรียนรู้รวมทั้งเป็นก�าลังใจแก่กันคนท่ีเรียนเก่ง												

จะช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อนกว่าสมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับ	

ผิดชอบต่อการเรียนของตนเท่านั้น	 หากแต่จะต้องร่วมรับ									

ผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่มความ

ส�าเรจ็ของแต่ละบคุคลคอืความส�าเรจ็ของกลุม่		เพือ่น�าผลทีไ่ด้

จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้น�าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน

ปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

เนื้อหาวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	และความต้องการ

ของสังคมต่อไป	(วิมลรัตน์		สุนทรโรจน์,	2545,	หน้า	51)
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	 การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	 เป็นการจัดให้เด็ก									

ทุกคนได้มีโอกาสเรียนด้วยกัน	 เคียงกันไปตลอดเวลาที่อยู่ใน

โรงเรยีนทัง้ในห้องเรยีนและนอกห้องเรยีน		ไม่ว่าเดก็คนนัน้จะ

มีความต้องการพิเศษหรือไม่ก็ตามทุกคนเรียนไปด้วยกัน												

ครูปฏิบัติต ่อนักเรียนเหมือนทุกคนเป็นเด็กปกติ	 (ผดุง												

อารยะวิญญู	และ	วาสนา		เลิศศิลป์,	2550,	หน้า	6)

	 ตามทีค่รุสุภาได้ก�าหนดมาตรฐานวชิาชพีคร	ู	มาตรฐาน

ที่	 3	 การจัดการเรียนรู ้ข้อที่	 5	 การบูรณาการการเรียนรู ้											

แบบเรียนรวม	 เพื่อให้ครูสามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการ	

เรียนรู้ของผู้เรียนและจ�าแนกระดับการเรียนรู้จากการวัดและ

ประเมินผล		มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	โดยครุศาสตร์

ได ้จัดวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมซึ่งอยู ่ ในกลุ ่ม								

วิชาชีพครู	 โดยมีหน่วยการเรียนรู้หน่ึงที่ว่า	 ด้วยการจัดการ

พฤติกรรมในชั้นเรียนรวม	 และเทคนิคการสอนเด็กท่ีมีความ

ต้องการพิเศษในชั้นเรียนรวม	ซึ่งนักศึกษาครูจ�าเป็นต้องได้รับ

ความรู้ความเข้าใจ		สามารถน�าไปประยุกต์สอนในชั้นเรียนได้

จรงิ		การจัดการเรยีนรูใ้นหน่วยการเรียนรูน้ี้จึงเน้นกระบวนการ

โดยการน�าเทคนิคการสอนต่างๆ	ประยุกต์ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม

เน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคัญ	(Cooperative		Learning)	เพือ่ให้ผูเ้รยีน

มีส่วนร่วมในการเรียนรู ้และมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเข้มข้น	

สามารถน�าไปสู่เนื้อหาอื่นๆ	 ได้ด้วย	 (สุนทรี	 ศิริอังกูร,	 2555,							

น.	1)

	 การจัดการเรียนการสอนแบบให้เรียนรู้ร่วมกันเป็น								

รูปแบบการสอนที่มุ ่งให้ผู ้ เรียนเกิดพัฒนาการและความ

ก้าวหน้าด้านผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเพิ่มขึ้น		โดยใช้ระบบ

กลุม่ย่อยเข้ามาเป็นวธิกีารส�าคญั	วธิกีารใช้การจดักลุม่นกัเรยีน

โดยวิธีการต่างๆ	อย่างหลากหลาย		การเรียนโดยร่วมมือหรือ

การสอนแบบให้เรียนร่วมกัน	 เรียกว่ากระบวนการสอนแบบ

ร่วมมือประสานใจ	(Cooperative		Learning)	เป็นกระบวน

การเรียนการสอนที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างทักษะการ

อยู่ร่วมกันในสังคมและทักษะในด้านเนื้อหาวิชาการต่างๆ	

เป็นการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง	 โดยจัดให้

นักเรียนที่มีความสามารถต่างกันได้เรียนและท�างานด้วยกัน

เป็นกลุ่มๆ	 เพ่ือให้ช่วยเหลือกันและกันภายในกลุ่ม	 (สมพงษ	์	

สงิหะพล,	2544,	น.	175)	ร่วมกบัผงัความคิด	(Mind	mapping)	

ซ่ึงเป็นกระบวนการที่อยู่ภายในสมอง	 โดยผังความคิดเป็น

เหมือนกระจกที่สะท้อนการคิดรอบทิศทางของเราออกมาให้

ได้รับรู้	 	 ท�าให้เข้าใจระบบความคิดของตนเองและท�าให้เกิด

อสิระทางความคดิลกัษณะของผงัความคดิเป็นการเขยีนได้รอบ

ทิศทาง	(ชัยวัฒน์		สุทธิรัตน์,	2552,	น.	263)		ซึ่งผังความคิด

สามารถน�ามาใช้ในการเรียบเรียงความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่

ได้จากการเรียนการสอนในเนื้อหารายวิชา

	 จากเหตุผลดังกล่าว	 จึงมีความสนใจผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาการ

จัดการศึกษาแบบเรียนรวมมีนักศึกษาปกติและนักศึกษาที่มี

ความบกพร่องทางการได้ยิน	 และบกพร่องทางการเห็น											

เรยีนรวมกนัในชัน้เรยีน	ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษา	เพือ่หา

วิธีการช่วยเหลือให้นักศึกษาที่มีความบกพร่องสามารถเรียนรู้

ร่วมกันกับนักศึกษาปกติ	โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ร่วมกบัผงัความคดิสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานเขียน	และสรปุ

ความรู้ท่ีได้รับในรูปของผังความคิด	 และเม่ือส�าเร็จการศึกษา

นักศึกษาครูจะเป็นครูที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้

ส�าหรับผู้เรียน	ครูจึงเป็นตัวแปรที่ส�าคัญในระบบโรงเรียนที่จะ

สร้างรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับการรับรู้ของ							

ผูเ้รยีน	ซึง่จะส่งผลให้ผูเ้รยีนทีจ่ะยอมรบัซึง่กนัและกันในความ

แตกต่างทางร่างกาย	สติปัญญา	อารมณ์และสังคมของผู้เรียน

ทีม่คีวามบกพร่อง	ตลอดจนสามารถเข้าใจถึงความเหมอืนและ

ความไม่เหมือนในการอยู่ร่วมกันได้สังคมต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 1.	 ศกึษาผลการเรยีนรู้ของนกัศกึษาเรียนรายวชิาการ

จัดการศึกษาแบบเรียนรวม	 เรื่องเทคนิคการสอนในช้ัน										

เรียนรวม	และการจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนรวม	ก่อนการ

จัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือร่วมกับผังความคิดระหว่างกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคุม

	 2.	 เปรียบเทียบผลการเรียนรู ้ของนักศึกษาเรียน

รายวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	 เรื่องเทคนิคการสอน

ในชั้นเรียนรวมและการจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนรวม									

ก่อนการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืร่วมกบัผงัความคดิ	ระหว่าง

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม

	 3.	 เปรียบเทียบผลการเรียนรู ้ของนักศึกษาเรียน

รายวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	 เรื่องเทคนิคการสอน

ในช้ันเรียนรวม	 และการจัดการพฤติกรรมในช้ันเรียนรวม								

ก่อนและหลงัการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืร่วมกบัผงัความคิด

ของกลุ่มทดลอง	
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ประโยชน์ของการวิจัย
	 1.	 การวิจัยในครั้งนี้จะได้แนวทางการจัดการเรียน									

การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับผังความคิด	 เพื่อน�าไปใช้ในการ

พัฒนาผลการเรียนรู้ในเนื้อหารายวิชาอ่ืนๆ	 ซึ่งจะช่วยให้

นักศึกษามีผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

	 2.	 เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอน

ส�าหรับอาจารย์หรือบุคลากรที่สนใจในการจัดการเรียนการ

สอนในช้ันเรยีนทีม่นีกัศึกษาในชัน้เรยีนร่วม	โดยสามารถจัดการ

เรียนการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับผังความคิด

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 ประชากรเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียน

เรียนรายวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	 ภาคเรียน	

2/2556	 ประกอบด้วย	 โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ	 1															

หมู่เรียน	 โปรแกรมวิชาพลศึกษา	 1	 หมู่เรียน	 โปรแกรมวิชา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป	จ�านวน	2	หมู่เรียน	รวมทั้งสิ้น	4	หมู่เรียน	

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมา	 ภาคเรียนที่	 2/2556	 จ�านวน	 2	 หมู่เรียนการ

ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างผูวิ้จัยใช้อตัราส่วน	50%	ของจ�านวน

โปรแกรมวิชาที่ลงทะเบียนทั้งหมด	โดยใช้วิธีแบบสุ่มอย่างง่าย	

(Simple		Random	sampling)	โดยการจับสลาก

	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แผนการจัดการเรียนรู้

รายวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	เรื่อง	เทคนิคการสอน

ในชัน้เรียนรวม	และการจัดการพฤติกรรมในช้ันเรยีน	และแบบ

วัดผลการเรียนรู ้รายวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม									

เรือ่ง	เทคนคิการสอนในช้ันเรยีนรวม	และการจัดการพฤติกรรม

ในชั้นเรียน

	 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	การวิจัยเป็นแบบเชิงทดลอง	

(Experimental	research)	ด�าเนินการทดลองตามแบบแผน

การทดลองแบบ	 One	 group	 pretest-posttest	 design								

(ล้วน	สายยศ	และอังคณา	สายยศ,	2538,	น.	249)

	 1.	 ท�าการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนการสอนตาม

รายวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมประกอบด้วย	 เนื้อหา

เทคนิคการสอนในชั้นเรียนรวมจ�านวน	15	ข้อ	ใช้เวลาในการ

ทดสอบ	15	นาที	โดยท�าการทดสอบล่วงหน้าก่อนด�าเนินการ

ทดลอง	 บันทึกผลคะแนนการสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรียน	

(pretest)

	 2.	 ท�าการทดสอบวัดผลการเรียนรู้ก่อนการสอนตาม

รายวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมประกอบด้วย	 เนื้อหา

การจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนรวม	จ�านวน	15	ขอ้ใชเ้วลาใน

การทดสอบ	15	นาที	โดยท�าการทดสอบล่วงหน้าก่อนด�าเนิน

การทดลอง	บันทกึผลคะแนนการสอบไว้เป็นคะแนนก่อนเรยีน	

(pretest)

	 3.	 เมื่อสิ้นสุดการสอนจัดการเรียนการสอนตาม

รายวชิาการจัดการศกึษาแบบเรยีนรวม	ด�าเนนิการทดสอบโดย

ใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันท่ีใช้ในการทดสอบก่อนการสอน		

บนัทกึผลคะแนนสอบไว้เป็นคะแนนหลงัการเรยีน	(posttest)

	 การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตทิีใ่ช้	ค่าเฉลีย่	(Mean)	และ

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)และทดสอบ

ค่าt-test		

ผลการวิจัย
	 1.	 ผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาเรยีนรายวิชาการจดัการ

ศกึษาแบบเรยีนรวม	เรือ่งเทคนคิการสอนในชัน้เรยีนรวม	และ

การจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนรวม	 ก่อนการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมอืร่วมกบัผงัความคดิของกลุม่ทดลอง	ในภาพรวมอยู่

ในระดับปรับปรุง	(X	=	2.00,	S.D.	=	0.25)	และเมื่อพิจารณา

ตามเนื้อหา	 พบว่า	 แต่ละเน้ือหาอยู่ในระดับปรับปรุง	 เช่น

เดียวกัน

	 2.	 ผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาเรยีนรายวิชาการจดัการ

ศกึษาแบบเรยีนรวม	เรือ่งเทคนคิการสอนในชัน้เรยีนรวม	และ

การจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนรวม	 ก่อนการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมอืร่วมกบัผงัความคดิของกลุม่ควบคมุ	ในภาพรวมอยู่

ในระดับปรับปรุง	(X	=	2.00,	S.D.	=	0.23)		และเมื่อพิจารณา

ตามเนื้อหา	 พบว่า	 แต่ละเน้ือหาอยู่ในระดับปรับปรุง	 เช่น

เดียวกัน

	 3.	 ผลการเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาเรียน

รายวิชาการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	 เรื่องเทคนิคการสอน

ในชัน้เรยีนรวม	และการจดัการพฤตกิรรมในชัน้เรยีนรวม		หลงั

การจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมอืร่วมกบัผงัความคดิ	ระหว่างกลุม่

ทดลองและกลุ่มควบคุม	 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และเมื่อพิจารณาตามเนื้อหา	พบ

ว่า	แต่ละเนือ้หาของแต่ละกลุม่แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญัทาง

สถิติที่ระดับ	 .05	 เช่นเดียวกัน	 โดยค่าเฉลี่ยผลการเรียนรู้ของ

กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม

	 4.	 ผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาเรยีนรายวิชาการจดัการ

ศกึษาแบบเรยีนรวม	เรือ่งเทคนคิการสอนในชัน้เรยีนรวม	และ

การจดัการพฤตกิรรมในชัน้เรยีนรวม	ก่อนและหลงัการจดัการ

เรยีนรูแ้บบร่วมมอืร่วมกบัผงัความคดิของกลุม่ทดลองแตกต่าง
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กนัอย่างมนัียส�าคญัทางสถติิทีร่ะดับ	.05	และเม่ือพจิารณาตาม

เนื้อหา	พบว่า	แต่ละเนื้อหาของกลุ่มทดลองแตกต่างกันอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .05	 เช่นเดียวกัน	โดยค่าเฉลี่ยผล

การเรียนรู้หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันร่วมกับผัง

ความคิดสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้

อภิปรายผล
	 จากผลการวิจัยผลการเรียนรู้ทางการสอนรายวิชาการ

จัดการศึกษาแบบเรียนรวมการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือ								

ร่วมกบัผงัความคดิ	ของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตร	ี	มหาวทิยาลยั

ราชภัฏนครราชสีมา	 ภาคเรียนที่	 2/2556	 พบว่านักศึกษา						

สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่เป็นกลุ่มทดลองที่ได้ท�าการทดสอบ

ความรู้ก่อนและหลังการสอนรายวิชาการจัดการศึกษาแบบ

เรยีนรวมการจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมอืร่วมกบัผงัความคดิ	ตาม

เน้ือหาในรายวิชาเก่ียวกบัเรือ่งเทคนิคการสอนในช้ันเรยีน	และ

การจัดการพฤติกรรมในชั้นเรียนรวม	 อยู ่ในระดับพอใช	้

สอดคล ้องกับผลงานวิ จัยของ	 ชัชวาล	 แสงจักรวาล		

(2551,บทคดัย่อ)	ได้ศกึษาการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอน	 โดย

ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือแบบผสมผสานการ

อ่านและการเขียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน	 และศึกษา

พฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	

โรงเรียนบ้านนาด้อง	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2550		ผลการ

วิจัยพบว่า	 พฤติกรรมกลุ่มของนักเรียนหลังเรียนอยู่ในระดับ	

สูงมาก				

	 และเมื่อเปรียบเทียบการทดสอบหลังการสอนระหว่าง

กลุ ่มทดลองและกลุ ่มควบคุม	 พบว่า	 แตกต่างกันอย่างมี													

นัยส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.05	ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ

หนึ่งนภา	 	อินทรสูต	 (2551,	บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาผลของการ

สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แนวคิดการเรียนแบบ

มีส่วนร่วมที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ	 และความ

สามารถในการท�างานกลุ่มของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5	

ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2550	โรงเรียน

เทศบาล	3	อ�าเภอเมือง	จังหวัดก�าแพงเพชร	พบว่า	พฤติกรรม

กลุ่มของนักเรียนหลังการเรียนอยู่ในระดับสูงมากแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	และยังสอดคล้องกับผล

งานวจิยัของพระมหาวรีศักด์ิ		ผาลา	(2545,	บทคัดย่อ)	ได้ศกึษา

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและ

พฤติกรรมการท�างานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	

โดยการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติโรงเรียน	

ประชารัฐธรรมคุณ	 อ�าเภอวาว	 จังหวัดล�าปาง	 ประชากรคือ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	จ�านวน	6	ห้องเรียน	ห้องเรียน

ละ	40	คน	กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม	โดยท�าการ

สุ่มตัวอย่างมา	 2	 ห้องเรียน	 เพื่อให้เป็นกลุ่มทดลองกับกลุ่ม

ควบคมุ	และก�าหนดให้กลุ่มทดลอง	เรยีนด้วยวธิกีารเรยีนแบบ

ร่วมมือรูปแบบ	STAD	และกลุ่มควบคุมเรียนด้วยวิธีการเรียน

แบบปกติ	 	 ผลการวิจัยพบว่า	 พฤติกรรมการท�างานกลุ่มของ

นักเรียนรวมทุกด้านในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม		หลังการ

เรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	

นัน่คอื	นกัเรยีนท่ีเรยีนด้วยวธิกีารเรยีนแบบร่วมมอื	มพีฤตกิรรม

การท�างานกลุม่รวมทุกด้านสงูกว่านักเรยีนกลุม่ควบคมุทีเ่รยีน

ด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ	 	 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ	

Wang	(2004)	ได้ศึกษางานส�ารวจผลของความรูก่้อนการสอน	

และส�ารวจยทุธวธิกีารใช้ผงัความคดิของนกัเรยีนระดบัต�า่กว่า

ปริญญาตรี	 ผลการวิจัยพบว่า	 ยุทธวิธีการใช้ผังความคิดทั้ง							

สามแบบให้ผลในการจ�าแนกผลสมัฤทธิไ์ม่เท่าเทยีมกันตามจดุ									

มุ ่งหมายการศึกษาท่ีแตกต่างกันแต่พบความแตกต่างกัน

ระหว่างการใช้ผังความคิด	

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 การศกึษาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาเรยีนรายวชิา

การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม	 เรื่อง	 เทคนิคการสอนในช้ัน

เรียนรวมและการจัดการพฤติกรรมในช้ันเรียนรวมจากการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับผังความคิด

	 2.	 การน�าหลกัการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืร่วมกบัผัง

ความคิดเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนท�าให้ผู้เรียน

มีความสนใจ	 ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน	 รับผิดชอบการ

ท�างานของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มร่วมกัน	 ซึ่งการเรียนการ

สอนแบบร่วมมือ	 เน้นความร่วมมือและสนับสนุนร่วมกัน

ระหว่างผูเ้รยีนมากกว่าการแข่งขนัจงึควรน�าหลกัการนีไ้ปปรบั

ใช้ในบางหวัข้อของการจัดการเรยีนการสอนเพือ่เกดิประโยชน์

ต่อผู้เรียน

	 3.	 การลดการบรรยายและเพิม่บทบาทการมส่ีวนร่วม

ในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาเป็นตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ที่

เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญท�าให้นักศึกษาครูได้แบบอย่างในการ

จัดการเรียนรู ้ให้กับนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน										

ต่อไป
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