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                 24 เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บญัญติั  ช านาญกิจ 
_______________________________________________________________________ 
 

                     การจดักระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบนั มุ่งเน้นความส าคญัท่ีตวัผู้ เรียนโดยเปิดโอกาส

ให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ  ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเรียนรู้  

พฒันาความสามารถในการแสวงหาความรู้  และการน าความรู้มาประยกุต์ใช้เพื่อพฒันาศกัยภาพ

ของตนเองอย่างเต็มท่ี  รวมทัง้ปลกูฝังความมีคุณธรรม  ค่านิยม  และคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์   

วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียน เกิดการเรียนรู้  และเกิดทกัษะตา่ง ๆ จากการเรียนมีหลายวิธี 

เช่น การสอนแบบบรรยาย การสอนทกัษะปฏิบตัิ ,  การสอนอภิปราย ,  การสอนสมัมนา  และการ

สอนโดยให้ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  (ปรียาพร   วงศ์อนตุรโรจน์  2544   ,114 – 118)  การจดัการ

เรียนการสอนจะต้องมุ่งให้ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน  และท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้  (กรม

วิชาการ.2536, 6)  โดยให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการใช้ความคิด   และการแก้ไขปัญหาร่วมกนั  จะ

น าไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา  สร้างสงัคมท่ีมีการร่วมมือ  การให้ผู้ เรียนเป็นผู้สร้าง

องค์ความรู้เกิดจากการให้ ผู้ เรียนมีบทบาทในการเรียนอย่างตื่นตวั (บุปผาชาติ  ทฬัิกรณ์. 2540) 

นอกจากนี ้เพียเจต์ (Piaget อ้างถึงใน วรรณทิพา  รอดแรงค้า. 2540)ได้กลา่วถึงปัจจยัการพฒันา

ทางด้านสติปัญญา และความคิดคือ การท่ีคนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และจะต้องมี

ความสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ือง  จะท าให้ระดบัความคิดและปัญญาพฒันาขึน้  การเรียนการสอนท่ี

ตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนได้ดี  คือ การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  ซึง่

สอดคล้องกบัท่ี  สลาวิน (Slavin.1990 : 3) กลา่วไว้ว่า กิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้ เรียนท างานร่วมกนัเป็น

กลุม่ ๆ  ละ 4-5 คน  ผู้ เรียนในกลุม่มีระดบัผลการเรียนตา่งกนั การเรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นร่วมกนั  (ศริิลกัษณ์   นาควิสทุธ์ิ. 2548 : 2–3) 

 การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งท่ีส่งเสริมให้ผู้ เรียน ได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยให้

ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีสมัพนัธ์กบัชีวิตจริงได้รับการฝึกฝนทกัษะกระบวนการแสวงหาความรู้ 
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ทกัษะการบนัทึกความรู้ ทกัษะการคิด ทกัษะการจดัการกบัความรู้ ทกัษะการแสดงออกทกัษะการ

สร้างความรู้ใหม่และทักษะการท างานเป็นกลุ่มจัดว่าเป็นวิธีเรียนท่ีสามารถน ามาประยุกต์ให้

เหมาะสมกบัการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพได้อีกวิธีหนึ่ง จึงนบัว่าเป็นวิธีเรียนท่ีควรน ามาใช้ได้ดีกบั

การเรียนการสอนปัจจบุนัเพื่อให้การเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ 

 มีนกัการศกึษาหลายท่านได้ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือ ดงันี ้

 อาร์ซท และนิวแมน (Artzt and newman. 1990 : 448 – 449) กลา่วว่า การเรียนแบบร่วมมือ

เป็นวิธีท่ีผู้ เรียนท าการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความส าคญัต่อ

ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของกลุม่ เพื่อบรรลเุป้าหมายสมาชิกทกุคนจงึช่วยเหลือซึง่กนัและกนั

ให้เกิดการเรียนรู้และแก้ปัญหาครูไม่ใช้เป็นแหลง่ความรู้ท่ีคอยป้อนแก่นกัเรียน แตจ่ะมีบทบาทเป็น

ผู้คอยให้ความช่วยเหลือจดัหาและชีแ้นะแหลง่ข้อมลูในการเรียนตวันกัเรียนเองจะเป็นแหลง่ความรู้

ซึง่กนัและกนัในกระบวนการเรียนรู้ 

 จอห์นสนั และจอห์นสนั (Johnson and Johnson. 1991 : 6-7)  กลา่วว่า  การเรียนแบบร่วมมือ

เป็นการเรียนท่ีจัดขึน้โดยการคละกันระหว่างนักเรียนท่ีมีความสามารถต่างกันนักเรียนท างาน

ร่วมกนัและช่วยเหลือกนัเพื่อให้กลุ่มของตนประสบผลส าเร็จในการเรียน 

 สลาวิน (Slavin. 1995 : 2 – 7) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีสอนท่ีน าไป

ประยกุต์ใช้ได้หลายวิชาและหลายระดบัชัน้  โดยแบง่นกัเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยโดยทัว่ไปมีสมาชิก 

4  คน  ท่ีมีความสามารถแตกต่างกันเป็นนักเรียนเก่ง 1 คน  ปานกลาง  2  คน  และอ่อน 1 คน 

นกัเรียนในกลุ่มท่ีต้องเรียนและรับผิดชอบงานกลุ่มร่วมกัน นักเรียนจะประสบผลส าเร็จก็ต่อเม่ือ

เพื่อนสมาชิกในกลุม่ทกุคนประสบผลส าเร็จบรรลเุป้าหมายร่วมกนั จงึท าให้นกัเรียนช่วยเหลือพึง่พา

กนั  และสมาชิกในกลุม่จะได้รับรางวลัร่วมกนั เม่ือกลุม่ท าคะแนนได้ถึงเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

 วฒันาพร  ระงบัทกุข์ (2542 : 34) กลา่ววา่ การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง วิธีการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนท่ีเน้นการจดัสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่นกัเรียนได้เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม
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เล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนั โดยท่ีแต่ละคนมีส่วน

ร่วมอยา่งแท้จริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุม่ ทัง้โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ

แบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทัง้การเป็นก าลงัใจแก่กนัและกนั คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ี

อ่อนกว่าสมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านัน้ หากแต่จะต้องร่วมกนั

รับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทกุคนในกลุม่ 

 พิมพ์พนัธ์  เดชะคปุต์ (2544 : 6) กลา่วว่า การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง วิธีสอนแบบหนึ่ง 

โดยก าหนดให้นักเรียนท่ีมีความสามารถต่างกันท างานพร้อมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็กโดยทุกคนมี

ความรับผิดชอบงานของตนเอง และงานสว่นรวมร่วมกนัมีปฏิสมัพนัธ์กนัและกนัมีทกัษะการท างาน

กลุม่ เพื่อให้งานบรรลเุป้าหมาย สง่ผลให้เกิดความพอใจอนัเป็นลกัษณะเฉพาะของกลุม่ร่วมมือ 

 จากความหมายของการเรียนแบบร่วมมือข้างต้น สรุปได้วา่ การเรียนแบบร่วมมือ เป็นการจดั

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ียดึผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางท่ีนกัเรียนมีความสามารถแตกต่างกนัโดยแบ่ง

นักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในการเรียนร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผู้ อ่ืน มีการช่วยเหลือซึง่กนัและกนั ซึ่งนกัเรียนจะบรรลถุึงเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ก็

ตอ่เม่ือสมาชิกคนอ่ืน ๆ ในกลุม่ไปถึงเป้าหมายเช่นเดียวกนั ความส าเร็จของตนเองก็คือความส าเร็จ

ของกลุม่ด้วย 

ลักษณะการเรียนแบบร่วมมือ 

 มีนกัการศึกษาทัง้ต่างประเทศและในประเทศกล่าวถึงลกัษณะของการเรียนแบบร่วมมือไว้

ดงันี ้

 จอห์นสนั และจอห์นสนั (Johnson and Johnson. 1991 : 10-15) กลา่วถึงลกัษณะส าคญัของ

การเรียนแบบร่วมมือ ไว้ 5 ประการ ดงันี ้

 1. การสร้างความรู้สกึพึง่พากนัทางบวกให้เกิดขึน้ในกลุม่นกัเรียน (Positive interdependence)

วิธีการท่ีท าให้นกัเรียนเกิดความรู้สกึพึง่พากนัจะต้องจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้มีการพึง่พากนั

ในด้านการได้รับประโยชน์จากความส าเร็จของกลุ่มร่วมกนั เช่น รางวลัหรือคะแนน  และพึ่งพากนั
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ในด้านกระบวนการท างานเพื่อให้งานกลุม่สามารถบรรลไุด้ตามเป้าหมายโดยมีการก าหนดบทบาท

ของแต่ละคนท่ีเท่าเทียมกนัและสมัพนัธ์ต่อกนัจึงจะท าให้งานส าเร็จ  และการแบ่งงานให้นกัเรียน

แตล่ะคนในกลุม่ให้มีลกัษณะท่ีตอ่เน่ืองกนั   ถ้าขาดสมาชิกคนใดจะท าให้งานด าเนินตอ่ไปไมไ่ด้ 

 2. การมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีสง่เสริมกนัระหว่างนกัเรียน (Face-to-face promotive interaction) คือ  

นกัเรียนในแต่ละกลุ่มจะมีการอภิปราย  อธิบาย  ซกัถาม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน    

เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มเกิดการเรียนรู้  และการเรียนรู้เหตุผลซึ่งกันและกัน  ให้ข้อมูล

ย้อนกลบัเก่ียวกับการท างานของตน   สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือ สนบัสนุน กระตุ้น ส่งเสริม

และให้ก าลงัใจกนั  และกนัในการท างานและการเรียนเพื่อให้ประสบผลส าเร็จบรรลเุป้าหมายของ

กลุม่ 

 3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแตล่ะบคุคล (Individual  accountability) คือ ความรับผิดชอบ

ในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคนโดยต้องท างานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ  ต้อง

รับผิดชอบในผลการเรียนของตนเองและของเพื่อนสมาชิกในกลุม่  ทกุคนในกลุม่จะรู้ว่าใครต้องการ

ความช่วยเหลือ  ส่งเสริมสนบัสนนุในเร่ืองใด  มีการกระตุ้นกนัและกนัให้ท างานท่ีได้รับมอบหมาย

ให้สมบูรณ์  มีการตรวจสอบ  เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือไม่โดย

สมาชิกทกุคนในกลุม่ต้องมีความมัน่ใจ  และพร้อมท่ีจะได้รับการทดสอบเป็นรายบคุคลเพื่อเป็นการ

ประกนัวา่สมาชิกทกุคนในกลุม่มีความรับผิดชอบร่วมกนักบักลุม่ 

 4. ทกัษะระหวา่งบคุคลและทกัษะการท างานกลุม่ยอ่ย (Interpersonal and small group skills) 

การท างานกลุ่มย่อยจะต้องได้รับการฝึกฝนทกัษะทางสงัคมและทกัษะในการท างานกลุ่ม  เพื่อให้

สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ   ดงันัน้นกัเรียนควรจะต้องท าความรู้จกักนั เรียนรู้

ลกัษณะนิสยัและสร้างความไว้วางใจตอ่กนัและกนั รับฟังและยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืนอย่างมี

เหตผุล รู้จกัตดิตอ่สื่อสาร และสามารถตดัสินใจแก้ปัญหา ข้อขดัแย้งในการท างานร่วมกนัได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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 5. กระบวนการกลุม่ (Group process) เป็นกระบวนการท างานท่ีมีขัน้ตอนหรือวิธีการท่ีจะช่วย

ให้การด าเนินงานของกลุม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมายได้  โดยสมาชิกกลุม่ต้อง

ท าความเข้าใจในเป้าหมายการท างาน วางแผนปฏิบตัิงานและด าเนินงานตามแผนร่วมกนั  และท่ี

ส าคญัจะต้องมีการประเมินผลงานของกลุ่ม  ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม  ประเมินบทบาท

ของสมาชิกว่า  สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถปรับปรุงการท างานของตนให้ดีขึน้ได้อย่างไร  

สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจว่าควรมีการปรับปรุ ง หรือ

เปลี่ยนแปลงอะไร  และอย่างไรดังนัน้กระบวนการกลุ่มจะเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญท่ีน าไปสู่

ความส าเร็จของกลุม่ 

 คาแกน (Kagan. 1994 : 1-11) ได้กลา่วถึงลกัษณะส าคญัของการเรียนแบบร่วมมือว่าต้องมี

โครงสร้างที่ชดัเจนโดยมีแนวคดิส าคญั  6  ประการ สรุปได้ดงันี ้

 1. เป็นกลุ่ม (Team) ซึ่งเป็นกลุ่มขนาดเล็ก ประมาณ 2-6 คน เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมมือ

อยา่งเท่าเทียมกนั ภายในกลุม่ประกอบด้วยสมาชิกท่ีแตกตา่งกนั 

 2. มีความตัง้ใจ (Willing) เป็นความตัง้ใจท่ีร่วมมือในการเรียนและท างาน โดยช่วยเหลือกนั

และกนั มีการยอมรับซึง่กนัและกนั 

 3. มีการจดัการ (Management) การจดัการเพื่อให้การท างานกลุ่มเป็นไปอย่างราบร่ืนและมี

ประสิทธิภาพ 

 4. มีทกัษะ (Skills) เป็นทกัษะทางสงัคมรวมทัง้ทกัษะการสื่อความหมาย การช่วยสอนและ

การแก้ปัญหาความขดัแย้ง  ซึง่ทกัษะเหลา่นีจ้ะช่วยให้สามารถท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5. มีหลกัการส าคญั 4 ประการ (Basic principles) เป็นตวับ่งชีว้่าเป็นการเรียนเป็นกลุ่มหรือ

การเรียนแบบร่วมมือ  การเรียนแบบร่วมมือต้องมีหลกัการ 4 ประการ ดงันี ้

  1) การพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัเชิงบวก (Positive interdependence) การช่วยเหลือพึง่พา

ซึง่กนัและกนัเพื่อสู้ความส าเร็จและตระหนกัวา่ความส าเร็จของแตล่ะคนคือความส าเร็จของกลุม่ 
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  2) ความรับผิดชอบรายบคุคล (Individual accountability) ทกุคนในกลุม่มีบทบาทหน้าท่ี   

ความรับผิดชอบในการค้นคว้าท างาน  สมาชิกทกุคนต้องเรียนรู้ในสิ่งท่ีเรียนเหมือนกนัจึงถือว่าเป็น

ความส าเร็จของกลุม่ 

  3) ความเท่าเทียมกนัในการมีสว่นร่วม (Equal participation) ทกุคนต้องมีสว่นร่วมในการ

ท างาน ซึง่ท าได้โดยก าหนดบทบาทของแตล่ะคน 

  4) การมีปฏิสมัพนัธ์ไปพร้อม ๆ กนั (Simultaneous interaction) สมาชิกทกุคนจะท างาน     

คิด อ่าน ฟัง ฯลฯ  ไปพร้อม ๆ กนั 

 6. มีเทคนิคหรือรูปแบบการจดักิจกรรม (Structures) รูปแบบการจดักิจกรรมหรือเทคนิคการ

เรียนแบบร่วมมือเป็นสิ่งท่ีใช้เป็นค าสัง่ให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กนั  เทคนิคต่าง  ๆ จะต้องเลือกใช้ให้

ตรงกบัเป้าหมายท่ีต้องการแตล่ะเทคนิคนัน้ออกแบบได้เหมาะกบัเป้าหมายท่ีตา่งกนั 

 คลีย์ (Kley. 1991 อ้างถึงใน วรรณทิพา  รอดแรงค้า. 2540: 101) นอกจากองค์ประกอบนี ้

แล้วยงัมีลกัษณะอ่ืนท่ีสามารถบ่งบอกให้เห็นความแตกต่างท่ีชดัเจนระหว่างการเรียนแบบร่วมมือ

กบัการเรียนเป็นกลุม่แบบเดิม    ซึง่เสนอไว้ดงัตารางท่ี 2.1 

ตารางที่ 2.1 การเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการเรียนเป็นกลุม่แบบเดิมกบัการเรียนแบบ

ร่วมมือ 

การเรียนแบบร่วมมือ 

( Cooperative  Learning ) 

การเรียนแบบดัง้เดมิ 

( Traditional  Learning ) 

1. มีการพึง่พาอาศยักบัภายในกลุม่  

2. สมาชิกเอาใจใสรั่บผิดชอบตอ่ตนเอง 

3. สมาชิกมีความสามารถแตกตา่งกนั  

1. ขาดการพึง่พากนัระหวา่งสมาชิก 

2. สมาชิกขาดความรับผิดชอบในตนเอง 

3. สมาชิกมีความสามารถเท่าเทียมกนั 
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4. สมาชิกผลดัเปลี่ยนกนัเป็นผู้น า  

5. รับผิดชอบร่วมกนั  

6. เน้นผลงานของกลุม่  

7. สอนทกัษะทางสงัคม  

8. ครูคอยสงัเกตและแนะน า  

9. สมาชิกกลุม่มีกระบวนการท างานเพ่ือ 

    ประสิทธิผลของกลุม่  

4. มีผู้น าท่ีได้รับการแตง่ตัง้เพียงคนเดียว 

5. รับผิดชอบเฉพาะตนเอง 

6. เน้นผลงานของตนเองเพียงคนเดยีว 

7. ไม่เน้นทกัษะทางสงัคม 

8. ครูขาดความสนใจ  หน้าท่ีของกลุม่ 

9. ขาดกระบวนการในการท างานกลุม่ 

       ที่มา : คลีย์ (Kley.  1991, อ้างถึงใน  วรรณทิพา  รอดแรงค้า  2540 : 101)  

 สลาวิน ( Slavin.  1995  :  12-111)  ได้กลา่วถึงลกัษณะส าคญัของการเรียนแบบร่วมมือไว้  6  

ประการ  ดงันี ้

  1.  เป้าหมายของกลุ่ม  ( Group  goals )  หมายถึงกลุ่มมีเป้าหมายร่วมกนัคือ  การ

ยอมรับผลงานของกลุม่    

  2.  การรับผิดชอบเป็นบคุคล (Indidual  accountability ) หมายถึง  ความส าเร็จของกลุม่  

ซึง่ขึน้กบัผลการเรียนรู้รายบคุคลของสมาชิกในกลุม่ และงานพิเศษท่ีได้รับผิดชอบเป็นรายบคุคลผล

ของการประเมินรายบคุคล   จะมีผลตอ่คะแนนความส าเร็จของกลุม่ 

  3. โอกาสในความส าเร็จเท่าเทียมกนั (Equal opportunities for success ) หมายถึง  การท่ี

นกัเรียนได้รับโอกาสท่ีจะท าคะแนนให้กบักลุม่ของตนได้เท่าเทียมกนั 

  4.  การแข่งขนัเป็นทีม (Team  competition ) การเรียนแบบร่วมมือจะมีการแข่งขนั

ระหวา่งทีม  ซึง่หมายถึงการสร้างแรงจงูใจให้เกิดขึน้ภายในทีม 
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  5. งานพิเศษ ( Task  specialization ) หมายถึง  การออกแบบงานยอ่ยๆ ของแตล่ะกลุม่

ให้นกัเรียนแตล่ะคนรับผิดชอบ ซึง่นกัเรียนแตล่ะคนจะเกิดความภมูิใจท่ีได้ช่วยเหลอืกลุม่ของคนให้

ประสบผลส าเร็จลกัษณะงานจะเป็นการพึง่พาซึง่กนัและกนัมีการตรวจสอบความถกูต้อง 

  6.  การดดัแปลงความต้องการของแตล่ะบคุคลให้เหมาะสม  (Adaptation to individual  

needs ) หมายถึง  การเรียนแบบร่วมมือแตล่ะประเภทจะมีบางประเภทได้ดดัแปลงการสอนให้

เหมาะกบัความต้องการของแตล่ะบคุคล 

 พิมพ์พนัธ์  เดชะคปุต์ ( 2544 : 6) กลา่วถงึลกัษณะส าคญัของการเรียนแบบร่วมมือไว้ 6 ข้อ

ดงันี ้

 1. องค์ประกอบของกลุม่ประกอบด้วยผู้น า สมาชิก และกระบวนการกลุม่ 

 2. สมาชิกมีตัง้แต ่2 คนขึน้ไป 

 3. กลุม่ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความสามารถทางการเรียนคละกนั เพศคละกนั เชือ้ชาตคิละ

กนั 

 4. สมาชิกทกุคน ต้องมีบทบาทหน้าท่ีชดัเจนและท างานไปพร้อมๆ กนั รวมทัง้ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนคละกนั 

 5. สมาชิกทกุ ๆ คนต้องมีความรับผิดชอบร่วมกนั 

 6. คะแนนของกลุม่คือคะแนนท่ีได้จากคะแนนสมาชิกแตล่ะคนร่วมกนั 

 จากการศกึษาลกัษณะของการเรียนแบบร่วมมือท่ีกลา่วมาข้างต้นสรุปได้วา่  ลกัษณะส าคญั

ของการเรียนแบบร่วมมือเป็นการเรียนท่ีแบง่เป็นกลุม่เลก็ ๆ  ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความสามารถ

แตกตา่งกนัไมว่า่จะเป็นเพศ     ความสามารถด้านการเรียน   ท่ีได้มาท างานร่วมกนัโดยมีเป้าหมาย

ท่ีจะประสบความส าเร็จร่วมกนัมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กนัและกนั   มีการช่วยเหลือกนั  มี
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ความรับผิดชอบตอ่ตนเองและกลุม่   ท่ีมีกระบวนการท างานกลุม่เป็นล าดบัขัน้ตอนเพ่ือช่วยให้การ

ท างานประสบความส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือ 

 การเรียนแบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  ท าให้นกัเรียนได้ท างาน

ร่วมกนั  มีเป้าหมายในการท างานร่วมกนั ซึง่จะท าให้มีทกัษะในการท างานกลุม่  ซึง่มีนกัการศกึษา

ได้กลา่วถงึประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือไว้ ดงันี ้

 จอห์นสนั และจอห์นสนั(Johnson and Johnson. 1987 : 27-30) กลา่วถึงประโยชน์ของการเรียน

แบบร่วมมือไว้ สรุปได้ 9 ประการ ดงันี ้

 1. นกัเรียนเก่งท่ีเข้าใจค าสอนของครูได้ดี  จะเปลี่ยนค าสอนของครูเป็นภาษาพดูของนกัเรียน  

แล้วอธิบายให้เพื่อนฟังได้และท าให้เพื่อนเข้าใจได้ดีขึน้ 

 2. นกัเรียนท่ีท าหน้าท่ีอธิบายบทเรียนให้เพื่อนฟัง จะเข้าใจบทเรียนได้ดีขึน้ 

 3. การสอนเพ่ือนเป็นการสอนแบบตวัตอ่ตวัท าให้นกัเรียน  ได้รับความเอาใจใสแ่ละมีความ

สนใจมากยิง่ขึน้ 

 4. นกัเรียนทกุคนตา่งก็พยายามช่วยเหลือซึง่กนัและกนั เพราะครูคิดคะแนนเฉลี่ยของทัง้กลุม่

ด้วย 

 5. นกัเรียนทกุคนเข้าใจดีวา่คะแนนของตน  มีสว่นชว่ยเพิ่มหรือลดคา่เฉลี่ยของกลุม่ ดงันัน้

ทกุคนต้องพยายามปฏิบตัิหน้าท่ีของตนเองอยา่งเต็มความสามารถ เพื่อให้กลุม่ประสบความส าเร็จ 

 6. นกัเรียนทกุคนมีโอกาสฝึกทกัษะทางสงัคมมีเพ่ือนร่วมกลุม่และเป็นการเรียนรู้วิธีการ

ท างานเป็นกลุม่  ซึง่จะเป็นประโยชน์มากเม่ือเข้าสูร่ะบบการท างานอนัแท้จริง 

 7. นกัเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการกลุม่  เพราะในการปฏิบตัิงานร่วมกนันัน้ก็ต้องมีการ

ทบทวนกระบวนการท างานของกลุม่เพื่อให้ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน หรือคะแนนของกลุม่ดีขึน้ 
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 8. นกัเรียนเก่งจะมีบทบาททางสงัคมในชัน้มากขึน้  เขาจะรู้สกึวา่เขาไมไ่ด้เรียนหรือหลบไป

ท่องหนงัสือเฉพาะตน  เพราะเขาต้องมีหน้าท่ีตอ่สงัคมด้วย 

 9. ในการตอบค าถามในห้องเรียน หากตอบผิดเพื่อนจะหวัเราะ แตเ่ม่ือท างานเป็นกลุม่ 

นกัเรียนจะชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั  ถ้าหากตอบผิดก็ถือวา่ผิดทัง้กลุม่ คนอ่ืน ๆ อาจจะให้ความ

ช่วยเหลือบ้าง  ท าให้นกัเรียนในกลุม่มีความผกูพนักนัมากขึน้ 

 บารูดี (Baroody. 1993 : 2-102) ได้กลา่วถงึประโยชน์ท่ีส าคญัของการเรียนแบบร่วมมือไว้  

ดงันี ้

 1. การเรียนแบบร่วมมือช่วยสง่เสริมให้เกิดการเรียนเนือ้หาได้ดี 

 2. การเรียนแบบร่วมมือช่วยสง่เสริมให้เกิดความสามารถในการแก้ปัญหา และการให้เหตผุล    

แนวทางในการพฒันาทกัษะการแก้ปัญหา  และชว่ยให้เกิดการชว่ยเหลือกนัในกลุม่เพื่อน 3 

แนวทาง คือ 

  1) การอภิปรายร่วมกนักบัเพื่อนในกลุม่ยอ่ยให้นกัเรียนได้แก้ปัญหาโดยค านงึถึงบคุคล

อ่ืน ซึง่ช่วยให้นกัเรียนได้ตรวจสอบและปรับปรุงแนวคิดและค าตอบ 

  2) ช่วยให้เข้าใจปัญหาของแตล่ะคนในกลุม่     เน่ืองจากพืน้ฐานความรู้ของแตล่ะคน

ตา่งกนั 

  3)   นกัเรียนเข้าใจการแก้ปัญหาจากการท างานกลุ่ม 

 3.  การเรียนแบบร่วมมือสง่เสริมความมัน่ใจในตนเอง 

 4. การเรียนแบบร่วมมือสง่เสริมทกัษะทางสงัคมและทกัษะการสื่อสาร 

 

 



              วารสารการจดัการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 
               Faculty of Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University Knowledge Management Journal  
 

วารสารรายปี ฉบบัท่ี 5 พทุธศกัราช 2555 12 

 อาเรนด์ส (Arends. 1994 : 345–346)  ได้กลา่วถงึประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือไว้สรุปได้ 

5 ประการ   ดงันี ้

 1. ด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  การเรียนแบบร่วมมือนีเ้ป็นการเรียนท่ีจดัให้นกัเรียนได้

ร่วมมือกนัเรียนเป็นกลุม่เลก็ประมาณ  2 - 6  คน   เพื่อให้บรรลเุป้าหมายทางการเรียนร่วมกนันบัวา่

เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนทกุคนในกลุม่ได้แสดงความคิดเห็น     และแสดงออกตลอดจนลงมือ

กระท าอยา่งเท่าเทียมกนั  มีการให้ความช่วยเหลือซึง่กนัและกนั  เชน่  นกัเรียนท่ีเก่งช่วยนกัเรียนท่ี

ไม่เก่ง  ท าให้นกัเรียนท่ีเก่งมีความรู้สกึภาคภมูิใจ  รู้จกัสละเวลา  และช่วยให้เข้าใจในเร่ืองท่ีดขีึน้  

สว่นนกัเรียนท่ีไม่เก่งก็จะซาบซึง้ในน า้ใจเพื่อน  มีความอบอุน่  รู้สกึเป็นกนัเอง  กล้าซกัถามในข้อ

สงสยัมากขึน้  จงึง่ายตอ่การท าความเข้าใจในเร่ืองท่ีเรียน  ท่ีส าคญัในการเรียนแบบร่วมมือนีค้ือ  

นกัเรียนในกลุม่ได้ร่วมกนัคดิ  ร่วมกนัท างาน  จนกระทัง่สามารถหาค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสดุได้  ถือ

วา่เป็นการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  ช่วยให้ความรู้ท่ีได้รับเป็นความรู้ทีมีความหมายตอ่นกัเรียน

อยา่งแท้จริง  จงึมีผลท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนสงูขึน้ 

 2.  ด้านการปรับปรังความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล การเรียนแบบร่วมมือเปิดโอกาสให้นกัเรียน

ท่ีมีภมูิหลงัตา่งกนัได้มาท างานร่วมกนั    พึง่พาซึง่กนัและกนั    มีการรับฟังความคิดเห็นกนั    

เข้าใจและเห็นใจสมาชิกในกลุม่ ท าให้เกิดการยอมรับกนัมากขึน้  เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัซึง่จะ

สง่ผลให้มีความรู้สกึท่ีดีตอ่ผู้ อ่ืนในสงัคมมากขึน้ 

 3.   ด้านทกัษะในการท างานร่วมกนัให้เกิดผลส าเร็จท่ีด ี และการรักษาความสมัพนัธ์ท่ี ดทีาง

สงัคม การเรียนแบบร่วมมือช่วยปลกูฝังทกัษะในการท างานเป็นกลุม่ท าให้นกัเรียนไม่มีปัญหาใน

การท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน     และสง่ผลให้งานกลุม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายร่วมกนั  ทกัษะทาง

สงัคมท่ีนกัเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้แก่    ความเป็นผู้น า    การสร้างความไว้วางใจกนั     การ

ตดัสินใจ    การสื่อสาร    การจดัการกบัข้อขดัแย้ง    ทกัษะเก่ียวกบัการจดักลุม่สมาชิกภายในกลุม่

เป็นต้น 
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 4.    ด้านทกัษะการร่วมมือกนัแก้ปัญหา  ในการท างานกลุม่สมาชิกกลุม่จะได้รับท าความ

เข้าใจในปัญหาร่วมกนั  จากนัน้ก็ระดมความคิดช่วยกนัวิเคราะห์หาสาเหตขุองปัญหา  เม่ือทราบ

สาเหตขุองปัญหาสมาชิกในกลุม่ก็จะแสดงความคดิเห็นเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาอภิปรายให้

เหตผุลซึง่กนัและกนัจนสามารถตกลงร่วมกนัได้วา่    จะเลือกวิธีการใดในการแก้ปัญหาจึง

เหมาะสมพร้อมกบัลงมือร่วมกนัแก้ปัญหาตามขัน้ตอนท่ีก าหนดไว้  ตลอดจนท าการประเมิน

กระบวนการแก้ปัญหาของกลุม่ด้วย 

 5. ด้านการท าให้รู้จกัและตระหนกัในคณุคา่ของตนเอง ในการท างานกลุม่สมาชิกกลุม่ทกุคน

จะได้แสดงความคิดเห็นร่วมกนั การท่ีสมาชิกในกลุม่ยอมรับในความคดิเห็นของเพื่อนสมาชิก

ด้วยกนั ยอ่มท าให้สมาชิกในกลุม่นัน้มีความรู้สกึภาคภมูิใจในตนเองและคดิวา่ตนเองมีคณุคา่ท่ี

สามารถชว่ยให้กลุม่ประสบผลส าเร็จได้ 

 กรมวิชาการ (2543 : 45-46) กลา่วถึง ประโยชน์ท่ีส าคญัของการเรียนแบบร่วมมือ สรุปได้

ดงันี ้

 1. สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งสมาชิก เพราะทกุ ๆ คนร่วมมือในการท างานกลุม่ทกุ ๆ คน 

มีสว่นร่วมเท่าเทียมกนัท าให้เกิดเจตคติท่ีดีตอ่การเรียน 

 2. สง่เสริมให้สมาชิกทกุคนมีโอกาสคดิ พดู แสดงออก แสดงความคดิเห็น ลงมือกระท าอยา่ง

เท่าเทียมกนั 

 3. สง่เสริมให้ผู้ เรียนรู้จกัช่วยเหลือซึง่กนัและกนั เชน่ เด็กเก่งช่วยเดก็ท่ีเรียนไม่เก่ง ท าให้เด็ก

เก่งภาคภมูิใจ รู้จกัสละเวลา  สว่นเด็กอ่อนเกิดความซาบซึง้ในน า้ใจของเพื่อนสมาชิกด้วยกนั 

 4.  ท าให้รู้จกัรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน   การร่วมคดิ   การระดมความคิด  น าข้อมลูท่ีได้มา

พิจารณาร่วมกนัเพ่ือหาค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสดุเป็นการสง่เสริมให้ชว่ยกนัคดิหาข้อมลูให้มาคดิ

วิเคราะห์และเกิดการตดัสินใจ 
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 5.   สง่เสริมทกัษะทางสงัคม  ท าให้ผู้ เรียนรู้จกัปรับตวัในการอยูร่่วมกนัด้วยอยา่งมีมนษุย

สมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั เข้าใจกนัและกนั 

 6. สง่เสริมทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการท างานเป็นกลุม่ สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  สิง่

เหลา่นีล้้วนสง่เสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้สงูขึน้ 

 จากการศกึษาประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือสรุปได้วา่ ประโยชน์ของการเรียนแบบ

ร่วมมือตอ่ผู้ เรียน  มีทัง้ในด้านการมีสว่นร่วมในการเรียน  การมีปฏิสมัพนัธ์ซึง่กนัและการท าให้

ผู้ เรียนรู้สกึเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม  เพราะการเรียนแบบร่วมมือในห้องเรียนเป็นการฝึกให้นกัเรียนมี

ความรับผิดชอบร่วมกนั  มีการช่วยเหลือซึง่กนัและกนั  รู้จกัคดิ  รู้จกัแก้ปัญหาซึง่จะท าให้นกัเรียน

เป็นพลเมืองท่ีมีคณุภาพในการช่วยพฒันาประเทศตอ่ไปในอนาคต 

เทคนิคที่ใช้ในการเรียนแบบร่วมมือ 

 เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือมีอยู ่  2  แบบคือ  เทคนิคท่ีใช้ตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน

และเทคนิคท่ีไม่ได้ใช้ตลอดกิจกรรมการเรียนการสอน  ในท่ีนีผู้้วิจยัสนใจท่ีจะเลือกใช้เทคนิคท่ีไม่ใช้

ตลอดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตล่ะชัว่โมงอาจใช้ในขัน้น า   หรือจะสอดแทรกในขัน้สอนตอน

ใดก็ได้   หรือใช้ในขัน้สรุป    ขัน้ทบทวน  ขัน้วดัผลของคาบเรียนใดคาบเรียนหนึง่ตามท่ีครูผู้สอน

ก าหนดเทคนิควิธีเรียนแบบร่วมมือท่ีมีลกัษณะตา่ง ๆ ดงันี ้

 1. เทคนิคการพดูเป็นคู ่ (Rally robin) เป็นเทคนิควธีิเรียนแบบร่วมมือท่ีนกัเรียนแบง่เป็นกลุม่

ยอ่ย  แล้วครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้พดู ตอบ แสดงความคิดเห็นเป็นคู ่ ๆ แตล่ะคูจ่ะผลดักนัพดู 

และฟังโดยใช้เวลาเท่าๆ กนั (Kagan. 1995 : 35) 

 2. เทคนิคการเขียนเป็นคู ่ (Rally table) เป็นเทคนิคคล้ายกบัการพดูเป็นคู ่ตา่งกนัเพียงแตล่ะ

คูผ่ลดักนัเขียนหรือวาดแทนการพดู (Kagan.  1995 : 35) 
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 3. เทคนิคการพดูรอบวง (Round robin) เป็นเทคนิคท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนในกลุม่ผลดักนั

พดู    ตอบ อธิบาย   ซึง่เป็นการพดูท่ีผลดักนัทีละคนตามเวลาท่ีก าหนดจนครบ 4 คน (Kagan. 1995 

: 32-33) 

 4.  เทคนิคการเขียนรอบวง (Round table) เป็นเทคนิคท่ีเหมือนกบัการพดูรอบวงแตกตา่งกนั

ท่ีเน้นการเขียนแทนการพดู เมื่อครูถามปัญหาหรือให้นกัเรียนแสดงความคิดเห็น นกัเรียนจะผลดักนั

เขียนลงในกระดาษท่ีเตรียมไว้ทีละคนตามเวลาท่ีก าหนด (Kagan. 1995 : 34-35) 

 5. เทคนิคการเขียนพร้อมกนัรอบวง (Simultaneous round table) เทคนิคนีเ้หมือนการเขียน

รอบวง   แตกตา่งกนัท่ีเน้นให้สมาชิกทกุคนในกลุม่เขียนค าตอบพร้อมกนั (Kagan. 1995 : 35) 

 6. เทคนิคคูต่รวจสอบ (Pairs check) เป็นเทคนิคท่ีให้สมาชิกในกลุม่จบัคูก่นัท างาน  เม่ือได้รับ

ค าถามหรือปัญหาจากครู  นกัเรียนคนหนึง่จะเป็นคนท าและอีกคนหนึง่ท าหน้าท่ีเสนอแนะหลงัจาก

ท่ีท าข้อท่ี 1  เสร็จ  นกัเรียนคูน่ัน้จะสลบัหน้าท่ีกนั  เม่ือท าเสร็จครบแตล่ะ 2 ข้อ แตล่ะคูจ่ะน า

ค าตอบมาและเปลี่ยนและตรวจสอบค าตอบของคูอ่ื่น (Kagan.  1995 :  32-33) 

 7. เทคนิคร่วมกนัคดิ (Numbered  heads  together)  เทคนิคนีแ้บง่นกัเรียนเป็นกลุม่ด้วยกลุม่

ละ  4  คน  ทีมีความสามารถคละกนั  แตล่ะคนมีหมายเลขประจ าตวั  แล้วครูถามค าถาม หรือ

มอบหมายงานให้ท า  แล้วให้นกัเรียนได้อภิปรายในกลุม่ยอ่ยจนมัน่ใจวา่สมาชิกในกลุม่ทกุคน

เข้าใจค าตอบ  ครูจงึเรียนหมายเลขประจ าตวัผู้ เรียน  หมายเลขท่ีครูเรียกจะเป็นผู้ตอบค าถาม

ดงักลา่ว (Kagan.  1995 : 28-29) 

 8. เทคนิคการเรียงแถว (Line-ups) เป็นเทคนิคท่ีง่าย ๆ โดยให้นกัเรียนยืนแถวเรียงล าดบัภาพ  

ค า  หรือสิ่งท่ีครูก าหนดให้  เช่น ครูให้ภาพตา่งๆ  แก่นกัเรียน  แล้วให้นกัเรียนยืนเรียงล าดบัภาพ

ขัน้ตอนของวงจรชีวิตของแมลง  หว่งโซอ่าหาร เป็นต้น (Kagan.  1995 : 25) 
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 9. เทคนิคการแก้ปัญหาด้วยจ๊ิกซอ (Jigsaw  problem solving)  เป็นเทคนิคท่ีสมาชิกแตล่ะคน

คิดค าตอบของตนไว้  แล้วน าค าตอบของแตล่ะคนมารวมกนั  เพื่อแก้ปัญหาให้ได้ค าตอบท่ีสมบรูณ์

เหมาะสมท่ีสดุ (Kagan. 1995 : 32-33) 

 10. เทคนิควงกลมซ้อน (Inside–outside circle)  เป็นเทคนิคท่ีให้นกัเรียนนัง่หรือยืนเป็น

วงกลมซ้อนกนั 2 วง  จ านวนเท่ากนั วงในหนัหน้าออก  วงนอกหนัหน้าเข้า  นกัเรียนท่ีอยูต่รงกบั

จบัคูก่นัเพ่ือสมัภาษณ์ซึง่กนัและกนั  หรืออภิปรายปัญหาร่วมกนั  จากนัน้จะหมนุเวียนเพ่ือเปลี่ยนคู่

ใหมไ่ปเร่ือยๆ ไม่ซ า้คูก่นั  โดยนกัเรียนวงนอกและวงในเคลื่อนไปในทิศทางตรงข้ามกนั ( Kagan.  

1995 :  10) 

 11. เทคนิคแบบมมุสนทนา (Corners)  เป็นเทคนิควธีิท่ีครูเสนอปัญหา และประกาศมมุตา่ง ๆ  

ภายในห้องเรียนแทนแตล่ะข้อ แล้วนกัเรียนแตล่ะกลุม่ยอ่ยเขียนหมายเลขข้อท่ีชอบมากกวา่ และ

เคลื่อนเข้าสูม่มุท่ีเลือกไว้ นกัเรียนร่วมกนัอภิปรายภายในกลุม่ตามมมุตา่งๆ หลงัจากนัน้จะเปิด

โอกาสให้นกัเรียนในมมุใดมมุหนึง่อภิปรายเร่ืองราวท่ีได้ศกึษาให้เพื่อนในมมุอ่ืนฟัง (Kagan.  1995 :  

20-21) 

 12. เทคนิคการอภิปรายเป็นคู ่ (Pair discussion) เป็นเทคนิคท่ีครูก าหนดหวัข้อหรือค าถาม 

แล้วให้สมาชิกทีนัง่ใกล้กนัร่วมกนัคดิและอภิปรายเป็นคู ่(Kagan. 1995 : 35 อ้างถงึใน พิมพนัธ์ เดชะ

คปุต์.  2541 : 45) 

 13. เทคนิคเพ่ือนเรียน (Partners) เป็นเทคนิคท่ีให้นกัเรียนในกลุม่จบัคูเ่พื่อช่วยเหลือนกัเรียน

ในบางครัง้คูห่นึง่อาจไปขอค าแนะน า  ค าอธิบายจากคูอ่ื่นๆ ท่ีคาดวา่จะมีความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ือง

ดงักลา่วดีกวา่และเช่นเดียวกนัเมื่อนกัเรียนคูน่ัน้เกิดความเข้าใจท่ีแจ่มชดัแล้ว  ก็จะเป็นผู้ถ่ายทอด

ความรู้ให้นกัเรียนคูอ่ื่นๆ ตอ่ไป (อรพรรณ  พรสีมา. 2540 : 17) 

 14. เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู ่ร่วมกนัคดิ (Think - pair -  share) เป็นเทคนิคท่ีเร่ิมจากปัญหาท่ี

ครูผู้สอนก าหนดนกัเรียนแตล่ะคนคิดหาค าตอบด้วยตนเองก่อนแล้วน าค าตอบไปอภิปรายกบัเพื่อน

ท่ีเป็นคู ่  จากนัน้จงึน าค าตอบของแตล่ะคูม่าอภิปรายพร้อมกนั 4 คน  เม่ือมัน่ใจว่าค าตอบของตน
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ถกูต้องหรือดีทีสดุ  จงึน าค าตอบเลา่ให้เพื่อนทัง้ชัน้ฟัง (Kagan.  1995 : 46-47 อ้างถงึใน พิมพนัธ์  

เดชะคปุต์.  2541 : 41-44) 

 15. เทคนิคการท าเป็นกลุม่ ท าเป็นคู ่  และท าคนเดียว (Team - pair - solo) เป็นเทคนิคท่ีครู

ก าหนดปัญหาหรืองานให้แล้วนกัเรียนท างานร่วมกนัทัง้กลุม่จนงานส าเร็จ  จากนัน้จะแยกท างาน

เป็นคูจ่นงานส าเร็จ  สดุท้ายนกัเรียนแตล่ะคนแยกมาท าเองจนส าเร็จได้ด้วยตนเอง (Kagan.  1995 : 

10 อ้างถึงใน พิมพนัธ์  เดชะคปุต์.  2541 : 41-45) 

 16. เทคนิคการอภิปรายเป็นทีม (Team discussion) เป็นเทคนิคท่ีครูก าหนดหวัข้อหรือค าถาม  

แล้วให้นกัเรียนทกุคนในกลุม่ร่วมกนัระดมความคดิ และพดูอภิปรายพร้อมกนั (Kagan. 1995 : 38 

อ้างถงึใน พิมพนัธ์  เดชะคปุต์.  2541 : 45) 

 17. เทคนิคโครงงานเป็นทีม (Team  project) เป็นเทคนิคท่ีเหมาะสมกบัวิชาวทิยาศาสตร์มาก  

เทคนิคนีเ้ร่ิมจากครูอธิบายโครงงานให้นกัเรียนเข้าใจก่อนและก าหนดเวลา  และก าหนดบทบาทท่ี

เท่าเทียมกนัของสมาชิกในกลุม่  และมีการหมนุเวียนบทบาท  แจกอปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้นกัเรียนแตล่ะ

กลุม่ร่วมกนัท าโครงงานท่ีได้รับมอบหมาย  จากนัน้จะมีการน าเสนอโครงงานของแตล่ะกลุม่ 

(Kagan. 1995 :  42-43) 

 18. เทคนิคสมัภาษณ์เป็นทีม (Team – interview) เป็นเทคนิคท่ีมีการก าหนดหมายเลขของ

สมาชิกแตล่ะคนในกลุม่  แล้วครูผู้สอนก าหนดหวัข้อและอธิบายหวัข้อให้นกัเรียนทัง้ชัน้สุม่

หมายเลขของนกัเรียนในกลุม่ยืนขึน้แล้วให้เพื่อนๆ ร่วมทีมเป็นผู้สมัภาษณ์และผลดักนัถาม  โดย

เรียงล าดบัเพื่อนให้ทกุคนมีสว่นร่วมเทา่ ๆ กนั เม่ือหมดเวลาตามท่ีก าหนด  คนท่ีถกูสมัภาษณ์นัง่ลง  

และนกัเรียนหมายเลขตอ่ไปนีแ้ละถกูสมัภาษณ์หมนุเวียนเชน่นีเ้ร่ือยไปจนครบทกุคน (Kagan. 1995 

: 40-41) 

 19. เทคนิคบตัรค าช่วยจ า (Color-coded  co-op cards)  เป็นเทคนิคท่ีฝึกให้นกัเรียนจดจ า

ข้อมลูจากการเลน่เกมท่ีใช้บตัรค าถาม  บตัรค าตอบ  ซึง่นกัเรียนแตล่ะกลุม่ท่ีเตรียมบตัรมาเป็นผู้

ถาม  และมีการให้คะแนนกบักลุม่ท่ีตอบได้ถกูต้อง (Kagan. 1995 : 38) 
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 20. เทคนิคการสร้างแบบ (Formations) เป็นเทคนิคท่ีครูผู้สอนก าหนดวตัถปุระสงค์หรือสิ่งท่ี

ต้องการให้นกัเรียนสร้าง แล้วให้นกัเรียนแตล่ะกลุม่ร่วมกนัอภิปรายและท างานร่วมกนัเพื่อสร้าง

ชิน้งาน  หรือสาธิตงานท่ีได้รับมอบหมาย  เช่น  ให้นกัเรียนสาธิตวา่ฤดกูาลเกิดขึน้ได้อยา่งไร  สาธิต

การท างานของกงัหนัลม  สร้างวงจรของห่วงโซอ่าหาร  หรือสายใยอาหาร ( Kagan.  1995 :  22 ) 

 21. เทคนิคเกมสง่ปัญหา (Send- a-problem) เป็นเทคนิคท่ีนกัเรียนสนกุกบัเกมโดยนกัเรียน

ทกุคนในกลุม่ตัง้ปัญหาด้วยตวัเองคนละ 1 ค าถามไว้ด้านหน้าของบตัรและค าตอบซอ่นอยูห่ลงับตัร  

นกัเรียนแตล่ะคนในกลุม่ก าหนดหมายเลขประจ าตวั 1-4  เร่ิมแรกนกัเรียนหมายเลข 4 สง่ปัญหา

ของกลุม่ให้หมายเลข 1 ในกลุม่ถดัไป  ซึง่จะเป็นผู้อา่นค าถามและตรวจสอบค าตอบสว่นสมาชิกคน

อ่ืนในกลุม่ตอบค าถามในข้อถดัไปจะหมนุเวียนให้สมาชิกหมายเลขอ่ืนตามล าดบั คือ นกัเรียน

หมายเลข 2 เป็นผู้อา่นค าถาม  และตรวจค าตอบจนครบทกุคนในกลุม่  แล้วเร่ิมใหมใ่นลกัษณะ

เช่นนีไ้ปเร่ือยๆ ในรอบตอ่ๆ ไป  (Kagan. 1995 :  36-37) 

 22. เทคนิคแลกเปลี่ยนปัญหา (Trade-a-problem)  เป็นเทคนิคท่ีให้นกัเรียนแตล่ะคูต่ัง้ค าถาม

เก่ียวกบัหวัข้อท่ีเรียนและเขียนค าตอบเก็บไว้จากนัน้ให้นกัเรียนแตล่ะคูแ่ลกเปลี่ยนค าถามกบัเพื่อน

คูอ่ื่น แตล่ะคูจ่ะช่วยกนัแก้ปัญหาจนเสร็จ  แล้วน ามาเปรียบเทียบกบัวิธีการแก้ปัญหาของเพ่ือน

เจ้าของปัญหานัน้ (Kagan. 1995 : 59) 

 23. เทคนิคแบบเลน่เลียนแบบ (Match mine) เป็นเทคนิคท่ีให้นกัเรียนกลุม่หนึง่เรียงวตัถท่ีุ

ก าหนดให้เหมือนกนั โดยผลดักนับอกซึง่แตล่ะคนจะท าตามค าบอกเท่านัน้ห้ามไมใ่ห้ ดกูนั วิธีนีใ้ช้

ประโยชน์ในการฝึกทกัษะด้านการสื่อสารให้แก่นกัเรียนได้ (Kagan. 1996 : 16) 

 24. เทคนิคเครือข่ายความคดิ(Team word – webbing) เป็นเทคนิคท่ีให้นกัเรียนเขียนแนวคิด

หลกั       และองค์ประกอบยอ่ยของความคิดหลกัพร้อมกบัแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความคดิ

หลกักบัองค์ประกอบยอ่ยบนแผน่กระดาษลกัษณะของแผนภมูิความรู้ (Kagan. 1995 : 36) 
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            ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีผลต่อ

พฤตกิรรมการเรียนรู้  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และความพงึพอใจในการเรียน

รายวิชาการศกึษาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพวิเตอร์ ของนักศึกษาปริญญา

ตรี  มหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

 

อาจารย์ณรงค์  ทองอิสาณ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
_______________________________________________________________________________ 

 
บทคัดย่อ 

                    การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อ  (1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและ

หลงัเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  (2) 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการวิจัยด าเนินงาน ก่อนเรียนและหลังเรียนของ

นกัศึกษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  (3) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ 

ทางการเรียนรายวิชาการวิจัยด าเนินงานของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค การ

เรียนแบบร่วมมือ กบัเกณฑ์ร้อยละ 60 และ (4) ศกึษาความพึงพอใจในการเรียนของนกัศึกษาท่ี

ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 

 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค์ หลกัสตูรครุศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา ชัน้ปีท่ี 1 ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในปี

การศึกษา 2555 จ านวน 41 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ (1) แผนการสอนรายวิชาการวิจยั

ด าเนินงาน โดยใช้การจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ท่ีผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพแล้วอยู่ในระดบัเหมาะสมมาก (2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวน 32 ข้อ มี

ความตรงเชิงโครงสร้างและมีความเท่ียง .81 (3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 

20 ข้อ มีอ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.32-0.73 ความยากง่ายระหวา่ง 0.32-0.77  และความเท่ียง 0.75 

และ (4) แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรียน จ านวน 22 ข้อ มีความเท่ียง 0.80 
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 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเ รียน

แบบร่วมมือ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการศึกษาวงจรและซ่อมบ ารุงไมโครคอมพิวเตอร์ ของ

นกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่าง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการวิจัยด าเนินงาน ของนกัศึกษาท่ีได้รับการจดัการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ มากกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 

 4. นกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ มีความพึง
พอใจในการเรียนอยูใ่นระดบัมาก 
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              ผลการจัดการเรียนแบบใฝรูดวยเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ ที่มีผล

ต่อพฤตกิรรมการเรียนรูผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพงึพอใจในการเรียน
รายวชิาการเรียนรู้ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ของนักศกึษาปริญญาตรี  มหาวทิยาลัย
ราชภฏันครสวรรค์ 

อาจารย์วฒันาพร  วฒันชยัธรรม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
_______________________________________________________________________________ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อ  (1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรูก่อนเรียนและหลงั
เรียนของนกัศกึษาท่ีไดรับการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบรร่วมมือ (2) 
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิาการเรียนรู้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ก่อนเรียนและหลงั
เรียนของนกัศกึษาท่ีไดรับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ (3) เปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนรายวิชาการเรียนรู้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของนกัศกึษาท่ีไดรับการจดัการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค การเรียนแบบร่วมมือกบัเกณฑ์ร้อยละ 60 และ (4) ศกึษาความพงึพอใจในการ
เรียนของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏั 
นครสวรรค์หลกัสตูรครุศาสตร์บณัฑิต (ค.บ. 5 ปี) สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศกึษา ชัน้ปีท่ี 4 ท่ีก าลงั
ศกึษาอยูใ่นปีการศกึษา 2555 จ านวน  36 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก (1) แผนการสอน
รายวิชาการเรียนรู้ผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ โดยใช้การจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบ 
ร่วมมือท่ีผา่นการตรวจสอบคณุภาพแลวอยใูนระดบัเหมาะสมมาก (2) แบบประเมินพฤตกิรรมการ
เรียนรู้ จ านวน 25 ข้อ มีความตรงเชิงโครงสร้างมีความเท่ียง .82 (3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน จ านวน 12 ข้อ และ (4) แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรียน จ านวน 23 ข้อ มี
ความเท่ียง .81 

ผลการวิจยัพบว่า 
1. พฤตกิรรมการเรียนรูของนกัศกึษาท่ีไดรับการจดัการเรียนแบบใผรู้่ด้วยเทคนิคการเรียน

แบบร่วมมือ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการเรียนรู้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ของนกัศกึษาท่ีไดรับ 

การจดัการเรียนรูด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการเรียนรู้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ของนกัศกึษาท่ีไดรับ 
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การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

4. นกัศกึษาท่ีไดรับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ มีความพงึพอใจ 
ในการเรียนในระดบัมาก 
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            ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคร่วมกันคดิ  การอภปิรายเป็น
ทมี การแก้ปัญหาด้วยจิก๊ซอ และการใช้ผังกราฟิก ที่มีต่อพฤตกิรรมการเรียนรู้ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพงึพอใจในการเรียนรายวชิาวทิยาศาสตร์
ของโลกของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

อาจารย์ณฐพร  มีสวสัดิ ์
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาฟิสกิส์และวทิยาศาสตร์ทัว่ไป 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
_______________________________________________________________________________ 

  

บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อ  (1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงั

เรียนของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคร่วมกนัคิด  การอภิปรายเป็นทีม การ

แก้ปัญหาด้วยจ๊ิกซอ และการใช้ผังกราฟิก              (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาวิทยาศาสตร์ของโลกก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดั    การเรียนรู้ด้วย

เทคนิคร่วมกันคิด  การอภิปรายเป็นทีม การแก้ปัญหาด้วยจ๊ิกซอ และการใช้ผั งกราฟฟิก (3) 

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของโลกของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกนัคดิ               การอภิปรายเป็นทีม  การแก้ปัญหาด้วยจ๊ิกซอ และการใช้ผงั

กราฟฟิกเกณฑ์ร้อยละ 60 และ (4) ศกึษาความพงึพอใจใน         การเรียนของนกัศกึษาท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกนัคดิ  การอภิปรายเป็นทีม  การแก้ปัญหาด้วยจ๊ิกซอ และ   การใช้ผงั

กราฟฟิก 

 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค์ ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นปีการศกึษา 2555 จ านวน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ (1) 

แผนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของโลก โดยใช้           การจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค

ร่วมกันคิด  การอภิปรายเป็นทีม การแก้ปัญหาด้วยจ๊ิกซอ และการใช้ผังกราฟฟิกท่ีผ่านการ

ตรวจสอบคณุภาพแล้วอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวน 32 
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ข้อมีความตรงเชิงโครงสร้างและมีความเท่ียง 0.869 (3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

จ านวน 30 ข้อ มีอ านาจจ าแนกระหว่าง       0.25 - 1.45  ความยากง่ายระหว่าง  (-0.9) - 0.9 และ

ความเท่ียง - 0.0253 และ (4) แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรียน จ านวน 12 ข้อ มีความเท่ียง 

0.943 

 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคร่วมกนัคดิ  

การอภิปรายเป็นทีม การแก้ปัญหาด้วยจิ๊กซอและการใช้ผงักราฟิก หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของโลกของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกนัคดิ การอภิปรายเป็นทีม  การแก้ปัญหาด้วยจ๊ิกซอ  และการใช้ผงักราฟิก 

หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของโลกของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการ

เรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกนัคดิ การอภิปรายเป็นทีม  การแก้ปัญหาด้วยจ๊ิกซอ และการใช้ผงักราฟิกสงู

กวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี     ระดบั .05 

 4. นกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคร่วมกนัคดิ  การอภิปรายเป็นทีม  การ
แก้ปัญหาด้วยจ๊ิกซอ และ     การใช้ผงักราฟิก มีความพงึพอใจในการเรียนในระดบัมาก 
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            ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ
และเทคนิคการสร้างออกแบบที่มีต่อพฤตกิรรมการเรียนรู้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและความพงึพอใจในการเรียน รายวิชาการแกะสลักผัก
และผลไม้รูปแบบใหม่ๆของ   นักศึกษาระดับปริญญาตรี   
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

อาจารย์สิรภทัร  สิริบรรสพ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
_______________________________________________________________________________ 

  

บทคัดย่อ 

                     การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อ  (1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและ

หลงัเรียนของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและ

เทคนิคการสร้างออกแบบมาประกอบ2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาแกะสลกัผกั

และผลไม้รูปแบบใหม่ๆ   ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่ของ

นกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและ

เทคนิคการสร้างออกแบบมาประกอบ ผา่นเกณฑ์ร้อยละ 60  (3) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนรายวิชารายวิชาการแกะสลกัผกัและผลไม้ของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ใช้

เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและเทคนิคการสร้างออกแบบมาประกอบกบัเกณฑ์ร้อยละ 60 4) 

ศกึษาความพงึพอใจในการเรียนของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ท่ีใช้เทคนิคการ

เรียนแบบร่วมมือและเทคนิคการสร้างออกแบบมาประกอบ  เร่ืองคดิค้นการแกะสลกัผกัและผลไม้

รูปแบบใหม่ๆ  5)  ศกึษาพฤตกิรรมการสอนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของนกัศกึษา ท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ท่ีใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและเทคนิคการสร้างออกแบบมาประกอบ  

6)ศกึษาความคดิเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัสื่อการเรียนการสอนของนกัศกึษา ท่ีได้รับการจดัการ

เรียนรู้แบบใฝ่รู้ ท่ีใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและเทคนิคการสร้างออกแบบมาประกอบ    
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 กลุม่ตวัอยา่งใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 4 ของมหาวิทยาลยั

ราชภฏันครสวรรค์ ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นปีการศกึษา2555  จ านวน 17 คน แบบประเมินพฤตกิรรม

การเรียนรู้ จ านวน 20 ข้อ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ (4) 

แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรียนจ านวน 16 ข้อ แบบประเมินความพงึพอใจในการคดิค้น

การแกะสลกัผกัและผลไม้ เร่ืองคดิค้นการแกะสลกัผกัและผลไม้รูปแบบใหม่ๆ  คูล่ะ 1อยา่ง  5)

พฤตกิรรมการสอนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนของนกัศกึษา 15 ข้อ 6) ความคดิเห็นของนกัศกึษา

เก่ียวกบัสื่อการเรียนการสอน 5 ข้อ 

 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. พฤตกิรรมการเรียนรู้ของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียน

แบบร่วมมือ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัระดบั ความพงึพอใจมาก  

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชารายวิชาการแกะสลกัผกัและผลไม้รูปแบบใหม่ๆ   ของ

นกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการแกะสลกัผกัและผลไม้รูปแบบใหม่ๆ   ของนกัศกึษาท่ี

ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ จ านวนร้อยละ 60 ของจ านวนนกัศกึษา

ทัง้หมดกบัเกณฑ์ร้อยละ 60 ( 20 คะแนน )ของคะแนนเต็ม (0.982) 

 4. ประเมินความพงึพอใจของนกัศกึษาในการคดิค้นการแกะสลกัผกัและผลไม้ เร่ืองคดิค้น

การแกะสลกัผกัและผลไม้รูปแบบใหม่ๆ ด้วยเทคนิคเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ และ เทคนิคสร้าง

แบบ อยูใ่นระดบั ความพงึพอใจมาก ( x  =  4.7043 )นกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค

การเรียนแบบร่วมมือ มีความพงึพอใจในการเรียนมาก 

                5. ประเมินพฤติกรรมการสอนเพื่อพฒันาการเรียนการสอนท่ีใช้เทคนิคการร่วมมือและ

เทคนิคการสร้างแบบ มาประกอบ มีความพงึพอใจในพฤติกรรมการสอนเพื่อพฒันาการเรียนการ

สอนอยูใ่นระดบัมาก( x  =3.858) 
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                6.ประเมินความคิดเห็นของนกัศกึษาเก่ียวกบัสื่อการเรียนการสอนเทคนิคการร่วมมือ

และเทคนิคการสร้างแบบ มาประกอบอยูใ่นระดบัมาก( x  =4.15) 
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            ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  และ
เทคนิคบทบาทสมมุตทิี่มีต่อพฤตกิรรมการเรียนรู้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

ความพงึพอใจในการเรียนรายวชิาการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น  ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวทิยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

อาจารย์วนัดี  ฉวีจนัทร์ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาสาสตร์สขุภาพ 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
_______________________________________________________________________________ 

 

บทคัดย่อ 

             การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อ  (1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงั

เรียนของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ท่ีใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  และเทคนิค

บทบาทสมมตุิ  (2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น   ก่อน

เรียนและหลงัเรียนของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ท่ีใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  

และเทคนิคบทบาทสมมตุิ  (3) ศึกษาความพึงพอใจในการเรียนของนกัศึกษาท่ีได้รับการจดัการ

เรียนรู้แบบใฝ่รู้ ท่ีใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ และเทคนิคบทบาทสมมตุ ิ

 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค์ โปรแกรมวิชาสาธารณสขุศาสตร์ ชัน้ปีท่ี 2 ห้อง 1 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 41 คน 

เค ร่ืองมือท่ีใ ช้ในการวิจัยได้แก่  (1)  แบบประเมินพฤติกรรมการเ รียนรู้  จ านวน 20 ข้อ                     

(2) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ และ (3) แบบสอบถามความพงึพอใจใน

การเรียน จ านวน 16 ข้อ  

 ผลการวิจยัพบวา่ 

1.  พฤติกรรมการเรียนรู้หลังเรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ท่ีใช้
เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  และเทคนิคบทบาทสมมตุิ อยูใ่นระดบัดีมาก 
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2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ท่ีใช้เทคนิคการ
เรียนแบบร่วมมือ  และเทคนิคบทบาทสมมตุิ สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  
นกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ ท่ีใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  และเทคนิคบทบาท

สมมตุิ มีความพงึพอใจในการเรียนอยูใ่นระดบัมาก 
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            ผลของการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้                                  น
      เทคนิคคิดเดี่ยว-คดิคู่-คิดร่วมกัน และเทคนิคการอภปิรายเป็นทมี ใน
รายวิชา เคมีอินทรีย์                                
    ภ          แ ล    

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพงษ์  เนียมเสวก  
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเคมี 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
_______________________________________________________________________________ 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อ (1)  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้หลงัเรียน 

รายวิชา 4222301  เคมีอินทรีย์ ของนกัศกึษาโดยจดัการเรียนแบบ ใฝ่รู้ (Active Learning) ด้วย

เทคนิคเพื่อนเรียน เทคนิคคิดเดี่ยว-คิดคู่-คิดร่วมกัน และเทคนิคการอภิปรายเป็นทีม (2) เพื่อ

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศกึษาโดยจดัการเรียนแบบ ใฝ่

รู้ (Active Learning) ด้วยเทคนิคเพื่อนเรียน เทคนิคคิดเดี่ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนั และเทคนิคการ

อภิปรายเป็นทีม (3) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนักศกึษาโดยจดัการ

เรียนแบบ ใฝ่รู้ (Active Learning) กบัเกณฑ์ร้อยละ 60 (4) เพื่อศกึษาพฤติกรรมการสอนเพื่อ

พฒันาการเรียนการสอนของนกัศกึษาโดยจดัการเรียนแบบ ใฝ่รู้ (Active Learning (5) เพื่อศกึษา

ความพึงพอใจในการเรียนของนกัศกึษากลุ่มตวัอย่างท่ีได้รับการจดัการ  เรียนแบบใฝ่รู้ (Active 

Learning)  กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราช

ภฏันครสวรรค์ สาขาวิชาเคมี ชัน้ปีท่ี 2 ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2555 จ านวน 

27 คน ท่ีลงเรียนในรายวิชาเคมีอินทรีย์ 1 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ (1) แผนการสอนรายวิชา

เคมีอินทรีย์ 1 โดยใช้การจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ด้วยเทคนิคเพ่ือนเรียน เทคนิคคดิ

เดี่ยว-คิดคู-่คิดร่วมกนั และเทคนิคการอภิปรายเป็น (2) แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ จ านวน

20 ข้อ (3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ (4) แบบสอบถามความพงึพอใจ

ในการเรียน จ านวน 15 ข้อ  
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 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1.พฤติกรรมการเรียนรู้หลงัเรียนของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ  ใฝ่รู้ (Active 

Learning) ด้วยเทคนิคเพ่ือนเรียน เทคนิคคดิเดี่ยว-คิดคู-่คิดร่วมกนั และเทคนิคการอภิปรายเป็นทีม 

มาประกอบ อยูใ่นระดบัดีมาก 

 2. ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนของการเรียนในรายวิชา 4222301  เคมีอินทรีย์ 1  ท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ด้วยเทคนิคเพื่อนเรียน เทคนิคคิดเดี่ยว-คิดคู-่คิดร่วมกนั 

และเทคนิคการอภิปรายเป็นทีม มาประกอบ สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05   

 3. ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนของการเรียนในรายวิชา 4222301  เคมีอินทรีย์ 1  ของนกัศกึษา

ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ด้วยเทคนิคเพื่อนเรียน เทคนิคคิดเดี่ยว-คิดคู-่

คิดร่วมกนั และเทคนิคการอภิปรายเป็นทีม มาประกอบ เท่ากบัร้อยละ 65.30 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ ร้อย

ละ 60 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 4. นกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ (Active Learning) ด้วยเทคนิคเพื่อนเรียน 

เทคนิคคิดเดี่ยว-คิดคู่-คิดร่วมกนั และเทคนิคการอภิปรายเป็นทีม มาประกอบ มีความพึงพอใจใน

การเรียนอยูใ่นระดบัมาก 
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            ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือที่มีผล
ต่อพฤตกิรรมการเรียนรู้  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และความพงึพอใจในการ
เรียนรายวชิา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  ของนักศึกษาปริญญาตรี  
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

อาจารย์พงษ์ศกัดิ ์ ศริิโสม 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
_______________________________________________________________________________ 

 
บทคัดย่อ 

             การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อ  (1) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงั

เรียนของนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  (2) 

เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการก่อนเรียนและหลงั

เรียนของนกัศึกษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  (3) เปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย

เทคนิค การเรียนแบบร่วมมือ กบัเกณฑ์ร้อยละ 60 และ (4) ศกึษาความพึงพอใจในการเรียนของ

นกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 

 กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏั

นครสวรรค์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ชัน้ปีท่ี 2 ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในปี

การศึกษา 2555 จ านวน 46 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แผนการสอนรายวิชาระบบ

สารสนเทศเพื่อการจดัการ โดยใช้การจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ท่ีผ่าน

การตรวจสอบคณุภาพแล้วอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (2) แบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู้ จ านวน 

32 ข้อ มีความตรงเชิงโครงสร้างและมีความเท่ียง .81 (3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

จ านวน 15 ข้อ มีอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.32-0.73 ความยากง่ายระหว่าง 0.32-0.77  และความ

เท่ียง 0.75และ (4) แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรียน จ านวน 22 ข้อ มีความเท่ียง 0.80 
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 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. พฤตกิรรมการเรียนรู้ของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียน

แบบร่วมมือ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการของนกัศกึษาท่ีได้รับ

การจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 

                 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ ของนกัศกึษาท่ี

ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ เท่ากบัเกณฑ์ร้อยละ 60 อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 4. นกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ มีความพงึพอใจใน
การเรียนอยูใ่นระดบัมาก 
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           ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ 
ที่มีต่อพฤตกิรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพงึพอใจ 
ในการเรียนรายวชิาการจัดการสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

อาจารย์อนวุฒัน์  แสงอ่อน 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดแวดล้อม  

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
_______________________________________________________________________________ 

 
บทคัดย่อ 

                การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อ  (1) ศกึษาพฤตกิรรมการเรียนรู้ของนกัศกึษาท่ีได้รับ

การจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ (2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

รายวิชาการจดัการสิ่งแวดล้อม ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วย

เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  (3) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการจดัการ

สิง่แวดล้อมของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ  กบัเกณฑ์ร้อย

ละ 60 และ (4) ศกึษาความพงึพอใจในการเรียนของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิค

การเรียนแบบร่วมมือ กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นปีการศกึษา 2554 จ านวน 17 คน เคร่ืองมือท่ี

ใช้ในการวิจยัได้แก่ (1) แผนการสอนรายวิชาการจดัการสิง่แวดล้อม โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบ

ร่วมมือท่ีผา่นการตรวจสอบคณุภาพแล้วอยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก (2) แบบประเมินพฤตกิรรมการ

เรียนรู้ จ านวน 32 ข้อ มีความตรงเชิงโครงสร้างและมีความเท่ียง 0.8235  (3) แบบทดสอบวดั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 10  ข้อ มีอ านาจจ าแนกระหวา่ง 0.0625-0.375 ความยากง่าย

ระหวา่ง 0.059-0.824 และความเท่ียง 0.5785 และ (4) แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรียน 

จ านวน 12 ข้อ มีความเท่ียง 0.6459 

 ผลการวิจยัพบวา่ 
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  1.พฤตกิรรมการเรียนรู้ของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิค

การเรียนแบบร่วมมืออยูใ่นระดบัเหมาะสมมาก 

  2.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการจดัการสิง่แวดล้อมของนกัศกึษาท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .05 

  3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการจดัการสิง่แวดล้อมของนกัศกึษาท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

  4.นกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือมีความพงึ

พอใจในการเรียนในระดบัมาก 
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ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือและการใช้ผัง
กราฟิก ที่มีต่อพฤตกิรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความพงึพอใจ
ในการเรียนรายวิชาชีววทิยาทั่วไป ของนักศกึษาระดับปริญญาตรี มหาวทิยาลัย
ราชภฏันครสวรรค์ 

 

อาจารย์ปริญญารัตน์ จินโต 
สาขาวิชาชีววทิยา 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
_______________________________________________________________________ 
 

บทคัดย่อ 
           การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อ  (1) เปรียบเทียบพฤตกิรรมการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงั
เรียนของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคิดเด่ียว-คิดคู-่คิดร่วมกนั การ
อภิปรายเป็นทีม  การแก้ปัญหาจิ๊กซอและการใช้ผงักราฟฟิก  (2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนรายวิชาชีววิทยาทัว่ไป ก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วย
เทคนิคการคดิเดี่ยว-คิดคู-่คิดร่วมกนั การอภิปรายเป็นทีม   การแก้ปัญหาจิ๊กซอและการใช้ผงั
กราฟฟิก  (3) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาชีววทิยาทัว่ไป ของนกัศกึษาท่ีได้รับการ
จดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว-คิดคู-่คิดร่วมกนั การอภิปรายเป็นทีม  การแก้ปัญหาจิ๊กซอ
และการใช้ผงักราฟฟิก   กบัเกณฑ์ร้อยละ 60 และ (4) ศกึษาความพงึพอใจในการเรียนของ
นกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว-คิดคู-่คิดร่วมกนั การอภิปรายเป็นทีม  
การแก้ปัญหาจ๊ิกซอและการใช้ผงักราฟฟิก   
                กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวทิยาลยัราช
ภฏันครสวรรค์ ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นปีการศกึษา 255ถ จ านวน 41 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ 
(1) แผนการสอนรายวิชาชีววิทยาทัว่ไป โดยใช้เทคนิคการคดิเดี่ยว-คิดคู-่คิดร่วมกนัการอภิปราย
เป็นทีม  การแก้ปัญหาจิ๊กซอและการใช้ผงักราฟฟิก  ท่ีผา่นการตรวจสอบคณุภาพแล้วอยูใ่นระดบั
เหมาะสมมาก  
(2) แบบประเมินพฤตกิรรมการเรียนรู้ จ านวน 32 ข้อ มีความตรงเชิงโครงสร้างและมีความเท่ียง 
.8235  
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(3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30  ข้อ มีอ านาจจ าแนกระหวา่ง 0-1.0 ความ
ยากง่ายระหวา่ง (-0..3)-0.6 และความเท่ียง 0.6967 และ  
(4) แบบสอบถามความพงึพอใจในการเรียน จ านวน 12 ข้อ มีความเท่ียง .6459  
 ผลการวิจยัพบวา่ 
 1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการคดิ
เดี่ยว-คิดคู-่คิดร่วมกนั เทคนิคคดิการเขียนพร้อมกนัรอบวง เทคนิคเครือข่ายความคดิ และเทคนิค
โครงงานเป็นทีมหลงัเรียนมีพฤตกิรรมการเรียนรู้อยูใ่นระดบัดีมาก 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาชีววทิยาทัว่ไปของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว-คิดคู-่คิดร่วมกนั เทคนิคคดิการเขียนพร้อมกนัรอบวง เทคนิคเครือข่าย
ความคดิ และเทคนิคโครงงานเป็นทีมหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาชีววทิยาทัว่ไปของนกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
ด้วยเทคนิคการคิดเดี่ยว-คิดคู-่คิดร่วมกนั เทคนิคคดิการเขียนพร้อมกนัรอบวง เทคนิคเครือข่าย
ความคดิ และเทคนิคโครงงานเป็นทีม สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 60 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 
.05 
 4. นกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการคดิเดี่ยว-คิดคู-่คิดร่วมกนั เทคนิคคดิ
การเขียนพร้อมกนัรอบวง เทคนิคเครือข่ายความคดิ และเทคนิคโครงงานเป็นทีมมีความพงึพอใจใน
การเรียนในระดบัมาก 
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การจัดการความรู้ด้านการบริหารงานวิจัย 
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การขับเคล่ือนงานวิจัยอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จ 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ  พุม่พิมล 
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

_______________________________________________________________________ 
 
            ในการคดิท่ีจะลงมือท างานวิจยัมกัจะพบค าถามเหลา่นีเ้สมอๆ คือ การวิจยั คือ อะไร ? เค้า

โครงการวิจยั: หน้าท่ี และ ลกัษณะส าคญัของงานวิจยัเป็นอยา่งไร ? เกณฑ์การพิจารณามาตรฐาน

เค้าโครงการวจิยั เป็นอย่างไร ? ปัญหาท่ีปรากฏในเค้าโครงการวิจยั คืออะไร ? การเตรียมการเพ่ือ

ความส าเร็จของนกัวิจยั ต้องท าอยา่งไร ? จากประสบการณ์วิจยัท่ีผา่นมาเราสามารถตอบค าถาม

ตา่งๆได้ดงันี ้ 

การวิจัย คือ อะไร 

 

              ตามนิยามท่ีได้ การวิจยัจะเป็นการแสวงหาความจริง ในปัญหาท่ีต้องการค าตอบ หรือ

ต้องการความกระจ่าง โดยท่ีต้องระบวุา่ ปัญหานีม้นัคืออะไร หรือเก่ียวข้องกบัอะไรบ้าง จากนัน้ก็

ด าเนินกระบวนการตีความ วา่เพราะเหตใุดจึงมีความเก่ียวข้องกนั และเพราะเหตใุดจงึมีความเป็น

เหตเุป็นผลซึง่กนัและกนั 

 โดยประโยชน์ที่ได้จากการวิจัยในอาจารย์ระดับอุดมศึกษา พอจะสรุปได้สังเขป

ดังนี ้ 

1. ท าให้การสอน การถ่ายทอดความรู้ แก่นกัศกึษา มีความลกึซึง้แตกฉานขึน้ 

2. ช่วยให้การเขียนบทความวชิาการ หรือการเขียนต ารา มีมาตรฐานท่ีสงูขึน้ 
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3. เป็นการพฒันาแก่ผู้วิจยั เกิดการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

4. สามารถน าเอาความรู้ ประสบการณ์ท่ีได้ไปพฒันานกัศกึษา  เยาวชน และประชาชนไทย 

5. สามารถน าไปใช้ในงานท่ีปรึกษาการท าวิจยัแก่นกัศกึษาได้ดียิ่งขึน้ 

 

หน้าที่ และ ลักษณะส าคญัของเค้าโครงงานวิจัยเป็นอย่างไร ? 

หน้าที่ของเค้าโครงงานวิจยั 

1. เพื่อการสื่อความ แสดงตอ่ทัง้ผู้วิจยัเอง และผู้ให้ทนุ หรือผู้ศกึษางานวิจยัชิน้นีจ้ะได้มีความเข้าใจ

ตรงกนั 

2. เพื่อการวางแผนปฏิบตั ิแสดงถึงขัน้ตอนเพื่อจะให้ได้มาซึง่งานวิจยัชิน้นีต้ามกระบวนการท่ี

ถกูต้อง 

3. เพื่อเป็นสญัญาผกูมดั ก าหนดกรอบเวลาท่ีจะด าเนินงานวิจยัให้ได้ผลลพัธ์ท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ 
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ลักษณะส าคญัของเค้าโครงงานวิจัย 

1. มีเนือ้หาตรงไปตรงมา 

2. มิใช่วรรณกรรม 

3. จะต้องเรียบเรียงเนือ้หา ตามหวัข้อท่ีก าหนดเป็นสากล ซึง่มีระบบระเบียบ อยา่งชดัเจน 

ขัน้ตอนการทาวิจยัทางวทิยาศาสตร์ 

1.ก าหนดประเด็น    2.ส ารวจเอกสาร 

3.ก าหนดช่ือเร่ืองชัว่คราว    4.ก าหนดกรอบความคดิ 

5.ประเมินคณุคา่หวัเร่ือง    6.เลือกรูปแบบการวิจยั 

7.เลือกประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง  8.รวบรวมข้อมลู 

9.วิเคราะห์ข้อมลู    10.เขียนรายงาน 

 

ข้อผิดพลาด(ประจ า)ในการท าวิจัย 

1.ก าหนดปัญหาไม่ตรงประเดน็ 

–สนใจอะไรท่ีไม่ใช่ปัญหา 

–เน้นเทคนิคและกระบวนการปฏิบตัิมากไป 

•วิธีแก้ 

–มองปัญหาแบบเรียบง่าย 

•มองทีละปัญหา 

–ถ้าดเูหมือนมีหลายปัญหา จบัรวมให้เป็นเร่ืองเดียวกนัให้ได้ 
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–ถ้ารวมไมไ่ด้ ก็เลือกปัญหาท่ีจะท าทีละปัญหา 

•ก าหนดโจทย์ให้เป็น “ประโยคความเดยีว” 

•อา่นแล้วรับทราบได้ทนัทีวา่เป็นปัญหา “ไม่ต้องตีความ” 

–ถ้าต้องตีความ แปลวา่ ไม่ชดัเจน 

2.ไม่รู้ว่าปัญหามาจากไหน 

–มืดแปดด้าน ฟังปัญหาแล้วอึง้ไปเลย 

–แกเร่ืองหนึง่ มีอีกเร่ืองปดูขึน้มา 

•วิธีแก้ 

–ต้องมีความเข้าใจในเร่ืองท่ีเราต้องท า 

•ไม่มีก็ต้อง ค้นคว้า หาความรู้ ปรึกษา ผู้ รู้ 

–ต้องรู้แหลง่ข้อมลู และความรู้ 

–เรียนรู้จากท่ีผู้ อ่ืนเคยแก้ปัญหาเดียวกนัมา 

–นิยาม องค์ประกอบของปัญหา ไม่ชดัเจน 

3.ไม่รู้ว่าสถานะของการไม่มีปัญหาคืออะไร 

–โจทย์ท่ีเราระบวุา่เป็นปัญหา ไมเ่กิดขึน้อีกตอ่ไป 

–ปัญหา –ครอบครัวไมมี่ความสขุ 

–สถานะของการไมมี่ปัญหา –ครอบครัวมีความสขุ 

•วิธีแก้ 
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–แน่นอนวา่ปัญหาเมื่อแก้แล้วมกัจะมีปัญหาใหม่ 

•การมองปัญหา ต้องมองท่ี optimal “ทางสายกลาง” 

–ต้องมาการประเมินผลท่ีชดัเจน 

 

หวัข้อของเค้าโครงการวจิยั 

1. ความส าคญัของปัญหาการวิจยั และท่ีมา 

2. ปัญหาการวิจยั หลกั - รอง (จดุมุง่หมายของการวิจยั) 

3. การประมวลเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

4. ตวัแปร และนิยามปฏิบตักิาร 

5. สมมติฐาน 

6. กลุม่ตวัอยา่งและวิธีสุม่ 

7. การสร้าง และหาคณุภาพ ของเคร่ืองมือวดั 

8. วิธีสร้างสาเหต ุวิธีวดัผล 

9. วิธีด าเนินการวิจยั 

10. สถิติ ท่ีจะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

11. แผนการด าเนินงาน 

12. บรรณานกุรม และ    

13. ภาคผนวก 
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เกณฑ์การพจิารณามาตรฐานเค้าโครงการวิจัย เป็นอย่างไร ? 

เกณฑ์การพจิารณามาตรฐานเค้าโครงการวิจัย (ขัน้ต้น) 

ด้านที่พจิารณา ส่วนของเค้าโครงที่ด ู เพื่อประเมนิ 

1. ความน่าจะวจิัย 1. ช่ือเร่ือง 

2. ลักษณะและความส าคัญของ

ปัญหาวจิัย 

3. การประมวลเอกสาร 

1. ค าตอบมีหรือไม่ 

2. ความซ า้ซ้อน 

3. ความรู้เก่ียวกับวจัิยอ่ืนๆ 

4. ประโยชน์ด้านประยุกต์ใช้ 

5. ความต่อเน่ืองกับมวล

ความรู้เดมิ 

2. คุณภาพทาง 

    วชิาการของ 

    ผู้เสนอ 

1. จบอะไร ระดับใด 

2. ผลงานวจิัยเดมิ 

3. งานวจิัยที่เกี่ยวกับเร่ืองที่จะท า 

4. มีงานวจิัยน าร่อง 

5. ประมวลเอกสาร 

1. ความรู้ในเนือ้หาวชิาการ 

2. ความเชี่ยวชาญทางการวจิัย

ประสบการณ์การวจิัยที่ตรง

กับเร่ือง 

3. ความเหมาะสม 

    ของวิธีการวจิัย 

1. การประมวลเอกสาร : ก าหนด

ตัวแปร  นิยามปฏิบัตกิาร  

สมมตฐิาน 

2. วธีิการวจิัย : การวัด กลุ่ม

ตัวอย่าง วธีิด าเนินการ 

3. สถติทิี่จะใช้ 

1. ทักษะทางวธีิวจัิยของผู้

เสนอ 

2. ทักษะในการสร้างเคร่ืองมือ

วัด 

ความรู้ในการเลือกใช้สถติิ

ที่เหมาะสมกับ  ตัวแปรและ

สมมตฐิาน 
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ปัญหาที่ปรากฎในเค้าโครงการวิจัยที่ขอทุน 

1. ช่ือเร่ืองวิจยั ไมเ่ป็นงานวจิยั  
2. ผู้ เสนอยงัไมไ่ด้เจียรนยัปัญหาทางการวิจยัของตน ให้ “คม-ชดั-ลกึ” และโจทย์วิจยั หรือโจทย์
ปัญหา 
- ไม่ชดัเจน 
- ไม่เป็นงานใหม ่ 
- ไม่เป็นงานเพิ่มเตมิหรือพฒันา ตอ่ยอดงานเดิม 
- ไม่คุ้มคา่ 

3. การประมวลเอกสารไม่เข้ามาตรฐานท่ีจะน ามาเป็นพืน้ฐานการวิจยัของตน  

4. ท าวิจยันอกสาขาของตน และไมป่ระมวลเอกสารในสาขาท่ีตนข้ามไปท าวิจยั 

5. การวิจยัขัน้สงูต้องมีสมมติฐานทางการวิจยั 

6. ควรมีการพฒันาเค้าโครงการวิจยั โดยผู้ เช่ียวชาญก่อนให้ทนุ 

7. ผู้ เสนอไมไ่ด้เตรียมตวัเขียนเค้าโครงการวิจยัให้ถกูต้องตามแบบฟอร์มท่ีเข้ามาตรฐาน 

8. เขียนสัน้เกินไป จนไม่มีรายละเอียดพอท่ีกรรมการจะพิจารณาได้ 

9. ไม่บอกปริมาณและคณุภาพของงาน เช่น ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง จ านวนตวัแปร วิธีการ

วิเคราะห์ตามสมมติฐาน จงึไมส่ามารถจะพิจารณาระยะเวลาการวิจยั และทนุท่ีควรจะได้รับ 

การเตรียมตวัเพื่อความส าเร็จของนักวิจัย 

1. ศกึษาและท าตามนโยบาย ของฝ่ายท่ีให้ทนุวิจยั 

2. ปรึกษาผู้ เก่ียวข้อง เช่น เจ้าหน้าท่ีในหนว่ยท่ีให้ทนุ หรือผู้ ท่ีเคยได้รับทนุมาก่อน 

3. ประมวลเอกสารให้ลกึและสมบรูณ์ท่ีสดุ และพฒันาความคิด – ทกัษะของตนตามไปด้วย 

4. ในการแข่งขนั ผู้ทุ่มเทความพยายามมาก จนได้งานท่ีเป็นเลศิ  คือ ผู้ชนะ 
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            โดยสรุป  การขบัเคลื่อนงานวจิยัท่ีดี จ าเป็นต้องอาศยัความรู้ความเข้าใจในการ

เขียนโครงร่างการวิจยั ซึง่เปรียบเสมือนข้อตกลง ระหวา่งผู้วิจยั และผู้ให้ทนุ จงึควร

พฒันาขึน้ ก่อนท่ีจะเร่ิม ด าเนินการวิจยั เพื่อแสดง รายละเอียดตา่งๆ โดยมีเป้าหมาย 

เพื่อให้ได้ผลงานวิจยั ท่ีถกูต้อง และเช่ือถือได้ มีมาตรฐานงานวิจยัท่ีสงู อีกทัง้ยงัต้องเลือก

โจทย์และปัญหาอยา่งรัดกมุ และศกึษารายละเอียด ข้อเสนอแนะและเกณฑ์การพิจารณา

จากแหลง่ทนุตา่งๆอยา่งครบถ้วน 
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