
 

 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 วิจัยในครั้งนี้จัดท ำขึ้นเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ในรำยวิชำมอเตอร์ไฟฟ้ำ
กระแสสลับ ของนักศึกษำสำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ชั้นปีที่ 2 /3
วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน โดยวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบรรยำยและแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่ม
สืบค้น (Group Investigation : GI) ซึ่งผู้วิจัยได้ก ำหนดขอบเขตของเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 
 1. กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 2. กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) 
 3. หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2562 ประเภทวิชำอุตสำหกรรม       

สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง 
4. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
5. งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1. การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ 
 กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่ำเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดย
ใช้กระบวนกำรกลุ่มให้ผู้เรียนได้มีโอกำสท ำงำนร่วมกันเพ่ือผลประโยชน์และเกิดควำมส ำเร็จร่วมกัน
ของกลุ่ม ซึ่งกำรเรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจัดให้ผู้เรียนท ำงำนเป็นกลุ่ม เช่น ท ำรำยงำน ท ำ
กิจกรรมประดิษฐ์หรือสร้ำงชิ้นงำน  อภิปรำย ตลอดจนปฏิบัติกำรทดลองแล้ว ผู้สอนท ำหน้ำที่สรุป
ควำมรู้ด้วยตนเองเท่ำนั้น แต่ผู้สอนจะต้องพยำยำมใช้กลยุทธ์วิธีให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนกำรประมวลสิ่ง
ที่มำจำกกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ จัดระบบควำมรู้สรุปเป็นองค์ควำมรู้ด้วยตนเองเป็นหลักกำรส ำคัญ 
(พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2558 :15 ) ดังนั้น กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือผู้สอนจะต้องเลือกเทคนิคกำร
จัดกำรเรียนที่เหมำะสมกับผู้เรียน และผู้เรียนจะต้องมีควำมพร้อมที่จะร่วมกันท ำกิจกรรม รับผิดชอบ
งำนของกลุ่มร่วมกัน โดยที่กลุ่มจะประสบควำมส ำเร็จได้ เมื่อสมำชิกทุกคนได้เรียนรู้บรรลุตำม
จุดมุ่งหมำยเดียวกัน นั่นคือ กำรเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่ำงมีประสิทธิภำพนั่นเอง 
 เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือมำกยิ่งขึ้น  ในบทนี้จะกล่ำวถึง 
รำยละเอียดของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบไปด้วย  ควำมหมำย  วัตถุประสงค์  
องค์ประกอบส ำคัญของกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ  ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรเรียนรู้แบบร่วมมือกับกำร
เรียนเป็นกลุ่มแบบดั้งเดิม  ขั้นตอนกำรจัดกิจกรรม  เทคนิคกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ  วิธีกำรเรียนแบบ
ร่วมมือ  ประโยชน์ของกำรเรียนแบบร่วมมือ เงื่อนไขกำรเลือกวิธีกำรสอนแบบต่ำง ๆ  และเหตุผลของ
กำรผสมผสำนกำรสอนแบบต่ำง ๆ และสรุปท้ำยบทรวมทั้งในตอนท้ำยจะมีกิจกรรมและค ำถำมท้ำย
บทเรียน 
 
 1.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือได้มีนักวิชำกำรให้ควำมหมำยไว้หลำยท่ำน ดังนี้ 
       อำภรณ์  ใจเที่ยง  (2558 : 121) ได้กล่ำวว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วน
ร่วม หมำยถึง กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถต่ำงกัน ได้ร่วมมือกันท ำงำน



 

 

กลุ่มด้วยควำมตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบำทหน้ำที่ในกลุ่มของตน ท ำให้งำนของกลุ่มด ำเนิน
ไปสู่เป้ำหมำยของงำนได้  
 ไสว  ฟักขำว (2559 : 193) กล่ำวถึงกำรเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่ำ เป็นกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมำชิกในกลุ่มมีควำมสำมำรถแตกต่ำงกัน มีกำรแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น มีกำรช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีควำมรับผิดชอบร่วมกันทั้งในส่วนตน  และ
ส่วนรวม  เพื่อให้กลุ่มได้รับควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
      สลำวิน  (Slavin, 2016 : 7-13)  อ้ำงใน  ไสว ฟักขำว (2559 : 192) ได้ให้ควำมหมำยของ
กำรเรียนรู้แบบร่วมมือว่ำ  หมำยถึง  วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ให้นักเรียนท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ  โดยทั่วไปมีสมำชิกกลุ่มละ 4 คน  สมำชิกกลุ่มมีควำมสำมำรถในกำรเรียนต่ำงกัน  สมำชิกใน
กลุ่มจะรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับกำรสอน  และช่วยเพื่อนสมำชิกให้เกิดกำรเรียนรู้ด้วย  มีกำรช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน  โดยมีเป้ำหมำยในกำรท ำงำนร่วมกัน  คือ  เป้ำหมำยของกลุ่ม   
 ทิศนำ   แขมมณี (2559) ให้ควำมหมำยว่ำ กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ หมำยถึง กำรเรียนที่มี
วัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ในเรื่องที่ศึกษำอย่ำงมำกที่สุด โดยอำศัยกำรร่วมมือกันช่วยเหลือ
กันและแลกเปลี่ยนควำมรู้กัน ระหว่ำงกลุ่มผู้เรียนด้วยกัน ควำมแตกต่ำงของรูปแบบแต่ละรูปแบบจะ
อยู่ที่เทคนิคในกำรศึกษำเนื้อหำสำระและวิธีกำรเสริมแรงและกำรให้รำงวัลเป็นประกำรส ำคัญ  
 จำกกำรศึกษำลักษณะของกำรเรียนแบบร่วมมือผู้วิจัยสรุปได้ว่ำลักษณะส ำคัญของกำรเรียน
แบบร่วมมือเป็นกำรเรียนที่แบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประกอบด้วยสมำชิกที่มีควำมสำมำรถแตกต่ำงกัน  ไม่
ว่ำจะเป็นเพศ ควำมสำมำรถด้ำนกำรเรียนที่ได้มำท ำงำนร่วมกัน   โดยมีเป้ำหมำยที่จะประสบ
ควำมส ำเร็จร่วมกัน  มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีกำรช่วยเหลือกัน มีควำม
รับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่มที่มีกระบวนกำรทำงำนกลุ่มเป็นล ำดับขั้น ตอนเพ่ือช่วยให้กำรท ำงำน
ประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

     1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   ส ำหรับวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ อำภรณ์  ใจเที่ยง (2559 : 121) ได้
กล่ำวว่ำ ดังนี้ 
      1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะกระบวนกำรกลุ่มได้ฝึกบทบำทหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบในกำรท ำงำนกลุ่ม 
     2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะกำรคิดค้นคว้ำ  ทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  ทักษะ
กำรคิดสร้ำงสรรค์  กำรแก้ปัญหำ  กำรตัดสินใจ  กำรตั้งค ำถำม  ตอบค ำถำม  กำรใช้ภำษำ  กำรพูด 
ฯลฯ 
     3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทำงสังคม  กำรอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  กำรมีน้ ำใจช่วยเหลือผู้อ่ืน  กำร
เสียสละ  กำรยอมรับกันและกัน  กำรไว้วำงใจ  กำรเป็นผู้น ำ  ผู้ตำม  ฯลฯ 

 1.3 ลักษณะของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 อำภรณ์  ใจเที่ยง  (2559 : 121) ได้กล่ำวถึง กำรจัดกิจกรรมแบบร่วมแรงร่วมใจว่ำ                        
มีลักษณะ ดังนี้ 
 1. มีกำรท ำงำนกลุ่มร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ภำยในกลุ่มและระหว่ำงกลุ่ม 
       2. สมำชิกในกลุ่มมีจ ำนวนไม่ควรเกิน  6  คน 
      3. สมำชิกในกลุ่มมีควำมสำมำรถแตกต่ำงกันเพ่ือช่วยเหลือกัน 



 

 

       4. สมำชิกในกลุ่มต่ำงมีบทบำทรับผิดชอบในหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย เช่น 
          -   เป็นผู้น ำกลุ่ม (Leader) 
           -   เป็นผู้อธิบำย  (Explainer) 
           -   เป็นผู้จดบันทึก  (Recorder) 
           -   เป็นผู้ตรวจสอบ  (Checker) 
           -   เป็นผู้สังเกตกำรณ์  (Observer)        
           -   เป็นผู้ให้ก ำลังใจ (Encourager) ฯลฯ                         
       สมำชิกในกลุ่มมีควำมรับผิดชอบร่วมกัน  ยึดหลักว่ำ  “ควำมส ำเร็จของแต่ละคน คือ
ควำมส ำเร็จของกลุ่ม ควำมส ำเร็จของกลุ่ม คือ ควำมส ำเร็จของทุกคน”   

 1.4 องค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
     นักวิชำกำรหลำยท่ำนได้กล่ำวถึงองค์ประกอบของกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ ไว้ดังนี้ 
 จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson,2018 : 13 - 14) อ้ำงใน  ไสว-ฟักขำว 
(2559 : 193-194) ได้กล่ำวถึงองค์ประกอบที่ส ำคัญของกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ ไว้ดังนี้ 
      1.  ควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทำงบวก  (Positive Interdependence) หมำยถึง กำรที่
สมำชิกในกลุ่มท ำงำนอย่ำงมีเป้ำหมำยร่วมกัน  มีกำรท ำงำนร่วมกัน โดยที่สมำชิกทุกคนมีส่วนร่วมใน
กำรท ำงำนนั้น  มีกำรแบ่งปันวัสดุ  อุปกรณ์  ข้อมูลต่ำง ๆ  ในกำรท ำงำน  ทุกคนมีบทบำท  หน้ำที่
และประสบควำมส ำเร็จร่วมกัน  สมำชิกในกลุ่มจะมีควำมรู้สึกว่ำตนประสบควำมส ำเร็จได้ก็ ๖อเมื่อ
สมำชิกทุกคนในกลุ่มประสบควำมส ำเร็จด้วย สมำชิกทุกคนจะได้รับผลประโยชน์  หรือรำงวัลผลงำน
กลุ่มโดยเท่ำเทียมกัน  เช่น  ถ้ำสมำชิกทุกคนช่วยกัน  ท ำให้กลุ่มได้คะแนน 90 %  แล้วสมำชิกแต่ละ
คนจะได้คะแนนพิเศษเพ่ิมอีก  5  คะแนน  เป็นรำงวัล  เป็นต้น 
      2.  กำรมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน (Face To Face Pronotive Interaction) เป็น
กำรติดต่อสัมพันธ์กัน แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน กำรอธิบำยควำมรู้ให้แก่เพ่ือนในกลุ่มฟัง 
เป็นลักษณะส ำคัญของกำรติดต่อปฏิสัมพันธ์โดยตรงของกำรเรียนแบบร่วมมือ ดังนั้น จึงควรมีกำร
แลกเปลี่ยน ให้ข้อมูลย้อนกลับ เปิดโอกำสให้สมำชิกเสนอแนวควำมคิดใหม่ ๆ เพ่ือเลือกในสิ่งที่
เหมำะสมที่สุด 
 3. ควำมรับผิดชอบของสมำชิกแต่ละคน  ( Individual  Accountability)  ควำมรับผิดชอบ
ของสมำชิกแต่ละบุคคล เป็นควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้ของสมำชิกแต่ละบุคคล  โดยมีกำร
ช่วยเหลือส่งเสริมซึ่งกันและกัน  เพื่อให้เกิดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกลุ่ม  โดยที่สมำชิกทุกคนในกลุ่ม
มีควำมม่ันใจ  และพร้อมที่จะได้รับกำรทดสอบเป็นรำยบุคคล 
     4. กำรใช้ทักษะระหว่ำงบุคคลและทักษะกำรท ำงำนกลุ่มย่อย ( Interdependence and  
Small  Group  Skills) ทักษะระหว่ำงบุคคล  และทักษะกำรท ำงำนกลุ่มย่อย  นักเรียนควรได้รับกำร
ฝึกฝนทักษะเหล่ำนี้เสียก่อน  เพรำะเป็นทักษะส ำคัญที่จะช่วยให้กำรท ำงำนกลุ่มประสบผลส ำเร็จ  
นักเรียนควรได้รับกำรฝึกทักษะในกำรสื่อสำร  กำรเป็นผู้น ำ  กำรไว้วำงใจผู้อ่ืน  กำรตัดสินใจ  กำร
แก้ปัญหำ  ครูควรจัดสถำนกำรณ์ที่จะส่งเสริมให้นักเรียน  เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
          5. กระบวนกำรกลุ่ม (Group Process) เป็นกระบวนกำรท ำงำนที่มีขั้นตอนหรือวิธีกำรที่จะ
ช่วยให้กำรด ำเนินงำนกลุ่มเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพนั่นคือ สมำชิกทุกคนต้องท ำควำมเข้ำใจใน



 

 

เป้ำหมำยกำรท ำงำน วำงแผนปฏิบัติงำนร่วมกันด ำเนินงำนตำมแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุง
งำน 
 องค์ประกอบของกำรเรียนรู้แบบร่วมมือทั้ง  5 องค์ประกอบนี้  ต่ำงมีควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและ
กัน  ในอันที่จะช่วยให้กำรเรียนแบบร่วมมือด ำเนินไปด้วยดี  และบรรลุตำมเป้ำหมำยที่กลุ่มก ำหนด  
โดยเฉพำะทักษะทำงสังคม  ทักษะกำรท ำงำนกลุ่มย่อย  และกระบวนกำรกลุ่มซึ่งจ ำเป็นที่จะต้องได้รับ
กำรฝึกฝน  ทั้งนี้เพ่ือให้สมำชิกกลุ่มเกิดควำมรู้  ควำมเข้ำใจและสำมำรถน ำทักษะเหล่ำนี้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่ 
 อำภรณ์  ใจเที่ยง (2558 : 122)   กล่ำวถึงองค์ประกอบของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือไว้
ว่ำ ต้องค ำนึงถึงองค์ประกอบในกำรให้ผู้เรียนท ำงำนกลุ่ม ดังข้อต่อไปนี้ 
       1. มีกำรพึ่งพำอำศัยกัน  (Positive  Interdependence)  หมำยถึง  สมำชิกในกลุ่มมี 
เป้ำหมำยร่วมกัน  มีส่วนรับควำมส ำเร็จร่วมกัน  ใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกัน  มีบทบำทหน้ำที่ทุกคนทั่วกัน  
ทุกคนมีควำมรู้สึกว่ำงำนจะส ำเร็จได้ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
      2. มีปฏิสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดในเชิงสร้ำงสรรค์  (Face to Face Promotive  Interaction)  
หมำยถึง  สมำชิกกลุ่มได้ท ำกิจกรรมอย่ำงใกล้ชิด  เช่น  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  อธิบำยควำมรู้แก่
กัน ถำมค ำถำม ตอบค ำถำมกันและกัน ด้วยควำมรู้สึกท่ีดีต่อกัน 
      3. มีกำรตรวจสอบควำมรับผิดชอบของสมำชิกแต่ละคน (IndividualAccountability) เป็น
หน้ำที่ของผู้สอนที่จะต้องตรวจสอบว่ำ สมำชิกทุกคนมีควำมรับผิดชอบต่องำนกลุ่มหรือไม่  มำกน้อย
เพียงใด  เช่น  กำรสุ่มถำมสมำชิกในกลุ่ม  สังเกตและบันทึกกำรท ำงำนกลุ่ม  ให้ผู้เรียนอธิบำยสิ่งที่ตน
เรียนรู้ให้เพื่อนฟัง  ทดสอบรำยบุคคล  เป็นต้น 
      4.  มี ก ำ ร ฝึ กทั กษ ะก ำ รช่ ว ย เ หลื อ กั นท ำ ง ำ นแล ะทั ก ษ ะกำ ร ท ำ ง ำน กลุ่ ม ย่ อ ย
(Interdependence  and  Small  Groups  Skills)  ผู้เรียนควรได้ฝึกทักษะที่จะช่วยให้งำนกลุ่ม
ประสบควำมส ำเร็จ  เช่น  ทักษะกำรสื่อสำร  กำรยอมรับและช่วยเหลือกัน  กำรวิจำรณ์ควำมคิดเห็น  
โดยไม่วิจำรณ์บุคคล  กำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง  กำรให้ควำมช่วยเหลือ  และกำรเอำใจใส่ต่อทุกคน
อย่ำงเท่ำเทียมกัน  กำรท ำควำมรู้จักและไว้วำงใจผู้อื่น  เป็นต้น 
     5. มีกำรฝึกกระบวนกำรกลุ่ม  (Group  Process)  สมำชิกต้องรับผิดชอบต่อกำรท ำงำนของ
กลุ่ม  ต้องสำมำรถประเมินกำรท ำงำนของกลุ่มได้ว่ำ  ประสบผลส ำเร็จมำกน้อยเพียงใด เพรำะเหตุใด  
ต้องแก้ไขปัญหำที่ใด  และอย่ำงไร  เพ่ือให้กำรท ำงำนกลุ่มมีประสิทธิภำพดีกว่ำเดิม เป็นกำรฝึก
กระบวนกำรกลุ่มอย่ำงเป็นกระบวนกำร 
   จากองค์ประกอบส าคัญของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  จึงสรุปได้ว่ำกำรเรียนรู้แบบร่วมมือนั้น
มีองค์ประกอบ 5 ประกำรด้วยกัน คือ  
    1. มีกำรพึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกัน  โดยสมำชิกแต่ละคนมีเป้ำหมำยในกำรท ำงำนกลุ่มร่วมกัน 
ซึ่งจะต้องพึงพำอำศัยซึ่งกันและกันเพ่ือควำมส ำเร็จของกำรท ำงำนกลุ่ม 
     2. มีปฏิสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิดในเชิงสร้ำงสรรค์ เป็นกำรให้สมำชิกได้ร่วมกันท ำงำนกลุ่มกัน
อย่ำงใกล้ชิด โดยกำรเสนอและแสดงควำมคิดเห็นกันของสมำชิกภำยในกลุ่ม ด้วยควำมรู้สึกท่ีดีต่อกัน 
     3. มีควำมรับผิดชอบของสมำชิกแต่ละคน  หมำยควำมว่ำ สมำชิกภำยในกลุ่มแต่ละคนจะต้อง
มีควำมรับผิดในกำรท ำงำน โดยที่สมำชิกทุกคนในกลุ่มมีควำมมั่นใจ  และพร้อมที่จะได้รับกำรทดสอบ
เป็นรำยบุคคล 



 

 

     4. มีกำรใช้ทักษะกระบวนกำรกลุ่มย่อย ทักษะระหว่ำงบุคคล  และทักษะกำรท ำงำนกลุ่มย่อย  
นักเรียนควรได้รับกำรฝึกฝนทักษะเหล่ำนี้เสียก่อน  เพรำะเป็นทักษะส ำคัญที่จะช่วยให้กำรท ำงำนกลุ่ม
ประสบผลส ำเร็จ  เพื่อให้นักเรียนจะสำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
     5. มีกำรใช้กระบวนกำรกลุ่ม ซึ่งเป็นกระบวนกำรท ำงำนที่มีขั้นตอนหรือ วิธีกำรที่จะช่วยให้
กำรด ำเนินงำนกลุ่มเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ในกำรวำงแผนปฏิบัติงำนและเป้ำหมำยในกำรท ำงำน
ร่วมกัน  โดยจะต้องด ำเนินงำนตำมแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงำน 

   1.5 ความแตกต่างระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการเรียนเป็นกลุ่มแบบดั้งเดิม 
        ไสว  ฟักขำว (2559 : 195) ได้กล่ำวว่ำ จำกองค์ประกอบส ำคัญของกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ  
(Cooperative Learning)  ซึ่งได้แก่  ควำมเก่ียวข้องสัมพันธ์กันในทำงบวก  กำรปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริม
กันและกัน  ควำมรับผิดชอบของสมำชิกแต่ละบุคคล  กำรใช้ทักษะระหว่ำงบุคคล  กำรท ำงำนกลุ่ม
ย่อย  และกระบวนกำรกลุ่ม  องค์ประกอบเหล่ำนี้ท ำให้กำรเรียนรู้แบบร่วมมือแตกต่ำงออกไปจำกกำร
เรียนรู้เป็นกลุ่มแบบดั้งเดิม  (Traditional  Learning)  กล่ำวคือ  กำรเรียนเป็นกลุ่มแบบดั้งเดิมนั้น  
เป็นเพียงกำรแบ่งกลุ่มกำรเรียนเพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติงำนร่วมกัน  แบ่งงำนกันท ำ  สมำชิกในกลุ่มต่ำง
ท ำงำนเพ่ือให้งำนส ำเร็จ  เน้นที่ผลงำนมำกกว่ำกระบวนกำรในกำรท ำงำน  ดังนั้นสมำชิกบำงคนอำจมี
ควำมรับผิดชอบในตนเองสูง  แต่สมำชิกบำงคนอำจไม่มีควำมรับผิดชอบ  ขอเพียงมีชื่อในกลุ่ม  มี
ผลงำนออกมำเพ่ือส่งครูเท่ำนั้น  ซึ่งต่ำงจำกกำรเรียนเป็นกลุ่มแบบร่วมมือที่สมำชิกแต่ละคนต้องมี
ควำมรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและต่อเพ่ือนสมำชิกในกลุ่มด้วย  จอห์นสันและจอห์นสัน  ( Johnson  
and  Johnson, 2018 : 25) อ้ำงใน  ไสว ฟักขำว (2559 : 195) ได้สรุปควำมแตกต่ำงระหว่ำงกลุ่ม
กำรเรียนรู้แบบร่วมมือกับกลุ่มกำรเรียนแบบดั้งเดิมไว้ดังนี้ 

กำรเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative  Learning) 

กำรเรียนรู้เป็นกลุ่มแบบดั้งเดิม 
(Traditional  Learning) 

1. มีควำมสัมพันธ์ในเชิงบวกระหว่ำงสมำชิก 
2. สมำชิกเอำใจใส่รับผิดชอบต่อตนเอง 
3. สมำชิกมีควำมสำมำรถแตกต่ำงกัน 
4. สมำชิกผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้น ำ 
5. รับผิดชอบร่วมกับสมำชิกด้วยกัน 
6. เน้นผลงำนและกำรคงอยู่ซึ่งควำมเป็นกลุ่ม 
7. สอนทักษะทำงสังคมโดยตรง 
8. ครูคอยสังเกตและหำโอกำสแนะน ำ 
9. สมำชิกกลุ่มมีกระบวนกำรท ำงำนเพ่ือ 
    ประสิทธิผลกลุ่ม 

 1. ขำดกำรพึ่งพำกันระหว่ำงสมำชิก 
 2. สมำชิกขำดควำมรับผิดชอบในตนเอง 
 3. สมำชิกมีควำมสำมำรถเท่ำเทียมกัน 
 4. มีผู้น ำที่ได้รับกำรแต่งตั้งเพียงคนเดียว 
 5. รับผิดชอบเฉพำะตนเอง 
 6. เน้นที่ผลงำนเพียงอย่ำงเดียว 
 7. ทักษะทำงสังคมถูกละเลย 
 8. ครูขำดควำมสนใจหน้ำที่ของกลุ่ม 
 9. ขำดกระบวนกำรในกำรทงำนกลุ่ม 

  ตำรำงแสดงควำมแตกต่ำงของกำรเรียนรู้แบบร่วมมือกับกำรเรียนรู้แบบดั้งเดิม 

  



 

 

1.6 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ   
      อำภรณ์  ใจเที่ยง (2558 : 122-123) กล่ำวถึงขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ไว้ดังนี้                                                                                                                                                                                    
     1. ขั้นเตรียมกำร 
        ผู้สอนชี้แจงจุดประสงค์ของบทเรียน ผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย  กลุ่มละประมำณไม่
เกิน 6 คน  มีสมำชิกที่มีควำมสำมำรถแตกต่ำงกัน  ผู้สอนแนะน ำวิธีกำรท ำงำนกลุ่มและบทบำทของ
สมำชิกในกลุ่ม 
 
 
     2.  ขั้นสอน 
       ผู้สอนน ำเข้ำสู่บทเรียน  บอกปัญหำหรืองำนที่ต้องกำรให้กลุ่มแก้ไขหรือคิดวิเครำะห์  หำ
ค ำตอบผู้สอนแนะน ำแหล่งข้อมูล  ค้นคว้ำ หรือให้ข้อมูลพ้ืนฐำนส ำหรับกำรคิดวิเครำะห์ผู้สอน
มอบหมำยงำนที่กลุ่มต้องท ำให้ชัดเจน 
     3. ขั้นท ำกิจกรรมกลุ่ม 
      ผู้เรียนร่วมมือกันท ำงำนตำมบทบำทหน้ำที่ที่ได้รับ  ทุกคนร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิด  ร่วมแสดง
ควำมคิดเห็น กำรจัดกิจกรรในขั้นนี้  ครูควรใช้เทคนิคกำรเรียนรู้แบบร่วมแรงร่วมใจ  ที่น่ำสนใจและ
เหมำะสมกับผู้ เรียน  เช่น  กำรเล่ำเรื่องรอบวง  มุมสนทนำ  คู่ตรวจสอบ  คู่คิด  ฯลฯผู้สอน
สังเกตกำรณ์ท ำงำนของกลุ่ม  คอยเป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวก  ให้ควำมกระจ่ำงในกรณีที่ผู้เรียนสงสัย
ต้องกำรควำมช่วยเหลือ 
     4. ขั้นตรวจสอบผลงำนและทดสอบ  ขั้นนี้ผู้ เรียนจะรำยงำนผลกำรท ำงำนกลุ่ม ผู้สอนและ
เพ่ือนกลุ่มอ่ืนอำจซักถำมเพ่ือให้เกิดควำมกระจ่ำงชัดเจน  เพ่ือเป็นกำรตรวจสอบผลงำนของกลุ่มและ
รำยบุคคล 
     5.  ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลกำรท ำงำนกลุ่ม  ขั้นนี้ผู้สอนและผู้เรียนช่วยกันสรุป
บทเรียน  ผู้สอนควรช่วยเสริมเพ่ิมเติมควำมรู้  ช่วยคิดให้ครบตำมเป้ำหมำยกำรเรียนที่ก ำหนดไว้  และ
ช่วยกันประเมินผลกำรท ำงำนกลุ่มทั้งส่วนที่เด่นและส่วนที่ควรปรับปรุงแก้ไข  

 1.7 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
     ไสว  ฟักขำว (2559 : 195 - 217)  กล่ำวถึง รูปแบบกำรเรียนรู้แบบร่วมมือที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบัน  มี 7 รูปแบบ  ดังนี้ 
 1. รูปแบบ Jigsaw  เป็นกำรสอนที่อำศัยแนวคิดกำรต่อภำพ ผู้ เสนอวิธีกำรนี้คนแรก 
คือ Aronson et.al (2018 ,pp. 22-25) ต่อมำมีกำรปรับและเพ่ิมเติมขั้นตอนให้มำกขึ้น แต่วิธีกำร
หลัก ยังคงเดิม กำรสอนแบบนี้นักเรียนแต่ละคนจะได้ศึกษำเพียงส่วนหนึ่งหรือหัวข้อย่อยของเนื้อหำ
ทั้งหมด โดยกำรศึกษำเรื่องนั้น ๆ จำกเอกสำรหรือกิจกรรมที่ครูจัดให้ ในตอนที่ศึกษำหัวข้อย่อยนั้น 
นักเรียนจะท ำงำนเป็นกลุ่มกับเพ่ือนที่ได้รับมอบหมำยให้ศึกษำหัวข้อย่อยเดียวกัน และเตรียมพร้อมที่
จะกลับไปอธิบำยหรือสอนเพื่อนสมำชิกในกลุ่มพ้ืนฐำนของตนเอง 
 2.  รูปแบบ  STAD (Student  Teams – Achievement  Division)  (8. : 208-211)สลำ
วิน  (Slavin :  2018)  ได้ เสนอรูปแบบกำรเรียนแบบเป็นทีม  (Student  Teams  Learning  
Method)  ซึ่งมี  4  รูปแบบ  คือ  student  Teams – Achievement  Divisions  (STAD)  และ  
Teams – Games – Toumaments  (TGT)  ซึ่งเป็นรูปแบบที่สำมำรถปรับใช้กับทุกวิชำและระดับชั้น  



 

 

Team  Assisted  Individualization  (TAI)  เป็นรูปแบบที่เหมำะกับกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์  และ 
Cooperative  Integrated  Reading  and  Composition  (CIRC)  ซึ่งเป็นรูปแบบในกำรสอนอ่ำน
และกำรเขียน 
 3. รูปแบบ LT (Learning Together) รูปแบบ LT (Learning Together) นี้ Johnson & 
Johnson เป็นผู้เสนอในปี ค.ศ. 2018 ต่อมำในปี ค.ศ. 2019 เขำเรียกรูปแบบนี้ว่ำ วัฏจักรกำรเรียนรู้ 
(Circles of Learning) รูปแบบนี้มีกำรก ำหนดสถำนกำรณ์และเงื่อนไขให้นักเรียนท ำผลงำนเป็นกลุ่ม 
ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและแบ่งปันเอกสำร กำรแบ่งงำนที่เหมำะสม และกำรให้รำงวัล
กลุ่ม 
 4. รูปแบบ TAI (Team Assisted  Individualization) คือ วิธีกำรสอนที่ผสมผสำนระหว่ำง
กำรเรียนแบบร่วมมือ  (Cooperative Learning) และกำรสอนรำยบุคคล ( Individualization 
Instruction) เข้ำด้วยกัน โดยให้ผู้ เรียนได้ลงมือท ำกิจกรรมในกำรเรียนได้ด้วยตนเองตำม
ควำมสำมำรถของตนและส่งเสริมควำมร่วมมือภำยในกลุ่ม มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
และปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม 
 5. รูปแบบ TGT (Teams-Games-Tournaments) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบร่วมมือ
ตำมรูปแบบ TGT เป็นกำรเรียนแบบร่วมมือกันแข่งขันท ำกิจกรรม 
 6. รูปแบบ  GI  (Group  Investigation) พัฒนำโดย  Sharan  และคณะ  เป็นรูปแบบกำร
เรียนแบบร่วมมือที่มีควำมซับซ้อนและกว้ำงมำก ปรัชญำของรูปแบบ  GI ก็คือ ต้องกำรปลูกฝังกำร
ร่วมมือกันอย่ำงมีประชำธิปไตย มีกำรกระจำยภำระงำนและสิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นที่เท่ำเทียม
กันของสมำชิกในกลุ่ม GI มีกำรกระตุ้นบทบำทที่แตกต่ำงกันทั้งภำยในกลุ่มและระหว่ำงกลุ่ม 
 7. โปรแกรม CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition)  คือ โปรแกรม
ส ำหรับสอนกำรอ่ำน กำรเขียนและทักษะทำงภำษำ (Language  arts)  ใช้กับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษำตอนปลำย  โดยเน้นที่หลักสูตรและวิธีกำรสอน  ในกำรพยำยำมน ำกำรเรียนรู้แบบ
ร่วมมือมำใช้  โปรแกรม  CIRC  พัฒนำขึ้นโดย  Madden,  Slavin  และ  Stevens  ในปี 2019  
นับว่ำเป็นโปรแกรมที่ใหม่ที่สุดของวิธีกำรเรียนรู้เป็นทีม  ซึ่งเป็นโปรแกรมกำรเรียนแบบร่วมมือที่
น่ำสนใจยิ่ง  เนื่องจำกเป็นโปรแกรมกำรเรียนกำรสอนที่น ำกำรเรียนแบบร่วมมือมำใช้กับกำรอ่ำนและ
กำรเขียนโครงกำร 

   1.8 ประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือ   
 วันเพ็ญ  จันเจริญ (2561 : 119) กล่ำวถึงประโยชน์ของกำรเรียนแบบร่วมมือ มีดังนี้ 
 1. สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงสมำชิก  เพรำะทุก ๆ คนร่วมมือในกำรท ำงำนกลุ่ม  ทุก ๆ 
คนมีส่วนร่วมเท่ำเทียมกัน 
 2. สมำชิกทุกคนมีโอกำสคิด  พูดแสดงออก  แสดงควำมคิดเห็น  ลงมือกระท ำอย่ำงเท่ำเทียม
 3. เสริมให้มีควำมช่วยเหลือกัน  เช่น  เด็กเก่งช่วยเด็กที่เรียนไม่เก่ง  ท ำให้เด็กเก่งภำคภูมิใจ  
รู้จักสละเวลำ  ส่วนเด็กที่ไม่เก่งเกิดควำมซำบซึ้งในน้ ำใจของเพ่ือนสมำชิกด้วยกัน 
 4. ร่วมกันคิดทุกคน  ท ำให้เกิดกำรระดมควำมคิด   น ำข้อมูลที่ได้มำพิจำรณำร่วมกัน  เพ่ือ
ประเมินค ำตอบที่เหมำะสมที่สุด  เป็นกำรส่งเสริมให้ช่วยกันคิดหำข้อมูลให้มำก  และวิเครำะห์และ
ตัดสินใจเลือก 



 

 

 5. ส่งเสริมทักษะทำงสังคม  เช่น  กำรอยู่ร่วมกันด้วยมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เข้ำใจกันและ
กัน  อีกทั้งเสริมทักษะกำรสื่อสำร  ทักษะกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม  สิ่งเหล่ำนี้ล้วนส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 
 
2. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (Group Investigation : GI) 
 2.1 ความหมายการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น  
 Slavin (2018, p. 112) กล่ำวว่ำกำรเรียนร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI) เริ่มต้นจำก กำร
เรียนในสำขำปรัชญำจริยธรรมและจิตวิทยำ ในช่วงปีแรก ๆ ของศตวรรษที่  20 โดย John Dewey 
เป็นผู้คิดค้น รูปแบบขึ้นเป็นครั้งแรก ในกำรเรียนกำรสอนและได้น ำวิธีกำรเรียน กำรสอนแบบร่วมมือ
เทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI) น ำมำใช้ในห้องเรียนในกำรแก้ไขปัญหำที่ซับซ้อนในกำรเรียน เกี่ยวกับระบอบ
ประชำธิปไตย ซึ่งห้องเรียนได้ร่วมมือกัน ในกำรคิดหำวิธีแก้ปัญหำครูและนักเรียน ช่วยกันคิดค้น
กระบวนกำรเรียนรู้โดยใช้ประสบกำรณ์ของแต่ละคนที่มีอยู่ รวมทั้งควำมสำมำรถ และควำมต้องกำร
ของแต่ละคน ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมอย่ำงกระตือรือร้นในทุก ๆ ด้ำนของปัญหำในโรงเรียน 
นอกจำกนี้ยังช่วยกันตัดสินใจและก ำหนดเป้ำหมำยในงำนต่ำง ๆ ที่กลุ่มได้รับผิดชอบ กำรวำงแผนกลุ่ม
เป็นหนึ่งวิธีที่ท ำให้ผู้สอน มั่นใจว่ำนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกำรเรียนนักกำรศึกษำ หลำยท่ำนได้ให้
ควำมหมำยของกำรเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกำรสอนโดยใชกลุ่มสืบค้นไว้ ดังนี้ 
 Sharan,Y.andSharan,S. (2018,p.17) ได้ใหห้มำยไว้ว่ำ กำรสอนโดยใช้กลุ่มสืบค้น หมำยถึง
กำรเรียนกำรสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนว่ำเขำจะเรียนอะไรและเรียนอย่ำงไร นักเรียนจะ
รวมกันเป็นกลุ่ม ร่วมกันศึกษำตำมหัวข้อที่สนใจ เหมือนกัน แบ่งงำนกันท ำตำมส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ
และน ำควำมรู้ที่ได้มำสรุปย่อและเสนอข้อค้นพบต่ำง ๆ ต่อชั้นเรียน 
 นิรัน ศรีประดิษฐ์ (2559, หน้ำ 4) ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ กำรสอนโดยใช้กลุ่มสืบค้น เป็นกำร
เรียนที่นักเรียนได้ร่วมกันพิจำรณำเลือกหัวข้อเพ่ือศึกษำหำควำมรู้ โดยก ำหนดเป็นจุดมุ่งหมำยใน
กำรศึกษำ วำงแผนหำควำมรู้จำกแหล่งค้นคว้ำและบทบำทหน้ำที่ของสมำชิกในกลุ่มเมื่อกลุ่ม
ด ำเนินกำรสืบสวนหำควำมรู้แล้วจะน ำผลและวิธีกำรด ำเนินงำนมำสรุปเพ่ือรำยงำนผลงำนของกลุ่ม 
 ทิศนำ แขมมณี (2560 ข, หน้ำ 246-247) ได้ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ กำรสอนโดยใช้กลุ่มสืบค้น 
เป็นเทคนิคกำรจัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกำรศึกษำค้นคว้ำแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียน
แต่ละกลุ่มศึกษำค้นคว้ำหำควำมรู้ น ำมำเสนอประกอบเนื้อหำที่เรียนอำจเป็นกำรท ำงำนตำมใบงำนที่
ก ำหนด โดยที่ทุกคนในกลุ่มรับรู้และช่วยกันท ำงำน 
 จำกควำมหมำยที่กล่ำวมำข้ำงต้น สรุปได้ว่ำกำรเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI) 
หมำยถึง กำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นกระบวนกำรปลูกฝังควำมร่วมมือกันอย่ำงมีประชำธิปไตย ซึ่ง
ก ำหนดให้นักศึกษำมีกำรวำงแผนร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมำณ 4-6 คน โดยจัดนักศึกษำคละ
ควำมสำมำรถคือ เก่ง ปำนกลำง และอ่อน เพ่ือเตรียมท ำงำนกลุ่มตำมควำมสนใจในหัวข้อเดียวกัน 
โดยร่วมมือกันวำงแผนท ำกำรค้นคว้ำด ำเนินงำน แล้วน ำมำสรุปผลและน ำเสนอรำยงำน 

 2.2 หลักการของการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI) 

 มีนักกำรศึกษำได้อธิบำยถึงหลักกำรของกำรสอนโดยใช้กลุ่มสืบค้นไว้ดังต่อไปนี้ 

 Johnson and Johnson (2018, pp. 65 - 67) ได้กล่ำวถึง หลักกำรของกำรสอนโดยใช้ 
กลุ่มสืบค้น ดังนี้ 



 

 

 (1) สมำชิกกลุ่มมีควำมรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกันช่วยกันท ำงำนที่ได้รับ มอบหมำยให้ส ำเร็จ
โดยมีจุดมุ่งหมำยร่วมกัน แบ่งข้อมูลอุปกรณ์ระหว่ำงสมำชิกกลุ่ม 

 (2) สมำชิกกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ (interaction) ต่อกันอภิปรำยแลกเปลี่ยนควำม คิดเห็นซึ่งกัน
และกัน 

 (3) สมำชิกกลุ่มแต่ละคนมีควำมรับผิดชอบในตัวเองต่องำนที่ได้รับมอบหมำย จุดมุ่งหมำยที่
ส ำคัญ คือ กำรที่แต่ละคนท ำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 

 (4) สมำชิกกลุ่มมีทักษะในกำรท ำงำนกลุ่ม (Smal group skill) และมีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดี ครู
สอน ทักษะกำรท ำงำนกลุ่มและประเมินผลกำรท ำงำนกลุ่มของนักเรียน 

 Ambors (2003) ได้กล่ำวถึงหลักกำรของกำรสอนโดยใช้ กลุ่มสืบค้น ดังนี้ 

 (1) เป็นวิธีสอนที่ให้ควำมส ำคัญกับควำมสนใจของนักเรียน นักเรียนสำมำรถ สร้ำงทีมงำน
หรือกลุ่มของตนเอง สร้ำงแรงจูงใจ เพ่ือเพ่ิมทักษะในกำรสืบค้น ทักษะในกำรน ำเสนอผลงำน สร้ำง
องค์ควำมรู้และควำมคิดสร้ำงสรรค์ 

 (2) นักเรียนน ำข้อมูลที่ตนสนใจที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ปัญหำ บทควำมที่ตนเอง สนใจ หรือ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ มำรวมกลุ่มกัน 

 (3) แบ่งเป็นกลุ่มย่อยลงไป เพ่ือไปส ำรวจศึกษำเพ่ิมเติมในเรื่องที่กลุ่มสนใจ และ วำงแผนเพ่ือ
สืบเสำะหำข้อเท็จจริง โดยนักเรียนจะเป็นผู้จัดกำรกันเอง ตั้งแต่กำรตั้งปัญหำที่จะไป สืบค้น กำร
ก ำหนดบทบำทให้แต่ละคน ตลอดจนขอบเขตเนื้อหำภำยในกลุ่มของตนเอง เพ่ือน ำไป สืบค้นซึ่งใน
ท้ำยที่สุดนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะได้ค ำตอบที่ต้องกำรและควำมร่วมมือกันในกำรสร้ำง วิ ธีกำรใหม่ๆ ที่
น่ำสนใจในกำรสืบค้น น ำเสนอข้อมูล หรือกำรสำธิตควำมรู้ใหม่นั้นที่นักเรียนแต่ละ กลุ่มได้รับให้เพ่ือน
ภำยในชั้นทรำบโดยทั่วกัน 

 

 ข้อมูลจำกระบบออนไลน์เรื่องกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ (2548) ได้กล่ำวถึงหลักกำร ของกำร
สอนโดยใช้กลุ่มสืบค้น ดังนี้ 

 (1) นักเรียนแต่ละคนจะได้แสดงควำมสำมำรถของตน ในกำรแสวงหำควำมรู้ (หรือในกำร
ท ำงำน) 

 (2) นักเรียนแต่ละคนต้องถ่ำยทอดควำมรู้หรือวิธีกำรท ำงำนให้เพ่ือนนักเรียน เข้ำใจด้วย 

 (3) ทุกคนต้องร่วมแสดงควำมคิดเห็น อภิปรำยซักถำมจนเข้ำใจในทุกเรื่อง (หรือทุกงำน) 

 (4) ทุกคนต้องร่วมมือกันสรุปควำมเข้ำใจที่ได้ (สูตรหรือควำมสัมพันธ์ หรือ ผลงำน) น ำส่ง
อำจำรย์เพียง 1 ฉบับเท่ำนั้น 

 (5) เหมำะกับกำรสอนควำมรู้ที่สำมำรถแยกเป็นอิสระได้เป็นส่วน ๆ หรือแยกท ำ ได้หลำยวิธี
หรือกำรทบทวนเรื่องใดที่แบ่งเป็นเรื่องย่อย ๆ ได้ หรือกำรท ำงำนที่แยกออกเป็นชิ้น ๆ 

  

 



 

 

2.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI) 

 Slavin (2018, pp. 114-118) ได้อธิบำยขั้นตอนของกำรเรียนแบบร่วมมือเทคนิคกลุ่ม สืบค้น 
(GI) อย่ำงละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 (1) ขั้นที่ 1 ก ำหนดหัวข้อและจัดกลุ่มนักเรียน ( identifying the topic and organizing 
pupils into groups)  

 เริ่มต้นด้วยกำรวำงแผนกำรเรียนกันในชั้นเรียน โดยอำจจะเลือก แนวทำงต่ำง ๆ ดังนี้ 
  1.1 ผู้สอนแนะน ำหัวข้อแก่นักเรียนในชั้นเรียนและถำมว่ำ “นักเรียนอยำก รู้อะไร
 เกี่ยวกับหัวข้อนี้” จำกนั้นนักเรียนเสนอหัวข้อที่สนใจที่จะค้นคว้ำ หรือ 

  1.2 นักเรียนปรึกษำกันกับเพ่ือนๆ เพ่ือเสนอสิ่งที่ตนสนใจจะค้นคว้ำ จำกนั้น
 น ำเสนอกับชั้นเรียนและทั้งชั้นเรียนอภิปรำยร่วมกันเกี่ยวกับหัวข้อย่อยท่ีสนใจ หรือ 

  1.3 เริ่มต้นด้วยกำรที่นักเรียนแต่ละคนเขียนหัวข้อที่ตนสนใจและอยำกจะ ศึกษำ
 แล้วให้นักเรียนจับกลุ่มกันเพื่อเปรียบเทียบหัวข้อที่แต่ละคนสนใจ แล้วสรุปให้ได้หัวข้อที่ กลุ่ม
 เห็นว่ำน่ำสนใจที่สุดเสนอต่อชั้นเรียน ขั้นตอนต่อไปคือ กำรน ำเสนอหัวข้อย่อยที่น่ำสนใจที่จะ
 น ำไปศึกษำค้นคว้ำตำมที่แต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนได้มำจำกวิธีกำรใดวิธีกำรหนึ่งจำก 3 วิธี
 ข้ำงต้น โดยอำจจะให้นักเรียนเขียนหัวข้อบนกระดำน จำกนั้นนักเรียนช่วยกันแยกประเภท
 หัวข้อย่อยต่ำง ๆ เช่น ในชั้นเรียนที่ครูสอนในหัวข้อเรื่อง อเมริกำใต้ แต่ละกลุ่มอำจเลือกที่จะ
 ศึกษำประเทศต่ำง ๆ ใน อเมริกำใต้ หรือบำงกลุ่มอำจเลือกที่จะศึกษำภูมิศำสตร์กำยภำพของ
 อเมริกำใต้ หรือบำงกลุ่มสนใจ เรื่องแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติของอเมริกำใต้ เป็นต้น ขั้นตอน
 สุดท้ำยคือ เมื่อได้น ำเสนอหัวข้อย่อย ทั้งหมดแล้วให้นักเรียนได้จัดกลุ่มอยู่ด้วยกันตำมควำม
 สนใจของแต่ละคนแล้วเลือกหัวข้อย่อยที่ กลุ่มสนใจ ทุกคนในกลุ่มร่วมกันท ำควำมเข้ำใจ
 หัวข้อย่อยที่กลุ่มเลือก หำกในบำงหัวข้อย่อยมี นักเรียนให้ควำมสนใจมำกครูก็สำมำรถจัดให้
 เป็น 2 กลุ่มในกำรศึกษำหัวข้อเดียวกันนั้น ซึ่งผลลัพธ์ ที่ออกมำก็ย่อมไม่เหมือนกันเนื่องจำก
 ควำมแตกต่ำงของสมำชิกในกลุ่ม จะท ำให้ได้ผลงำนที่มี เอกลักษณ์ของกลุ่มตำมควำมสนใจ
 และสภำพต่ำง ๆ ของสมำชิกในกลุ่มนั้นเอง 

 (2) ขั้นที่ 2 วำงแผนกำรท ำงำน (planning the learning task)  

 เมื่อนักเรียนได้เลือกกลุ่มตำมหัวข้อที่สนใจแล้ว ขั้นนี้นักเรียนจะต้อง วำงแผนในกำรค้นคว้ำ
ข้อมูล โดยผู้สอนอำจมีใบงำนเป็นแบบฟอร์มให้แต่ละกลุ่มโดยอำจมีหัวข้อ ต่ำง ๆ ดังนี้ 

   ชื่อเรื่องท่ีกลุ่มค้นคว้ำ : ...................................... 

   สมำชิกในกลุ่ม : .................................................  

   หัวข้อย่อยท่ีกลุ่มค้นคว้ำ : .................................. 

   แหล่งข้อมูลที่ใช้ค้นคว้ำ : ................................... 

ใบงำนดังกล่ำวนี้ อำจมีกำรปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตำมแต่ควำมสนใจของกลุ่มโดยใบงำนดังกล่ำวนี้ ผู้สอน
สำมำรถใช้เป็นหลักฐำนกำรเรียนของนักเรียนได้ต่อไป 

 (3) ขั้นที่ 3 ด ำเนินกำรค้นคว้ำ (carrying out the investigation) 



 

 

 ขั้นนี้เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลำนำนที่สุดเพ่ือให้นักเรียนได้ค้นคว้ำข้อมูลอย่ำง เต็มที่ แต่อย่ำงไรก็
ตำมผู้สอนควรก ำหนดเวลำอย่ำงเจำะจง แต่ในควำมเป็นจริงก็ควรมีควำมยืดหยุ่น ได้และผู้สอนจะต้อง
ดูแลควำมเรียบร้อยและให้เป็นไปตำมกระบวนกำร นอกจำกนี้ควรมีกำร ควบคุมสิ่งที่จะรบกวนกำร
ค้นคว้ำของนักเรียนด้วยในขั้นตอนนี้ นักเรียนอำจค้นคว้ำเป็นรำยบุคคล หรือเป็นคู่กับสมำชิกในกลุ่ม
ในกำรรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูลและประเมินค่ำข้อมูล รวมทั้งสรุปข้อมูลและแบ่งปันควำมรู้ให้กับ
กลุ่มเพ่ือแก้ปัญหำของกลุ่มตำมที่ได้ตั้งไว้ในขั้นที่ 2 ที่ผ่ำนมำ กลุ่มควรมีกำรเลือกเลขำนุกำรเพ่ือท ำ
กำรจดบันทึกสิ่งที่ได้จำกแต่ละคนที่ได้ไปค้นคว้ำมำ หรือ สมำชิกแต่ละคนน ำเสนอข้อสรุปจำกที่ตน
ค้นคว้ำมำได้เลยก็ท ำได้ 

 (4) ขั้นที่ 4 เตรียมกำรน ำเสนอ (preparing a final report) 

 ในขั้นนี้นับว่ำมีกำรวำงแผนอีกครั้งแต่เปลี่ยนจำกกำรวำงแผนในกำรค้นคว้ำ ข้อมูลเป็นกำร
วำงแผนในกำรน ำเสนอข้อมูลที่ได้จำกกำรค้นคว้ำของกลุ่ม หรือวำงแผนที่จะสอนคน อ่ืนในชั้นเรียนให้
เข้ำใจ และเกิดควำมรู้ในสิ่งที่กลุ่มได้ศึกษำค้นคว้ำมำ ในขั้นนี้ผู้สอนมีบทบำทใน กำรเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำ 
โดยสนับสนุนให้สมำชิกในกลุ่มให้ควำมร่วมมือกับตัวแทนที่จะน ำเสนอ ผลงำนของกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็น
กำรช่วยกันคิด ช่วยกันตัดสินใจ สรุปข้อควำมต่ำง ๆ รวมถึงกำรเตรียม อุปกรณ์ที่ช่วยในกำรน ำเสนอ
ต่ำง ๆ สิ่งที่ผู้น ำเสนอควรค ำนึงมีดังนี้ คือ ๑ 
  4.1 น ำเสนอใจควำมหลักหรือสำระส ำคัญที่กลุ่มได้ค้นคว้ำมำ  
  4.2 บอกถึงแหล่งข้อมูลที่กลุ่มได้มำซึ่งควำมรู้  
  4.3 อนุญำตหรือเปิดโอกำสให้ผู้ฟังได้ซักถำมข้อสงสัยและตอบค ำถำม 
  4.4 พยำยำมให้ทุกคน ได้มีส่วนร่วมในกำรน ำเสนอให้มำกที่สุดเท่ำที่ จะท ำได้โดย
 อำจจะมีบทบำทต่ำง ๆ ก ำหนดให้ผู้ฟัง อย่ำเพียงแต่ให้ผู้ฟังนั่งและฟังอยู่เป็นเวลำนำน ๆ 
.   4.5 ต้องให้ทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในกำรน ำเสนอข้อมูล 
  4.6 ต้องมั่นใจว่ำกำรน ำเสนอผลงำนกลุ่มได้เตรียมอุปกรณ์ และสื่อ ต่ำง ๆ อย่ำง
 เพียงพอและเหมำะสม 

 (5) ขั้นที ่5 น ำเสนอข้อมูล (presenting the final report) 

 ทุกคนควรมีส่วนร่วมน ำเสนอผลงำน ไม่ว่ำจะเป็นกำรเตรียมสิ่งต่ำง ๆ กำร ตอบค ำถำมที่กลุ่ม
อ่ืน ๆ อำจมีข้อสงสัยหลักกำรน ำเสนอของตัวแทนกลุ่ม ค ำแนะน ำในกำรน ำเสนอผลงำน 
  5.1 พูดให้ชัดเจนและไม่เยิ่นเย้อ  
  5.2 ใช้กระดำนเขยีนข้อควำมเพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจในสำระส ำคัญได้ง่ำย 
  5.3 ใช้เครื่องมือโสตทัศนวัสดุในกำรน ำเสนอ  
  5.4 น ำเสนอในรูปแบบกำรโต้วำที่หน้ำชั้นเรียนตำมควำมเหมำะสม 
  5.5 น ำเสนอผลงำนนอกสถำนที่ตำมควำมเหมำะสม  
  5.6 น ำเสนอโดยกำรแสดงละครเพื่อสื่อถึงเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 
  5.7 น ำเสนอโดยให้มีกำรทดสอบเพื่อเป็นกำรกระตุ้นควำมสนใจของ ผู้ฟัง 
  5.8 น ำเสนอโดยใช้ภำพวำด ภำพถ่ำย เพ่ือให้เกิดควำมสมจริงสมจัง 

  (6) ขั้นที่ 6 ประเมินผล (evaluation) 



 

 

 กำรเรียนแบบร่วมมือเทคนิค GI นั้น ในกำรประเมินผลควรค ำนึงถึงควำม แตกต่ำงของกำร
ได้มำซึ่งข้อมูลของแต่ละกลุ่ม ในกำรเรียนแบบเก่ำนั้นนักเรียนจะถูกประเมินผล ด้วยเครื่องมือเดียวกัน 
และอยู่ในรูปแบบเดียวกันเสมอซึ่งไม่เป็นค ำตอบมำกนักในกำรเรียนกำรสอน ในกำรเรียนแบบร่วมมือ
เทคนิค GI ครูควรประเมินผลจำกกำรพัฒนำหรือให้คะแนนควำมก้ำวหน้ำ ในกำรคิดของผู้เรียนในวิชำ
ที่นักเรียนก ำลังศึกษำอยู่ นักเรียนได้ค้นคว้ำข้อมูลอย่ำงไร นักเรียนได้ ประยุกต์ควำมรู้ที่ได้มำใช้ในกำร
แก้ปัญหำอย่ำงไร นักเรียนมีหลักกำรในกำรวิเครำะห์และตัดสิน อย่ำงไร และนักเรียนได้ข้อสรุป
อย่ำงไร ซึ่งกำรประเมินผลนี้จะได้มำจำกช่วงกำรค้นคว้ำหำข้อมูล ของนักเรียน 

 วรรณทิพำ รอดแรงค้ำ (2560, หน้ำ 152-154) ได้สรุปกำรเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ เทคนิค
กลุ่มสืบค้น (group investigation : GI) ว่ำมีข้ันตอนส ำคัญ 6 ประกำรคือ 
 (1) กำรเลือกหัวข้อเรื่องที่จะศึกษำ นักเรียนน ำเสนอหัวข้อเรื่องที่สนใจ นักเรียน เลือกหัวข้อ
เดียวกันมำรวมกัน ดังนั้น กลุ่มจึงตั้งอยู่บนควำมสนใจร่วมกัน แล้วกลุ่มจะแบ่งภำระงำน ออกเป็นงำน
ย่อย ๆ ที่มีสมำชิก 3-6 คน มำร่วมกันท ำงำน มีทั้งนักเรียนหญิงและนักเรียนชำยที่มี ควำมสำมำรถ
แตกต่ำงกัน ฯลฯ ครูท ำหน้ำที่ช่วยรวบรวมข้อมูล และอ ำนวยควำมสะดวกในกำร จัดกำร 
 (2) กำรวำงแผนร่วมมือกันในกำรท ำงำน ครูและนักเรียนวำงแผนร่วมกันใน วิธีด ำเนินกำร 
ภำระงำนที่ท ำ และเป้ำหมำยของงำนในแต่ละหัวข้อย่อยตำมปัญหำที่เลือก แต่ละกลุ่ม จะเขียน
รำยงำนให้ครูทรำบถึงหัวข้องำนที่ท ำรำยชื่อสมำชิกกลุ่ม ควำมรู้ที่ต้องกำรสืบเสำะแหล่ง ควำมรู้ที่ใช้ 
และภำระงำนที่สมำชิกแต่ละคนในกลุ่มรับผิดชอบ 
 (3) กำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรที่วำงไว้นักเรียนด ำเนินงำนตำมแผนกำรที่วำงไว้ ในขั้นที่ 2 
กิจกรรมและทักษะต่ำง ๆ ที่นักเรียนจะต้องศึกษำ ควรมำจำกแหล่งข้อมูลทั้งภำยในและ ภำยนอก
โรงเรียน ครูจะให้ค ำปรึกษำกับกลุ่ม พร้อมติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนของนักเรียน และ
ช่วยเหลือนักเรียนเมื่อเขำต้องกำรควำมช่วยเหลือ 
 (4) กำรวิเครำะห์สังเครำะห์งำนที่ท ำ นักเรียนวิเครำะห์และประเมินข้อมูลที่เขำ รวบรวมมำ
ได้ในขั้นที่ 3 โดยบ่งชี้ประเด็นที่ส ำคัญของชิ้นงำนของตนเอง และวำงแผนกำรรำยงำน ว่ำจะรำยงำน
อะไรและอย่ำงไร หรือลงในข้อสรุปในรูปแบบใดที่น่ำสนใจเพ่ือน ำเสนอต่อชั้นเรียน พร้อมกับตั้ง
คณะท ำงำน เพ่ือวำงแผนในกำรน ำเสนอผลงำน 
 (5) กำรน ำเสนอผลงำน กลุ่มน ำเสนอผลงำนตำมหัวข้อเรื่องที่เลือกครูต้อง พยำยำมให้
นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมขณะที่มีกำรน ำเสนอผลงำนหน้ำชั้นเรียน เพ่ือเป็นกำรขยำย ควำมคิดของ
ตัวนักเรียนเองให้กว้ำงไกล โดยเฉพำะในหัวข้อเรื่องที่กลุ่มไม่ได้ศึกษำ ครูจะท ำหน้ำที่ เป็นผู้
ประสำนงำนในระหว่ำงกำรน ำเสนอผลงำน 
 (6) กำรประเมินผล ครูและนักเรียนจะร่วมกันประเมินผลงำนที่ถูกน ำเสนอ พร้อมทั้งแสดง
ควำมคิดเห็นที่มีต่อผลงำนทุกชิ้น กำรประเมินผลอำจรวมทั้งกำรประเมินเป็น รำยบุคคลและเป็นกลุ่ม 
นักเรียนควรมีส่วนร่วมในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่ น ำเสนอมำ เกี่ยวกับงำนที่ ท ำ
เกี่ยวกับประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนร่วมกัน กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ ควรประเมินกำรคิดในระดับสูง
ด้วย 

 วัฒนำพร ระงับทุกข์ (2560, หน้ำ 39) ได้กล่ำวถึงข้ันตอนกำรเรียนรู้โดยใช้เทคนิค กลุ่มสืบค้น 
Group Investigation (GI) ไว้ดังนี้ " 
 (1) ครูและผู้เรียนร่วมกันอภิปรำย ทบทวนเนื้อหำ หรือประเด็นที่ก ำหนด  



 

 

 (2) แบ่งผู้เรียนคละควำมสำมำรถ กลุ่มละ 2-6 คน  
 (3) แบ่งเรื่องที่ศึกษำเป็นหัวข้อย่อย โดยมีหลำยใบงำน  
 (4) 1 กลุ่ม เลือกท ำ 1 ใบงำน แต่ละคน เลือกข้อย่อย  
 (5) แต่ละกลุ่มร่วมอภิปรำยจนกลุ่มเข้ำใจ 
 (6) แต่ละกลุ่มรำยงำนกำรศึกษำตำมล ำดับ 

 จันทรำ ตันติพงศำนุรักษ์ (2561, หน้ำ 37-55) ได้ศึกษำไว้ว่ำ กำรสืบค้นเป็นกลุ่ม (group 
investigation) เป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นบรรยำกำศกำรท ำงำนร่วมกัน เพ่ือส่งเสริม 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรเรียนรู้ที่จะด ำเนินชีวิตอยู่ในสังคมประชำธิปไตยได้อย่ำงเหมำะสม ใน กำร
สอนแบบสืบค้นเป็นกลุ่ม (group investigation) ครูผู้สอนจะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 5 
คนหรือน้อยกว่ำนี้ แต่ละกลุ่มจะวำงแผนกันเองว่ำจะศึกษำหัวข้อเรื่องอะไร และจะศึกษำอย่ำงไร 
สมำชิกแต่ละคน หรือสมำชิกแต่ละคู่ในกลุ่มจะเลือกหัวข้อย่อย และเลือกวิธีหำค ำตอบในเรื่องนั้น ๆ 
ด้วยตนเอง หลังจำกนั้นสมำชิกแต่ละคน หรือแต่ละคู่จะรำยงำนควำมก้ำวหน้ำและผลกำรท ำงำนให้ 
กลุ่มของตนเองทรำบ กลุ่มจะอภิปรำยเกี่ยวกับรำยงำนของสมำชิก และจัดท ำรำยงำนของกลุ่มให้ 
เพ่ือนทั้งชั้นฟัง ขั้นตอนส ำคัญในกำรจัดกิจกรรมมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

 (1) ขั้นตอนที่  1 Identifying the Topic and Organizing Pupils into Group ครูผู้สอน
เสนอปัญหำแก่นักเรียนทั้งชั้น แล้วให้นักเรียนช่วยกันเสนอสิ่งที่ตนอยำกรู้เกี่ยวกับปัญหำ ดังกล่ำว 
นักเรียนปรึกษำหำรือกันเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ และเสนอหัวข้อให้แก่สมำชิกในชั้น ทรำบ 
นักเรียนทั้งชั้นช่วยกันก ำหนดหัวข้อที่สนใจ นักเรียนจัดกลุ่มเพ่ือศึกษำหัวข้อท่ีสนใจเพียง 1 หัวข้อ 

 (2) ขัน้ตอนที่ 2 Planning Investigation in Group ครูผู้สอนและนักเรียน วำงแผน ร่วมกัน 
เกี่ยวกับกระบวนกำรด ำเนินงำน ภำระงำนที่ต้องท ำ และเป้ำหมำยของงำนในแต่ละหัวข้อ ย่อยตำม
ปัญหำที่เลือก เพ่ือให้นักเรียนสำมำรถเรียนในขั้นตอนที่ 2 ได้ผล โดยครูผู้สอนอำจใช้ค ำถำม 
  2.1 ปัญหำที่กลุ่มเลือกท ำคืออะไร  
  2.2 สมำชิกในกลุ่มได้แก่ใคร  
  2.3 กลุ่มต้องกำรศึกษำค้นคว้ำอะไร ?  
  2.4 แหล่งควำมรู้ที่จะศึกษำคืออะไร 
  2.5 จะแบ่งงำนกันท ำอย่ำงไร 

 (3) ขั้นตอนที่ 3 Carving out the Investigation ขั้นตอนนี้เป็นขั้นที่นักเรียนใช้ เวลำนำน
ที่สุด นักเรียนด ำเนินงำนตำมแผนกำรที่วำงไว้ในขั้นตอนที่สอง กิจกรรมและทักษะต่ำง ๆ ที่นักเรียน
ต้องศึกษำควรมำจำกแหล่งข้อมูลทั้งภำยใน และภำยนอกโรงเรียน ครูผู้สอนให้ควำม ร่วมมือกับกลุ่ม
ตำมควำมต้องกำรของกลุ่ม เมื่อแต่ละคน หรือแต่ละคู่ท ำเสร็จแล้วจะน ำเสนอข้อมูล กับกลุ่มของตน 
เพ่ือให้สมำชิกได้อภิปรำย และหำข้อสรุปในแต่ละข้อ 

 (4) ขั้นตอนที่ 4 Preparing Final Report นักเรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมข้อมูลที่ สมำชิกใน
กลุ่มตนได้จัดท ำช่วยกันแก้ไขแล้วสรุปเป็นรำยงำนของกลุ่มเพ่ือเสนอต่อนักเรียนทั้งชั้น สมำชิกช่วยกัน
เตรียมกำรเสนอรำยงำนให้น่ำสนใจ และมีประสิทธิภำพเพ่ือให้กำรเสนอรำยงำนของ กลุ่มย่อยมี
ประสิทธิภำพ ครูผู้สอนควรแนะน ำนักเรียนให้เตรียมพร้อมเกี่ยวกับ 
  4.1 กำรเน้นสำระส ำคัญของกำรค้นคว้ำ  



 

 

  4.2 แหล่งควำมรู้หรือวิธีกำรสุ่มที่กลุ่มศึกษำ  
  4.3 กำรเปิดโอกำสให้มีกำรซักถำม  
  4.4 กำรให้นักเรียนในชั้นมีกิจกรรมร่วมด้วยไม่ควรให้นั่งฟังนำน ๆ  
  4.5 ควำมร่วมมือของสมำชิกในกำรน ำเสนอผลงำน  
  4.6 อุปกรณ์ และวัสดุที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรน ำเสนอรำยงำน 

 (5) ขั้นตอนที่ 5 Presenting the Final Report นักเรียนแต่ละกลุ่มเสนอผลงำนใน กลุ่มของ
ตนให้สมำชิกในชั้นเรียนทรำบตำมที่เตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 4 ควรให้นักเรียนในชั้นมี กิจกรรมร่วมด้วย 
เช่น กำรถำม กำรตอบปัญหำ กำรท ำกิจกรรมที่ผู้รำยงำนก ำหนดให้ท ำ 

 (6) ขั้นตอนที่ 6 Evaluating Achievement ครูผู้สอนและนักเรียนประเมินผลกำร รำยงำน
กลุ่มย่อย และประเมินงำนรวมของทั้งชั้น กำรประเมินนี้รวมถึงกำรประเมินเป็นรำยบุคคล ด้วย สิ่งที่
ควรประเมินได้แก ่
  6.1 ควำมสำมำรถในกำรคิดระดับสูง  
  6.2 วิธีกำรที่ใช้ในกำรศึกษำ  
  6.3 กำรประยุกต์ใช้ควำมรู้  
  6.4 กำรใช้หลักฐำนอ้ำงอิง 
  6.5 วิธีกำรที่ใช้ในกำรสรุปข้อมูล 
 วิธีกำรที่ใช้ในกำรประเมินควรเป็นกำรประเมินแบบสะสม โดยดูวิธีกำรท ำงำนของ นักเรียน
แต่ละคน ตั้งแต่เริ่มจนจบโครงกำร และควรมีกำรแจ้งผลกำรประเมินให้นักเรียนทรำบเป็น ระยะ ๆ 
นักเรียนควรได้รับ Feedback จำกเพ่ือนนักเรียนและครูผู้สอน กำรประเมินผลที่ใช้ควรช่วย ให้
นักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ด้ำนเนื้อหำ และกระบวนกำร หรือช่วยพัฒนำควำมสำมำรถในกำร วำงแผน
กำรศึกษำเรื่องต่ำง ๆ ในอนำคตได้ นอกจำกนี้ควรมีกำรประเมินผลทำงด้ำนจิตพิสัยเช่น ควำมรู้สึกต่อ
เรื่องท่ีเรียน งำนที่ท ำ แรงจูงใจ และเจตคติที่มีต่อครูผู้สอน และต่อเพ่ือน 

 ขวัญตำ บุญวำส (2562, หน้ ำ  54-55)  เทคนิคกำร เรี ยนแบบกลุ่ มสืบค้น  ( group 
investigation : GI) เป็นกำรจัดกลุ่มผู้เรียนเพ่ือเตรียมกำรท ำโครงงำนกลุ่มหรือท ำงำนที่ครูมอบหมำย 
โดยอำศัยหลักกำรเรียนรู้แบบร่วมมือหรือกำรเรียนแบบร่วมแรงร่วมใจ (cooperative learning) ซึ่งมี 
ลักษณะของกำรเรียนกำรสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม โดยมีควำมสำมำรถแตกต่ำงกันแต่มี 
เป้ำหมำยร่วมกัน และมีพฤติกรรมในกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กำรเรียนจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรม 
ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนกำรกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบต่อกำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม 
กลุ่มละประมำณ 2-6 คน โดยที่สมำชิกในกลุ่มมีควำมแตกต่ำงกันด้ำนควำมสำมำรถกำรเรียน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รับผิดชอบกำรท ำงำนของสมำชิกแต่ละคนในกลุ่มร่วมกัน เพ่ือให้เกิดกำร 
เรียนตำมจุดประสงค์ของกำรเรียนรู้ กำรเรียนด้วยวิธีดังกล่ำวจัดเป็นกำรเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้ที่ 
ส ำคัญที่สุด ทั้งนี้เพรำะเป็นวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ 
เฉพำะตัวและศักยภำพในตนเอง ร่วมมือกันแก้ปัญหำต่ำง ๆ ให้บรรลุส ำเร็จได้ โดยที่สมำชิกในกลุ่ม 
ตระหนักว่ำแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ดังนั้นสมำชิกในกลุ่มต้องรับผิดชอบร่วมมือช่วยเหลือ ซึ่ง
กันและกันผู้เรียนจะได้ควำมรู้จำกเพ่ือนและสิ่งที่เป็นผลพลอยได้จำกกำรใช้วิธีกำรเรียนรู้อีกประกำร
หนึ่งคือ ผู้เรียนจะรู้สึกถึงคุณค่ำของตนเองเพ่ิมขึ้น เพรำะว่ำผู้เรียนได้มีส่วนร่ วมในกำรท ำ กิจกรรม



 

 

กลุ่มซึ่งแต่ละคนจะมีบทบำทส ำคัญต่อควำมส ำเร็จของกลุ่ม และเม่ือประสบควำมส ำเร็จใน กำรท ำงำน
จะภูมิใจ ช่วยให้มีควำมเข้ำใจในเนื้อหำวิชำและเพ่ิมควำมสนใจในกำรเรียนรู้มำกขึ้น นอกจำกนั้นยัง
ก่อให้เกิดบรรยำกำศท่ีผู้เรียนได้พูดคุยกัน ช่วยให้ผู้เรียนและเพ่ือนเข้ำใจปัญหำ ชัดเจนขึ้น แม้บำงครั้ง
จะไม่สำมำรถหำค ำตอบได้แต่ระดับกำรติดตำมปัญหำสูงกว่ำกำรที่ครูเป็นผู้ ก ำหนดให้ผู้เรียนท ำคน
เดียว และกำรที่ผู้เรียนสำมำรถอธิบำยให้เพ่ือนฟังได้ก็จะเป็นกำรยกระดับ ควำมเข้ำใจให้สูงถึงระดับ
กำรถ่ำยทอดควำมคิด กำรเรียบเรียงถ้อยค ำอธิบำยออกมำจะปรับควำม เข้ำใจให้ชัดเจนยิ่งขึ้นส ำหรับ
ผู้สอนจะมีบทบำทในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและวิธีกำรที่เอ้ืออ ำนวย ให้ผู้เรียนสำมำรถค้นหำควำมรู้
จำกกำรร่วมมือกัน โดยมีหลักท่ีผู้สอนต้องค ำนึงถึง 3 ประกำร ดังนี้ 
 (1) รำงวัลหรือเป้ำหมำยของกลุ่มในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผู้สอนจะต้อง ตั้งเป้ำหมำยให้
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนมีควำมพยำยำมในกำรเรียนมำกขึ้น ตลอดจนปรับพฤติกรรม ของตนเพ่ือ
ควำมส ำคัญของกลุ่ม รำงวัลที่ก ำหนดอำจเป็นสิ่งของ ประกำศนียบัตร ค ำชมเชย กำรเชิด ชูเกียรติ 
เป็นต้น 
 (2) ควำมหมำยของแต่ละบุคคลในกลุ่ม กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนถึงแม้จะ อยู่ในรูป
ของกลุ่มแต่จะต้องมีขั้นตอนที่สำมำรถบอกถึงควำมสำมำรถของสมำชิกแต่ละคนได้ว่ำ เข้ำใจบทเรียน
มำกน้อยเพียงใด ในกำรเรียนแต่ละครั้งต้องมั่นใจว่ำสมำชิกทุกคนในกลุ่มเข้ำใจ เนื้อหำที่เรียน เพรำะ
เป้ำหมำยของกลุ่มจะประสบผลส ำเร็จได้ข้ึนอยู่กับควำมสำมำรถของคนในกลุ่ม 
 (3) สมำชิกทุกคนในกลุ่มมีโอกำสที่จะช่วยให้กลุ่มประสบผลส ำเร็จได้เท่ำเทียม กันทั้งผู้เรียน
เก่ง ปำนกลำง และอ่อน 
 จำกกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI) ที่กล่ำวมำ ผู้วิจัยสรุป
ขั้นตอนด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. กำรเลือกหัวข้อเรื่องที่จะศึกษำ (topic selection) นักเรียนเลือกหัวข้อที่ เฉพำะเจำะจง
ของปัญหำที่เลือก แล้วกลุ่มจะแบ่งภำระงำนออกเป็นงำนย่อย ๆ ที่มีสมำชิก 4-6 คน ร่วมกันท ำงำน 
 2. กำรวำงแผนร่วมมือกันในกำรท ำงำน (cooperative planning) ครูและนักเรียน วำงแผน
ร่วมกันในวิธีด ำเนินกำร ภำระงำนที่ท ำ และเป้ำหมำยของงำนในแต่ละหัวข้อย่อยตำมปัญหำ ที่เลือก 
 3. กำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรที่วำงไว้ ( implementation) นักเรียนด ำเนินงำนตำม 
แผนกำรที่วำงไว้ในขั้นที่ 2 กิจกรรมและทักษะต่ำงๆ ที่นักเรียนจะต้องศึกษำควรมำจำกแหล่งข้อมูลทั้ง
ภำยในและภำยนอกโรงเรียน ครูจะให้ค ำปรึกษำกับกลุ่มพร้อมกับติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำร ท ำงำน
ของนักเรียนและช่วยเหลือนักเรียนเมื่อเขำต้องกำรควำมช่วยเหลือ 
 4. กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์งำนที่ท ำ (analysis and synthesis) นักเรียนวิเครำะห์ และ
ประเมินข้อมูลที่เขำรวบรวมได้ในขั้นที่ 3 และวำงแผนหรือลงข้อสรุปในรูปแบบที่น่ำสนใจเพื่อ น ำเสนอ
ต่อชั้นเรียน 
 5. กำรน ำเสนอผลงำน (presentation of final report) กลุ่มน ำเสนอผลงำนตำมหัวข้อ เรื่อง
ที่เลือก ครูต้องพยำยำมให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมขณะที่มีกำรน ำเสนอผลงำนหน้ำชั้น เรียนเพ่ือ
เป็นกำรขยำยควำมคิดของตัวนักเรียนเองให้กว้ำงไกล โดยเฉพำะในหัวข้อเรื่องที่กลุ่มไม่ได้ ศึกษำ ครู
จะท ำหน้ำที่เป็นผู้ประสำนงำนในระหว่ำงกำรน ำเสนอผลงำน 
 6. กำรประเมินผล (evaluation) ครูและนักเรียนจะร่วมกันประเมินผลงำนที่ถูก น ำเสนอ
พร้อมทั้งแสดงควำมคิดเห็นที่มีต่อผลงำนทุกชิ้น กำรประเมินผลอำจรวมทั้งกำรประเมิน เป็น
รำยบุคคลและเป็นกลุ่ม 



 

 

 
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม       
     สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 3.1 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ 
 คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับคุณวุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ ประเภทวิชำ
อุตสำหกรรม สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำก ำลัง ประกอบด้วย 
 1. ด้ำนคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ได้แก่ 
  1.1 ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ เช่น ควำมเสียสละ ซื่อสัตย์
 สุจริต กตัญญูกตเวที อดกลั้น ละเว้นสิ่งเสพติดและกำรพนัน มีจิตส ำนึกและเจตคติที่ดีต่อ
 วิชำชีพและสังคม เป็นต้น 
  1.2 ด้ำนพฤติกรรมลักษณะนิสัย เช่น ควำมมีวินัย ควำมรับผิดชอบ ควำมรักสำมัคคี 
 มีมนุษย์สัมพันธ์ เชื่อมั่นในตนเอง ขยัน ประหยัด อดทน พ่ึงตนเอง ปฏิบัติงำนโดยค ำนึงถึง
 ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  1.3 ด้ำนทักษะทำงปัญญำ เช่น ควำมรู้ในหลักทฤษฎี ควำมสนใจใฝ่รู้ ควำมคิดริเริ่ม
 สร้ำงสรรค์ควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์ เป็นต้น 

 2. ด้ำนสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ได้แก่ 
  2.1 สื่อสำรโดยใช้ภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศในชีวิตประจ ำวันและเพ่ือพัฒนำ
 งำนอำชีพ 
  2.2 แก้ไขปัญหำและพัฒนำงำนอำชีพโดยใช้หลักกำรและกระบวนกำรทำง
 วิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ 
  2.3 มีบุคลิกภำพและคุณลักษณะเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนอำชีพและกำรอยู่
 ร่วมกับผู้อ่ืน 
  2.4 ประยุกต์ใช้ควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์และเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมและพัฒนำ
 งำนอำชีพ 

 3. ด้ำนสมรรถนะวิชำชีพ ได้แก่ 
  3.1 วำงแผน ด ำเนินงำน จัดกำรและพัฒนำงำนอำชีพตำมหลักกำรและกระบวนกำร 
 โดยค ำนึงถึงกำรบริหำรงำนคุณภำพ กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม และหลักควำม
 ปลอดภัย 
  3.2 ปฏิบัติงำนพื้นฐำนอำชีพช่ำงไฟฟ้ำก ำลังตำมหลักกำรและกระบวนกำร 

 3.3 เลือกใช้และบ ำรุงรักษำเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในงำนอำชีพตำมหลักกำรและ
กระบวนกำรโดยค ำนึงถึงควำมประหยัดและควำมปลอดภัย 

3.4 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ เพ่ือพัฒนำและสนับสนุน
ตำมงำนอำชีพ 

  3.5 อ่ำนแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสำหกรรม 
  3.6 ประกอบ ทดสอบ วงจรอุปกรณ์ไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 
  3.7 เชื่อมโลหะและประกอบขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นเบื้องต้น 
  3.8 ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงำนด้วยเครื่องมือกล 



 

 

  3.9 บริกำรงำนไฟฟ้ำตำมกฎและมำตรำฐำนทำงไฟฟ้ำ 
  3.10 ตรวจสอบและทดสอบวงจรไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ 
  3.11 อ่ำนแบบ เขียนแบบ ประมำณรำคำระบบไฟฟ้ำและระบบสื่อสำร 
  3.12 ติดตั้งและทดสอบระบบไฟฟ้ำในอำคำร นอกอำคำรและระบบสื่อสำร 
  3.13 พัน ประกอบ ทดสอบหม้อแปลงและมอเตอร์ไฟฟ้ำ 
  3.14 ซ่อม บ ำรุงรักษำและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้ำ 
  3.15 ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ำ 
  3.16 ติดตั้ง ควบคุม ทดสอบระบบนิวเมติกไฮดรอลิก 
  3.17 ควบคุมระบบไฟฟ้ำด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
  3.18 ติดตั้ง ตรวจซ่อมและบ ำรุงรักษำเครื่องท ำควำมเย็นและปรับอำกำศ 

 3.2 โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ประเภทวิชา
อุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้าก าลัง 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ พุทธศักรำช 2562 ประเภทวิชำ 
อุตสำหกรรม สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ จะต้องศึกษำรำยวิชำจำกหมวดวิชำต่ำง ๆ รวมไม่น้อยกว่ำ 103 
หน่วยกิต 
 และเข้ำร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้ำงต่อไปนี้ 
 1. หมวดวิชาสมรรถนะแกนกลาง ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต 
  1.1 กลุ่มวิชำภำษำไทย (ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต) 
  1.2 กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ (ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต) 
  1.3 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ (ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต) 
  1.4 กลุ่มวิชำคณิตศำสตร์ (ไม่น้อยกว่ำ 4 หน่วยกิต) 
  1.5 กลุ่มวิชำสังคมศึกษำ (ไม่น้อยกว่ำ 3 หน่วยกิต) 
  1.6 กลุ่มวิชำสุขศึกษำและพละศึกษำ (ไม่น้อยกว่ำ 2 หน่วยกิต) 
 2. หมวดวิชาสมรรถนะวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต 
  2.1 กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพพ้ืนฐำน (21 หน่วยกิต) 
  2.2 กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเฉพำะ (24 หน่วยกิต) 
  2.3 กลุ่มสมรรถนะวิชำชีพเลือก (ไม่น้อยกว่ำ 18 หน่วยกิต) 
  2.4 ฝึกประสบกำรณส์มรรถนะวิชำชีพ (4 หน่วยกิต) 
  2.5 โครงงำนพัฒนำสมรรถนะวิชำชีพ (4 หน่วยกิต) 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 
 4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดำห์) 
  รวม ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 

 3.3 ลักษณะรายวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (20104-2008) 
 จุดประสงค์รายวิชา เพ่ือให้ 
  1.เข้ำใจ ชนิด โครงสร้ำง ส่วนประกอบ หลักกำรท ำงำนและคุณลักษณะของมอเตอร์
ไฟฟ้ำกระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส 



 

 

2.มีทักษะในกำรตรวจซ่อมมอเตอร์ กำรถอดประกอบ พันขดลวด กำรต่อวงจรกำร
ทดสอบ และกำรบ ำรุงรักษำ 

3.มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในกำรปฏิบัติงำน มีควำมละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็น
ระเบียบ สะอำด ตรงต่อเวลำ มีควำมซื่อสัตย์และมีควำมรับผิดชอบ  

 สมรรถนะรายวิชา  
1. แสดงควำมรู้เกี่ยวกับโครงสร้ำงและหลักกำรท ำงำนของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับ 

1 เฟส และ 3 เฟส ชนิดต่ำง ๆ   
2. ถอดและประกอบชิ้นส่วน กำรพันขดลวดและต่อวงจรของมอเตอร์ไฟฟ้ำ

กระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส 
3. วัดและทดสอบคุณลักษณะสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับ 1 เฟส และ 3 

เฟส 
4.ใช้งำนและบ ำรุงรักษำกำรตรวจซ่อมมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส 

  
ค าอธิบายรายวิชา 
  ศึกษำและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิด โครงสร้ำงและส่วนประกอบของมอเตอร์ไฟฟ้ำ
กระแสสลับ 1 เฟสและ 3 เฟสและมอเตอร์ไฟฟ้ำหลำยควำมเร็ว หลักกำรท ำงำน กำรกลับทิศทำงกำร
หมุน คุณลักษณะกำรน ำไปใข้งำนและ บ ำรุงรักษำมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส งำน
ถอดประกอบมัดขดลวด มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส งำนท ำฟอร์มคอยล์ พันขดลวด
มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส งำนลงขดลวด มอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับ 1 เฟส และ 3 
เฟส งำนกำรต่อวงจรมอเตอร์ไฟฟ้ำกระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส งำนกำรทดสอบวงจรมอเตอร์
กระแสสลับ 1 เฟส และ 3 เฟส 
 
 

 3.4 เนื้อหาวิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  
  มีเนื้อหำทั้งหมด 8 หน่วยกำรเรียนรู้ ดังนี้ 

1. หลักการท างานของมอเตอร์เหนี่ยวน า  
1.1 บทน ำ 
1.2 กฎต่ำง ๆ ที่เก่ียวกับมอเตอร์ 
1.3 หลักกำรเบื้องต้นของมอเตอร์เหนี่ยวน ำ 

2. สนามแม่เหล็กหมุน 
2.1 สนำมแม่เหล็กหมุนที่สเตเตอร์ของมอเตอร์ 2 เฟส 
2.2 สนำมแม่เหล็กหมุนที่สเตเตอร์ของมอเตอร์ 3 เฟส 
2.3 ควำมเร็วและค่ำต่ำง ๆ ที่สัมพันธ์กับควำมเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวน ำ 

3. มอเตอร์เหนี่ยวน า 1 เฟส 
3.1 มอเตอร์สปลิตเฟส 
3.2 มอเตอร์คำปำซิเตอร์ 
3.3 มอเตอร์เชดเดดโพล 
 



 

 

4. มอเตอร์รีพัลชัน 
4.1 มอเตอร์รีพัลชัน 
4.2 มอเตอร์รีพัลชันสตำร์ตอินดักชัน 
4.3 มอเตอร์รีพัลชันอิรดักชัน 
4.4 กำรกลับทิศทำงหมุน 
4.5 กำรต่อวงจรขดลวดของมอเตอร์รีพัลชัน 

5. มอเตอร์ยูนิเวอร์แซล 
5.1 ส่วนประกอบที่ส ำคัญของมอเตอร์ยูนิเวอร์แซล 
5.2 หลักกำรท ำงำนของมอเตอร์ยูนิเวอร์แซล 
5.3 กำรกลับทิศทำงหมุนของมอเตอร์ยูนิเวอร์แซล 
5.4 กำรควบคุมควำมเร้ซของมอเตอร์ยูนิเวอร์แซล 
5.5 สำเหตุกำรขัดข้องของมอเตอร์แบบยูนิเวอร์แซล 

6. มอเตอร์ 3 เฟส 
6.1 ส่วนประกอบที่ส ำคัญของมอเตอร์ 3 เฟส 
6.2 หลักกำรท ำงำนของมอเตอร์แบบ 3 เฟส 
6.3 กำรต่อมอเตอร์ 3 เฟส 
6.4 กำรต่อขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์ 3 เฟส 
6.5 กำรกลับทิศทำงหมุนของมอเตอร์ 3 เฟส 

7. การตรวจสอบมอเตอร์ 
7.1 กำรตรวจสอบกำรรั่วลงกรำวด์ 
7.2 กำรตรวจสอบกระแสไฟฟ้ำ 
7.3 กำรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ำ 
7.4 กำรตรวจสอบควำมเร็ว 

8. การบ ารุงรักษามอเตอร์ 
 8.1 แบริ่ง 
 8.2 กำรหล่อลื่น 
 8.3 เครื่องมือพ้ืนฐำนที่ใช้ในกำรติดตั้งมอเตอร์ 
 8.4กำรเคลื่อนย้ำยมอเตอร์  

 
 ในกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น ำเนื้อหำในหน่วยที่ 6-8 มำท ำกำรวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 จำกกำรศึกษำควำมหมำยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนผู้วิจัยสรุปได้ว่ำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนเป็นควำมสำมำรถหรือผลส ำเร็จที่ได้รับจำกกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเป็นกำรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและประสบกำรณ์ เรียนรู้ทำงด้ำนพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ที่สำมำรถประเมินได้
จำกกำรท ำแบบทดสอบหรือกำรท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยโดยใช้แบบทดสอบภำคปฏิบัติและกำรวัด
ทำงเนื้อหำ 
 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  จำกกำรศึกษำเอกสำรเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในกำรวัดผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนผู้วิจัยสรุปได้
ว่ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
  1) แบบทดสอบของครู หรือแบบทดสอบมำตรฐำน  
  2) แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์หรือแบบทดสอบแบบอิงกลุ่ม  
  3) แบบสอบถำมที่เป็นลักษณะกำรวัดด้ำนปฏิบัติ หรือกำรวัดด้ำนเนื้อหำ 
 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI)  
 นิตยำ ชังคมำนนท์ (2559, หน้ำ 54-55) ได้ท ำกำรศึกษำผลของกำรเรียนแบบ ร่วมมือโดยใช้
เทคนิคจีไอ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และทักษะกำรท ำงำนร่วมกัน ในรำยวิชำ ส. 503 สังคม
ศึกษำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนสิรินธรรำชวิทยำลัย จังหวัดนครปฐม พบว่ำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น และนักเรียนเกิดทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 
 กระแส มิมะเนตร (2560, หน้ำ 98) ได้ท ำกำรศึกษำผลกำรสอนโดยวิธีสืบค้นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน และควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 4 โรงเรียน
ล ำดวน จังหวัดสุรินทร์ ผลกำรศึกษำพบว่ำนักเรียนที่เรียนโดยวิธีสืบค้นเป็นกลุ่ม มี ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนสูงขึ้นก่อน และหลังเรียนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
 ศิวพร ตำใจ (2561, หน้ำ 72) ได้ท ำกำรศึกษำผลของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบ สืบค้นที่มีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำทำงวิทยำศำสตร์ของ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปี ที่ 4 พบว่ำนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ที่ได้รับกำรสอนโดยกำร จัดกำรเรียนรู้แบบ
สืบค้นมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำทำง วิทยำศำสตร์สูงกว่ำนักเรียนที่
ได้รับกำรสอนแบบปกติ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .01 
 
 นิคม สิงห์ทอง (2561) ได้ศึกษำกำรพัฒนำกำรเรียนรู้โดยใช้ชุดกำรจัดกำร เรียนรู้เรื่อง
วัฒนธรรมภูมิปัญญำของไทยและนำนำประเทศประกอบกิจกรรมกำรเรียนร่วมมือ เทคนิคกลุ่มสืบค้น 
(GI) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมปีที่ 6 โรงเรียนท่ำคันโทวิทยำ
คำร ผลกำรศึกษำค้นคว้ำพบว่ำ 1) แผนกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมภูมิ ปัญญำของไทยและนำนำ
ประเทศประกอบกิจกรรมกำรเรียนร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 มีประสิทธิภำพเท่ำกับ 81.57183.24 ซึ่งเป็นไปตำม
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ค่ำดัชนีประสิทธิผลของแผนกำรเรียนรู้ เท่ำกับ 0.6500 ซึ่งแสดงว่ำ นักเรียน



 

 

มีควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนคิดเป็นร้อยละ 65.00 3) นักเรียนชั้น มัธยมศึกษำปีที่ 6 มีควำมพึงพอใจ
ต่อแผนกำรจัดกำรเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมภูมิปัญญำของไทยและนำนำประเทศประกอบกิจกรรมกำร
เรียนร่วมมือเทคนิคกลุ่มสืบค้น (GI) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคม ศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมโดย
รวมอยู่ในระดับมำก 
 สมจิต ขันธปัทม์ (2562, หน้ำ 89) ได้ท ำกำรศึกษำผลกำรจัดกำรเรียนรู้สำระ ภูมิศำสตร์ เรื่อง 
แผนที่ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม โดยใช้กิจกรรม
กลุ่มร่วมมือเทคนิค GI พบว่ำแผน 1) กำรจัดกำรเรียนรู้สำระภูมิศำสตร์ เรื่องแผนที่ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 
1 โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค GI มีประสิทธิภำพเท่ำกับ 85.79.81.61 ซึ่ง เป็นไปตำมเกณฑ์ 
80/80 ที่ก ำหนดไว้ 2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้สำระ ภูมิศำสตร์ เรื่องแผน
ที่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค GI มีค่ำเท่ำกับ 0.6074 แสดงว่ำนักเรียนมี
ควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนร้อยละ 60.74 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 มีควำมพึงพอใจต่อกำร
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมกำรเรียนรู้เรื่องแผนที่ โดยใช้กิจกรรมกลุ่มร่วมมือเทคนิค GI โดยรวมอยู่ในระดับ
มำก 
 
     
 
 

 

 

 

 

 

 
 


