
 
 
 
 

รายงานการวิจัย 
 เรื่อง 

 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพวิเตอรและการบํารุงรักษา 

(รหัสวิชา 20204-2002) 
เรื่อง การประกอบเครือ่งคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ 

ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 กลุม 2  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

  
 
 
 
 
 
 

     โดย 

                         นายจเด็ด  รัศมิทัต 
ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
 
 

 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา ๒๕๖5 
 



 
รายงานการวิจัย 

 
เรื่อง 

 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 

(รหัสวิชา 20204-2002) 
เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ ของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 กลุม 2  
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

    นายจเด็ด  รัศมิทัต 
ครแูผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา ๒๕๖5 
 
 
 
 



 

กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจากแผนกวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพ

บางสะพาน ท่ีไดใหคําปรึกษา ชี้แนะ และแกไขขอบกพรองตางๆ อยางดียิ่งตลอดมา ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปน

อยางสูง 

 ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร คณะครู เจาหนาท่ี และนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีไดใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกแกผูวิจัยเปนอยางดียิ่งใน

การเก็บขอมูลเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้   

   

 

ผูวิจัย 
 

               นายจเด็ด  รัศมิทัต 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ช่ือเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 

(รหัสวิชา 20204-2002) เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงโดยใช
วิธีการเรียนแบบรวมมือ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 กลุม 2 สาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 
ผูวิจัย นายจเด็ด  รัศมิทัต  
 
แผนกวิชา สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 

 
 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรและการ
บํารุงรักษา (รหัสวิชา 20204-2002) เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงโดยใช
วิธีการเรียนแบบรวมมือ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 กลุม 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน  การดําเนินการวิจัยเริ่มตนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของกับการประเมินผลระหวางเรียน  กําหนดข้ันตอนการสอนแลวสอบ ในการตรวจสอบคุณภาพ
ของข้ันตอนการสอนแลวสอบนั้น  ผูวิจัยไดนําข้ันตอนการสอนแลวสอบไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คนมี
การสรางและการหา คุณภาพของเครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูลเลือกกลุมเปาหมายและเก็บขอมูล โดยใชสถิติ
ในการวิเคราะห ขอมูล คือ คาเฉลี่ยและรอยละ 

 

จากการวิจัยในครั้งนี้การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา (รหัสวิชา 
20204-2002) เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงโดยใชวิธีการเรียนแบบ
รวมมือ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 กลุม 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  วิทยาลัย
การอาชีพบางสะพานมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 60 จํานวน 
39 คน คิดเปนรอยละ 100 เนื่องจากการเรียนแบบรวมมือใหนักเรียนไดเรียนรูมากข้ึน ตองเตรียมตัว
อยูเสมอ รูขอบกพรองท่ีควรแกไขของตนเอง ทําใหเกิดความม่ันใจในการเรียนรู กลาเผชิญปญหา สําหรับ
ครูผูสอน    ทําใหครูคนพบวิธีการท่ีเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  คํานํา 
 
 

งานวิจัยในชั้นเรียนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา (รหัสวิชา 
20204-2002) เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 กลุม 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพานผูวิจัยเล็งเห็นวาการสอนแลวสอบทําใหนักเรียนเกิดการตื่นตัว มีความตั้งใจและความรับผิดชอบในการ
เรียนมากข้ึน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและเปนการปรับ
พฤติกรรมการเรียน เหมาะสมของนักเรียนตอไป 

 
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาการวิจัยในชั้นเรียนนี้จะเปนประโยชนตอผูสอนเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
 
 
 
   

นายจเด็ด  รัศมิทัต 
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  บทท่ี 1 
 บทนํา 

 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เกือบทุกฉบับใหความสําคัญกับการศึกษาโดยเฉพาะ พ.ศ.2542 
หมวด 4 มาตรา 22 กลาววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง
ไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการใหความรูจึงตองสงเสริมผูเรียนใหสามารถพัฒนาตนเองตาม
ธรรมชาติ และเต็มศักยภาพประกอบกับการท่ีผูเรียนสามารถคนควาหาความรูในศาสตรตาง ๆ ไดอยางมากมายและ
รวดเร็วในทุกสถานท่ีผานระบบอินเทอรเน็ตสถาบันการศึกษาจึงจ าเปนตองปรับปรุงวิชาการเรียนท่ีสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนกระบวนการเรียนรูท่ี
ครูผูสอนไดจัดหรือดําเนินการใหสอดคลองกับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล ความสามารถทางปญญา 
วิชาการเรียนรูโดยบูรณาการคุณภาพ จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค ใหผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติจริงไดพัฒนา
กระบวนการคิด วิเคราะห ศึกษา คนควา ทดลอง และแสวงหาความรูดวยตนเองตามความสนใจ ดวยวิธีการ
กระบวนการและแหลงการเรียนรูท่ีหลากหลายเชื่อมโยงกันชีวิตจริงท้ังในและนอกหองเรียน มีการวัดผลประเมินผล
การเรียนรูตามสภาพจริง ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด ( กรมวิชาการ : 2544 ) 

จากการท่ีผูวิจัยเปนครูผูสอนในวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา (รหัสวิชา 20204-2002) ใน
สถานการณโควิด (Covid) ครูจึงตองมีการจัดการเรียนการสอนแบบตอเนื่อง จากการจัดการเรียนการสอน 
บรรยากาศในชั้นเรียน พบวานักเรียนสวนสวนใหญเวลาท่ีเรียนนั้นมีการตอบโตหรือปฏิสัมพันธกับเพ่ือนในหองนอย 
แลวหลังจากมีการสอบในแตละหนวย ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาต่ํา  ตองมีการสอน และสอบ
ซอมซ่ึงเปนการเสียเวลาและไมสามารถแกไข พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนได ดวยเหตุนี้สมาชิกกลุมชุมชนการ
เรียนรูวิชาชีพ(PLC) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ พรอมดวย Model teacher เห็นวาพฤติกรรมการเรียนดังกลาวจะ
สงผลกระทบในการศึกษาตอ และการปฏิบัติงานของนักเรียนตอไป  

ผูวิจัย (Model teacher) และสมาชิกกลุมชุมชนการเรียนรูวิชาชีพ(PLC) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจจึง
ไดศึกษาวิธีการแกปญหานี้และพบวการประเมินผลยอยจะชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดการตื่นตัวในการเรียนรูไดมาก
ข้ึน ดังท่ีบลูม (Bloom and others(๑๙๗๑ : ๖๖) ไดกลาวถึงประโยชนของการทดสอบยอยวากอใหเกิดประโยชน
หลายอยางดังนี้ ทําใหเรียนตองเตรียมตัวอยูเสมอ เรียนรูไดงายข้ึน และสอดคลองกับท่ี สุรชัย ขวัญเมือง๒๕๒๒: 
๒๑๗) กลาวถึงประโยชนของการทดสอบยอย เปนเครื่องมือในการสังเกตดูวา นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูมาก
นอยเพียงใดใชตรวจสอบลําดับข้ันปรับปรุงการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา (รหัสวิชา 20204-2002) เรื่อง การประกอบเครื่อง

คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 

กลุม 2  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน เนื่องจากผูวิจัยเล็งเห็นวาการสอนแลวสอบจะ

ทําใหนักเรียนเกิดการตื่นตัว มีความตั้งใจและความรับผิดชอบในการเรียนมากข้ึน ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะ

สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและเปนการปรับพฤติกรรมการเรียนท่ีเหมาะสมของนักเรียนตอไป 

 

 

 

 



 
 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน  ดวยวิธีแบบรวมมือ วิชา
คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา (รหัสวิชา 20204-2002) เรื่อง การประกอบเครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ ของเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 กลุม 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบาง
สะพาน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา (รหัสวิชา 20204-2002) เรื่อง 
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ ของเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 กลุม 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 
สูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

กลุมเปาหมาย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้เปาหมายท่ีใชในการวิจัยมีกลุมคือนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ปท่ี 1 กลุม 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จํานวน 39 คน  ซ่ึงไดมาโดยการ
สังเกตพฤติกรรม  

ตัวแปร 
 

ตัวจัดกระทํา คือ วิธีการเรียนแบบรวมมือ 

 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา (รหัสวิชา 20204-2002) เรื่อง การ
ประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ  

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

๑. การประเมินผลยอย หมายถึง การประเมินผลระหวางการเรียนการสอนตามจุดประสงคท่ี 

กําหนดไวระหวางการเรียนการสอนในแตละบท เพ่ือวินิจฉัยขอบกพรองของผูเรียนและนํามาปรับปรุง การ
เรียนการสอนใหอยูในเกณฑท่ีกําหนด  ซ่ึงการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยประเมินผลยอยโดยใชแบบทดสอบอัตนัย 
และปรนัยแบบเลือกตอบ 

๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสําเร็จท่ีไดจากการทํางานท่ีตองอาศัยความพยายาม

จํานวนหนึ่ง ซ่ึงอาจมีผลมาจากกระทําท่ีอาศัยความสามารถทางรางกายหรือสมอง ดังนั้นผลสัมฤทธิ์จากการ
เรียนท่ีอาศัยการพัฒนา เชน จากการสังเกต การสงและตรวจงานท่ีมอบหมาย รวมท้ังคะแนนสอบ เปนตน 

3. การเรียนแบบรวมมือ หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูใน รายวิชาคอมพิวเตอรและการ
บํารุงรักษา (รหัสวิชา 20204-2002) โดยใชการเรียนแบบรวมมือเปนคูคละเพศ และความสามารถโดยมีคน
เรียนเกงหรือปานกลาง 1 คน และคนเรียนออน 1 คน หลังการสอนเสร็จ มอบหมายงานใหนักเรียนทํา
แบบฝกหัดและใบงาน เพ่ือใหผูเรียนไดแลกเปลี่ยนความรูกัน พ่ึงพาอาศัยกัน เปนการสรางความผูกพันระหวาง
กัน นําไปสูการยอมรับนับถือตนเองและท้ังคูพยายามทํางานใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  
   

1. สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแบบรวมมือ รายวิชาคอมพิวเตอรและการ
บํารุงรักษา (รหัสวิชา 20204-2002) ได 

2. สามารถนําวิธีการเรียนการสอนแบบรวมมือมาใชในการพัฒนา ปรับปรุง  
การเรียนการสอนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและความสัมพันธหรือผูกพันกับคูดีข้ึน 

3. สามารถนําผลการศึกษาไปประยุกตใชในการเรียนการสอนวิชาอ่ืน ๆ หรือ 
เผยแพรใหผูท่ีสนใจนําไปศึกษาเพ่ิมเติมได 

 
กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

  ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

          ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       การเรยีนแบบรว่มมอื 
 

ผลสมัฤทธิใ์นการเรยีน 
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บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

เพ่ือเปนพ้ืนฐานในงานวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 
(รหัสวิชา 20204-2002) เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงโดยใชวิธีการเรียน
แบบรวมมือ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปท่ี 1 กลุม 2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

 
 ผูวิจัยจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวของโดยเสนอตามลําดับหัวขอ ดังนี้ 

 

1. ทฤษฎีและหลักการเก่ียวกับการวัดและประเมินผล
การศึกษา  

2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. แนวคิดการเรียนแบบปกติ 
4. แนวคิดการเรียนแบบรวมมือ 
5. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 

ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

การประเมินผลการศึกษา 
 

ไพศาล หวังพานิช (๒๕๒๖: ๓-๔) การประเมินผลการเรียนการสอนในระหวางการเรียนการสอน เพ่ือ
ปรับปรุงชวยเหลือแกไขในสวนท่ีบกพรอง การประเมินผลลักษณะนี้เรียกวา การประเมินเพ่ือปรับปรุง การ
เรียนการสอน (Formative Evaluation) ไดจากการวัดผลการสอบยอย การทําแบบฝกหัดหรือใหงาน อยาง
อ่ืน สวนการประเมินหลังจากการเรียนการสอนไดเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว เพ่ือลงสรุปตัดสินผลการ เรียนของ
ผูเรียนวามีความรูมากนอยเพียงใด การประเมินผลลักษณะนี้เรียกวา การประเมินผลรวม (Summative 
Evaluation) ประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนท้ังหมดไดจากการวัดผลการสอบ ปลายภาคเรียน 

สมบูรณ ตันยะ (๒๕๓๘: ๑๓-๑๔) กลาววา การประเมินผลการเรียนการสอนเปนกระบวนการ 
ตรวจสอบผูเรียนวาสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมท่ีวางไวหรือไม อีกท้ังยัง เปน
ตัวบงชี้ถึงประสิทธิภาพการสอนของครูอีกดวยโดยท่ัวไปมีจุดมุงหมาย ๓ ประการดังนี้  

 ๑. ประเมินเพ่ือวินิจฉัยคนหาสวนท่ีบกพรองเปนการตรวจสอบความพรอม ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ใน
การดําเนินงาน 

 ๒. ประเมินเพ่ือปรับปรุงการกระทําระหวางการเรียนการสอน 
 ๓. ประเมินเพ่ือตัดสินลงสรุปวาการเรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม 

สมนึก ภัททิยธนี (๒๕๔๔ : ๔) กลาววา การประเมินผลการศึกษา หมายถึง การตัดสินหรือ 
วินิจฉัย สิ่งตาง ๆ ท่ีไดจากการวัดผลการศึกษา โดยอาศัยเกณฑพิจารณาอยางใด อยางหนึ่ง 

กลาวโดยสรุปแลว การประเมินผลการเรียน หมายถึง การตัดสิน หรือวินิจฉัยสิ่งตาง ๆ ท่ีได การ
วัดผลการศึกษา เพ่ือตรวจสอบเพ่ือผูเรียนวามีความรูมากนอยเพียงใด 
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ความหมายของการประเมินผลยอย 
 

การประเมินผลเปนกระบวนการตัดสินคุณคาของสิ่งของหรือกระทําใด ๆ โดยเปรียบเทียบกับ 
เกณฑมาตรฐานท่ีไดตั้งไว สําหรับการประเมินผลยอย (Formative Evaluation) มีผูใหความหมายไว หลาย
ทาน ดังนี้ 

ไพศาล หวังพานิช (๒๕๒๖: ๒๔-๒๖) ไดกลาววา การประเมินผลยอยเปนการปริมนผลหลังจบ 

เนื้อหาหนึ่ง ๆ เพ่ือตรวจสอบดูวาหลังจากนักเรียนไดเรียนในแตละเรื่องแลวไดผลในระดับท่ีนาปรารถนา 

หรือไม หรือยังมีขอบกพรองในสวนไหน ตอนใด และควรมีการแกไขปรับปรุงเก่ียวกับสิ่งใดในเนื้อหานั้น ๆ ท้ัง

ยังชวยใหไดขอมูลเพ่ือปรับปรุงการสอนของครู เปนผลใหนักเรียนเกิดความรอบรูในการเรียนอยาง สมบูรณ

เต็มท่ี 

นิภา เมธธาวีชัย (๒๕๓๓ : ๑๐) ไดกลาววา การประเมินผลระหวางสอนมีจุดประสงคเพ่ือทราบ

วา ผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคหรือยัง เครื่องมือท่ีใชวัด เชน การซักถาม การสังเกต การใหลงมือ 

ปฏบิัติ การทดสอบยอยตามจุดประสงคการเรียนรู และเปนแนวทางในการปรบัปรุงการสอนใหมี ประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน 

สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภ (๒๕๓๗: ๕) ไดกลาวไววาการประเมินผลระหวางเรียนเปนการ 

ประเมินผลตามจุดประสงคท่ีกําหนดไวระหวางการเรียนการสอนในแตละบท เพ่ือใหครูทราบวานักเรียนได 

บรรลุตามจุดประสงคท่ีตั้งไวหรือไมเพียงใด นักเรียนบกพรองในเรื่องใด ครูจะไดทําการปรับปรุงการสอนให 

เหมาะสม 

   จากความหมายการประเมินผลยอยขางตน พอสรุปไดวา การประเมินผลยอยเปนการประเมินผล 

ระหวางการเรียนการสอนตามจุดประสงคท่ีกําหนดไวระหวางการเรียนการสอนในแตละบท เพ่ือวินิจฉัย 

ขอบกพรองของผูเรียน และนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนใหอยูในเกณฑท่ีกําหนด 

หลักการสรางแบบทดสอบยอย 

บลูม (Bloom and others. ๑๙๗๑ : ๖๕ ) ไดกําหนดข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบยอยไว ๓ ประการ

ดังนี้  

๑.วิเคราะหหนวยความรู (Analysis of Learning Units) เนื้อหา จุดมุงหมายและธรรมชาติของ บทเรียน

นั้น ๆ  

๒. สรางตารางเฉพาะของหนวยการเรียนรู (Specification for Units)  

๓. ดําเนินการสรางขอสอบยอยซ่ึงควรมีลักษณะดังนี้ 

              ๓.๑ สรางขอสอบใหครอบคลุมแตละพฤติกรรมท่ีกําหนดไวในตารางเฉพาะอยางนอย  

พฤติกรรมละ ๑ ขอ  

     ๓.๒ ขอสอบตองรวบรวมเนื้อหาท้ังหมดไมใชสุมเฉพาะสวนสําคัญเพ่ือเปนตัวแทนเทานั้น 

    ๓.๓ ขอสอบควรมีความยากงายตอเนื่องกัน ผูท่ีทําขอสอบสวนท่ีงาย ๆ จะไดเกิดการ เรียนรูท่ียากกวา

ไดถูกตอง ไมใชทําถูกโดยบังเอิญหรือการเดา  

    ๓.๔ ขอสอบจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน ถาไมเพียงแตบอกวาเขาทําสวนใดไมได แตควร บอกสาเหตุท่ี

เขาทําไมไดดวย  
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    ๓.๕ คะแนนตอการสอบยอยไมมีผลตอการตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตจะเปน เครื่องชี้นําให

นักเรียนรูวาเขาบกพรองท่ีไหน ควรแกไขอยางไร เพ่ือใหเกิดความรูในเนื้อหานั้นเปนอยางด 

สุรชัย ขวัญเมือง (๒๕๒๒: ๒๑๕ - ๒๑๗) กลาวถึงกระบวนการสรางแบบทดสอบยอย มีดังนี้  

๑. หนวยการเรียนท่ีตองการสอบมาจัดวิเคราะหเนื้อหาอยางยอย ๆ โดยศึกษาจากคูมือและ 

แบบเรียน 

๒. วิเคราะหพฤติกรรมของเนื้อหายอยท่ีวิเคราะหไวแลว  

๓. กําหนดน้ําหนักท่ีตองการวัดในแตละเนื้อหาพฤติกรรม  

๔. ปรับปรุงตารางวิเคราะหใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของวิชา 

 ๕. สรางแบบทดสอบยอยตามตารางท่ีวิเคราะหไวแลว ขอสอบบางขออาจนําไปใชในการ 

ประเมินผลรวมอีกก็ได  

๕.๑ เปนขอสอบท่ีถามตรงจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของการเรียนการสอนในแตละหนวย 

โดยหนึ่งจุดประสงคเชิงพฤติกรรมอาจสรางขอสอบไดหลายขอ 

                                ๕.๒ การใหคะแนนจากการสอบ ตัดสินวาบุคคลผานหรือไม หนวยยอยใด ๆ นั้น อาศัย 

การกําหนดเกณฑไวลวงหนา 

                                ๕.๓ การสอบตองสอบหลังจากการเรียนการสอนในหนวยนั้นสิ้นสุดลง 

ไพศาล หวังพานิช (๒๕๒๖: ๘๖) ไดเสนอหลักการพอสรุปไดวา การออกขอสอบยอยนั้นไม 

จําเปนตองมีจํานวนขอมากมาย และใชเวลาสอบนานเปนชั่วโมง อาจใชขอสอบ ๑๐-๒๐ ขอ และใชเวลา เพียง 

๑๐ - ๑๕ นาทีก็ได ขอสําคัญอยูท่ีวาขอสอบนั้นตองครอบคลุมและสอดคลองกับจุดมุงหมายของการ สอนท่ี

กําหนด 

กรอนลันด Gronlund(. ๑๙๘๑:๑๓๗)  ไดเสนอหลักการสรางและการใชแบบทดสอบยอย

ดังนี้  

๑. เปนแบบทดสอบอิงเกณฑ Criterion(-referenced Mastery Tests) บางครั้งใชแบบอิง

กลุม 

(Norm-referenced Tests) 

          ๒. เนื้อหาท่ีจะนํามาทดสอบ กําหนดข้ึนอยางแนนอนอาจเปน ๑ หนวย ๑ บท หรือ ๑ หมวด ก็ได 

          ๓. ความยากงายข้ึนอยูกับเนื้อหาและควรเปนขอสอบท่ีคอนขางงาย 

          ๔. ใชทดสอบระหวางการเรียนการสอนเพ่ือชวยชี้ขอบกพรองในการเรียนของนักเรียน  
กลาวโดยสรุปแลว การสรางแบบทดสอบยอยจะตองสรางตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมในแตละ 

 
หนวยการเรียนและตองสรางจากเนื้อหาท้ังหมดกงายของขอสอบข้ึนอยูกับเนื้อหาแตละตอนความยาก ซ่ึง
คะแนนของการสอบจะไมนําไปตัดสินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือการตัดสินได-ตก
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ประโยชนของการทดสอบยอย 
 

บลูม (Bloom and others. ๑๙๗๑ : ๖๖) ไดกลาวถึงประโยชนของการทดสอบยอยวากอใหเกิด 

ประโยชนหลายอยางดังนี้ สําหรับการประเมินยอยทําใหนักเรียนไดเรียนรูมากข้ึน เพราะทําใหนักเรียน ตอง

เตรียมตัวอยูเสมอ 

 ทําใหเรียนรูไดงายข้ึน เพราะตองแบงเนื้อหาเปนสวนยอย ๆ ทําใหนักเรียนทราบ ขอบกพรองท่ีควรแกไขของ

ตนเอง และทําใหเกิดความม่ันใจในการเรียนรู กลาเผชิญปญหา สําหรับ ครูผูสอน ทําใหครูคนพบวิธีการท่ี

เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน และสําหรับผูรางหลักสูตร ชวยให ผูรางหลักสูตรเรียงลําดับเนื้อหาไดงาย

ข้ึน 

สุรชัย ขวัญเมือง๒๕๒๒ ( : ๒๑๗) กลาวถึงประโยชนของการทดสอบยอย เปนเครื่องมือใน การ

สังเกตดูวา นักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรูมากนอยเพียงใด ใชตรวจสอบลําดับข้ัน ปรับปรุงการเรียน การ

สอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ไพศาล หวังวานิช (๒๕๒๖: ๔) กลาวถึงประโยชนของการทดสอบยอย ทําใหขอบกพรอง
ของ ผูเรียน เพ่ือจะไดใหการชวยเหลือซอมเสริมหรือแกไขขอบกพรองเหลานั้น 

เชนิสา ชื่นสุวรรณ ๒๕๓๙( : ๒๓) กลาววาแบบทดสอบยอยมีขอดีหลายประการดังตอไปนี้ 
๑. ครูจะทราบวานักเรียนมีความรูมากนอยเพียงใดในแตละคน 
๒. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนท่ียังบกพรองและสามารถจัดเนื้อหาการ

เรียน 
การสอนซอมเสริมไดถูกตอง 

  ๓. ครูจะใชผลการทดสอบเพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในตอนตอไป  
  ๔. นักเรียนจะทราบความสามารถของตนเองและสามารถแกไขขอบกพรองในการเรียนของ 

ตนเองไดจากการเฉลยขอสอบและการแนะนําจากครูผูสอน 
  ๕. การทดสอบยอยจะทาใหทราบขอมูลความรูของนักเรียนทันทีสามารถแกไขปญหาการเรียน 

การสอนไดทันทวงทีดีกวาการทดสอบเพียงครั้งเดียวทายบทเรียน 
 

กลาวโดยสรุปแลว การทดสอบยอยเปนประโยชนสําหรับนักเรยีนในดานความกาวหนาในการ เรียน

แตละหนวย หรือขอบกพรองท่ีตองปรับปรุง และสําหรับครูเปนการชวยใหครูคนพบวิธีการจัดการ เรียนการ

สอนท่ีเหมาะสม 

ความคงทนในการเรียนรู 

๑.ความหมายของความคงทนในการเรียนรู 
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อดัมส (Adams. ๑๙๗๖ : ๙) กลาววา การคงไวซ่ึงผลการเรียนหรือความสามารถท่ีจะระลึกได 

ตอสิ่งเราท่ีเคยเรียน หรือเคยมีประสบการณรับรูมาแลว หลังจากท่ีไดทอดท้ิงไวชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก็คือ 

ความคงทนในการจํา และในการประเมินผลการเรียนรูมีการเปลี่ยนแปลท่ีเกิดข้ึน ถาเราประเมินผลทันที  

ท่ีผูเรียนเรียนจบ ผลการประเมินท่ีเราไดคือ ผลของการเรียนรู แตถาเราคอยใหเวลาลวงเลยไประยะหนึ่ง  

อาจเปน ๒ นาที ๕ นาที หรือหลาย ๆ วันคอยประเมินผลการเปลี่ยนแปลงท่ีไดจะเปนผลของการเรียนรู  

และความคงทนในการจํา 

ชัยพร วิชชาวุธ (๒๕๒๐ : ๑๙) สรุปไววาความคงทนในการเรียนรู หมายถึง ความสามารถในการ  

ระลึกเนื้อหาหรือสิ่งตาง ๆ ท่ีตนเคยไดรับการเรียนรูหรือมีประสบการณมากอนในระยะเวลาท่ีท้ิง 

ชวงหาง ออกไป 
 

    กมลรัตน หลาสุวงษ (๒๕๒๘ : ๑๙) สรุปไววาความคงทนทางการเรียนรู หมายถึง การรวบรวม 
ประสบการณตาง ๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรูท้ังทางตรงและทางออม และเก็บไวไดนาน  

สุภัททา บิณฑะแพทย (๒๕๓๔ : ๑๖๘) กลาววา การจํา หมายถึง กระบวนการท่ีสมองสามารถ 
เก็บสะสมสิ่งท่ีรับรูโดยเก็บบันทึกไวเปนความจําซ่ึงสามารถจะนึกข้ึนมาไดในใจ 

จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา ความคงทนในการเรียนรูหมายถึง ความสามารถในการจํา หรือ
ระลึกไดจากสิ่งเราหรือประสบการณท่ีไดรับรูมาหลังจากท้ิงชวงระยะหนึ่ง 

๒. การจํา 

กมลรัตน หลาสุวงษ๒๕๒๘ ( : ๒๓๘) ใหความหมายของการจํา หมายถึง ความสามารถสะสม 

ประสบการณตาง ๆ ท่ีไดรับจากการเรียนรูท้ังทางตรงและทางออม แลวสามารถถายทอดออกมาในรูป การ

ระลึกไดหรือการจําได 
ประสาท อิศรปรีดา (๒๕๒๓ : ๑๓๗) กลาววา การจําคือการรักษาไว ซ่ึงผลท่ีเกิดจาก 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการเรียนรูใหคงอยูตลอดไป 

สถิต วงศสวรรค๒๕๒๕( : ๒๖) กลาววา การจําหมายถึงความสามารถในการแสดงใหรูไดวา ไดรู 
 

ไดประสบ ไดจําสิ่งใดมาบาง คือการท่ีจิตใจ สมองรวมพฤติการณตางเก็บรวบ ๆ ท่ีไดพบเห็นมาแลว 
และ ไดรูสึกวายังรูจัก ยังระลึกไดไมวาวันเวลาผานไปเร็วหรือชา 

ปราณี รามสูต๒๕๒๘( : ๔๘) กลาววา การจํา หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถนําการตอบสนองท่ี 
เกิดจากการเรียนรูมาแลวออกมาแสดงในปจจุบัน 

ศิริโสภาคย บูรพาเดชะ๒๕๒๘( : ๒๖) กลาววา การจํา หมายถึง ปริมาณการเรียนรูท่ีคงเหลือใน 
สมองหลังจากท่ีไดหยุดการฝกฝนมาแลว โดยการสังเกตจากการกระทําของบุคคลนั้น 

กาเย Gagne(.๑๙๗๔ : ๒๔-๔๖) ไดอธิบายถึงข้ันตอนของกระบวนการท่ีกระตุนใหเกิดการเรียนรู ไว

ดังนี้ 
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๑. การจูงใจ เปนการสรางแรงจูงใจใหผูเรียนสนใจอยากเรียนรู  

๒. ความสัมพันธของการรับรูกับการคาดหวัง ซ่ึงผูเรียนจะเลือกเรียนรูสิ่งท่ีสอดคลองกับความตั้งใจ

ของตน 

๓. การปรับขยายการรับรูเปนการจัดขยายการรับรู ซ่ึงมีท้ังการจําระยะสั้น และการจําระยะยาว  

๔. การสั่งสมสิ่งท่ีเปนการเรียนรู เปนการเก็บสะสมสิ่งท่ีเรียนรูใหคงอยู หรือเปนการจําระยะยาว  

   ซ่ึงคงทนถาวร  

๕. การระลึกจําไดเปนความสามารถท่ีระลึกถึงสิ่งท่ีไดเรียนรูไปแลว 

๖. การประยุกตใชความรู เปนความสามารถในการนําความรู หรือกฎเกณฑท่ีไดจากการเรียนรู 

   ไปใชในชีวิตประจําวัน 

๗. การแสดงพฤติกรรมตอบสนองการเรียนรู ผูเรียนไดแสดงออกถึงความรูความสามารถท่ี 

     ไดเรียนรูมา 

๘. การแสดงผลยอนกลับ เปนการแจงผลการเรียนรูใหผูเรียนไดทราบ เพ่ือผูเรียนจะ  
                              กําลังใจ หรือปรับตัวเองใหดีข้ึน 
 

๙. การฝงตัวในความจําระยะยาว เปนกระบวนการสรางความสัมพันธระหวางสิ่งท่ีมีอยูใน 
    ความจํา ระยะยาวกับสิ่งท่ีตองการจํา 
วารินทร สายโอบเชื้อ และสุณีย ธิรดากร (๒๕๒๒ : ๑๓๕-๑๓๖) ไดจําแนกชนิดของการจํา 

 ออกเปน ๔ ชนิด คือ 
๑. การระลึกถึงเหตุการณในอดีตท่ีเก่ียวโยงกันReintegration)( เม่ือมีเหตุการณท่ีเกิดข้ึนใหม ท่ี

คลายคลึงกัน ทําใหระลึกถึงเหตุการณในอดีตได 

๒.  การจําได (Recognition) หมายถึง การจําสิ่งท่ีเราพบในอดีตได ถาเราไดพบอีก 

๓. การระลึกได (Recall) เปนการสรางเหตุการณตาง ๆจากความจําและจําเหตุการณท่ีสรางข้ึนได  

๔. การเรียนซํ้า (Relearning) คือความพยายามทําซํ้าๆ อานซํ้าๆ เพ่ือตองการใหสิ่งท่ีตองการ จํา

นั้นอยูในความทรงจํา 
 

       ชัยพร วิชชาวุธ (๒๕๒๕ : ๒๘๗) จําแนกระบบการจําออกเปน ๓ ชนิดคือ  

๑. ระบบการจําความรูสึกสัมผัส (Sensory Memory) หมายถึง ความคงอยูของความรูสึกสัมผัส 

หลังจากการเสนอสิ่งเราไดสิ้นสุดลง  

๒. ระบบความจําระยะสั้น (Short-Term Memory หรือ STM) หมายถึง การจําหลังจาการรับรู 

สิ่งเราท่ีไดรับจนเกิดการรับรู แลวจะอยูในความจําระยะสั้น เราใชการจําระยะสั้นสําหรับการจําชั่วคราว  

๓. ความจําระยะยาว (Long-Term Memory หรือ LTM) ความจําคงคนถาวร เราไมรูสึกในสิ่งท่ี  

จําอยู แตเม่ือตองการใหหรือมีสิ่งใดมาสะกิดใจก็สามารถรื้อฟนได 

 

 

 

 

๙ 



 
 

 

 

ประโยชนของการจํา มีดังนี้  

     ๑. ทําใหเรียนรูในสิ่งใหมไดดี เขาใจงาย 

๒. ทําใหสามารถนําประสบการณท่ีเรียนรู และจําไดแลวไปใชใหเกิดประโยชนในชีวิตประจําวัน               

๓. ทําใหประหยัดเวลาและกําลังงานในการเรียนรูและการทํางานตาง ๆ ทําใหสามารถ

ดํารงชีวิต 

 อยูในสังคมไดอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จ  

สุภัททา บิณฑะแพทย (๒๕๓๔ : ๗๙-๘๐) จําแนกตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการจําและยาวนานเปน 

๕ ขอ คือ 

๑. ความเขมขนของขอมูล ขอมูลท่ีทําใหเกิดความกระทบกระเทือนทางอารมณ เชน สิ่งทําให

เกิด ความดีใจมากหรือเสียใจมาก ก็จะทําใหจําไดและยาวนานกวาขอมูลท่ีมีความเขมขน

นอย 

๒. ความสําคัญของขอมูล ถาขอมูลนั้น ๆ มีความสําคัญตอบุคคลมากก็จะยิ่งทําใหบุคคล

พยายาม ท่ีจะจําใหไดแมนยํา และจําไดเปนเวลานาน  

๓. ความเขาใจในความหมายหรือลําดับข้ันตอน ในกรณีท่ีขอมูลมีความซับซอน การเขาใจ

ลําดับ ข้ันตอนและหยั่งเห็นก็จะทําใหจําสิ่งนั้นไดแมนยําและยาวนาน 

 ๔. ทักษะในการจํา ทักษะในการจําได ไดแก การไดรับการฝกฝนการจําอยูเสมอ มีการทดสอบ 

และฝกปฏิบัติทางดานการจํา ก็จะทําใหเกิดเปนความเคยชิน สามารถมีวิธีปฏิบัติการดานการจําอยาง  

ชํานาญและรวดเร็ว 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  1.ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักศึกษากลาวถึงความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ดังนี้ 
    ประภัสสร วงษศรี (2554 : 42)ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคล เกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมและ
ประสบการณการเรียนรูท่ีเกิดจากการอบรม หรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ์ เปนการตรวจสอบระดับ
ความสามารถของบุคคลวาเรียนแลวมีความรูเทาใด 
   Eysenck (1972 : 16 อางถึงใน ชุตินันท พุมกลิ่น, 2546 : 10) ไดใหความหมาย 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ขนาดของความสําเร็จท่ีไดจากการเรียนท่ีอาศัยความสามารถ 
เฉพาะตัวบุคคล โดยตัวท่ีบงชี้ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อาจจะไดมาจากกระบวนการท่ีไมตอง 
อาศัยการทดสอบ เชน การสังเกต การตรวจการบาน หรืออาจได ในรูปแบบของระดับ 
คะแนนท่ีไดจากการเรียน ซ่ึงตองอาศัยกรรมวิธีท่ีซับซอน และระยะเวลาท่ีนานพอสมควร หรือ 
อีกวิธีหนึ่งอาจวัดดวยภาพวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ัวไป 
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   ไพศ าล  ห วั ง พ า ณิ ช  ( 2526  :  89 )  ไ ด ใ ห ค ว ามหมาย ข อ งผลสั ม ฤ ท ธิ์  
(Achievement)หรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง คุณลักษณะและ
ความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ
การเรียนรูท่ีเกิดจากการฝกฝนอบรม หรือจากการสอน ซ่ึงไดแก ความจําความเขาใจ การวิเคราะห การ
นําไปใชการสังเคราะห และการประเมินคา 
   พวงรัตน ทวีรัตน (2543 : 89)กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะรวมท้ัง
ความรูความสามารถ ของบุคคลอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน ทําใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในดานตาง ๆ ของสมรรถภาพทางสมอง 
   จากความหมายดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
คุณลักษณะความรูความสามารถของบุคคลอันเปนผลมาจากการเรียนการสอนและเปนผลใหบุคคลเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตาง ๆ ของสมรรถภาพทางสมองในการจัดการเรียนมีการก าหนด
วัตถุประสงคการเรียนรูเพ่ือใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
 
2.การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
   การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนการวัดดูวา นักเรียนมีพฤติกรรมตาง ๆ ตามท่ี กําหนดไวใน
จุดมุงหมายของการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด เปนการตรวจสอบการ เปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ของ
สมรรถภาพทางสมอง ซ่ึงเปนผลจากการฝกฝนหรืออบรมในชวง ท่ีผานมา ไพศาล หวังพานิช (2536 : 89) 
ไดกลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถวัดได 2 แบบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะวิชาท่ีสอน คือ 
    1.การวัดดานการปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติ หรือ ทักษะของ
ผูเรียน โดยเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถดังกลาวในรูปของการกระท าจริงใหออกเปนผลงาน เชน 
วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดไดโดยใช “ขอสอบภาคปฏิบัติ” (Performance Test) 
   2. การวัดเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกับเนื้อหา อันเปนประสบการณการ
เรียนรูของผูเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดานตาง ๆ สามารถวัดไดโดยใช “ขอสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์” (Achievement Test) 
   3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบท่ีวัด
ความรูของนักเรียนท่ีไดเรียนไปแลว ซ่ึงมักจะเปนค าถามท่ีนักเรียนตอบดวยกระดาษและดินสอ (Paper 
and Pencil Test)กับใหนักเรียนปฏิบัติจริง (Performance Test) แบบทดสอบประเภทนี้แบงไดเปน 2 
พวก คือ 1)แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของขอคําถามท่ีครูเปนผูสรางข้ึน ซ่ึงจะเปนขอคําถามท่ี
เก่ียวกับความรูสึกท่ีนักเรียนไดเรียนในหองวา นักเรียนมีความรูมากแคไหน บกพรองท่ีตรงไหนจะไดสอน
เสริม หรือวัดความพรอมท่ีจะข้ึนบทใหม ฯลฯ ตามแตท่ีครูปรารถนา 2)แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบ
ประเภทนี้สรางข้ึนจากผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาหรือครูท่ีสอนวิชานั้น สามารถใชเปนหลักเปรียบเทียบเพ่ือ
ประเมินคาของการเรียนการสอนในเรื่องนั้น ๆ ก็ได จะใชวัดอัตราความงอกงามของเด็กแต 
ละวัยในแตละกลุมแตละภาคก็ได จะใชสําหรับใหครูวินิจฉัยผลสัมฤทธิ์ระหวางวิชาตาง ๆ ในเด็กแตละคนก็
ได (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ. 2538 : 146-147) 
   บุญชม ศรีสะอาด (2545 : 53) ไดกลาววาแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช
วัดความรูความสามารถของบุคคลในดานวิชาการซ่ึงเปนผลจากการเรียนรูในเนื้อหาสาระและตาม
จุดประสงคของวิชา หรือเนื้อหาท่ีสอนนั้น โดยท่ัวไปจะวัดผลสัมฤทธิ์ในวิชาตาง ๆ ท่ีโรงเรียน วิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาตาง ๆ อาจจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ 
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   1.แบบทดสอบองเกณฑ แบบทดสอบอิงเกณฑ (Criterion Referenced Test)
แบบทดสอบท่ีสรางข้ึนตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรม เม่ือน าแบบทดสอบเอาไป Try Out และมีคะแนน
จุดตัดหรือคะแนนสําหรับตัดสินวาผูสอบมีความรูตามเกณฑท่ีกําหนดไวหรือไมการวัดตรงตามจุดประสงค
เปนหัวใจสําคัญของขอสอบในแบบทดสอบประเภทนี้ 
   2.แบบทดสอบอิงกลุม (Norm Referenced Test) หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุงสรางเพ่ือวัดให
ครอบคลุมหลักสูตรจึงสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร ความสามารถในการจําแนกผูสอบตามความเกงอานได
ดี เปนหัวใจสําคัญของขอสอบในแบบทดสอบประเภทนี้ การายงานผลการสอบอาศัยคะแนนมาตรฐาน ซ่ึง
เปนคะแนนท่ีสามารถใหความหมายแสดงถึงสถานภาพความสามารถของบุคคลนั้นเม่ือเปรียบเทียบกับ
บุคคลอ่ืน ๆ ท่ีใชเปนกลุมเปรียบเทียบ 
   สรุปไดวา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชวัดความสามารถ
ของบุคคล ซ่ึงเปนผลมาจากการเรียนรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอนนั้น ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แนวความคิดในการวัดท่ีนิยม ไดแก การเขียนขอสอบวัดตามการจัดประเภทจุดมุงหมายของ
การศึกษาดานพุทธพิสัย ของ วารี ถิระจิต (2534 : 200 –221) ซ่ึงจําแนกจุดมุงหมายทางการศึกษาดาน
พุทธพิสัยออกเปน 6 ประเภท ไดแก 
 
3. ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ของการเรียน 
   ประภัสสร วงษศรี (2541 : 46)กลาวถึง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียนของผูเรียน ซ่ึงเก่ียวของกับองคประกอบท่ีมีความสัมพันธกับความสามารถในการเรียนรู 
ของผูเรียนประกอบดวย 
   1)ผูสอน ควรมีการศึกษาคนควาทางวิชาการ อานหนังสือท่ีเก่ียวของกับเรื่อง ท่ี 
สนใจใหมาก เปนประสบการณทางการเรียนการสอน ความรูของครูผูสอน การถายทอดความรูของคุณภาพ
ของการสอน อุปกรณการสอนท่ีทันสมัย มีทัศนะท่ีดีตอนักเรียน มีคุณธรรมและมีความยุติธรรม การจูงใจ
และการกระตุนเสริมแรงผูเรียน ใหความชวยเหลือ และสามารถแกปญหาใหกับนักเรียนไดบรรยากาศใน
การสอนและสิ่งแวดลอม 
   2)ผูเรียน ไดแก พันธุกรรม เชาวปญญา ความถนัด ความสนใจ อารมณ ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของครอบครัว การศึกษาของบิดามารดา การปรับตัว แรงจูงใจ หลักสูตรหรือวิชาท่ีเรียน 
วัฒนธรรม ทัศนคติตอสถาบันและผูสอน บรรยากาศในการเรียนและ 
สิ่งแวดลอม 
   อริยา คูหา และบัญญัติ ยงยวน (2547 : 14)กลาวถึง องคประกอบท่ีมีผลตอ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวย 5 ดาน คือ 
1) ความพรอมดานสติปญญา หรือความรู ทักษะพ้ืนฐาน 
2) บุคลิกภาพหรือจิตลักษณะ เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ อัตมโนทัศน 
3) พฤติกรรมการเรียน เชน วิธีการเรียน การผลัดวันประกันพรุง 
4) บรรยากาศในการเรียน เชน ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน วิธีการสอน 
ของครู 
   5) ตัวแปรทางประชากร เชน อายุ เพศ สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษาของบิดา
มารดา เปนตน Prescott (1961 : 14-15 อางถึงใน สนธยา เขมวิวัฒน, 2542 : 9) ไดท าการสรุป 
องคประกอบ ท่ีเก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไว 6 ดาน ดังนี้  
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   1)องคประกอบทางดานรางกาย ไดแก อัตราการเจริญเติบโตของรางกาย สุขภาพ 
ขอบกพรองและลักษณะทาทางของรางกาย  
   2) องคประกอบทางความรัก ไดแก ความสัมพันธของบิดามารดา และ ความสัมพันธระหวาง
สมาชิกใน ครอบครวั  
   3)องคประกอบดานวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม ไดแก ความเปนอยูของสมาชิก ในครอบครัว 
การอบรม และฐานะทางบาน  
   4)องคประกอบดานความสัมพันธในกลุมเพ่ือน ไดแก ความสัมพันธกับเพ่ือนวัย เดียวกัน  
   5)องคประกอบทางการพัฒนาแหงตน ไดแก สติปญญา ความสนใจ 
   6)องคประกอบทางการปรับตัว ไดแก ปญหาการปรับตัว การแสดงออก Alexander and 
Simmons (1975 : 3-4 อางถึงใน กฤษฎา บุญวัฒน , 2541 : 14) ได กลาวไววา ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเปนฟงกชันของปจจัยท่ีเก่ียวกับโรงเรียน ปจจัยเก่ียวกับกลุม ปจจัยของอิทธิพลภายนอกอ่ืน ๆ เชน 
สภาพชุมชน ปจจัยทางดานเชาวปญญา ปจจัยเก่ียวกับ คุณลักษณะของนักเรียนรวมท้ังภูมิหลังทาง
เศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน และยังมีความ แปรปรวนอ่ืน ๆ ท่ีไมสามารถอธิบายไดอีก 
 
แนวคิดการเรียนแบบปกต ิ
   วิธีการเรียนการสอนแบบปกติเปนการจัดการเรียนรู โดยครูเปนผูเตรียมเรื่องท่ีจะสอนจาก
แหลงการเรียนรูตาง ๆ แลวถายทอดใหนักเรียนดวยการบรรยาย การบอก การใชสื่อประกอบซ่ึงครูและ
นักเรียนรวมกันอภิปรายซักถาม อมรรัตน ฉายศรี (2535) ไดกลาวถึงความหมายการสอนวา “การสอน
แบบปกติจะเนนการสอนแบบบรรยายสวนใหญและการสอนจะยึดตามคูมือของกรมวิชาการเปนหลัก” 
นอกจากนี้ กรมวิชาการ (อางถึงใน วรรณี ภิรมยค า 2546)ยังไดกลาวถึงความหมายของการสอนแบบ
ปกติการสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนรูเพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรูโดยครูเปนผูเตรียม
การศึกษาหาความรูความเขาใจในเรื่องท่ีจะสอนจากตํารา แบบเรียนหรือหนังสืออางอิงตาง ๆ แลวรวบรวม
เรื่องราวท้ังหมดมาถายทอดใหนักเรียนโดยการบรรยาย การบอก การใชสื่อปรกอบการสอน ซ่ึงครูและ
นักเรียนจะรวมกันอภิปรายซักถาม ตลอดจนชวยกันสรุปเนื้อเรื่องตลอดจนสิ่งท่ีไดจากการเรียน 
   จากเนื้อหาขางตนสามารถสรุปไดวา การสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดการการ 
เรียนการสอนโดยครูเตรียมเนื้อหาจากแหลงการเรียนรูตาง ๆ เนนการถายทอดความรูแบบบรรยายและใช
สื่อประกอบการสอนเปนสวนใหญ ซ่ึงมีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนคลายกับวิธีการสอนตามคูมือ ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 
   1.ข้ันนําเขาสูบทเรียน เปนการทบทวนความรูเดิม แจงจุดประสงคการเรียนรูและ 
ดึงผูเรียนสูเนื้อหาใหม โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย เชน เกม บทบาทสมมุติ นิทาน เพลง เปนตน  
   2.ข้ันกิจกรรมการเรียนการสอน ประกอบดวย การเสนอเนื้อหาการเรียนใหกับ 
ผูเรียนโดยใหนักเรียนใชวิธีการตาง ๆ เชน การอธิบาย การสนทนาซักถาม ตอบปากเปลา  
อภิปราย การทําแบบฝกหัดการทํากิจกรรมตามใบงานหรือท างานกลุมประกอบกับการใชสื่อ 
การสอนของจริง รูปภาพ ใบงาน หรือสัญลักษณประกอบการเรียนการสอน 
   3.ข้ันสรุปบทเรียน ครูและนักเรียนรวมกันสรุปหลักการและสาระรวมกัน 
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   4. ข้ันวัดและประเมินผล เปนการตรวจสอบเพ่ือวินิจฉัยวานักเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียนรูท่ีกําหนดไวหรือไม ถานักเรียนยังไมบรรลุวัตถุประสงคก็จะไดรับการสอนซอมเสริม
กอนเรียนเนื้อหาตอไป โดยสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม การตอบคําถาม การทํา
แบบฝกหัด และการตรวจสอบแบบทดสอบ 

 
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  ( Cooperative Learning ) 

   การจัดกระบวนการเรียนรูในปจจุบัน มุงเนนความสําคัญท่ีตัวผูเรียนโดยเปดโอกาสใหเลือก
เรียนตามความถนัดและความสนใจ  สงเสริมใหมีสวนรวมในทุกกระบวนการเรียนรู  พัฒนาความสามารถในการ
แสวงหาความรู  และการนําความรูมาประยุกตใชเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเต็มท่ี  รวมท้ังปลูกฝงความ
มีคุณธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  วิธีการจัดการเรียนรูท่ีจะชวยใหผูเรียน เกิดการเรียนรู  และ
เกิดทักษะตาง ๆ จากการเรียนมีหลายวิธี เชน การสอนแบบบรรยาย การสอนทักษะปฏิบัติ ,  การสอนอภิปราย 
,  การสอนสัมมนา  และการสอนโดยใหศึกษาคนควาดวยตนเอง  (ปรียาพร   วงศอนุตรโรจน  2544   ,114 – 
118)  การจัดการเรียนการสอนจะตองมุงใหผูเรียนมีความรับผิดชอบรวมกัน  และทํางานรวมกับผูอ่ืนได  (กรม
วิชาการ.2536, 6)  โดยใหผูเรียนมีสวนรวมในการใชความคิด   และการแกไขปญหารวมกัน  จะนําไปสูการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญา  สรางสังคมท่ีมีการรวมมือ  การใหผูเรียนเปนผูสรางองคความรูเกิดจากการให 
ผูเรียนมีบทบาทในการเรียนอยางตื่นตัว (บุปผาชาติ  ทัฬิกรณ. 2540) นอกจากนี้ เพียเจต (Piaget อางถึงใน 
วรรณทิพา  รอดแรงคา. 2540)ไดกลาวถึงปจจัยการพัฒนาทางดานสติปญญา และความคิดคือ การท่ีคนเรามี
ปฏิสัมพันธกับสิ่งแวดลอม และจะตองมีความสัมพันธอยางตอเนื่อง  จะทําใหระดับความคิดและปญญาพัฒนาข้ึน  
การเรียนการสอนท่ีตอบสนองความตองการของผูเรียนไดดี  คือ การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning)  
ซ่ึงสอดคลองกับท่ี  สลาวิน (Slavin.1990 : 3) กลาวไววา กิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม ๆ  
ละ 4-5 คน  ผูเรียนในกลุมมีระดับผลการเรียนตางกัน การเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน  (ศิริ
ลักษณ   นาควิสุทธิ์. 2548 : 2–3) 
   การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีหนึ่งท่ีสงเสริมใหผูเรียน ไดเรียนรูแบบมีสวนรวมซ่ึงจะชวยให
ผูเรียนไดรับประสบการณท่ีสัมพันธกับชีวิตจริงไดรับการฝกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู ทักษะการ
บันทึกความรู ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู ทักษะการแสดงออกทักษะการสรางความรูใหมและ 
ทักษะการทํางานเปนกลุมจัดวาเปนวิธีเรียนท่ีสามารถนํามาประยุกตใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพไดอีกวิธีหนึ่ง จึงนับวาเปนวิธีเรียนท่ีควรนํามาใชไดดีกับการเรียนการสอนปจจุบันเพ่ือใหการเรียนรูของ
นักเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ความหมายของการเรียนแบบรวมมือ 

 มีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการเรียนแบบรวมมือ ดังนี้ 
   อารซท และนิวแมน (Artzt and newman. 1990: 448 – 449) กลาววา การเรียนแบบ
รวมมือเปนวิธีท่ีผูเรียนทําการแกปญหารวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ สมาชิกทุกคนในกลุมมีความสําคัญตอความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของกลุม เพ่ือบรรลุเปาหมายสมาชิกทุกคนจึงชวยเหลือซ่ึงกันและกันใหเกิดการเรียนรูและ
แกปญหาครูไมใชเปนแหลงความรูท่ีคอยปอนแกนักเรียน แตจะมีบทบาทเปนผูคอยใหความชวยเหลือจัดหาและ
ชี้แนะแหลงขอมูลในการเรียนตัวนักเรียนเองจะเปนแหลงความรูซ่ึงกันและกันในกระบวนการเรียนรู 
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   จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson. 1991: 6-7) กลาววา การ
เรียนแบบรวมมือเปนการเรียนท่ีจัดข้ึนโดยการคละกันระหวางนักเรียนท่ีมีความสามารถตางกันนักเรียนทํางาน
รวมกันและชวยเหลือกันเพ่ือใหกลุมของตนประสบผลสําเร็จในการเรียน 
   สลาวิน (Slavin. 1995 : 2 – 7) ไดใหความหมายวา การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีสอนท่ีนําไป
ประยุกตใชไดหลายวิชาและหลายระดับชั้น  โดยแบงนักเรียนออกเปนกลุมยอยโดยท่ัวไปมีสมาชิก 4  คน  ท่ีมี
ความสามารถแตกตางกันเปนนักเรียนเกง 1 คน  ปานกลาง  2  คน  และออน 1 คน นักเรียนในกลุมท่ีตองเรียน
และรับผิดชอบงานกลุมรวมกัน นักเรียนจะประสบผลสําเร็จก็ตอเม่ือเพ่ือนสมาชิกในกลุมทุกคนประสบผลสําเร็จ
บรรลุเปาหมายรวมกัน จึงทําใหนักเรียนชวยเหลือพ่ึงพากัน  และสมาชิกในกลุมจะไดรับรางวัลรวมกัน เม่ือกลุม
ทําคะแนนไดถึงเกณฑท่ีกําหนดไว 

วัฒนาพร  ระงับทุกข (2542 : 34) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ หมายถึง วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ 
แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความรูความสามารถแตกตางกัน โดยท่ีแตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการ
เรียนรูและในความสําเร็จของกลุม ท้ังโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมท้ัง
การเปนกําลังใจแกกันและกัน คนท่ีเรียนเกงจะชวยเหลือคนท่ีออนกวาสมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอ
การเรียนของตนเองเทานั้น หากแตจะตองรวมกันรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุม 
   พิมพพันธ  เดชะคุปต (2544 : 6) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ หมายถึง วิธีสอนแบบหนึ่ง 
โดยกําหนดใหนักเรียนท่ีมีความสามารถตางกันทํางานพรอมกันเปนกลุมขนาดเล็กโดยทุกคนมีความรับผิดชอบ
งานของตนเอง และงานสวนรวมรวมกันมีปฏิสัมพันธกันและกันมีทักษะการทํางานกลุม เพ่ือใหงานบรรลุ
เปาหมาย สงผลใหเกิดความพอใจอันเปนลักษณะเฉพาะของกลุมรวมมือ 

จากความหมายของการเรียนแบบรวมมือขางตน สรุปไดวา การเรียนแบบรวมมือ เปนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลางท่ีนักเรียนมีความสามารถแตกตางกันโดยแบงนักเรียนเปน
กลุมเล็ก ๆ ในการเรียนรวมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผู อ่ืน                    
มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ซ่ึงนักเรียนจะบรรลุถึงเปาหมายของการเรียนรูไดก็ตอเม่ือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุม
ไปถึงเปาหมายเชนเดียวกัน ความสําเร็จของตนเองก็คือความสําเร็จของกลุมดวย 
ลักษณะการเรียนแบบรวมมือ 

  มีนักการศึกษาท้ังตางประเทศและในประเทศกลาวถึงลักษณะของการเรียนแบบรวมมือไวดังนี้ 
จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson. 1991: 10-15) กลาวถึงลักษณะสําคัญ

ของการเรียนแบบรวมมือ ไว 5 ประการ ดังนี้ 
1. กา รส ร า ง ค ว าม รู สึ ก พ่ึ ง พ า กั น ทา งบว ก ให เ กิ ด ข้ึ น ใ นกลุ ม นั ก เ รี ย น  (Positive 

interdependence)วิธีการท่ีทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกพ่ึงพากันจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีการ
พ่ึงพากันในดานการไดรับประโยชนจากความสําเร็จของกลุมรวมกัน เชน รางวัลหรือคะแนน  และพ่ึงพากันในดาน
กระบวนการทํางานเพ่ือใหงานกลุมสามารถบรรลุไดตามเปาหมายโดยมีการกําหนดบทบาทของแตละคนท่ีเทา
เทียมกันและสัมพันธตอกันจึงจะทําใหงานสําเร็จ  และการแบงงานใหนักเรียนแตละคนในกลุมใหมีลักษณะท่ี
ตอเนื่องกัน   ถาขาดสมาชิกคนใดจะทําใหงานดําเนินตอไปไมได 
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2. การมีปฏิสัมพันธ ท่ีสงเสริมกันระหวางนักเรียน (Face-to-face promotive 

interaction) คือ นักเรียนในแตละกลุมจะมีการอภิปราย อธิบาย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน    
เพ่ือใหสมาชิกแตละคนในกลุมเกิดการเรียนรู และการเรียนรูเหตุผลซ่ึงกันและกัน ใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับการ
ทํางานของตน   สมาชิกในกลุมมีการชวยเหลือ สนับสนุน กระตุน สงเสริมและใหกําลังใจกัน และกันในการทํางาน

และการเรียนเพ่ือใหประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายของกลุม 

3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล ( Individual  accountability) คือ ความ
รับผิดชอบในการเรียนรูของสมาชิกแตละคนโดยตองทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ  ตอง
รับผิดชอบในผลการเรียนของตนเองและของเพ่ือนสมาชิกในกลุม  ทุกคนในกลุมจะรูวาใครตองการความชวยเหลือ  
สงเสริมสนับสนุนในเรื่องใด  มีการกระตุนกันและกันใหทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสมบูรณ  มีการตรวจสอบ  
เพ่ือใหแนใจวานักเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลหรือไมโดยสมาชิกทุกคนในกลุมตองมีความม่ันใจ  และพรอม
ท่ีจะไดรับการทดสอบเปนรายบุคคลเพ่ือเปนการประกันวาสมาชิกทุกคนในกลุมมีความรับผิดชอบรวมกันกับกลุม 

4. ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย (Interpersonal and small group 
skills) การทํางานกลุมยอยจะตองไดรับการฝกฝนทักษะทางสังคมและทักษะในการทํางานกลุม เพ่ือใหสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   ดังนั้นนักเรียนควรจะตองทําความรูจักกัน เรียนรูลักษณะนิสัยและสราง
ความไววางใจตอกันและกัน รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางมีเหตุผล รูจักติดตอสื่อสาร และสามารถ
ตัดสินใจแกปญหา ขอขัดแยงในการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. กระบวนการกลุม (Group process) เปนกระบวนการทํางานท่ีมีข้ันตอนหรือวิธีการท่ีจะ
ชวยใหการดําเนินงานของกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได โดยสมาชิกกลุมตองทําความ
เขาใจในเปาหมายการทํางาน วางแผนปฏิบัติงานและดําเนินงานตามแผนรวมกัน และท่ีสําคัญจะตองมีการ
ประเมินผลงานของกลุม  ประเมินกระบวนการทํางานกลุม  ประเมินบทบาทของสมาชิกวา  สมาชิกแตละคน

ในกลุมสามารถปรับปรุงการทํางานของตนใหดีข้ึนไดอยางไร  สมาชิกทุกคนในกลุมชวยกันแสดงความคิดเห็น 

และตัดสินใจวาควรมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงอะไร  และอยางไรดังนั้นกระบวนการกลุมจะเปนเครื่องมือ

ท่ีสําคัญท่ีนําไปสูความสําเร็จของกลุม 

  คาแกน (Kagan. 1994: 1-11) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือวาตองมีโครงสราง
ท่ีชัดเจนโดยมีแนวคิดสําคัญ 6  ประการ สรุปไดดังนี้ 

1. เปนกลุม (Team) ซ่ึงเปนกลุมขนาดเล็ก ประมาณ 2-6 คน เปดโอกาสใหทุกคนรวมมือ
อยางเทาเทียมกัน ภายในกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีแตกตางกัน 

2. มีความตั้งใจ (Willing) เปนความตั้งใจท่ีรวมมือในการเรียนและทํางาน โดยชวยเหลือกัน
และกัน มีการยอมรับซ่ึงกันและกัน 

3. มีการจัดการ (Management) การจัดการเพ่ือใหการทํางานกลุมเปนไปอยางราบรื่นและมี
ประสิทธิภาพ 
 

4. มีทักษะ (Skills) เปนทักษะทางสังคมรวมท้ังทักษะการสื่อความหมาย การชวยสอนและการ
แกปญหาความขัดแยง ซ่ึงทักษะเหลานี้จะชวยใหสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

5. มีหลักการสําคัญ 4 ประการ (Basic principles) เปนตัวบงชี้วาเปนการเรียนเปนกลุมหรือ
การเรียนแบบรวมมือ การเรียนแบบรวมมือตองมีหลักการ 4 ประการ ดังนี้ 
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 1) การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันเชิงบวก (Positive interdependence) 

การชวยเหลือพ่ึงพาซ่ึงกันและกันเพ่ือสูความสําเร็จและตระหนักวาความสําเร็จของแตละคนคือความสําเร็จของ
กลุม 

 2) ความรับผิดชอบรายบุคคล (Individual accountability) ทุกคนในกลุมมีบทบาท
หนาท่ี   ความรับผิดชอบในการคนควาทํางาน สมาชิกทุกคนตองเรียนรูในสิ่งท่ีเรียนเหมือนกันจึงถือวาเปน
ความสําเร็จของกลุม 

 3) ความเทาเทียมกันในการมีสวนรวม (Equal participation) ทุกคนตองมีสวนรวม
ในการทํางาน ซ่ึงทําไดโดยกําหนดบทบาทของแตละคน 

 4) การมีปฏิสัมพันธไปพรอม ๆ กัน (Simultaneous interaction) สมาชิกทุกคนจะ
ทํางาน คิด อาน ฟง ฯลฯ ไปพรอม ๆ กัน 

 6. มีเทคนิคหรือรูปแบบการจัดกิจกรรม (Structures) รูปแบบการจัดกิจกรรมหรือ
เทคนิคการเรียนแบบรวมมือเปนสิ่งท่ีใชเปนคําสั่งใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน เทคนิคตาง ๆ จะตองเลือกใชใหตรงกับ
เปาหมายท่ีตองการแตละเทคนิคนั้นออกแบบไดเหมาะกับเปาหมายท่ีตางกัน 

 คลีย (Kley. 1991 อางถึงใน วรรณทิพา รอดแรงคา. 2540: 101) นอกจาก
องคประกอบนี้แลวยังมีลักษณะอ่ืนท่ีสามารถบงบอกใหเห็นความแตกตางท่ีชัดเจนระหวางการเรียนแบบรวมมือกับ
การเรียนเปนกลุมแบบเดิม    ซ่ึงเสนอไวดังตารางท่ี 2.1 

 
 ตารางท่ี 2.1 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการเรียนเปนกลุมแบบเดิมกับการเรียนแบบรวมมือ 

การเรียนแบบรวมมือ 

( Cooperative  Learning ) 

การเรียนแบบดั้งเดิม 

( Traditional  Learning ) 

1. มีการพ่ึงพาอาศัยกับภายในกลุม  
2. สมาชิกเอาใจใสรับผิดชอบตอตนเอง 
3. สมาชิกมีความสามารถแตกตางกัน  
4. สมาชิกผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํา  
5. รับผิดชอบรวมกัน  
6. เนนผลงานของกลุม  
7. สอนทักษะทางสังคม  
8. ครูคอยสังเกตและแนะนํา  
9. สมาชิกกลุมมีกระบวนการทํางานเพ่ือ 
    ประสิทธิผลของกลุม  

1. ขาดการพ่ึงพากันระหวางสมาชิก 
2. สมาชิกขาดความรับผิดชอบในตนเอง 
3. สมาชิกมีความสามารถเทาเทียมกัน 
4. มีผูนําท่ีไดรับการแตงตั้งเพียงคนเดียว 
5. รับผิดชอบเฉพาะตนเอง 
6. เนนผลงานของตนเองเพียงคนเดียว 
7. ไมเนนทักษะทางสังคม 
8. ครูขาดความสนใจ  หนาท่ีของกลุม 
9. ขาดกระบวนการในการทํางานกลุม 

 

     ท่ีมา : คลีย (Kley.  1991, อางถึงใน วรรณทิพา รอดแรงคา 2540: 101)  
     สลาวิน ( Slavin.  1995:  12-111) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือ
ไว 6 ประการ ดังนี้ 
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 1.  เปาหมายของกลุม (Group goals) หมายถึงกลุมมีเปาหมายรวมกันคือ การยอมรับผลงาน
ของกลุม 2.  การรับผิดชอบเปนบุคคล (Indidual accountability) หมายถึง ความสําเร็จของกลุม ซ่ึงข้ึนกับผล
การเรียนรูรายบุคคลของสมาชิกในกลุม และงานพิเศษท่ีไดรับผิดชอบเปนรายบุคคลผลของการประเมิน
รายบุคคล   จะมีผลตอคะแนนความสําเร็จของกลุม 
 3. โอกาสในความสําเร็จเทาเทียมกัน (Equal opportunities for success) หมายถึง การท่ีนักเรียน
ไดรับโอกาสท่ีจะทําคะแนนใหกับกลุมของตนไดเทาเทียมกัน 
 4.  การแขงขันเปนทีม (Team competition) การเรียนแบบรวมมือจะมีการแขงขันระหวางทีม ซ่ึง
หมายถึงการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนภายในทีม 
 5. งานพิเศษ (Task specialization) หมายถึง การออกแบบงานยอยๆ ของแตละกลุมใหนักเรียนแตละ
คนรับผิดชอบ ซ่ึงนักเรียนแตละคนจะเกิดความภูมิใจท่ีไดชวยเหลือกลุมของคนใหประสบผลสําเร็จลักษณะงาน
จะเปนการพ่ึงพาซ่ึงกันและกันมีการตรวจสอบความถูกตอง 
 6.  การดัดแปลงความตองการของแตละบุคคลใหเหมาะสม (Adaptation to individual needs ) 
หมายถึง  การเรียนแบบรวมมือแตละประเภทจะมีบางประเภทไดดัดแปลงการสอนใหเหมาะกับความตองการ
ของแตละบุคคล 

พิมพพันธ  เดชะคุปต ( 2544 : 6) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือไว 6 ขอ
ดังนี้ 
 1. องคประกอบของกลุมประกอบดวยผูนํา สมาชิก และกระบวนการกลุม 
 2. สมาชิกมีตั้งแต 2 คนข้ึนไป 
 3. กลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความสามารถทางการเรียนคละกัน เพศคละกัน เชื้อ
ชาติคละกัน 
 4. สมาชิกทุกคน ตองมีบทบาทหนาท่ีชัดเจนและทํางานไปพรอมๆ กัน รวมท้ัง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคละกัน 
 5. สมาชิกทุก ๆ คนตองมีความรับผิดชอบรวมกัน 
 6. คะแนนของกลุมคือคะแนนท่ีไดจากคะแนนสมาชิกแตละคนรวมกัน 

 จากการศึกษาลักษณะของการเรียนแบบรวมมือท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา  ลักษณะสําคัญของการเรียน
แบบรวมมือเปนการเรียนท่ีแบงเปนกลุมเล็ก ๆ  ประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตางกันไมวาจะเปน
เพศ   ความสามารถดานการเรียน   ท่ีไดมาทํางานรวมกันโดยมีเปาหมายท่ีจะประสบความสําเร็จรวมกันมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน   มีการชวยเหลือกัน  มีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม   ท่ีมี
กระบวนการทํางานกลุมเปนลําดับข้ันตอนเพ่ือชวยใหการทํางานประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ประโยชนของการเรียนแบบรวมมือ 

  การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  ทําใหนักเรียนไดทํางานรวมกัน  มี
เปาหมายในการทํางานรวมกัน ซ่ึงจะทําใหมีทักษะในการทํางานกลุม  ซ่ึงมีนักการศึกษาไดกลาวถึงประโยชนของ
การเรียนแบบรวมมือไว ดังนี้ 
  จอหนสัน และจอหนสัน(Johnson and Johnson. 1987: 27-30) กลาวถึงประโยชนของการเรียน
แบบรวมมือไว สรุปได 9 ประการ ดังนี้ 

1. นักเรียนเกงท่ีเขาใจคําสอนของครูไดดี จะเปลี่ยนคําสอนของครูเปนภาษาพูดของ
นักเรียน แลวอธิบายใหเพ่ือนฟงไดและทําใหเพ่ือนเขาใจไดดีข้ึน 
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 2. นักเรียนท่ีทําหนาท่ีอธิบายบทเรียนใหเพ่ือนฟง จะเขาใจบทเรียนไดดีข้ึน 
 3. การสอนเพ่ือนเปนการสอนแบบตัวตอตัวทําใหนักเรียน ไดรับความเอาใจใสและมี
ความสนใจมากยิ่งข้ึน 
 4. นักเรียนทุกคนตางก็พยายามชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพราะครูคิดคะแนนเฉลี่ยของ
ท้ังกลุมดวย 
 5. นักเรียนทุกคนเขาใจดีวาคะแนนของตน มีสวนชวยเพ่ิมหรือลดคาเฉลี่ยของกลุม 

ดังนั้นทุกคนตองพยายามปฏิบัติหนาท่ีของตนเองอยางเต็มความสามารถ เพ่ือใหกลุมประสบความสําเร็จ 
 6. นักเรียนทุกคนมีโอกาสฝกทักษะทางสังคมมีเพ่ือนรวมกลุมและเปนการเรียนรู

วิธีการทํางานเปนกลุม ซ่ึงจะเปนประโยชนมากเม่ือเขาสูระบบการทํางานอันแทจริง 
 7. นักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูกระบวนการกลุม เพราะในการปฏิบัติงานรวมกันนั้นก็

ตองมีการทบทวนกระบวนการทํางานของกลุมเพ่ือใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือคะแนนของกลุมดี
ข้ึน 

 8. นักเรียนเกงจะมีบทบาททางสังคมในชั้นมากข้ึน เขาจะรูสึกวาเขาไมไดเรียนหรือ
หลบไปทองหนังสือเฉพาะตน เพราะเขาตองมีหนาท่ีตอสังคมดวย 

 9. ในการตอบคําถามในหองเรียน หากตอบผิดเพ่ือนจะหัวเราะ แตเม่ือทํางานเปน
กลุม นักเรียนจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ถาหากตอบผิดก็ถือวาผิดท้ังกลุม คนอ่ืน ๆ อาจจะใหความ
ชวยเหลือบาง ทําใหนักเรียนในกลุมมีความผูกพันกันมากข้ึน 

บารูดี (Baroody. 1993: 2-102) ไดกลาวถึงประโยชนท่ีสําคัญของการเรียนแบบรวมมือไว 
ดังนี้ 
 1. การเรียนแบบรวมมือชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนเนื้อหาไดดี 
 2. การเรียนแบบรวมมือชวยสงเสริมใหเกิดความสามารถในการแกปญหา และการให

เหตุผล    แนวทางในการพัฒนาทักษะการแกปญหา และชวยใหเกิดการชวยเหลือกันในกลุมเพ่ือน 3 
แนวทาง คือ 

 1) การอภิปรายรวมกันกับเพ่ือนในกลุมยอยใหนักเรียนไดแกปญหาโดยคํานึงถึงบุคคล
อ่ืน ซ่ึงชวยใหนักเรียนไดตรวจสอบและปรับปรุงแนวคิดและคําตอบ 
 2) ชวยใหเขาใจปญหาของแตละคนในกลุม     เนื่องจากพ้ืนฐานความรูของแตละคน
ตางกัน 
 3)   นักเรียนเขาใจการแกปญหาจากการทํางานกลุม 
 3.  การเรียนแบบรวมมือสงเสริมความม่ันใจในตนเอง 
 4. การเรียนแบบรวมมือสงเสริมทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสาร 
 
อาเรนดส (Arends. 1994 : 345–346)  ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือไว

สรุปได 5 ประการ   ดังนี้ 
1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนแบบรวมมือนี้เปนการเรียนท่ีจัดใหนักเรียนไดรวมมือ

กันเรียนเปนกลุมเล็กประมาณ 2 - 6  คน   เพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางการเรียนรวมกันนับวาเปนการเปด
โอกาสใหนักเรียนทุกคนในกลุมไดแสดงความคิดเห็น     และแสดงออกตลอดจนลงมือกระทําอยางเทาเทียมกัน  
มีการใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เชน  นักเรียนท่ีเกงชวยนักเรียนท่ีไมเกง  ทําใหนักเรียนท่ีเกงมีความรูสึก
ภาคภูมิใจ  รูจักสละเวลา  และชวยใหเขาใจในเรื่องท่ีดีข้ึน  สวนนักเรียนท่ีไมเกงก็จะซาบซ้ึงในน้ําใจเพ่ือน 
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  มีความอบอุน  รูสึกเปนกันเอง  กลาซักถามในขอสงสัยมากข้ึน  จึงงายตอการทํา

ความเขาใจในเรื่องท่ีเรียน  ท่ีสําคัญในการเรียนแบบรวมมือนี้คือ  นักเรียนในกลุมไดรวมกันคิด  รวมกันทํางาน  

จนกระท่ังสามารถหาคําตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดได  ถือวาเปนการสรางความรูดวยตนเอง  ชวยใหความรูท่ีไดรับ

เปนความรูทีมีความหมายตอนักเรียนอยางแทจริง  จึงมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน 
2.  ดานการปรับปรังความสัมพันธระหวางบุคคล การเรียนแบบรวมมือเปดโอกาสใหนักเรียนท่ี

มีภูมิหลังตางกันไดมาทํางานรวมกัน    พ่ึงพาซ่ึงกันและกัน    มีการรับฟงความคิดเห็นกัน    เขาใจและเห็นใจ
สมาชิกในกลุม ทําใหเกิดการยอมรับกันมากข้ึน เกิดความสัมพันธท่ีดีตอกันซ่ึงจะสงผลใหมีความรูสึกท่ีดีตอผูอ่ืน
ในสังคมมากข้ึน 

   3.   ดานทักษะในการทํางานรวมกันใหเกิดผลสําเร็จท่ีดี และการรักษาความสัมพันธท่ี ดีทาง
สังคม การเรียนแบบรวมมือชวยปลูกฝงทักษะในการทํางานเปนกลุมทําใหนักเรียนไมมีปญหาในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน และสงผลใหงานกลุมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน ทักษะทางสังคมท่ีนักเรียนจะเกิดการ
เรียนรูไดแก    ความเปนผูนํา    การสรางความไววางใจกัน     การตัดสินใจ    การสื่อสาร    การจัดการกับขอ
ขัดแยง    ทักษะเก่ียวกับการจัดกลุมสมาชิกภายในกลุมเปนตน 

4.    ดานทักษะการรวมมือกันแกปญหา ในการทํางานกลุมสมาชิกกลุมจะไดรับทําความเขาใจ
ในปญหารวมกัน จากนั้นก็ระดมความคิดชวยกันวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา  เม่ือทราบสาเหตุของปญหา
สมาชิกในกลุมก็จะแสดงความคิดเห็นเพ่ือหาวิธีการแกไขปญหาอภิปรายใหเหตุผลซ่ึงกันและกันจนสามารถตกลง
รวมกันไดวา    จะเลือกวิธีการใดในการแกปญหาจึงเหมาะสมพรอมกับลงมือรวมกันแกปญหาตามข้ันตอนท่ี
กําหนดไว  ตลอดจนทําการประเมินกระบวนการแกปญหาของกลุมดวย 
   5. ดานการทําใหรูจักและตระหนักในคุณคาของตนเอง ในการทํางานกลุมสมาชิกกลุมทุกคนจะ
ไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน การท่ีสมาชิกในกลุมยอมรับในความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิกดวยกัน ยอมทําให
สมาชิกในกลุมนั้นมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองและคิดวาตนเองมีคุณคาท่ีสามารถชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จ
ได 

กรมวิชาการ (2543 : 45-46) กลาวถึง ประโยชนท่ีสําคัญของการเรียนแบบรวมมือ สรุปได
ดังนี้ 
 1. สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิก เพราะทุก ๆ คนรวมมือในการทํางานกลุมทุก 

ๆ คน มีสวนรวมเทาเทียมกันทําใหเกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียน 
 2. สงเสริมใหสมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือ

กระทําอยางเทาเทียมกัน 
 3. สงเสริมใหผูเรียนรูจักชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เชน เด็กเกงชวยเด็กท่ีเรียนไมเกง ทํา

ใหเด็กเกงภาคภูมิใจ รูจักสละเวลา สวนเด็กออนเกิดความซาบซ้ึงในน้ําใจของเพ่ือนสมาชิกดวยกัน 
 4.  ทําใหรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน   การรวมคิด   การระดมความคิด นําขอมูล

ท่ีไดมาพิจารณารวมกันเพ่ือหาคําตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดเปนการสงเสริมใหชวยกันคิดหาขอมูลใหมาคิดวิเคราะห
และเกิดการตัดสินใจ 

 5.   สงเสริมทักษะทางสังคม ทําใหผูเรียนรูจักปรับตัวในการอยูรวมกันดวยอยางมี
มนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน เขาใจกันและกัน 

 6. สงเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานเปนกลุม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
สิ่งเหลานี้ลวนสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 
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 จากการศึกษาประโยชนของการเรียนแบบรวมมือสรุปไดวา ประโยชนของ

การเรียนแบบรวมมือตอผูเรียน  มีท้ังในดานการมีสวนรวมในการเรียน  การมีปฏิสัมพันธซ่ึงกันและการทําให

ผูเรียนรูสึกเปนสวนหนึ่งของสังคม  เพราะการเรียนแบบรวมมือในหองเรียนเปนการฝกใหนักเรียนมีความ

รับผิดชอบรวมกัน  มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  รูจักคิด  รูจักแกปญหาซ่ึงจะทําใหนักเรียนเปนพลเมืองท่ีมี

คุณภาพในการชวยพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต 

เทคนิคท่ีใชในการเรียนแบบรวมมือ 

เทคนิคการเรียนแบบรวมมือมีอยู  2  แบบคือ  เทคนิคท่ีใชตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน
และเทคนิคท่ีไมไดใชตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน  ในท่ีนี้ผูวิจัยสนใจท่ีจะเลือกใชเทคนิคท่ีไมใชตลอด
กิจกรรมการเรียนการสอนในแตละชั่วโมงอาจใชในข้ันนํา   หรือจะสอดแทรกในข้ันสอนตอนใดก็ได   หรือใชใน
ข้ันสรุป    ข้ันทบทวน  ข้ันวัดผลของคาบเรียนใดคาบเรียนหนึ่งตามท่ีครูผูสอนกําหนดเทคนิควิธีเรียนแบบรวมมือ
ท่ีมีลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 

 1. เทคนิคการพูดเปนคู (Rally robin) เปนเทคนิควิธีเรียนแบบรวมมือท่ีนักเรียน
แบงเปนกลุมยอย แลวครูเปดโอกาสใหนักเรียนไดพูด ตอบ แสดงความคิดเห็นเปนคู ๆ แตละคูจะผลัดกันพูด 
และฟงโดยใชเวลาเทาๆ กัน (Kagan. 1995: 35) 

 2. เทคนิคการเขียนเปนคู (Rally table) เปนเทคนิคคลายกับการพูดเปนคู ตางกัน
เพียงแตละคูผลัดกันเขียนหรือวาดแทนการพูด (Kagan.  1995: 35) 
    3. เทคนิคการพูดรอบวง (Round robin) เปนเทคนิคท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนในกลุม
ผลัดกันพูดตอบ อธิบาย ซ่ึงเปนการพูดท่ีผลัดกันทีละคนตามเวลาท่ีกําหนดจนครบ 4 คน (Kagan. 1995: 32-
33) 

 4.  เทคนิคการเขียนรอบวง (Round table) เปนเทคนิคท่ีเหมือนกับการพูดรอบวง
แตกตางกันท่ีเนนการเขียนแทนการพูด เม่ือครูถามปญหาหรือใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น นักเรียนจะผลัดกัน
เขียนลงในกระดาษท่ีเตรียมไวทีละคนตามเวลาท่ีกําหนด (Kagan. 1995: 34-35) 

 5. เทคนิคการเขียนพรอมกันรอบวง (Simultaneous round table) เทคนิคนี้เหมือน
การเขียนรอบวง   แตกตางกันท่ีเนนใหสมาชิกทุกคนในกลุมเขียนคําตอบพรอมกัน (Kagan. 1995: 35) 
    6. เทคนิคคูตรวจสอบ (Pairs check) เปนเทคนิคท่ีใหสมาชิกในกลุมจับคูกันทํางาน 
เม่ือไดรับคําถามหรือปญหาจากครู นักเรียนคนหนึ่งจะเปนคนทําและอีกคนหนึ่งทําหนาท่ีเสนอแนะหลังจากท่ีทํา
ขอท่ี 1 เสร็จ นักเรียนคูนั้นจะสลับหนาท่ีกัน เม่ือทําเสร็จครบแตละ 2 ขอ แตละคูจะนําคําตอบมาและเปลี่ยน
และตรวจสอบคําตอบของคูอ่ืน (Kagan.  1995:  32-33) 

 7. เทคนิครวมกันคิด (Numbered heads together) เทคนิคนี้แบงนักเรียนเปนกลุม
ดวยกลุมละ 4  คน  ทีมีความสามารถคละกัน  แตละคนมีหมายเลขประจําตัว  แลวครูถามคําถาม หรือ
มอบหมายงานใหทํา  แลวใหนักเรียนไดอภิปรายในกลุมยอยจนม่ันใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนเขาใจคําตอบ  ครู
จึงเรียนหมายเลขประจําตัวผูเรียน  หมายเลขท่ีครูเรียกจะเปนผูตอบคําถามดังกลาว (Kagan.  1995 : 28-29) 

 8. เทคนิคการเรียงแถว (Line-ups) เปนเทคนิคท่ีงาย ๆ โดยใหนักเรียนยืนแถว
เรียงลําดับภาพ คํา หรือสิ่งท่ีครูกําหนดให เชน ครูใหภาพตางๆ แกนักเรียน แลวใหนักเรียนยืนเรียงลําดับภาพ
ข้ันตอนของวงจรชีวิตของแมลง หวงโซอาหาร เปนตน (Kagan.  1995 : 25) 
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 9. เทคนิคการแกปญหาดวยจิ๊กซอ (Jigsaw problem solving) เปนเทคนิค

ท่ีสมาชิกแตละคนคิดคําตอบของตนไว แลวนําคําตอบของแตละคนมารวมกัน เพ่ือแกปญหาใหไดคําตอบท่ี

สมบูรณเหมาะสมท่ีสุด (Kagan. 1995: 32-33) 

 10. เทคนิควงกลมซอน (Inside–outside circle) เปนเทคนิคท่ีใหนักเรียนนั่งหรอืยืน
เปนวงกลมซอนกัน 2 วง จํานวนเทากัน วงในหันหนาออก วงนอกหันหนาเขา นักเรียนท่ีอยูตรงกับจับคูกันเพ่ือ
สัมภาษณซ่ึงกันและกัน หรืออภิปรายปญหารวมกัน จากนั้นจะหมุนเวียนเพ่ือเปลี่ยนคูใหมไปเรื่อย ๆ ไมซํ้าคูกัน 
โดยนักเรียนวงนอกและวงในเคลื่อนไปในทิศทางตรงขามกัน ( Kagan.  1995 :  10) 

 11. เทคนิคแบบมุมสนทนา (Corners) เปนเทคนิควิธีท่ีครูเสนอปญหา และประกาศ
มุมตาง ๆ ภายในหองเรียนแทนแตละขอ แลวนักเรียนแตละกลุมยอยเขียนหมายเลขขอท่ีชอบมากกวา และ
เคลื่อนเขาสูมุมท่ีเลือกไว นักเรียนรวมกันอภิปรายภายในกลุมตามมุมตางๆ หลังจากนั้นจะเปดโอกาสให
นักเรียนในมุมใดมุมหนึ่งอภิปรายเรื่องราวท่ีไดศึกษาใหเพ่ือนในมุมอ่ืนฟง (Kagan.  1995 :  20-21) 

 12. เทคนิคการอภิปรายเปนคู (Pair discussion) เปนเทคนิคท่ีครูกําหนดหัวขอหรือ
คําถาม แลวใหสมาชิกทีนั่งใกลกันรวมกันคิดและอภิปรายเปนคู (Kagan. 1995 : 35 อางถึงใน พิมพันธ เดชะ
คุปต.  2541 : 45) 

 13. เทคนิคเพ่ือนเรียน (Partners) เปนเทคนิคท่ีใหนักเรียนในกลุมจับคูเพ่ือชวยเหลือ
นักเรียนในบางครั้งคูหนึ่งอาจไปขอคําแนะนํา คําอธิบายจากคูอ่ืนๆ ท่ีคาดวาจะมีความเขาใจเก่ียวกับเรื่อง
ดังกลาวดีกวาและเชนเดียวกันเม่ือนักเรียนคูนั้นเกิดความเขาใจท่ีแจมชัดแลว ก็จะเปนผูถายทอดความรูให
นักเรียนคูอ่ืนๆ ตอไป (อรพรรณ พรสีมา. 2540 : 17) 

 14. เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู รวมกันคิด (Think - pair - share) เปนเทคนิคท่ีเริ่ม
จากปญหาท่ีครูผูสอนกําหนดนักเรียนแตละคนคิดหาคําตอบดวยตนเองกอนแลวนําคําตอบไปอภิปรายกับเพ่ือน
ท่ีเปนคู จากนั้นจึงนําคําตอบของแตละคูมาอภิปรายพรอมกัน 4 คน เม่ือม่ันใจวาคําตอบของตนถูกตองหรือดีที
สุด จึงนําคําตอบเลาใหเพ่ือนท้ังชั้นฟง (Kagan.  1995 : 46-47 อางถึงใน พิมพันธ  เดชะคุปต.  2541 : 
41-44) 

 15. เทคนิคการทําเปนกลุม ทําเปนคู และทําคนเดียว (Team - pair - solo) เปน
เทคนิคท่ีครูกําหนดปญหาหรืองานใหแลวนักเรียนทํางานรวมกันท้ังกลุมจนงานสําเร็จ จากนั้นจะแยกทํางาน
เปนคูจนงานสําเร็จ สุดทายนักเรียนแตละคนแยกมาทําเองจนสําเร็จไดดวยตนเอง (Kagan.  1995 : 10 
อางถึงใน พิมพันธ  เดชะคุปต.  2541 : 41-45) 
 16. เทคนิคการอภิปรายเปนทีม (Team discussion) เปนเทคนิคท่ีครูกําหนดหัวขอหรือคําถาม แลวให
นักเรียนทุกคนในกลุมรวมกันระดมความคิด และพูดอภิปรายพรอมกัน (Kagan. 1995 : 38 อางถึงใน พิม
พันธ  เดชะคุปต.  2541 : 45) 

 17. เทคนิคโครงงานเปนทีม (Team project) เปนเทคนิคท่ีเหมาะสมกับวิชา
วิทยาศาสตรมาก เทคนิคนี้เริ่มจากครูอธิบายโครงงานใหนักเรียนเขาใจกอนและกําหนดเวลา และกําหนด
บทบาทท่ีเทาเทียมกันของสมาชิกในกลุม และมีการหมุนเวียนบทบาท แจกอุปกรณตาง ๆ ใหนักเรียนแตละ
กลุมรวมกันทําโครงงานท่ีไดรับมอบหมาย จากนั้นจะมีการนําเสนอโครงงานของแตละกลุม (Kagan. 1995 :  
42-43) 
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 18. เทคนิคสัมภาษณเปนทีม (Team – interview) เปนเทคนิคท่ีมีการ

กําหนดหมายเลขของสมาชิกแตละคนในกลุม แลวครูผูสอนกําหนดหัวขอและอธิบายหัวขอใหนักเรียนท้ังชั้น
สุมหมายเลขของนักเรียนในกลุมยืนข้ึนแลวใหเพ่ือนๆ รวมทีมเปนผูสัมภาษณและผลัดกันถาม โดยเรียงลําดับ
เพ่ือนใหทุกคนมีสวนรวมเทา ๆ กัน เม่ือหมดเวลาตามท่ีกําหนด คนท่ีถูกสัมภาษณนั่งลง และนักเรียน

หมายเลขตอไปนี้และถูกสัมภาษณหมุนเวียนเชนนี้เรื่อยไปจนครบทุกคน (Kagan. 1995 : 40-41) 

 19. เทคนิคบัตรคําชวยจํา (Color-coded co-op cards) เปนเทคนิคท่ีฝกใหนักเรียน
จดจําขอมูลจากการเลนเกมท่ีใชบัตรคําถาม บัตรคําตอบ ซ่ึงนักเรียนแตละกลุมท่ีเตรียมบัตรมาเปนผูถาม 
และมีการใหคะแนนกับกลุมท่ีตอบไดถูกตอง (Kagan. 1995 : 38) 

 20. เทคนิคการสรางแบบ (Formations) เปนเทคนิคท่ีครูผูสอนกําหนดวัตถุประสงค
หรือสิ่งท่ีตองการใหนักเรียนสราง แลวใหนักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายและทํางานรวมกันเพ่ือสราง
ชิ้นงาน หรือสาธิตงานท่ีไดรับมอบหมาย เชน ใหนักเรียนสาธิตวาฤดูกาลเกิดข้ึนไดอยางไร สาธิตการทํางาน
ของกังหันลม สรางวงจรของหวงโซอาหาร หรือสายใยอาหาร ( Kagan.  1995 :  22 ) 

 21. เทคนิคเกมสงปญหา (Send- a-problem) เปนเทคนิคท่ีนักเรียนสนุกกับเกมโดย
นักเรียนทุกคนในกลุมตั้งปญหาดวยตัวเองคนละ 1 คําถามไวดานหนาของบัตรและคําตอบซอนอยูหลังบัตร 
นักเรียนแตละคนในกลุมกําหนดหมายเลขประจําตัว 1-4  เริ่มแรกนักเรียนหมายเลข 4 สงปญหาของกลุมให 

หมายเลข 1 ในกลุมถัดไป  ซ่ึงจะเปนผูอานคําถามและตรวจสอบคําตอบสวนสมาชิกคนอ่ืนใน
กลุมตอบคําถามในขอถัดไปจะหมุนเวียนใหสมาชิกหมายเลขอ่ืนตามลําดับ คือ นักเรียนหมายเลข 2 เปน
ผูอานคําถาม  และตรวจคําตอบจนครบทุกคนในกลุม  แลวเริ่มใหมในลักษณะเชนนี้ไปเรื่อย ๆ ในรอบตอๆ 
ไป  (Kagan. 1995:  36-37) 

 22. เทคนิคแลกเปลี่ยนปญหา (Trade-a-problem) เปนเทคนิคท่ีใหนักเรียนแตละคู
ตั้งคําถามเก่ียวกับหัวขอท่ีเรียนและเขียนคําตอบเก็บไวจากนั้นใหนักเรียนแตละคูแลกเปลี่ยนคําถามกับเพ่ือนคู
อ่ืน แตละคูจะชวยกันแกปญหาจนเสร็จ แลวนํามาเปรียบเทียบกับวิธีการแกปญหาของเพ่ือนเจาของปญหานั้น 
(Kagan. 1995: 59) 

 23. เทคนิคแบบเลนเลียนแบบ (Match mine) เปนเทคนิคท่ีใหนักเรียนกลุมหนึ่งเรียง
วัตถุท่ีกําหนดใหเหมือนกัน โดยผลัดกันบอกซ่ึงแตละคนจะทําตามคําบอกเทานั้นหามไมให ดูกัน วิธีนี้ใชประโยชน
ในการฝกทักษะดานการสื่อสารใหแกนักเรียนได (Kagan. 1996: 16) 

 24. เทคนิคเครือขายความคิด (Team word – webbing) เปนเทคนิคท่ีใหนักเรียน
เขียนแนวคิดหลักและองคประกอบยอยของความคิดหลักพรอมกับแสดงความสัมพันธระหวางความคิดหลักกับ
องคประกอบยอยบนแผนกระดาษลักษณะของแผนภูมิความรู (Kagan. 1995: 36) 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

   งานวิจัยในประเทศ 

   จุฑามาศ มนตรี (๒๕๔๓ : ๖๙-๗๐) ไดศึกษาผลของความถ่ีในการทดสอบยอยท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร และความวิตกกังวลในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ 

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๕ โรงเรียนหนองพอกวิทยา จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน ๑๑๑ คน แบงเปน ๓ 

กลุม  
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โดยท่ีกลุมท่ี ๑ ไดรับการทดสอบยอยทุกจุดประสงคการเรียนรู กลุมท่ี ๒ ไดรับการทดสอบยอย 

ทุกเนื้อหายอย และกลุมท่ี ๓ ไดรับการทดสอบยอยทุกสัปดาห เครื่องมือท่ีใชคือ แบบทดสอบยอย  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และแบบสอบถามวัดความวิตกกังวลในการเรียน 

วิชาคณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวา 

    ๑. นักเรียนท่ีไดรับความถ่ีในการทดสอบยอยท่ีแตกตางกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา

คณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ โดยนักเรียนท่ีไดรับการทดสอบยอย                

ทุกสัปดาหมีคาเฉลี่ยคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการทดสอบยอย ทุก

เนื้อหายอยและนักเรียนท่ีไดรับการทดสอบยอยทุกจุดประสงคการเรียนรู  

   ๒. นักเรียนท่ีไดรับความถ่ีในการทดสอบยอยท่ีแตกตางกันมีเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

ไมแตกตางกัน 

    ๓. นักเรียนท่ีไดรับความถ่ีในการทดสอบยอยท่ีแตกตางกันมีความวิตกกังวลในการเรียนวิชา 

คณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๑ โดยนักเรียนท่ีไดรับการทดสอบยอย ทุก

จุดประสงคการเรียนรูและนักเรียนท่ีไดรับการทดสอบยอยทุกสัปดาหมีความวิตกกังวลในการเรียนวิชา 

คณิตศาสตรสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการทดสอบยอยทุกเนื้อหายอย 

ทัศนียนารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ (2560) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนแบบรวมมือ STAD 

กับการเรียนโดยการบรรยายปกติท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ และคาเสื่อม

ราคาในรายวิชาการบัญชีสินทรัพย ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผลท่ีเรียนแบบรวมมือสูงกวา

กลุมท่ีเรียนโดยการบรรยายปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เทากับ 

12.87คะแนน และการเรียนแบบปกติมีคาเฉลี่ยเทากับ 9.71 คะแนน 

    สิริรัตน เทียมเสรีวงค (2558) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวิจัย

ตลาดของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บท 2 ท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบกระบวนการกลุม

สัมพันธกับวิธีการสอนแบบปกติผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยวิธีการสอนแบบกระบวนการ

กลุมสัมพันธ กับวิธีการสอนแบบปกต ิแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01และความคงทนในการเรียนรู 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

    แววดาว บุญตา (2558)ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลัง

เรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ ปวส. 1 คณะชางอุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและ

บริการธุรกิจ ท่ีจัดกิจกรรมเรียนแบบรวมมือ ผลการวิจัยพบวา การจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกอน

เรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนมี

คะแนนสูงกวากอนเรียน 
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   งานวิจัยตางประเทศ 

  คาแกน (Kagan. 1994 : 1-11 อางถึงใน แววดาว บุญตา, 2558 : 15) ไดกลาวถึงลักษณะ

สําคัญของการเรียนแบบรวมมือวาตองมีโครงสรางท่ีชัดเจนโดยมีแนวคิดสําคัญ 2 ประการ สรุปไดดังนี้ 

1. เปนทีม (Team) ซ่ึงเปนกลุมขนาดเล็ก 2-6 คน เปดโอกาสใหทุกคนรวมมืออยางเทาเทียม

ภายในกลุมประกอบดวยสมฤทธิ์ท่ีแตกตางกัน 

2. สงเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานเปนกลุม สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได สิ่ง

เหลานี้ลวนสงเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงข้ึน 
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บทท่ี ๓ 
 

                                         วิธีดําเนินการวิจัย 

 
   การดําเนินการวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอรและการ
บํารุงรักษา (รหัสวิชา 20204-2002) เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงโดยใชวิธีการ
เรียนแบบรวมมือ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 กลุม 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ซ่ึงมีวิธีการดําเนินการดังนี้ 

๑. กลุมเปาหมาย  
๒. การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
๓. การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูล  
๔. การเก็บรวบรวมขอมูล  
๕. ระยะเวลาในการดําเนินการ  
๖. สถิติท่ีใช 
 

กลุมเปาหมาย  
 กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 กลุม 2 
 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา ๒๕๖5 
จํานวน 39 คน ซ่ึงไดมาโดยการสั่งเกตุพฤติกรรม 

 

การสรางและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชการวิจัย  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ  วิธีการสอนแลวสอบ ซ่ึงมีข้ันตอนในการสรางและหาคุณภาพ

ดังตอไปนี้ 

๑. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลระหวางเรียน 

๒. กําหนดข้ันตอนการเรียนโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ 

๓. ประชุมกลุมการเรียนรูวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจเพ่ือขอคําแนะนําสมาชิกกลุม 

๔. ในการตรวจสอบคุณภาพของข้ันตอนการสอบสอนนั้น ผูวิจัยไดนําข้ันตอนการสอนแลวไปให      

วาท่ีรอยตรีชญานนท สายนาค ครูคศ.1 ตรวจสอบ 
 
ประเมินความสอดคลองของข้ันตอนการสอนแลวสอบกับจุดประสงคการเรียนรูท่ีตองการใหเกิด

กับนักเรียน จากนั้นผูวิจัยจึงนําข้ันตอนการสอนแลวสอบ มาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองกับกลุม
นักเรียนเปาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
  
 

การสรางและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชเก็บขอมูล  
การสรางและการหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูลเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 

แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงมีข้ันตอนในการสรางและการหาคุณภาพดังตอไปนี้ 
๑. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลระหวางเรียน 
๒. สรางขอสอบยอยระหวางเรียน โดยใชขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จํานวน ๑๐ 

ขอ สําหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา (รหัสวิชา 20204-2002) เรื่อง 
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 
1 กลุม 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

๓. ในการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบปรนัยนั้น ผูวิจัยไดนําขอสอบไปใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน ๓ ทาน ประเมินความสอดคลองของขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรูท่ีตองการใหเกิดกับนักเรียน 
จากนั้นผูวิจัยจึงนําขอสอบ มาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทําการทดลองใชกับนักเรียนกลุมเปาหมาย 
 
การเก็บรวบรวมขอมลู 

๑. ชี้แจงใหนักเรียนไดรับทราบเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนท้ังหมด เนื้อหาท่ีตองเรียน 
และวัน เวลาท่ีเรียนและท่ีตองสอบ 

๒. ดําเนินการสอบตามเนื้อหารายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกําหนดไว พรอมท้ังแจงให
นักเรียนทราบลวงหนาเก่ียวกับการสอบเนื้อหาท่ีจะทําการสอบและเวลาท่ีจะสอบ 

๓. เก็บรวบรวมขอมูลแลววิเคราะหพัฒนาการดานคะแนนของนักเรียน 
๔. ดําเนินการสอบปลายภาคนักเรียน 
๕. นําคะแนนท่ีไดไปเทียบเกณฑท่ีกําหนดไวคือ รอยละ ๖๐ 

 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา ๒๕๖5 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลนักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน ๓8 

คน ใชสถิติในการวิจัย คือ คารอยละคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test Dependent 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 จํานวนและรอยละขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ 
  ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสถิติ t-test Dependent 
  ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนครั้งตอไป
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บทท่ี  ๔ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

วิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา(รหัสวิชา 20204-
2002) เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ ของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 กลุม 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานจาก
การเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบทดสอบ แบบสอบถาม การสังเกต บันทึกการสงงาน การสัมภาษณ และคะแนน
ของกลุมตัวอยาง จํานวน 39 คน ในการนําเสนอชี้ผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณ ดังนี้ 

 

   �̅�𝑥 แทน คาเฉล่ีย 
 

   SD แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

ตอนท่ี 1 จํานวนและรอยละ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 4.1ขอมูลเกี่ยวกับเพศ 

 
 

เพศ จํานวน(คน) รอยละ 

ชาย 4 10.26 

หญิง 35 89.74 

รวม 39 100 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปน 

รอยละ 89.74 รองลงมาเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 10.26 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                ตอนท่ี 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน     
ตารางท่ี 4.2 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานความแตกตางของคาเฉล่ีย 

คะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียน โดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ 

     ** มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 
  จากตารางท่ี 4 .1 จากการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือใน วิชาเทคโนโลยีบริหาร
ขอมูลโลจิสติกส (รหัสวิชา 30214-200๓) พบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน ( = 16.24,             S.D. = 0.63) 
สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน ( = 8.75, S.D. = 0.84) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา โดยใช
วิธีการเรียนแบบรวมมือ ในวิชาเทคโนโลยีบริหารขอมูลโลจิสติกส (รหัสวิชา 30214-200๓) ทําใหนักศึกษา มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 
 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนครั้งตอไป 
ตารางท่ี 4.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนครั้งตอไป 

 
การทํางาน จํานวน(คน) รอยละ 

1. การทํางานเดี่ยว 9 23.08 

          2. การทํางานคู 12 30.77 

3. การทํางานกลุม 18 46.15 

รวม 39 100 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนครั้งตอไป นักศึกษาสวนใหญชอบ

การทํางานเปนกลุม คิดเปนรอยละ 46.15 รองลงมา ชอบการทํางานเดี่ยว คิดเปนรอยละ 30.77 และ ชอบการ
ทํางานคู คิดเปนรอยละ 23.08 

คะแนน N 𝑋𝑋� SD T-Test Significance 

คะแนนกอนเรียน 39 8.75 0.84 

27.39** .000 

คะแนนหลังเรียน 39 16.24 0.63 
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ( เรียงจากมาก-นอย 5 ลําดับแรก ) 
  1. สนิทสนม พูดคุยกันและปรึกษางานกันมากข้ึน   ผูตอบจํานวน 38 คน  

2. ชวยกันตามงานสงและมีความรับผิดชอบดีข้ึน  ผูตอบจํานวน 34 คน  
3. สามารถทํางานตามท่ีมอบหมายได    ผูตอบจํานวน 21 คน  
4. มีความรับผิดชอบตอตัวเองและคู   ผูตอบจํานวน 17 คน 
 5.ไมพึงพอใจคูเพราะไมติดตามและสงงาน   ผูตอบจํานวน   9 คน 
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บทท่ี  ๕ 

       สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยในชั้นเรียน (classroom action research) มีวัตถุประสงคเพ่ือการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา(รหัสวิชา 20204-2002) เรื่อง การประกอบ
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ป
ท่ี 1 กลุม 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุกิจ  วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้นันัก
เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 กลุม 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน ๓๙ คน เครื่องมือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบ แบบสอบถาม การสังเกต การสงงาน การสัมภาษณ และคะแนนวัดผล 
การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชคาสถิติรอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยง เบนมาตรฐาน และ t-test Dependent 

 

สรุปผลการวิจัย 

         จากการวิเคราะหขอมูล กลุมตัวอยาง ๓๙ คน สามารถสรุปผลไดดังนี้  
1. ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม เพศชาย 4 คน และเพศหญิง 35 คน 
2.  จากการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือในรายวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา

(รหัสวิชา 20204-2002) เรื่อง การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงโดยใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ 
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปท่ี 1 กลุม 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ พบวา คาเฉลี่ยคะแนนหลัง
เรียน สูงกวาคาเฉลี่ยคะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวา   โดยใชวิธีการเรียนแบบ
รวมมือ ในรายวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา(รหัสวิชา 20204-2002) ทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงข้ึน 
   3. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนครั้งตอไป ผูเรียนมีความตอง การใหมอบหมายงาน
เปนกลุมมากท่ีสุด รองลงมาชอบทํางานคู และสุดทายชอบทํางานเดี่ยว จากผลการวิเคราะหขอมูลดวยแบบสอบถาม 
จากการสังเกต การสงงาน ตรวจคุณภาพของงานและการสัมภาษณแลว ผูเรียนสวนมากพึงพอใจและมีผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนท่ีดีข้ึนจากการเรียนแบบปกติ 
 
 

อภิปรายผล 

1. จากผลการศึกษาขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม อภิปรายผลไดดังนี้ คือ เพศ มีผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระหวางเรียนแบบปกติกับการเรียนแบบรวมมือ รายวิชาคอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา(รหัสวิชา 
20204-2002)  เพราะจากการสังเกต สงงานและตรวจคุณภาพของงานท่ีมอบหมายรวมกับการสัมภาษณแลว 
ผูเรียนเพศหญิงสวนมาก มีคุณภาพของผลงานและสถิติการสงงานดีข้ึนกวาเพศชาย 

2. ผลจากการศึกษาขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนครั้งตอไปผูเรียนเพศหญิงและเสียง 
สวนใหญเลือกทํางานกลุมเพราะตองการความชวยเหลือจากเพ่ือน ๆ ในกลุม หลังจากผูวิจัยไดศึกษา และ
วิเคราะหผลจากการวิจัยแลวจึงมอบหมายงานกลุมใหผูเรียนเปนคะแนนสอบปฏิบัติปลายภาค 10 คะแนน การ
แบงกลุมมีกติกาดังนี้ 
 
 



 
 

 

 
 

 1) แบงกลุมเทา ๆ กัน โดยมีสมาชิก 5-6 คน 
 2) สมาชิกในกลุมตองมีความหลากหลายดานเพศ ความรูความเขาใจ และวัสดุอุปกรณท่ีมี 
 3) จับฉลากเลือกเรื่องท่ีจะทํารายงานพรอมสื่อและนําเสนอหนาชั้นเรียนโดยสามารถแลกเปลี่ยนกับกลุม

อ่ืน ๆ ไดตามความเหมาะสมและสมัครใจ  
4) นําเสนอผลงานท่ีศึกษาเพ่ิมเติม ตามลําดับกลุม หนาชั้นเรียน  
5) เพ่ือนรวมชั้นเรียน ประเมินผล เสนอแนะ พรอมนํารางวัลมามอบใหกลุมท่ีมีผลงานดีท่ีสุด           กลุม

ละ 1 ชิ้น จากการมอบหมายงานกลุม ใหทุกคนเกิดการเรียนรูรวมกันแลวผูเรียนมีความสุข สนุกสนานกับกิจกรรม
ท่ีทํารวมกัน ทําใหคะแนนสอบปฏิบัติปลายภาคเรียนดีกวาคะแนนกลางภาคเรียนซ่ึงเปนคะแนนสอบจากการ
เรียนรูรวมกันเปนคูเกือบทุกคน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการวัดผลประเมินผลดีข้ึน 
 

ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
 

1. ผูวิจัยสามารถนําผลการวิจัยไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอนในทุกวิชาท่ีจะสอนตอไป เพ่ือ
พัฒนาการจัดกิจกรรมในหองเรียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญมีความสุข สนุกในการเรียน พรอมสงผลใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีข้ึนดวย 

2. อาจารยผูสอนทุกทาน หรือผูท่ีสนใจ สามารถนําผลการวิจัยไปตอยอดหรือประยุกตใชกับการ
จัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับรายวิชาและผูเรียนของตนเองได 

3. วิทยาลัยฯ สามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนา เผยแพรและสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบการมีสวนรวมหรือรวมมือ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารยในสถาบันใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามเปาประสงคขององคกรได 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

1. ควรเลือกศึกษากลุมตัวอยางท่ีมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑ หรือ มีพฤติกรรมการเรียนท่ีไม
รับผิดชอบ   ตอตัวเอง เชน ขาดเรียนบอย มาสาย สงงานชาและไมสงงาน โดยใชกิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือนรวมกับ
กิจกรรมกลุมแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

2. ควรสรางและใชเครื่องมือท่ีมีความหลากหลายกวานี้ เชน Pretest Posttest Design เทคนิค 
STAD คละเพศและความสามารถอยางแทจริงและใชสถิติ T-test For independent 

3. ควรศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบวิธีการสอนแลวสอบกับวิธีการสอนแบบอ่ืนๆหา เพ่ือวิธีการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมยตอไป  
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แบบทดสอบ คอมพิวเตอรและการบํารุงรักษา 20204-2002 

 เรื่อง การประกอบเครื่อง และอุปกรณตอพวง  ระดับช้ัน ปวช. 

            

คําส่ัง  จงเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 

1. ขอควรระวังในการติดตั้งแผงวงจรหลักเขากับเคสคือขอใด 

 ก. ยึดน็อตใหแนน         ข. อยาใหแผงวงจรหลักสัมผัสกับเคส  

  ค. ตอสาย Power ใหแนน     ง. ไมมีขอถูก 

2. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับการประกอบเครื่อง 

 ก. การติดตั้ง Extension Card ตางๆ ควรกดใหเต็มแรงเพ่ือใหอุปกรณเขาสนิทท่ีสุด 

 ข. ใชไขควงไปขูดแผงวงจรหลักกอนติดตั้งเพ่ือเปนการเพ่ิมการเชื่อมตอระบบไฟฟาจะเดินเรียบข้ึน 

  ค. ดึงสายเสียบตางๆ ท่ีสายโดยตรงเพ่ือไมใหกระทบกระเทือนกับหัวตอสาย 

  ง. ติดตั้งอุปกรณตางๆ ไมควรไปสัมผัสกับตัวแผงวงจร 

3. ขอใดบอกถึงการติดตั้งเมาสไดถูกตองท่ีสุด 

 ก. เสียบหัวสายแบบ PS/2 กับชองสีเขียว   ข. เสียบหัวสายแบบ PS/2 กับชองUSB  

 ค. เสียบหัวสายกับชองตอแบบขนาน   ง. ไมตองเสียบเพราะสามารถใชไดทันที 

4. ขอใดบอกวิธีการติดตั้ง Extension Card ท่ีถูกตองท่ีสุด    

 ก. ตอสาย power ใหแนน     ข. เสียบ Extension Card ลงสลอ็ตแลวยึดน็อตใหแนน  

  ค. ตอสายเคเบิ้ลใหแนน       ง. ไมมีขอถูก 

5. จากภาพ สายสัญญาณขางตน มีหนาท่ีใด   

 ก. เชื่อมตอพัดลมระบายความรอน  ข. เชื่อมตอกับ RAM 

 ค. เชื่อมตอฮารดดิสก หรือ Disk Drive  ง. เชื่อมตอกับลําโพง 

6. ในการติดตั้ง RAM กับแผงวงจรหลัก ขอใดกลาวถูกตองท่ีสุด   

 ก. เสียบ RAM ลงใน CPU socket 

 ข. เสียบ RAM ลงในสล็อต PCIEX16 

  ค. เสียบ RAM ลงในสล็อต PCIEX  

  ง. เสียบ RAM ลงในสล็อต DDR3 DIMM slots 



 
 

 

7. ขอใดกลาวถึงการเชื่อมตอจอภาพ ถูกตองท่ีสุด   

 ก. เชื่อมตอจอภาพกับ USB port หรือ DVI port 

 ข. เชื่อมตอจอภาพกับ VGA port หรือ DVI port  

  ค. เชื่อมตอจอภาพกับ VGA port หรือ PS/2 port 

  ง. เชื่อมตอจอภาพกับ VGA port หรือ LAN port 

8. สารซิลิโคนท่ีอยูระหวางตัวหนวยประมวลผลกลาง (CPU) กับพัดลมระบายความรอนนั้น มีวัตถุประสงคตามขอ

ใด 

 ก. ปองกันการช็อตระหวางตัวหนวยประมวลผลกลาง (CPU) กับพัดลมระบายความรอน 

 ข. เปนขอกําหนดในการติดตั้งหนวยประมวลผลกลาง (CPU) 

 ค. ปองกันหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แตกราว 

 ง. ทําใหชวยระบายความรอนออกจากตัวหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไดดีข้ึน 

9. ซ็อคเก็ตสําหรับเสียบสายสัญญาณชนิดใดท่ีไมมีอยูบนแผงวงจรหลัก    

 ก. ซ็อคเก็ต IDE           ข. ซ็อคเก็ต FDD  

  ค. ซ็อคเก็ต Serial ATA       ง. ซ็อคเก็ต FDE 

10. ในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร ข้ันตอนใดควรเปนข้ันตอนแรกสุด    

 ก. ติดตั้งฮารดดิสกเขากับตัวเคส  

 ข. เสียบสายสัญญาณตางๆ เขากับแผงวงจรหลัก  

  ค. ติดตั้งการดเสียง และการดแสดงผล  

  ง. ติดตั้งหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ลงบนซ็อคเก็ต 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
      ภาพการจัดการเรียนแบบรวมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ภาพการจัดการเรียนแบบรวมมือโดยการนําเสนองานกลุม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


