
 

 

บทท่ี 1 
บทนำ 

1.1. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
  การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง วิธีการ และ 
รูปแบบ การจัดการศึกษาโดยมุ่งท่ีจะพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในด้านทักษะการคิด ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 (ฉบับปรับปรุง 2545) โดยกำหนดแนวทางการ
จัดการศึกษาตามมาตรา 22 ไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง ส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ อีกทั้งมาตรา 23 กำหนด ไว้ว่า การ
จัดการศึกษาทั ้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้น
ความสำคัญทั้งความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณนาการตามความเหมาะสมของ แต่ละ
ระดับการศึกษาซึ่งมีหลักการที่สำคัญคือ เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มี
จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู ้เป็นเป้าหมายหลักสูตรพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3) จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวมีผลทำให้ครูผู้สอน
ต้องปรับวิธีการจัดการเรียนรู้ใน รูปแบบเดิม ที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง จึงทำให้ครูผู้สอน ต้องเปลี่ยน
บทบาทของตนเองเป็นการจัดการ เรียนรู้ท่ีถือว่าผู้เรียนเป็นคนสำคัญ (ทิศนา แขมมณี, 2545 : 113) 
เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไป ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยกำหนดให้ครูผู้สอนต้อง
เปลี่ยนแปลงบทบาทจากการ เป็นผู้ชี้นำ ผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยเหลือส่งเสริมผู้เรียนในการ
แสวงหาความรู้จากสื่อและ แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู ้เรียนเพื่อนำข้อมูล
เหล่านั้นไปใช้สร้างสรรค์ ความรู้ของตนเอง ฉะนั้น ครูผู้สอนจึงจำเป็นที่จะต้องพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง เพื่อให้ทันต่อการ เปล่ียนแปลงและสอดรับกบแนวทางการจัดการเรียนรู้แนวใหม่ ซึ่งในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของ ครูผู้สอน กิจกรรมที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง คือ การพัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ 
เพราะแผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื ่องมือที่สำคัญจะทำให้ผู้เรียน เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามท่ีจุดหมายของ หลักสูตรได้กำหนดไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 21) 
 การจัดการเรียนการสอนในกลุ่มการสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระท่ีจะ
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นก็คือ สาระประวัติศาสตร์ ซึ่งประวัติศาสตร์เป็นสาระ
หนึ่งในห้าของ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีมีเนื้อหาท่ีกล่าวถึงเวลาและ
ยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน 
ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สำคัญในอดีต 
บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการ เปลี่ยนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก เปรียบเสมือนเครื่องมือที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความ
เข้าใจส่ิงต่างๆ ในสังคมท่ีเกิดขึ้นมาแล้ว ท่ีกำลังดำเนินการอยู่ และท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตทำให้รู้แจ้งถึง
ธรรมชาติและขอบเขตจำกัดของมนุษย์ รู้จักความสามารถของตน และประวัติศาสตร์จะช่วยให้เข้าใจ
เหตุการณ์ในปัจจุบันว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร เข้าใจภูมิหลัง  ความเป็นมาของปัญหาต่างๆ ทำให้หาแนว
ทางการแก้ไข และป้องกันสิ่งที ่ไม่พึงประสงค์ที ่อาจเกิดขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 2-14) 



 

 

การศึกษาประวัติศาสตร์ยังช่วยเสริมสร้างการมองเห็นปัญหาทุกชนิดของ  มนุษย์อย่างฉลาดและมี
เหตุผล ทำให้เกิดพัฒนาการทางด้านปัญญา โดยอาศัยความมีเหตุผล ความยุติธรรม ความอดทน มี
ระเบียบ ช่างสังเกต ความละเอียดรอบคอบ (นาตยา ภัทรแสงไทย , 2525 : 5) ส่งผลให้ผู ้ศึกษา 
ประวัติศาสตร์เป็นบุคคลมีไหวพริบ ทันคน ทันเหตุการณ์ และทันสมัย รวมทั้งการศึกษาประวัติศาสตร์ 
ยังเป็นรากฐานนำไปสู่การฝึกนิสัย เจตคติ ค่านิยมท่ีดีและถูกต้องในชีวิต มีวิจารณญาณ กล้าวิจารณ์ใน
แนวทาง ริเริ่มสร้างสรรค์ การแสดงออกในทางท่ีถูกและมีเหตุผล ตลอดจนการเป็นคนท่ีมีระเบียบวินัย 
รอบคอบ รู้จัก ขั้นตอนของการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษาประวัติศาสตร์เป็นส่ิงท่ีจะทำให้
เกิดความภาคภูมิใจ และ รักชาติบ้านเมืองทำให้เห็นความมานะพยายามของบรรพบุรุษไทย แต่ใน
ปัจจุบันความสำคัญของประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นไทยนั้นกำลังลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะใน
ปัจจุบันนั้นประเทศไทยเป็นประเทศท่ีเปิดกว้าง มีเสรีภาพทางความคิด ประกอบกับการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ท่ีมีส่วนช่วยในการปลูกฝักค่านิยมความรักชาติ นั้นลดบทบาทลงและการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์นั ้นเป็นเรื ่องที่น่าเบื่อในความรู้สึกของผู้เรียน อันส่งผลให้ เยาวชนของไทยรับเอา
วัฒนธรรมตะวันตก หรือวัฒนธรรมอื่นๆเข้ามาเป็นค่านิยมแทนที่ความเป็นไทยอย่าง รวดเร็ว เพราะ
ผู ้ เร ียนเห็นว ่าประว ัต ิศาสตร ์ห ่างไกลจากชีวิ ตจร ิงและปราศจากประโยชน์ที ่จะนำไปใช้ใน 
ชีวิตประจำวันการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์แบบบรรยายและแบบท่องจำเป็นการสร้าง
เจตคติที่ไม่ ดีต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ ทำให้ผู้เรียนประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ (จินตนา กิจ
บำรุง , 2545 : 8) เด็กจะเรียนเป็นเรื่องๆ เป็นส่วนๆ ซึ่งไม่ทำให้เห็นภาพรวม ทั้งการเรียนก็มีเนื้อหา
ซ้ำซากและเรียนแบบท่องจำทำให้ เด็กขาดความกระตือรือร้นในการเรียน วิธีการสอนเป็นแบบเล่า
เรื่อง ขาดมิติประวัติศาสตร์ในเชิงวิพากษ์ โดยเสนอมุมมองท้ัง 2 ด้านของประวัติศาสตร์ ซึ่งความจริง
แล้วการเรียนประวัติศาสตร์ ต้องเรียนรู้ข้อเท็จจริงและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเรียนรู้จาก
ประวัติศาสตร์ชุมชน ประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ที ่เชื ่อมโยง  กับประเทศเพื่อนบ้าน 
ประวัติศาสตร์สากล ตามลำดับ ซึ่งหัวใจสำคัญในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ให้บรรลุ เป้าหมาย คือ 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีเกิดขึ้น เนื้อหาที่สอน
ต้องมีการสอดแทรกความรู้รอบตัว และเหตุการณ์ปัจจุบันเข้าไปด้วยได้ แต่การจัดการศึกษาท่ีผ่านมา
ไม่ ตอบสนองกระบวนการพัฒนาผู้เรียน ครูผู้สอนส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสอนและวิธีการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นการ ถ่ายทอดความรู้และเนื้อหา โดยละเลยการพัฒนาตามศักยภาพ และนำเอาปัญหาจากชุมชน
เข้ามาเรียนรู้ไม่ สนใจวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ค่านิยม และภูมิปัญญาไทย เป็นผล
ทำให้กระบวนการเรียนรู้ ไม่สอดคล้องกับสภาพเป็นจริง เป็นการศึกษามุ่งสร้างคนท่ีดีมีคุณภาพ เพื่อ
เป็นตลาดแรงงาน อันเป็นผลให้ ผู้เรียนมีแต่ความรู้ (วิชัย วงษ์ใหญ่ , 2553 : 2) 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย
ใช้กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิดความสำเร็จร่วมกัน
ของกลุ่ม ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือไม่ใช่เป็นเพียงจัดให้ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม ผู้สอนทำหน้าที่สรุป
ความรู้ด้วยตนเองเท่านั้น แต่ผู้สอนต้องพยายามใช้ กลยุทธ์วิธีทำให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการประมวล
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมต่างๆ จัดระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง ดังนั้น การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือผู้สอนจะต้องเลือกเทคนิคการจัดการเรียนท่ีเหมาะสมกับ
ผู้เรียน และผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมที่จะร่วมกันทำกิจกรรมรับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน โดยท่ี



 

 

กลุ่มจะประสบความสำเร็จได้ เมื่อสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือการ
เรียนรู้เป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (ทิศนา เขมณี.  2548 :  42) 

จากการประเมินผลการทางการเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์ นักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 ของโรงเรียนบ้านบางแก้ว (สำนักงานฉลากกินแบ่งสงเคราะห์44) ในภาคเรียนท่ี 1/2562 พบว่า
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีผลการเรียนในสาระประวัติศาสตร์ค่อนข้างต่ำซึ่งถือว่าเป็น
ปัญหาที่สำคัญต้องเร่งแก้ไขหากปล่อยไว้เนิ่นนานอาจส่งผลกระทบต่อการทดสอบในระดับชาติได้ 
เนื่องมาจากเรื่องเรื่อง ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย เป็นเรื่องท่ีมีเนื้อ
ค่อนข้างเยอะและยาก โดยผู้สอนก็มีการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว ซึ่งอาจจะทำให้ไม่น่าสนใจ 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนจะต้องได้รับการพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องระบบเศรษฐกิจ  

การหาวิธีการเทคนิคต่างๆในการสอนก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มี
ประสิทธิภาพนั้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะวิธีการสอบแบบร่วมมือ จะมีบทบาทสำคัญต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและการฝึกทักษะการเข้าสังคมได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากการเรียนรู้
แบบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนรู้ที ่แบ่งผู ้เรียนออกเป็นกลุ ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุ ่มแต่ละคนมี
ความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสนุกสนานในการ
เรียนรู้แบบกระบวนการกลุ่มร่วมมือ ทำให้การเรียนรู้ไม่น่าเบื่อ นักเรียนมีความรับผิดชอบทั้งในส่วน
ตนและส่วนรวม ท้ังยังเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในช้ันเรียนและเพื่อให้กลุ่มได้รับความสำเร็จตาม
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ (อาภรณ์ ใจเท่ียง.  2550 : 29) 

จากปัญหาที่ผู้วิจัยประสบและแนวทางการสอนวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องประวัติและผลงาน
ของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ สำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง ประวัติและ
ผลงานของบุคคลสำคัญในการสร้างสรรค์ชาติไทย เพื่อให้เกิดความสนุกและอยากที่จะเรียนจนส่งผล
ให้นักเรียนมีความเข้าความเข้าใจในเรื่องท่ีเรียน 

1.2 คำถามวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องกรุงธนบุรี ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 
สาขาไฟฟ้ากำลัง  หลังได้รับการพัฒนาด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ
โต๊ะกลม (Round table) ได้ผลตามเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร 
 2. ผลสัมฤทธิ์ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องกรุงธนบุรี ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 
สาขาไฟฟ้ากำลัง ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนการรู้แบบกระบวนการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบโต๊ะกลม (Round table) ต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
 

1.3 วัตถุประสงค์  
1. เพ ื ่อเปร ียบเท ียบผลสัมฤทธิ์ ว ิชาประว ัต ิศาสตร์  เร ื ่องกร ุงธนบ ุร ี  ของน ักเร ียน 

ชั ้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 สาขาไฟฟ้ากำลัง หลังได้ร ับการพัฒนาด้วยกระบวนการเร ียนรู้  
แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบโต๊ะกลม (Round table) กับเกณฑ์การพัฒนาท่ีกำหนดไว้ 



 

 

2. เพ ื ่อเปร ียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ว ิชาประวัต ิศาสตร ์ เร ื ่องกรุงธนบุร ี ของนักเร ียนช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 สาขาไฟฟ้ากำลัง ระหว่างก่อนและหลังเรียนโดยการจัดการเรียนการสอน
แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบโต๊ะกลม (Round table) 

1.4 สมมติฐาน  
 1. ผลสัมฤทธิ์วิชาประวัติศาสตร์ เรื ่องกรุงธนบุรี ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2  
สาขาไฟฟ้ากำลัง ได้ผลตามเกณฑ์ร้อยละ 70 

2. ผลสัมฤทธิ์วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องกรุงธนบุรี ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 
สาขาไฟฟ้ากำลัง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการ
สอนแบบโต๊ะกลม (Round table) 

1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากร  

ที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้เป็นนักเรียนชั ้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 สาขาไฟฟ้ากำลัง  
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีร ีข ันธ์    
จำนวน 12 คน 

 
 

 2. เนื้อหาสาระท่ีใช้ในการพัฒนานักเรียน 
เนื ้อหาสาระที ่ใช ้ในการพัฒนานักเรียน คือ วิชาประวัติศาสตร์ เร ื ่องกรุงธนบุรี 

 จำนวน 8 ช่ัวโมง โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ท้ังหมด 8 แผน  
 

3. ตัวแปรในการวิจัย  
ตัวแปรต้น การสอนโดยรูปแบบการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้ 

เทคนิคการสอนแบบโต๊ะกลม (Round table) 
ต ัวแปรตาม ผลส ัมฤทธิ์ ว ิ ชาประว ัต ิ ศาสตร์  เร ื ่ อง  กร ุ งธนบ ุรี  น ักเร ียน 

ช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 สาขาไฟฟ้ากำลัง  โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้การเรียนแบบร่วมมือ 
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบโต๊ะกลม (Round table) 
 

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
  ระยะเวลาที่ใช้ในการทำวิจัย ใช้เวลาทดลอง 8 ครั้งๆละ 1 คาบ (คาบละ 1 ชั่วโมง) 
ระหว่างวันท่ี 1 กรกฎาคม 2564 - 30 สิงหาคม 2564 
 
1.6. กรอบแนวความคิด 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ศัพท์บางคำในความหมายและขอบเขตจำกัด ดังนี้  

1. เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการร่วมมือ ร่วมแรง
กันระหว่างสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความสำเร็จของทุกคนขึ้นอยู่กับความร่วมมือกันของสมาชิกแต่ละ
กลุ่มของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 สาขาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  
ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับปัญหาท่ีได้รับ 

2. ประสิทธิภาพของการเรียนการสอนแบบร่วมมือ หมายถึง คุณภาพของการสอนแบบ
กระบวนการกลุ่ม ชั ้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 สาขาไฟฟ้ากำลัง โดยเปรียบเทียบคะแนนของ
กระบวนการเร ียนร ู ้  หร ือคะแนนจากการทำแบบฝึกและแบบทดสอบย ่อยจากการเร ียนรู้   
จากกระบวนการกลุ่มแต่ละเรื่อง กับคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 70/70 

  70 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละ 70 ของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทุกคน จากการทำ 
แบบฝึก และแบบทดสอบย่อย จากการเรียนรู้จากกระบวนการกลุ่ม  

  70 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละ 70 ของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทุกคนจากการทำ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่เรียนด้วยการเรียนการสอนแบบร่วมมือท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้น 

3. ผลสัมฤทธิ์หมายถึง ความสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนซึ่งเป็นคะแนนท่ีนักเรียนได้จาก
การทำแบบทดสอบวัดผลการเรียน รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องกรุงธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 สาขาไฟฟ้ากำลัง ซึ ่งข้อสอบเป็นแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก คือ ก , ข , ค ,  และ ง  จำนวน 20 ข้อ ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 

ตัวแปรอิสระ (Independent variable)  
การสอนโดยรูปแบบการจัดการเรียนรู ้การ
เรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการสอน
แบบโต๊ะกลม (Round table)  

ตัวแปรตาม (Dependent variable) 
ผลสัมฤทธิ์วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง กรุงธนบุรี 
นักเรียนช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 สาขา
ไฟฟ้ากำลัง  โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
การเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการสอน
แบบโต๊ะกลม (Round table) 



 

 

1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
      1. ผลจากการวิจัยจะเป็นแนวทางสำหรับครูสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนแบบ
ร่วมมือและประยุกต์ในวิชาอื่นๆได้ 

  2. ผลจากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
สามารถนำกิจกรรมท่ีจัดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้แบบการร่วมมือไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนได้ 

 3. ได้ข้อมูลจากการสอนแบบการร่วมมือ นำไปพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอนให้ดียิ่งขึ้น 
 
 

 
 

 

 
 

 


