
 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 

เรื่อง กรุงธนบุรี โดยใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2 สาขาไฟฟ้ากำลัง
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
นำมากำหนดวิธีการและขั้นตอนดำเนินงานดังนี้ 

2.1 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  2.1.1 ความหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
  2.1.2 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
  2.1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2.1.4 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 2.2 การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 
  2.2.1 ความหมายของประวัติศาสตร์ 
  2.2.2 ความสำคัญของประวัติศาสตร์ 
 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.3.2 ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.3.3 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.3.4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.3.5 หลักการสร้างข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนแบบร่วมมือ 
  2.4.1 ความหมายของเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ 
  2.4.2 วัตถุประสงค์ของเทคนิคการสอนโดยแบบร่วมมือ 
  2.4.3 ลักษณะของเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ 
  2.4.4 องค์ประกอบของเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ 
  2.4.5 วิธีการสอนแบบร่วมมือ 
  2.4.6 ขั้นตอนการสอนแบบร่วมมือ 
  2.4.7 บทบาทของครูผู้สอนในการสอนการสอนแบบร่วมมือ 
 2.5 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
2.1 หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
     2.1.1 ความหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

กระทรวงศึกษาธิการ (2551: 7) ให้รายละเอียดเกี่ยวกับจุดหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี



 
 

 

 

ความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพจึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับ
นักเรียนเมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และคำนิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณคำของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2) มีความรู้ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต 
 3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 

4) มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นใน วิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5) มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์ และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกัน ในสังคมอยา่งมี
ความสุข 

     2.1.2 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้นักเรียนมีคุณภาพ ตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งการพัฒนานักเรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดนั้น จะช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการดังนี้ 

1. ความสามารถในการส่ือสารเป็นความสามารถในการรับและส่งสารมีวัฒนธรรมใน
การใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและ
สังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่
รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที ่มี
ประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิด อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหา
ความรู ้ ประยุกต์ความรู ้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที ่มี
ประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ต่อตนเองสังคมและส่ิงแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ 
ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน 
และการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการ
ปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น 



 
 

 

 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้
เทคโนโลยีด้านต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาตนเอง และสังคม
ในด้านการเรียนรู้ การส่ือสารการทำงานการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ถูกต้องเหมาะสมและมี
คุณธรรม 
โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดโครงสร้างโดยจัดระดับ 
การศึกษาออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1) ระดับประถมศึกษา    (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6) 
2) ระดับมัธยมศึกษา   (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3) 
3) ระดับมัธยมศึกษา   (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6) 
เวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ได้กำหนดกรอบโครงสร้าง

เวลาเรียนพื้นฐานสำหรับกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ 8 กลุ ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียน ซึ่ง
สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมได้ตามความพร้อมและจุดเน้นโดยสามารถปรับให้เหมาะสมตาม
บริบทของสถานศึกษา และสภาพผู้เรียน 

1) ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6) ให้จัดเวลาเรียน เป็นรายปี โดยมี
เวลาเรียนวันละไม่เกิน 5 ช่ัวโมง 

2) ระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลา
เรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิตใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมง 
ต่อภาคเรียน มีค่าน้ำหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

3) ระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลา
เรียนวันละไม่เกิน 6 ช่ัวโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ช่ัวโมง
ต่อภาคเรียนมีค่าน้ำหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 มาตรฐานการเรียนรู ้การพัฒนานักเรียนให้เกิดความสมดุลต้องคำนึงถึงหลัก
พัฒนาการทางสมอง และพหุปัญญาจึงกำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

  1) ภาษาไทย 
  2) คณิตศาสตร ์
  3) วิทยาศาสตร์ 
  4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  5) สุขศึกษาและพลศึกษา 
  6) ศิลปะ 
  7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  8) ภาษาต่างประเทศ 

 ซึ่งในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพนักเรียนมาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดแก่นักเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนานักเรียนให้พัฒนาตนเองตามศักยภาพพัฒนาอย่างรอบด้าน 
เพื่อความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มี



 
 

 

 

ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม
สามารถจัดการ ตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 

 1) กิจกรรมแนะแนว 
 2) กิจกรรมนักเรียน 
  (1) กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
  (2) กิจกรรมชุมนุม 
  (3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
2.1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์  

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐานมุ ่งพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื ่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2) ซื่อสัตย์สุจริต 
 3) มีวินัย 
 4) ใฝ่เรียนรู้ 
 5) อยู่อย่างพอเพียง 
 6) มุ่งมั่นในการทำงาน 
 7) รักความเป็นไทย 
 8) มีจิตสาธารณะ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2551กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1) ทำไมต้องเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษยท้ั์ง
ในฐานะปัจเจกบุคคลและการอยู่ร่วมกันในสังคมการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการ
ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัดเข้าใจถึงการพัฒนาการเปล่ียนแปลงตามยุคสมัยกาลเวลาตามเหตุ
ปัจจัยต่างๆ เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อื ่นมีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความ
แตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ 

2) เรียนรู้อะไรในสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมว่าด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน และมี
ความแตกต่างกันอย่างหลากหลายเพื่อช่วยให้สามารถปรับตนเองกับบริบทสภาพแวดล้อม
เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบมีความรู้ ทักษะคุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสมโดยได้
กำหนดสาระต่างๆไว้ดังนี้ 
ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม  แนวคิดพื ้นฐานเกี ่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือการนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติใน



 
 

 

 

การพัฒนาตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาม 
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม 

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตระบบการเมืองการปกครองในสังคม
ปัจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ลักษณะและ
ความสำคัญการเป็นพลเมืองดีความแตกต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ค่านิยม 
ความเช่ือ ปลูกฝังค่านิยมด้านประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิทธิ หน้าท่ี 
เสรีภาพการดำเนินชีวิตอย่าง สันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

เศรษฐศาสตร์ การผลิต การแจกจ่าย และการบริโภคสินค้าและบริการ การบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพ การดำรงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ และ
การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

ประวัติศาสตร์ เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธ ีการทางประวัติศาสตร์ 
พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์
ต่างๆ ผลกระทบที ่ เกิดจากเหตุการณ์สำคัญในอดีต บุคคลสำคัญที ่มีอ ิทธิพลต่อการ
เปล่ียนแปลงต่างๆในอดีต ความเป็นมาของชาติไทยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย แหล่งอารย
ธรรมท่ีสำคัญของโลก 

ภูมิศาสตร์  ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพแหล่งทรัพยากร และ
ภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคต่างๆ ของโลกการใช้แผนที ่และเครื่องมื อทาง
ภูมิศาสตร์ ความสัมพันธ์กันของสิ่งต่างๆ ในระบบธรรมชาติความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นการนำเสนอข้อมูลภูมิสารสนเทศการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

2.1.4 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
สาระท่ี 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

มาตรฐาน ส 1.1 รู้และเข้าใจประวัติความสำคัญศาสดาหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาท่ีถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติ
ตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส 1.2  เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนท่ีดี และธำรงรักษา
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ 
สาระท่ี 2 หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม และการดำเนนิชีวิตในสังคม 

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดีมีคำนิยมท่ีดี
งาม และธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมไทย และสังคม
โลกอย่างสันติสุข 

มาตรฐาน ส 2.2 เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน ยึด มั่น ศรัทธา
และธำรงรักษาไว้ซึง่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สาระท่ี 3 เศรษฐศาสตร์ 



 
 

 

 

มาตรฐาน ส 3.1 เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และการ
บริโภค การใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ารวมทั้งเข้าใจหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำรงชิวิตอย่างมีดุลยภาพ 

มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ ความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก 
สาระท่ี 4 ประวัติศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 4.1 เข้าใจความหมายความสำคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ 

มาตรฐาน ส 4.2 เข้าใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบันในด้าน
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องตระหนักถงึความสำคัญ และ
สามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยมีความรัก 
ความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย 
สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร์ 

มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพส่ิง
ซึ่งมีผลต่อกันและกันในระบบของธรรมชาติใช้แผนท่ีและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา 
วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ส 5.2 เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษยก์ับสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วัฒนธรรมมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรพัยากร และ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
2.2 การจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ 
 2.2.1 ความหมายของวิชาประวัติศาสตร์ 

เซอร ์ ชาร ์ลส์ โอมัน มีความเห็นในทำนองเดียวกับ อาร ์เอฟ อารากอน  ว่า 
ประวัติศาสตร์ คือ “การตรวจสอบหลักฐานทั ้งประเภทเอกสารและวัตถุ เพื่อวิเคราะห์
เหตุการณ์ท่ีเกิดต่อเนื่องกันแล้วหาข้อสรุปเป็นไปไม่ได้ท่ีเราจะสามารถได้ข้อเท็จจริงท่ีสมบูรณ์
ของเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นในอดีตได้ แต่เราอาจจะสามารถอธิบายข้อเท็จจริงบางอย่างท่ีได้
จากการตรวจสอบ และวิเคราะห์หลักฐานเหล่านั้น ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงท่ีพอจะยอมรับกันได้” 

จิตร ภูมิศักดิ์ กล่าวว่า “วิชาประวัติศาสตร์ เป็นวิชาท่ีว่าด้วยความชัดเจนในการต่อสู้ 
ทางสังคมมนุษย์ ซึ่งวิชานี้เสมือนตัวอย่างของการต่อสู้ทางสังคมแห่งชีวิตของชนรุ่นหลัง
การศึกษาประวัติศาสตร์จึงเป็นหัวใจแห่งการศึกษา ความเป็นมาของสังคม เป็นกุญแจดอก
สำคัญท่ีจะไขไปสู่การปฏิบัติอันถูกต้อง” 

ดร. วิจิตร สินสิริ  ได้แสดงทัศนะไว้ว่า “ประวัติศาสตร์คือบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ ใน
อดีต เกี่ยวด้วยเรื่องเหตุการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ปรัชญาท่ีมนุษย์ได้
คิดได้สร้างไว้ถือเป็นความเจริญรุ่งเรือง และเป็นรากฐานของความเจริญสมัยต่อๆมา ดังนั้น



 
 

 

 

เราจึงมีประวัติศาสตร์หลายแขนง เช่น ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์อวกาศ 
ประวัติศาสตร์การเมืองฯลฯ 

ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา ได้กล่าวว่า   ประวัติศาสตร์  เป็นวิชาที ่ว ่าด้วย
พฤต ิกรรมหร ือเร ื ่องราวของมนุษย ์ท ี ่ เก ิดข ึ ้นในอด ีต   ร ่องรอยที ่คนในอด ีตสร ้าง
เอาไว้  เป้าหมายของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ คือ  การเข้าใจสังคมในอดีตให้ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงมากท่ีสุด  เพื่อนำมาเสริมสร้างความเข้าใจในสังคมปัจจุบัน 

อาร์. จี. คอลลิงวูด (R. G. Collingwood) อธิบายว่าประวัติศาสตร์คือวิธีการวิจัย
หรือการไต่สวน โดยมีจุดมุ่งหมายจะศึกษาเกี่ยวกับพฤติการณ์ของมนุษยชาติท่ีเกิดขึ้นในอดีต 

อี. เอช. คาร์ (E. H. Carr) อธิบายว่าประวัติศาสตร์นั้นก็คือกระบวนการอันต่อเนื่อง
ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักประวัติศาสตร์กับข้อมูลของเขา ประวัติศาสตร์คือบทสนทนา
อันไม่มีท่ีส้ินสุดระหว่างปัจจุบันกับอดีต (a continuous process of interaction 
between the present and the past.) 

ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล นักประวัติศาสตร์ อธิบายคำว่าประวัติศาสตร์ดังนี้ "การเข้าใจ
อดีตนั้นคือประวัติศาสตร์ เราต้องเข้าใจว่าความรู้เกี่ยวกับอดีตนั้นสร้างใหม่ได้เรื่อยๆ เพราะ
ทัศนะมุมมองของสมัยท่ีเขียนประวัติศาสตร์นั้นเปล่ียนอยู่เสมอ 

จากความหมายข้างต้นที่กล่าวมาสรุปได้ว่า วิชาประวัติศาสตร์ คือศาสตร์ที่ศึกษา 
เรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในอดีตซึ่งต้องอาศัยการค้นคว้าหาหลักฐาน การ
วิเคราะห์ การตีความ การสังเคราะห์ โดยอาศัยข้อมูล ร่องรอยหลักฐานต่างๆมาพิจารณา 
เพื่อให้เข้าใจส่ิงท่ีเกิดขึ้นในอดีตให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
2.2.2 ความสำคัญของประวัติศาสตร์ 

1. ประวัติศาสตร์ช่วยให้มนุษย์รู้จักตัวเอง ทำให้รู้บางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับขอบเขต
ของตน ขณะเดียวกันก็รู้เกี่ยงกับขอบเขตของคนอื่น กล่าวคือช่วยให้มนุษย์รู้จักและเข้าใจ
ตัวเองมากขึ้น รวมทั้งเข้าใจสังคมของมนุษย์โดยส่วนรวม 

2. ประวัติศาสตร์ช่วยให้เกิดความเข้าใจในมรดก วัฒนธรรมของมนุษยชาติ ความรู้ 
ความคิดอ่านกว้างขวาง ทันเหตุการณ์ ทันสมัย ทันคน และสามารถเข้าใจคุณค่าสิ่งต่างๆใน
สมัยของตนได้ 

3. ประวัติศาสตร์ช่วยเสริมสร้างให้เกิดความระมัดระวัง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ฝึกฝนความอดทน ความสุขุมรอบคอบ ความสามารถในการวินิจฉัย และมีความละเอียดเพียง
พอท่ีจะเข้าใจปัญหาสลับซับซ้อน 

4. ประวัติศาสตร์เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่มนุษย์สามารถนำมาเป็นบทเรียน ให้แก่
ปัจจุบัน โดยบทเรียนประวัติศาสตร์ อาจใช้เป็นประสบการณ์พื้นฐานการตัดสินใจ เหตุการณ์
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออนาคต และประยุกต์ใช้ในกระบวนการแก้ไขปัญหา 
และวิกฤตการณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักจริยธรรม คุณธรรม ท้ังนี้เพื่อสันติสุขและพัฒนาการ
ของสังคมมนุษย์เอง 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C._%E0%B8%88%E0%B8%B5._%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B9%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B5._%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A._%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2_%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5


 
 

 

 

5. ประวัติศาสตร์สอนให้คนรู้จักคิดเป็น ไม่หลงเชื่อสิ่งใดง่าย ๆ โดยมิได้ไตร่ตรอง
พิจารณาให้ ถี่ถ้วนเสียก่อน 

6. ประวัติศาสตร์ของชาติย่อมทำให้เกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ ในตระกูล และ
ในความ เป็นชาติประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดความรักชาติและช่วยกันรักษาชาติบ้านเมืองให้คงอยู่ 
ท้ังก้าวไปสู่ความเจริญ 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.3.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement) เป็นสรรถภาพของสมองในด้านต่างๆ ท่ี
นักเรียนได้รับจากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากครู นักการศึกษาจึงได้ให้
ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ดังนี้ 

พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2530: 29) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้ว่า
หมายถึง คุณลักษณะรวมทั้งความรู้ความสามารถหรือมวลประสบการณ์ท้ังปวงท่ีบุคคลได้รับ
จากประสบการณ์การเรียนการสอน ทำให้บุคคลเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้านต่างๆ 

ไพศาล หวังพานิช (2526: 9) กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพอสรุปได้ว่า เป็น
พฤติกรรมหรือความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน เป็นคุณลักษณะของ
ผู้เรียนที่พัฒนาขึ้นมาจากการฝึกอบรมสั่งสอนโดยตรง คือพฤติกรรมที่เป็นผลการเรียนของ
เด็ก ซึ่งได้แก่ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการประเมินค่า 

เดโช สวนานนท์ (2512: 3) กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า หมายถึง ความสำเร็จ
ท่ีได้รับจากความพยายาม จากการลงแรง เพื่อมุ่งในจุดหมายปลายทางท่ีต้องการหรืออาจจะ
หมายถึง ความสำเร็จท่ีได้รับแต่ละด้านอารมณ์  

เพชรช่ืน (2527: 46) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
เรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ต่างๆ ท้ังท่ีโรงเรียน ท่ีบ้าน และส่ิงแวดล้อมอื่นๆ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะความรู้
ความสามารถของบุคคลท่ีมีการพัฒนาขึ้นหลังจากได้รับการเรียนการสอน การฝึกฝนและการ
อบรมจนประสบความสำเร็จในด้านความรู้ ทักษะ และสรรถภาพด้านต่างๆ 

 
 

 2.3.2 ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วนิดา ดีแป้น (2553: 22) ลักษณะของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนด้านสมอง จำแนกเป็น 6 ระดับ ดังนี้ 



 
 

 

 

1) ผลสัมฤทธิ์ด้านความจำเป็นส่ิงท่ีสำคัญทางการเรียน ความจำเป็นตัวเสริม
ให้เกิดความรู้ความสามารถในการเรียน ความจำเป็นผลสัมฤทธิ์พื้นฐานก่อนการ
แสดงความสามารถในระดับสูงขึ้น 

2) ผลสัมฤทธิ์ด้านความเข้าใจเป็นการแสดงความสามารถในระดับสูงขึ้นกว่า
ความจำ 

3) ผลสัมฤทธิ์ด้านการนำไปใช้ เป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนไปแล้วไปใช้ใน
สถานการณ์อื่นท่ีเกิดขึ้น ซึ่งเป็นการบรรลุจุดมุ่งหมายของการนำไปใช้ 

4) ผลสัมฤทธิ์ด้านการวิเคราะห์ เป็นการแยกแยะเนื้อหาให้เป็นส่วนอยู่แล้ว
ระบุส่วนย่อยกับส่วนย่อยหรือส่วนย่อยกับส่วนใหญ่ 

5) ผลสัมฤทธิ์ด้านการสังเคราะห์ เป็นการนำส่ิงท่ีวิเคราะห์มาผสมผสานเป็น
เรื่องใหม่ 

6) ผลสัมฤทธิ์ด้านการประเมิน ความสามารถในด้านการประเมินเพื่อให้ได้
คุณค่าบางอย่าง ถือว่าเป็นขั้นสุดท้ายของการพัฒนาทางสังคมของผู้เรียน 

  กล่าวโดยสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านสมองขึ้นอยู่ความสามารถทักษะ
และประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละบุคคลซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้ ได้แก่ ความจำ ความเข้าใจ 
การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินผล 

 2.3.3 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ไพศาล หวังพานิช (2526: 89) ได้แบ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดหมายและ

ลักษณะวิชาท่ีสอน ซึ่งสามารถวัดได้ 2 แบบ ตามจุดมุ่งหมายและลักษณะวิชาท่ีสอนดังนี้ 
1. การวัดผลด้านปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบความสามารถในการปฏิบัติหรือทักษะ

ของผู้เรียนโดยมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้แสดงความสามารถในรูปแบบของการกระทำจริงเป็น
ผลงานเช่น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การงาน เป็นต้น การวัดผลแบบนี้จึงต้องใช้ข้อสอบ
ภาคปฏิบัติ (Performance Test) 

2. การวัดผลด้านเนื้อหาเป็นการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาอันเป็น
ประสบการณ์ของการเรียนรู้ของผู้เรียนอันรวมถึงพฤติกรรมความสามารถด้านต่างๆ สามารถ
วัดผลได้โดยใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Test) 

บลูม (Bloom. 1976: 139) กล่าวว ่า การว ัดผลสัมฤทธิ์ทางการเร ียนจะต ้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3 ด้าน คือ 

1. ด้านความรู้ความคิด (Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านนี้เกี่ยวกับกระบวนการ
ต่างๆ ทางด้านสติปัญญาและสมอง ประกอบด้วยพฤติกรรม 6 ด้าน ดังนี้ 



 
 

 

 

1.1 ด้านความรู้ความจำ หมายถึง ความสามารถระลึกถึงเรื่องราวประสบการณ์ท่ี
ผ่านมา 

1.2 ด้านความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการจับใจความ การแปลความ
การตีความ การขยายความของเรื่องได้ 

1.3 การนำไปใช้ หมายถึง ความสามารถในการนำความรู้หรือหลักวิชาที่เรียน
มาแล้วในการสร้างสถานการณ์จริงๆ หรือสถานการณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน 

1.4 การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวต่างๆ หรือวัตถุ
สิ่งของเพื่อต้องการค้นหาสาเหตุเบื้องต้น หาความสัมพันธ์ระหว่างใจความ ระหว่างส่วนรวม
ระหว่างตอนตลอดจนหาหลักการท่ีแฝงอยู่ในเรื่อง 

1.5 การสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการนำความรู้มาจัดระบบใหม่เป็น
เรื่องใหม่ท่ีไม่เหมือนเดิมมีความหมายและประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม 

1.6 การประเมินค่า หมายถึง การวินิจฉัยคุณค่าของบุคคลเรื่องราว วัสดุสิ่งของ
อย่างมีหลักเกณฑ์ 

2. ด ้านความร ู ้ส ึก (Affective Domain) พฤติกรรมด ้านนี ้ เก ี ่ยวข้องกับการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการในด้านความสนใจ คุณค่าความซาบซึ้งและเจตคติต่างๆ ของ
นักเรียน 

3. ด้านการปฏิบัติการ (Psycho – motor Domain) พฤติกรรมด้านนี้เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติและการดำเนินการ เช่น การทดลอง 

สรุปได้ว่า การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้นสามารถวัดได้ทั้งด้านทักษะปฏิบัติโดย
การใช้แบบทดสอบภาคปฏิบัติและการวัดทางด้านเนื้อหาโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

 2.3.4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กรมวิชาการ (2544: 56) กล่าวว่า ในการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เน้นความสามารถและคุณลักษณะที่แท้จริงของผู้เรียนจะต้องใช้วิธีการและ
เครื่องมือท่ีหลากหลาย เช่น 

1. การทดสอบ เป ็นการประเม ินเพ ื ่ อตรวจสอบความร ู ้  ความคิด 
ความก้าวหน้าในสาระการเรียนรู้ มีเครื่องมือวัดหลายแบบ เช่น แบบทดสอบเลือกตอบ แบบ
เติมคำส้ันๆ แบบถูกผิด แบบจับคู่ เป็นต้น 

2. การสังเกต เป็นการประเมินพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน เช่น 
ความสัมพันธ์ในการทำงานกลุ่มการวางแผน ความอดทน วิธีการแก้ปัญหา การใช้เครื่องมือ



 
 

 

 

อุปกรณ์ต่างๆ ในระหว่างการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่างๆ โดยผู้สอนสามารถ
สังเกตได้ตลอดเวลา ซึ่งจะบันทึกข้อมูลลงในแบบสังเกตท่ีสร้างขึ้น 

3. การสัมภาษณ์ เป็นการสนทนาซักถามพูดคุย เพื่อค้นหาข้อมูลที่ไม่อาจ
พบเห็นได้อย่างชัดเจนในส่ิงท่ีนักเรียนประพฤติปฏิบัติ 

4. การประเมินภาคปฏิบัติ เป็นการประเมินการกระทำ การปฏิบัติงานใน
การสร้างผลงานให้สำเร็จ โดยผู้สอนต้องจัดทำประเด็นการประเมินและเครื ่องมือเพื่อ
ประกอบการประเมินด้วยเช่น scoring rubric, rating scale หรือ checklist เป็นต้น 

5. การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน เป็นการประเมินความสามารถในการผลิต
ผลงานการบูรณาการความรู้ รวบรวมผลงาน การคัดเลือกผลงานและศักยภาพในการเรียนรู้ 

วันเพ็ญ วรรรโกมล (2542: 19 – 22) ได้กล่าวว่า ในยุคที่มีการปฏิรูปการศึกษาของ
ไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา สังคมไทยจึงมีความต้องการคนท่ีมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินประเมินค่า เลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างเหมาะสมมีความรู ้ท้ัง
หลักการและทักษะ ดังนั้น มิติใหม่ของการจัดการการเรียนการสอนจึงควรพัฒนาให้ผู้เรียนได้
เกิดทักษะกระบวนการคิดท่ีหลากลาย 

ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวได้สอดคล้องกับ ประนอม เดชชัย (2521: 78 – 79) ท่ีกล่าว
ว่าทักษะท่ีควรได้รับการฝึกฝนท่ีสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ทักษะในการคิด (Thinking Skill) 
คือการฝึกให้คิดอย่างมีเหตุผล รู้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงหรือความเห็น ซึ่งการฝึกให้มีความคิด
แบบนี้จะช่วยให้นักเรียนรู้จักเลือกและรู้จักการตัดสินใจ 

จากการศึกษาค้นคว้าดังกล่าว จึงสรุปได้ว่าการเรียนต้องพยายามยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ผู้สอนต้องแสวงหาวิธ ีการสอนแบบต่างๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื ้อหา
ความสามารถและความสนใจของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีทักษะในการ
คิดอย่างมีเหตุผล มีค่านิยมท่ีถูกต้อง สามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุข 

 2.3.5 หลักการสร้างข้อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วารี ว่องพินัยรัตน์ (2530: 10) กล่าว่า เมื่อครูทำการสอนนักเรียนจบ จำเป็นต้องมี

เครื่องมือที่มีความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงในการประเมินผลการเรียนการสอนนั้น ซึ่งข้อ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนับว่าเป็นเครื่องมือในการประเมินการเรียนการสอนอย่าง
หนึ ่ง ดังนั ้นการสร้างข้อทดสอบที ่ดีจะต้องมีการวางแผนหลักการสร้างข้อทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 

  1. ก่อนท่ีจะลงมือสร้างข้อทดสอบ จะต้องทำตารางวิเคราะห์หลักสูตร (A Table of 



 
 

 

 

Specification) ตารางวิเคราะห์หลักสูตรเป็นตารางที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
กับเนื้อหาวิชา ซึ่งจะช่วยให้ครูทราบดีว่าจะต้องสร้างข้อทดสอบวัดเนื้อหาหรือพฤติกรรมอย่าง
ละเท่าไรเพราะแต่ละเนื้อหาแต่ละพฤติกรรมมีความสำคัญต่างกัน ตารางวิเคราะห์หลักสูตรจึง
ควรเตรียมไว้ก่อนเริ่มสอน และเมื่อสร้างเสร็จแล้วควรนำไปปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านการสร้าง
ข้อสอบเพื่อตรวจความถูกต้องอีกครั้ง 

2. แบบทดสอบทั ้งฉบับจะต้องประกอบด้วยข้อทดสอบหลายๆ ข้อ และหลาย
รูปแบบท้ังนี้เพราะธรรมชาติของเนื้อหาวิชาบางตอนอาจจะเหมาะกับรูปแบบหนึ่งโดยเฉพาะ 
แล้วรวบรวมข้อทดสอบให้เป็นหมวดหมู่ตามประเภทของข้อสอบ เช่น แบบเติมคำ แบบถูกผิด 
หรือแบบหลายตัวเลือก เป็นต้น 

3. เขียนคำชี้แจงในการทำข้อสอบแต่ละประเภทให้รัดกุมชัดเจน เพื่อให้นักเรียน
ทราบว่าแต่ละข้อต้องทำอะไร30 

4. ควรให้ข้อทดสอบแต่ละข้อจบในหน้าเดียวกัน ไม่ควรมีคำถามอยู่หน้าหนึ่งคำตอบ
อยู่อีกหน้าหนึ่ง เพราะอาจทำให้เกิดการสับสนหรือเสียเวลาพลิกไปพลิกมา 

5. สร้างข้อสอบทันทีภายหลังท่ีส้ินสุดการสอน เพื่อทำให้ข้อสอบวัดได้ตรงตามเนื้อหา
มากยิ่งขึ้น 

6. ควรสร ้างข้อสอบให้ม ีความยากพอเหมาะ ทั ้งน ี ้ เ พ ื ่อให้ได ้ข ้อทดสอบที ่มี
ประสิทธิภาพและเพื่อให้แบบทดสอบมีความเช่ือมั่นสูงสุด 

7. ควรสร้างข้อทดสอบให้มีจำนวนมากกว่าที่ต้องการในตารางวิเคราะห์หลักสูตร
ประมาณ 25 – 50 % เพราะภายหลังจากการตรวจทานหรือการวิเคราะห์ข้อทดสอบแล้วอาจ
มีการตัดข้อทดสอบบางข้อท่ีใช้ไม่ได้ออกไป 

8. หลังจากสร้างข้อทดสอบเสร็จแล้วควรตรวจทานแก้ไขขั้นสุดท้าย โดยพิจารณาใน
ส่ิงต่อไปนี้ 

   8.1 ข้อทดสอบจะต้องวัดพฤติกรรมและเนื้อหาตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
  8.2 ข้อทดสอบจะต้องมีคำถามที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและมีตัวเลือกท่ี
ถูกต้องเพียงตัวเดียว 

   8.3 ข้อทดสอบทุกข้อต้องมีความอิสระจากกัน 
   8.4 ข้อทดสอบจะต้องเขียนให้ถูกหลักภาษา 
   8.5 คำถามในแต่ละข้อต้องชัดเจน รัดกุมและเข้าใจง่าย 
   8.6 ถ้าเป็นข้อทดสอบแบบหลายตัวเลือกต้องพิจารณาถึงส่ิงต่อไปนี้ 
    8.6.1 คำถามต้องเป็นประโยคคำถามท่ีสมบูรณ์ 
    8.6.2 คำตอบท่ีถกูต้องมีเพียงตัวเดียว 



 
 

 

 

    8.6.3 ตัวลวงต้องเป็นคำตอบผิดจริงๆ 
    8.6.4 ตัวเลือกทุกตัวมีลักษณะเป็นเอกพันธุ์จากกัน 

9. ควรให้เพื่อนครูด้วยกันช่วยอ่านและตรวจทานอีกครั้งเพื่อตรวจสอบด้านภาษา
และป้องกันการแปลความหมายท่ีคลาดเคล่ือน 

  10. นำข้อทดสอบท่ีเสร็จสมบูรณ์ไปทดสอบกับผู้เรียน 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าข้อทดสอบเป็นเครื่องมือในการวัดผลการศึกษาที่สามารถวัด
คุณลักษณะและความสามารถต่างๆ ของนักเรียน การเขียนข้อสอบให้มีคุณภาพดีนั้น
จะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนจนกระทั่งได้ข้อ
ทดสอบ ซึ่งครูต้องมีความชำนาญในเนื้อหาและมีความรอบคอบในการสร้างข้อ
ทดสอบอย่างยิ่ง เพื่อจะได้ให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายต่อไป 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับการสอนแบบร่วมมือ 
2.4.1 ความหมายของเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ 

   การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative  Learning) 
           การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทำงานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิด
ความสำเร็จร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งการเรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจัดให้ผู้เรียนทำงานเป็น
กลุ่ม เช่น ทำรายงาน ทำกิจกรรมประดิษฐ์หรือสร้างชิ้นงาน  อภิปราย ตลอดจนปฏิบัติการ
ทดลองแล้ว ผู้สอนทำหน้าท่ีสรุปความรู้ด้วยตนเองเท่านั้น แต่ผู้สอนจะต้องพยายามใช้กลยุทธ์
วิธีให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการประมวลส่ิงท่ีมาจากการทำกิจกรรมต่างๆ จัดระบบความรู้สรุป
เป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นหลักการสำคัญ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์ , 2544 :15 ) ดังนั้น การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือผู้สอนจะต้องเลือกเทคนิคการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
และผู้เรียนจะต้องมีความพร้อมท่ีจะร่วมกันทำกิจกรรม รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกัน โดยท่ี
กลุ่มจะประสบความสำเร็จได้ เมื่อสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่น
คือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 
         เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมากยิ่งขึ้น  ในบทนี้จะกล่าวถึง 
รายละเอียดของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบไปด้วย ความหมาย  วัตถุประสงค์  
องค์ประกอบสำคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กับการเรียนเป็นกลุ่มแบบดั้งเดิม  ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมื อ  
วิธีการเรียนแบบร่วมมือ  ประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือ เงื่อนไขการเลือกวิธีการสอน
แบบต่าง ๆ  และเหตุผลของการผสมผสานการสอนแบบต่าง ๆ  และสรุปท้ายบทรวมทั้งใน
ตอนท้ายจะมีกิจกรรมและคำถามท้ายบท 
      ความหมาย 
   สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 



 
 

 

 

      อาภรณ์  ใจเที่ยง  (2550 : 121) ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมี
ส่วนร่วม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีความรู้ความสามารถต่างกัน ได้ร่วมมือ
กันทำงานกลุ่มด้วยความต้ังใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีในกลุ่มของตน ทำให้งาน
ของกลุ่มดำเนินไปสู่เป้าหมายของงานได้  
      สลาวิน  (Slavin, 1987 : 7-13)  อ้างใน  ไสว ฟักขาว (2544 : 192) ได้ให้ความหมาย
ของการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า  หมายถึง  วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนทำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  โดยท่ัวไปมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน  สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการ
เรียนต่างกัน  สมาชิกในกลุ่มจะรับผิดชอบในส่ิงท่ีได้รับการสอน  และช่วยเพื่อนสมาชิกให้เกิด
การเรียนรู้ด้วย  มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน  คือ  
เป้าหมายของกลุ่ม   
      ไสว  ฟักขาว (2544 : 193) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่า เป็นการจัดการเรียน
การสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกัน มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบ
ร่วมกันท้ังในส่วนตน  และส่วนรวม  เพื่อให้กลุ่มได้รับความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนด  
    จากความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือข้างต้น  สรุปได้ว่า  การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 
4-6 คน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และร่วมกัน
รับผิดชอบงานในกลุ่มท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดเป็นความสำเร็จของกลุ่ม 

2.4.2 วัตถุประสงค์ของเทคนิคการสอนโดยแบบร่วมมือ  
สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550 : 121) ได้

กล่าวว่า ดังนี้ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มได้ฝึกบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการทำงานกลุ่ม 
2. เพื่อให้ผู ้เรียนได้พัฒนาทักษะการคิดค้นคว้า  ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง  ทักษะการคิดสร้างสรรค์  การแก้ปัญหา  การตัดสินใจ  การตั้งคำถาม  ตอบ
คำถาม  การใช้ภาษา  การพูด ฯลฯ 

3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางสังคม  การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  การมีน้ำใจช่วยเหลือ
ผู้อื่น  การเสียสละ  การยอมรับกันและกัน  การไว้วางใจ  การเป็นผู้นำ  ผู้ตาม  ฯลฯ 

2.4.3 ลักษณะของเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ 
อาภรณ์  ใจเท่ียง  (2550 : 121) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมแบบร่วมแรงร่วมใจ

ว่า มีลักษณะ ดังนี้ 
        1. มีการทำงานกลุ่มร่วมกัน  มีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่ม 
          2. สมาชิกในกลุ่มมีจำนวนไม่ควรเกิน  6  คน 
          3.สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันเพื่อช่วยเหลือกัน 
          4.สมาชิกในกลุ่มต่างมีบทบาทรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เช่น 
            -   เป็นผู้นำกลุ่ม  (Leader) 



 
 

 

 

            -   เป็นผู้อธิบาย  (Explainer) 
            -   เป็นผู้จดบันทึก  (Recorder) 
            -   เป็นผู้ตรวจสอบ  (Checker) 
             -   เป็นผู้สังเกตการณ์  (Observer)        
           -   เป็นผู้ให้กำลังใจ (Encourager) ฯลฯ                         

สมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบร่วมกัน  ยึดหลักว่า  “ความสำเร็จของแต่ละคน คือ 
ความสำเร็จของกลุ่ม ความสำเร็จของกลุ่ม คือ ความสำเร็จของทุกคน”   

2.4.4 องค์ประกอบของเทคนิคการสอนแบบร่วมมือ 
นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไว้ดังนี้ 

จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson,1987 : 13 - 14)อ้างใน  ไสว-ฟักขาว 
(2544 : 193-194) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีสำคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไว้ดังนี้ 

       1.  ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก  (Positive Interdependence) หมายถึง  
การที่สมาชิกในกลุ่มทำงานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน  มีการทำงานร่วมกัน โดยท่ี

สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานนั้น  มีการแบ่งปันวัสดุ  อุปกรณ์  ข้อมูลต่าง ๆ  ในการ
ทำงาน  ทุกคนมีบทบาท  หน้าที ่และประสบความสำเร็จร่วมกัน  สมาชิกในกลุ ่มจะมี
ความรู้สึกว่าตนประสบความสำเร็จได้ก็๖อเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสำเร็จดว้ย 
สมาชิกทุกคนจะได้รับผลประโยชน์  หรือรางวัลผลงานกลุ่มโดยเท่าเทียมกัน  เช่น  ถ้าสมาชิก
ทุกคนช่วยกัน  ทำให้กลุ่มได้คะแนน  90%  แล้ว  สมาชิกแต่ละคนจะได้คะแนนพิเศษเพิ่มอีก  
5  คะแนน  เป็นรางวัล  เป็นต้น 

       2.  การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน  (Face  To  Face  Pronotive 
Interaction)  เป็นการติดต่อสัมพันธ์กัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การอธิบาย
ความรู้ให้แก่เพื่อนในกลุ่มฟัง เป็นลักษณะสำคัญของการติดต่อปฏิสัมพันธ์โดยตรงของการ
เรียนแบบร่วมมือ ดังนั้น จึงควรมีการแลกเปลี่ยน ให้ข้อมูลย้อนกลับ เปิดโอกาสให้สมาชิก
เสนอแนวความคิดใหม่ ๆ เพื่อเลือกในส่ิงท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน  (Individual  Accountability)  ความ 
รับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล  เป็นความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละบุคคล  
โดยมีการช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกัน  เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายกลุ่ม  โดยท่ี
สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความมั่นใจ  และพร้อมท่ีจะได้รับการทดสอบเป็นรายบุคคล 

       4.  การใช้ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการทำงานกลุ่มย่อย (Interdependence  
and  Small  Group  Skills)  ทักษะระหว่างบุคคล  และทักษะการทำงานกลุ ่มย่อย  

นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนทักษะเหล่านี้เสียก่อน  เพราะเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้การ
ทำงานกลุ่มประสบผลสำเร็จ  นักเรียนควรได้รับการฝึกทักษะในการสื่อสาร  การเป็นผู้นำ  
การไว้วางใจผู้อื่น  การตัดสินใจ  การแก้ปัญหา  ครูควรจัดสถานการณ์ท่ีจะส่งเสริมให้นักเรียน  
เพื่อให้นักเรียนสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.  กระบวนการกลุ่ม  (Group Process) เป็นกระบวนการทำงานที่มีขั้นตอนหรือ
วิธีการท่ีจะช่วยให้การดำเนินงานกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  นั่นคือ  สมาชิกทุกคนต้อง



 
 

 

 

ทำความเข้าใจในเป้าหมายการทำงาน  วางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน  ดำเนินงานตามแผน
ตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงาน 

องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบร่วมมือทั้ง  5 องค์ประกอบนี้  ต่างมีความสมัพันธ์
ซึ ่งกันและกัน  ในอันที่จะช่วยให้การเรียนแบบร่วมมือดำเนินไปด้วยดี  และบรรลุตาม
เป้าหมายที่กลุ ่มกำหนด  โดยเฉพาะทักษะทางสังคม  ทักษะการทำงานกลุ่มย่อย  และ
กระบวนการกลุ่มซึ ่งจำเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกฝน  ทั้งนี ้เพื ่อให้สมาชิกกลุ่มเกิดความรู้  
ความเข้าใจและสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี   

       อาภรณ์  ใจเท่ียง (2550 : 122)   กล่าวถึงองค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือไว้ว่า ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบในการให้ผู้เรียนทำงานกลุ่ม ดังข้อต่อไปนี้ 

1.  มีการพึ่งพาอาศัยกัน  (Positive  Interdependence)  หมายถึง  สมาชิกในกลุ่ม
มีเป้าหมายร่วมกัน  มีส่วนรับความสำเร็จร่วมกัน  ใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน  มีบทบาทหน้าท่ีทุก
คนท่ัวกัน  ทุกคนมีความรู้สึกว่างานจะสำเร็จได้ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

       2.  มีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดในเชิงสร้างสรรค์  (Face to Face Promotive   
Interaction)  หมายถึง  สมาชิกกลุ่มได้ทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิด  เช่น  แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น  อธิบายความรู้แก่กัน ถามคำถาม ตอบคำถามกันและกัน ด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อกัน 

3. มีการตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละค(IndividualAccountability)  
เป็นหน้าท่ีของผู้สอนท่ีจะต้องตรวจสอบว่า สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่องานกลุ่มหรือไม่  
มากน้อยเพียงใด  เช่น  การสุ่มถามสมาชิกในกลุ่ม  สังเกตและบันทึกการทำงานกลุ่ม  ให้
ผู้เรียนอธิบายส่ิงท่ีตนเรียนรู้ให้เพื่อนฟัง  ทดสอบรายบุคคล  เป็นต้น 

4.  มีการฝึกทักษะการช่วยเหลือกันทำงานและทักษะการทำงานกลุ ่มย ่อย
(Interdependence  and  Small  Groups  Skills)  ผู้เรียนควรได้ฝึกทักษะท่ีจะช่วยให้งาน
กลุ่มประสบความสำเร็จ  เช่น  ทักษะการส่ือสาร  การยอมรับและช่วยเหลือกัน  การวิจารณ์
ความคิดเห็น  โดยไม่วิจารณ์บุคคล  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง  การให้ความช่วยเหลือ  และ
การเอาใจใส่ต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  การทำความรู้จักและไว้วางใจผู้อื่น  เป็นต้น 

      5. มีการฝึกกระบวนการกลุ่ม  (Group  Process)  สมาชิกต้องรับผิดชอบต่อการ 
ทำงานของกลุ่ม  ต้องสามารถประเมินการทำงานของกลุ่มได้ว่า  ประสบผลสำเร็จมากน้อย
เพียงใด   เพราะเหตุใด  ต้องแก้ไขปัญหาที่ใด  และอย่างไร  เพื่อให้การทำงานกลุ ่มมี
ประสิทธิภาพดีกว่าเดิม  เป็นการฝึกกระบวนการกลุ่มอย่างเป็นกระบวนการ 
  จากองค์ประกอบสำคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  จึงสรุปได้ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
นั้นมีองค์ประกอบ 5 ประการด้วยกัน คือ  
1.  มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  โดยสมาชิกแต่ละคนมีเป้าหมายในการทำงานกลุ่มร่วมกัน 
ซึ่งจะต้องพึงพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อความสำเร็จของการทำงานกลุ่ม 
2.  มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในเชิงสร้างสรรค์ เป็นการให้สมาชิกได้ร่วมกันทำงานกลุ่มกัน
อย่างใกล้ชิด โดยการเสนอและแสดงความคิดเห็นกันของสมาชิกภายในกลุ่ม ด้วยความรู้สึกท่ี
ดีต่อกัน 



 
 

 

 

3.  มีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน  หมายความว่า สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละคน
จะต้องมีความรับผิดในการทำงาน โดยท่ีสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความมั่นใจ  และพร้อมท่ีจะ
ได้รับการทดสอบเป็นรายบุคคล 
4.  มีการใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มย่อย ทักษะระหว่างบุคคล  และทักษะการทำงานกลุ่ม

ย่อย  นักเรียนควรได้รับการฝึกฝนทักษะเหล่านี้เสียก่อน  เพราะเป็นทักษะสำคัญท่ีจะช่วยให้
การทำงานกลุ่มประสบผลสำเร็จ  เพื่อให้นักเรียนจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. มีการใช้กระบวนการกลุ่ม ซึ่งเป็นกระบวนการทำงานท่ีมีข้ันตอนหรือ วิธีการท่ีจะช่วยให้
การดำเนินงานกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ในการวางแผนปฏิบัติงานและเป้าหมายใน
การทำงานร่วมกัน  โดยจะต้องดำเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงาน 

2.4.5 วิธีการสอนแบบร่วมมือ 
วันเพ็ญ จันทร์เจริญ (2542  : 119-128) กล่าวถึง วิธีการเรียนแบบร่วมมือที่นิยมใช้กัน

มีเทคนิคสำคัญ  2  แบบ  คือ  แบบเป็นทางการ  (Formal  cooperative  learning)  และ
แบบไม่เป็นทางการ  (Informal  cooperative  learning) 

   1.  การเรียนแบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ มีดังนี้ 
1.1  เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team – Games – Tournament  

หรือ  TGT)  คือ การจัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  กลุ่มละ 4  คน  ระดับความสามารถ
ต่างกัน  (Heterogeneous  teams)  คือ  นักเรียนเก่ง  1  คน  ปานกลาง  2  คน  และ
อ่อน  1  คน  ครูกำหนดบทเรียนและการทำงานของกลุ่มเอาไว้  ครูทำการสอนบทเรียนให้
นักเรียนท้ังช้ันแล้วให้กลุ่มทำงานตามท่ีกำหนด  นักเรียนในกลุ่มช่วยเหลือกัน  เด็กเก่งช่วย
และตรวจงานของเพื่อนให้ถูกต้องก่อนนำส่งครู  แล้วจัดกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มแข่งขันที่มี
ความสามารถเท่า ๆ กัน  (Homogeneous  tournament  teams)  มาแข่งขันตอบปัญหา
ซึ่งจะมีการจัดกลุ่มใหม่ทุกสัปดาห์  โดยพิจารณาจากความสามารถของแต่ละบุคคล  คะแนน
ของกลุ่มจะได้จากคะแนนของสมาชิกท่ีเข้าแข่งขันร่วมกับกลุ่มอื่น ๆ ร่วมกัน  แล้วมีการมอบ
รางวัลให้แก่กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงถึงเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ 

         1.2 เทคนิคการแบง่กลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธิ์  (Student  Teams  Achievement   
Divisions  หรือ  STAD)  คือ  การจัดกลุ่มเหมือน  TGT  แต่ไม่มีการแข่งขัน  โดยให้นักเรียน
ทุกคนต่างคนต่างทำข้อสอบ  แล้วนำคะแนนพัฒนาการ  (คะแนนท่ีดีกว่าเดิมในการสอบครั้ง
ก่อน) ของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนกลุ่ม  และมีการให้รางวัล 

1.3 เทคนิคการจัดกลุ่มแบบช่วยรายบุคคล  (Team  Assisted  Individualization  
หรือ  TA)  เทคนิคนี้เหมาะกับวิชาคณิตศาสตร์  ใช้สำหรับระดับประถมปีท่ี 3 – 6 วิธีนี้
สมาชิกกลุ่มมี  4  คน  มีระดับความรู้ต่างกัน  ครูเรียกเด็กท่ีมีความรู้ระดับเดียวกันของแต่ละ
กลุ่มมาสอนตามความยากง่ายของเนื้อหา  วิธีท่ีสอนจะแตกต่างกัน  เด็กกลับไปยังกลุ่มของ
ตน  และต่างคนต่างทำงานท่ีได้รับมอบหมายแต่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  มีการให้รางวัลกลุ่ม
ท่ีทำคะแนนได้ดีกว่าเดิม 

   1.4 เทคนิคโปรแกรมการร่วมมือในการอ่านและเขียน  (Cooperative   



 
 

 

 

Integrated  Reading  and  Composition  หรือ  CIRC)  เทคนิคนี้ใช้สำหรับวิชา  อ่าน  
เขียน  และทักษะอื่น ๆ ทางภาษา  สมาชิกในกลุ่มมี  4  คน  มีพื้นความรู้เท่ากัน  2  คน  อีก  
2  คน  ก็เท่ากัน  แต่ต่างระดับความรู้กับ  2  คนแรก  ครูจะเรียกคู่ท่ีมีความรู้ระดับเท่ากัน
จากกลุ่มทุกกลุ่มมาสอน  ให้กับเข้ากลุ่ม  แล้วเรียกคู่ต่อไปจากทุกกลุ่มมาสอน  คะแนนของ
กลุ่มพิจารณาจากคะแนนสอบของสมาชิกกลุ่มเป็นรายบุคคล 

        1.5 เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw)  เทคนิคนี้ใช้สำหรับนักเรียนช้ันประถมปีท่ี 3 - 6  
สมาชิกในกลุ่มมี  6  คน  ความรู้ต่างระดับกัน  สมาชิกแต่ละคนไปเรียนร่วมกันกับสมาชิก
ของกลุ่มอื่น ๆ ในหัวข้อท่ีต่างกันออกไป  แล้วทุกคนกลับมากลุ่มของตน  สอนเพื่อนในส่ิงท่ี
ตนไปเรียนร่วมกับสมาชิกของกลุ่มอื่นๆ  มา  การประเมินผลเป็นรายบุคคลแล้วรวมเป็น
คะแนนของกลุ่ม 

1.6 เทคนิคการต่อภาพ  2  (Jigsaw  II)  เทคนิคนี้สมาชิกในกลุ่ม 4 – 5 คน   
นักเรียนทุกคนสนใจเรียนบทเรียนเดียวกัน  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มให้ความสนใจในหัวข้อ
ย่อยของบทเรียนต่างกัน  ใครท่ีสนใจหัวข้อเดียวกันจะไปประชุมกัน  ค้นคว้าและอภิปราย  
แล้วกลับมาท่ีกลุ่มเดิมของตนสอนเพื่อนในเรื่องท่ีตนเองไปประชุมกับสมาชิกของกลุ่มอื่นมา  
ผลการสอบของแต่ละคนเป็นคะแนนของกลุ่ม  กลุ่มท่ีทำคะแนนรวมได้ดีกว่าครั้งก่อน  (คิด
คะแนนเหมือน STAD)  จะได้รับรางวัล  ขั้นตอนการเรียนมีดังนี้   

1) ครูแบ่งหัวข้อท่ีจะเรียนเป็นหัวข้อย่อยๆให้เท่ากับจำนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม 
2) จัดกลุ่มนักเรียนโดยให้มีความสามารถคละกันภายในกลุ่มเป็นกลุ่มบ้าน   
(Home  group)  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มอ่านเฉพาะหัวข้อย่อยท่ีตนได้รับ
มอบหมายเท่านั้น โดยใช้เวลาตามท่ีครูกำหนด 
3) จากนั้นนักเรียนท่ีอ่านหัวข้อย่อยเดียวกันมานั่งด้วยกัน เพื่อทำงาน  ซักถาม 
และทำกิจกรรม  ซึ่งเรียกว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญ  (Expert  group)  สมาชิกทุก ๆ คน  
ร่วมมือกันอภิปรายหรือทำงานอย่างเท่าเทียมกัน  โดยใช้เวลาตามท่ีครูกำหนด 
4) นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มผู้เช่ียวชาญ กลับมายังกลุ่มบ้าน  (Home group)   
ของตน  จากนั้นผลัดเปล่ียนกันอธิบายให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มฟัง  เริ่มจากหัวข้อย่อย
ท่ี  1, 2, 3และ 4  เป็นต้น 
5) ทำการทดสอบหัวข้อย่อย 1 – 4 กับนักเรียนท้ังห้อง  คะแนนของสมาชิกแต่ละ
คนในกลุ่มรวมเป็นคะแนนกลุ่ม  กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดจะได้รับการติดประกาศ    

            1.7 เทคนิคการตรวจสอบเป็นกลุ่ม  (Group  Investigation)  เทคนิคนี้สมาชิก 
ในกลุ่มมี 2 – 6 คน  เป็นรูปแบบท่ีซับซ้อน  แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อเรื่องท่ีต้องการจะศึกษา
ค้นคว้า  สมาชิกในกลุ่มแบ่งงานกันท้ังกลุ่มมีการวางแผนการดำเนินงานตามแผน  การ
วิเคราะห์  การสังเคราะห์งานท่ีทำ  การนำเสนอผลงานหรือรายงานต่อหน้าช้ัน  การให้รางวัล
หรือให้คะแนนเป็นกลุ่ม 

      1.8 เทคนิคการเรียนร่วมกัน  (Learning  Together)  วิธีนี้สมาชิกในกลุ่มมี 4 – 5  



 
 

 

 

คน  ระดับความรู้ความสามารถต่างกัน  ใช้สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 – 6 โดยครู
ทำการสอนท้ังช้ัน เด็กแต่ละกลุ่มทำงานตามท่ีครูมอบหมาย  คะแนนของกลุ่มพิจารณาจาก
ผลงานของกลุ่ม 

       1.9 เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วมกลุ่ม  (Co – op – Co - op)  ซึ่งเทคนิคนี้ 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ  ดังนี้คือ  นักเรียนช่วยกันอภิปรายหัวข้อท่ีจะศึกษา  แบ่งหัวข้อ
ใหญ่เป็นหัวข้อย่อย  แล้วจัดนักเรียนเข้ากลุ่มตามความสามารถท่ีแตกต่างกัน  กลุ่มเลือก
หัวข้อท่ีจะศึกษาตามความสนใจของกลุ่ม  กลุ่มแบ่งหัวข้อย่อยออกเป็นหัวข้อเล็ก ๆ เพื่อ
นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเลือกไปศึกษา  และมีการกำหนดบทบาทและหน้าท่ีของแต่ละคน
ภายในกลุ่ม  แล้วนักเรียนเลือกศึกษาเรื่องท่ีตนเลือกและนำเสนอต่อกลุ่ม  กลุ่มรวบรวมหัวข้อ
ต่าง ๆ จากนักเรียนทุกคนภายในกลุ่ม  แล้วรายงานผลงานต่อช้ันและมีการประเมินผลงาน
ของกลุ่ม 

            เทคนิคท้ัง  9  ดังกล่าวข้างต้นนี้  ส่วนมากจะใช้ตลอดคาบการเรียนหรือตลอด 
กิจกรรมการเรียนในแต่ละคาบ  เรียกการเรียนแบบร่วมมือประเภทนี้ว่า  การเรียนแบบ
ร่วมมืออย่างเป็นทางการ  (Formal  cooperative  Learning)  แต่ยังมีเทคนิคอื่น ๆ อีก
จำนวนมากท่ีไม่จำเป็นต้องใช้ตลอดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละคาบ  อาจใช้ในขั้นนำ 
สอดแทรกในขั้นสอนตอนใด  ๆ  ก็ได้  หรือใช้ในขั้นสรุป  หรือขั้นทบทวน  หรือขั้นวัดผล  
เรียกการเรียนแบบร่วมมือประเภทนี้ว่า  การเรียนแบบร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ  
(Informal  cooperative  learning)  ดังนี้ 

   2.  การเรียนแบบร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ  มีดังนี ้
     คาเกน  (Kagan 1994  อ้างใน  พิมพันธ์  เดชะคุปต์,  2541 : 43))  ได้ออกแบบ 
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการไว้ถึง  52  เทคนิค  ในท่ีนี้จะขอแนะนำเทคนิคของ
การเรียนแบบร่วมมือแบบไม่เป็นทางการจำนวน  9  เทคนิค  ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีกระทำได้ง่ายจึงสะดวก
ท่ีจะนำไปใช้  ดังนี้ 

2.1การพูดเป็นคู่  (Rally  Robin)  เป็นเทคนิคเปิดโอกาสให้นักเรียนพูด  ตอบ 
แสดงความคิดเห็นเป็นคู่  ๆ โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนใช้เวลาเท่า ๆ กัน  หรือใกล้เคียง
กัน  ตัวอย่างเช่น  กลุ่มมีสมาชิก  4  คน  แบ่งเป็น 2  คู่  คู่หนึ่งประกอบด้วยสมาชิกคนท่ี  1 
และคนท่ี  2  แต่ละคู่จะพูดพร้อมๆ  กันไป  โดย 1 พูด  2  ฟัง  ในเวลาท่ีกำหนด  จากนั้น  2  
พูด  1  ฟัง  ในเวลาท่ีกำหนดเช่นกัน   

2.2การเขียนเป็นคู่  (Rally Table)  เป็นเทคนิคคล้ายกับการพูดเป็นคู่  ทุก 
ประการต่างกันเพียงการเขียนเป็นคู่  เป็นการร่วมมือเป็นคู่ ๆ  โดยผลัดกันเขียน  หรือวาด  
(ใช้อุปกรณ์  กระดาษ  2 แผ่นและปากกา  2  ด้ามต่อกลุ่ม)   

2.3การพูดรอบวง  (Round  Robin)  เป็นเทคนิคท่ีสมาชิกของกลุ่มผลัดกันพูด  
ตอบ  เล่า  อธิบาย  โดยไม่ใช้การเขียน  การวาด  และเป็นการพูดท่ีผลัดกันทีละคนตามเวลา
ท่ีกำหนด  จนครบ  4  คน 

2.4การเขียนรอบวง  (Roundtable)  เป็นเทคนิคท่ีเหมือนกับการพูดรอบวง  



 
 

 

 

แตกต่างกันท่ีเน้นการเขียน  การวาด  (ใช้อุปกรณ์  กระดาษ  1  แผ่น  และปากกา 1  ด้าม
ต่อกลุ่ม)  วิธีการคือ  ผลัดกันเขียนลงในกระดาษท่ีเตรียมไว้ทีละคนตามเวลาท่ีกำหนด 
เทคนิคนี้อาจดัดแปลงให้สมาชิกทุกคนเขียนคำตอบ  หรือบันทึกผลการคิดพร้อม ๆ กันท้ัง  4  
คน  ต่างคนต่างเขียนในเวลาท่ีกำหนด  (ใช้อุปกรณ์ : กระดาษ 4 แผ่น  และปากกา 4 ด้าม)  
เรียกเทคนิคนี้ว่าการเขียนพร้อมกันรอบวง (Simultaneous  Roundtable) 

2.5การแก้ปัญหาด้วยการต่อภาพ  (Jigsaw  Problem  Solving)  เป็นเทคนิคท่ี 
สมาชิกแต่ละคนคิดคำตอบของตนเองไว้จากนั้นกลุ่มนำคำตอบของทุก ๆ  คนมาร่วมกัน
อภิปราย  เพื่อหาคำตอบท่ีดีท่ีสุด   

2.6คิดเด่ียว  คิดคู่  ร่วมกันคิด  (Think  Pair  Share) เป็นเทคนิคโดยเริ่มจาก 
ปัญหาหรือโจทย์คำถาม  โดยสมาชิกแต่ละคนคิดหาคำตอบด้วยตนเองก่อน  แล้วนำคำตอบ
ไปอภิปรายกับเพื่อนเป็นคู่  จากนั้นจึงนำคำตอบของแต่ละคู่มาอภิปรายพร้อมกัน  4  คน  
เมื่อมั่นใจว่าคำตอบของตนถูกต้องหรือดีท่ีสุด  จึงนำคำตอบเล่าให้เพื่อนฟัง 

2.7อภิปรายเป็นคู่  (Pair  Discussion)  เป็นเทคนิคท่ีเมื่อครูถามคำถาม  หรือ 
กำหนดโจทย์แล้ว  ให้สมาชิกท่ีนั่งใกล้กันร่วมกันคิด  และอภิปรายเป็นคู่ 

2.8อภิปรายเป็นทีม  (Team  Discussion)  เป็นเทคนิคท่ีเมื่อครูต้ังคำถามแล้ว   
ให้สมาชิกของกลุ่มทุก  ๆ  คน  ร่วมกันคิด  พูด  อภิปรายพร้อมกัน 

2.9ทำเป็นกลุ่ม  ทำเป็นคู่  และทำคนเดียว  (Team - pair - Solo)  เป็น 
เทคนิคท่ีเมื่อครูกำหนดปัญหา  หรือโจทย์  หรืองานให้ทำ  แล้วสมาชิกจะทำงานร่วมกันท้ัง
กลุ่มจนงานแล้วเสร็จ  จากนั้นจะแบ่งสมาชิกเป็นคู่ให้ทำงานร่วมกันเป็นคู่จนงานสำเร็จแล้วถึง
ขั้นสุดท้าย  ให้สมาชิกแต่ละคนทำงานคนเดียวจนสำเร็จ 

การเรียนแบบร่วมมือกำลังได้รับความสนใจในหมู่นักการศึกษา  ครู  อาจารย์  ใน
ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง  การเรียนแบบร่วมมือมีทั้งเทคนิคท่ีนำมาใช้ได้โดยตรงโดยไม่ต้องปรับ
และเทคนิคท่ีต้องปรับเพื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนและเนื้อหาวิชา  อย่างไรก็ตาม  การเรียน
แบบร่วมมือก็นับเป็นวิธีการสอนอย่างหนึ่งท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้เป็น
อย่างดี 

2.4.6 รูปแบบและขั้นตอนการสอนแบบร่วมมือ 
อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550 : 122-123) กล่าวถึงขั้นตอนการจัดกิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ ไว้ดังนี้                                                                                                                                                                                    
      1. ข้ันเตรียมการ 

ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์ของบทเรียน ผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มละประมาณไม่
เกิน  6  คน  มีสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน  ผู้สอนแนะนำวิธีการทำงานกลุ่มและ
บทบาทของสมาชิกในกลุ่ม 

      2.  ขั้นสอน 
       ผู้สอนนำเข้าสู่บทเรียน  บอกปัญหาหรืองานท่ีต้องการให้กลุ่มแก้ไขหรือคิด 

วิเคราะห์  หาคำตอบผู้สอนแนะนำแหล่งข้อมูล  ค้นคว้า หรือให้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการคิด
วิเคราะห์ผู้สอนมอบหมายงานท่ีกลุ่มต้องทำให้ชัดเจน 



 
 

 

 

      3. ข้ันทำกิจกรรมกลุ่ม 
      ผู้เรียนร่วมมือกันทำงานตามบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับ  ทุกคนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด   

ร่วมแสดงความคิดเห็น การจัดกิจกรรในขั้นนี้  ครูควรใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ  
ท่ีน่าสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียน  เช่น  การเล่าเรื่องรอบวง  มุมสนทนา  คู่ตรวจสอบ  คู่คิด  
ฯลฯผู้สอนสังเกตการณ์ทำงานของกลุ่ม  คอยเป็นผู้อำนวยความสะดวก  ให้ความกระจ่างใน
กรณีท่ีผู้เรียนสงสัยต้องการความช่วยเหลือ 

      4. ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ  ขั้นนี้ผู้เรียนจะรายงานผลการทำงานกลุ่ม   
ผู้สอนและเพื่อนกลุ่มอื่นอาจซักถามเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดเจน  เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ผลงานของกลุ่มและรายบุคคล 

      5.  ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทำงานกลุ่ม  ขั้นนี้ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกัน 
สรุปบทเรียน  ผู้สอนควรช่วยเสริมเพิ่มเติมความรู้  ช่วยคิดให้ครบตามเป้าหมายการเรียนท่ี
กำหนดไว้  และช่วยกันประเมินผลการทำงานกลุ่มท้ังส่วนท่ีเด่นและส่วนท่ีควรปรับปรุงแก้ไข  

2.4.7 บทบาทของครูผู้สอนในการสอนการสอนแบบร่วมมือ 
โดยปกติผู้สอนมักจะใช้การสอนแบบเดียวในการสอนครั้งหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะจะเลือก 

การสอนแบบที่ตนถนัดและคิดว่าจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาของบทเรียนได้  การเรียนการ
สอนในลักษณะท่ีผู้สอนมีความถนัดเช่นนี้  ย่อมทำให้ผู้เรียนเบื่อหน่าย  เพราะมีความซ้ำซาก  
อีกท้ังผูสอนเองก็เบื่อหน่ายเช่นกัน  เพราะจะต้องปฏิบัติกิจกรรมซ้ำ ๆ  ทุกวัน ๆแต่ถ้าผู้สอน
ใช้วิธีการสอนโดยผสมผสานการสอนหลาย ๆ แบบแล้ว  นอกจากทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ  
ความสนุกสนานในการเรียนแล้ว  ยังจะทำให้การเรียนการสอนในช่ัวโมงนั้น ๆ มีความหมาย
รวมเป็นการเปล่ียนบรรยากาศของผู้สอนเองอีกด้วย 

 
2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สุกัญญา  จันทร์แดง  (2556)  ได้วิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนด้วยชุดการสอนแบบร่วมมือท่ีมี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกัน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผลการเรียนรู้ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการ
สอนแบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    
ความสามารถในการทำงานร่วมกันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบ
ร่วมมือ มีพฤติกรรมในการทำงานร่วมกันอยู่ในระดับ ดีมาก และความคิดของนักเรียนเห็นต่อการเรียน
การสอนด้วยชุดการสอนแบบร่วมมือ อยู่ในระดับดีมาก 
 ณรงค์ โคตรศรี (2557) ได้วิจัยเรื่อง ผลการใช้ชุดการสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ
แบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) ที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และ
เจตคติต่อวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนร่มเกล้า สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดการสอนร่วมกับเทคนิค
การเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80.19/81.19 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกำหนดไว้ 2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ท่ีได้เรียนรู้ด้วยชุดการสอนร่วมกับ
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูง



 
 

 

 

กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้เรียนรู้ด้วย
ชุดการสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) มีความสามารถทางการ
คิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  4) เจตคติของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หลังได้เรียนรู้ด้วยชุดการสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วย
รายบุคคล (TAI)   อยู่ในระดับมากขึ้นไป   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  5) การแก้ปัญหาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีการคิดวิเคราะห์ต่างกัน หลังได้เรียนรู้
ด้วยชุดการสอนร่วมกับเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI)  มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 อรรถพร  บุราคร  (2560) ได้วิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยกลุ่มช่วยเรียน
รายบุคคลในวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
สูงกว่าก่อนเรียน  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยกลุ่มช่วย
เรียนรายบุคคลในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และ
ภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ทั้ง 2 กลุ่มทดลอง 3. ทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียนต่อการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือโดยกลุ่มช่วยเรียนรายบุคลอยู่ในระดับมาก 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล วิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 เอกพันธ์  โห้พันธ์  (2560) ได้วิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 
วิชาสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู ้แบบ
ร่วมมือโดยกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคลในวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 สูงกว่าก่อน
เรียน  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยกลุ่มช่วยเรียน
รายบุคคลในวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และภาพรวมอยู่
ในระดับพอใช้ทั้ง 2 กลุ่มทดลอง 3. ทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดยกลุ่มช่วยเรียนรายบุคลอยู่ในระดับมาก 4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล   
 กนกพร พิชัย  (2551).  ได้วิจัยเรื ่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื ่อง เศรษฐกิจ
พอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 5 โดยใช้แผนจัดการเรียนรู้ 
แบบกล่มร่วมมือเทคนิค ุ STAD ร่วมกับส่ือประสม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา เศรษฐกิจของไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที ่ 5โดยใช้แผนจัดการ
เรียนรู ้แบบกลุ ่มร่วมมือเทคนิคSTADร่วมกบสื ่อประสม ที ่พัฒนาขึ ้น มีประสิทธิภาพเท่ากั บ 
85.07/84.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 2) การศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผล มีค่าเท่ากบ ั 
0.7429 แสดงว่านักเรียนที่เรียนด้วยแผนการเรียนรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกบการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 5โดยใช้แผนจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคSTAD ร่วมกับ 



 
 

 

 

ส่ือประสม มีความกาวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเปน็ร้อยละ 74.29 3) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หลังเรียนโดยใช้แผนจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคSTADร่วมกับส่ือประสม  กับ
เกณฑ์ ร้อยละ 80 ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑ์อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 


