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บทคดัย่อ 

 

ชื#อวจิยั   การพฒันากระบวนการการคิดทางประวติัศาสตร์ ของนกัเรียนชั>นมธัยมศึกษาปีที# 3 โครงการภาค

ภาษาองักฤษโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาดว้ยวธีิการเรียนแบบร่วมมือ 

ผูว้จิยั  นางสาวนวลมรกต  ทวทีอง 

ปีการศึกษา 2565 

 

บทคดัย่อ 

 การพฒันากระบวนการการคิดทางประวติัศาสตร์ ของนักเรียนชั>นมัธยมศึกษาปีที# 3 

โครงการภาคภาษาองักฤษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ มี

วตัถุประสงค์ในการวิจยัเพื#อศึกษาพฤติกรรมการการเรียนในรายวิชาประวติัศาสตร์ และเพื#อยกระดบั

ผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนในรายวิชาประวติัศาสตร์ ระดบัชั>นมธัยมศึกษาปีที# 3โดยกลุ่มตวัอยา่งที#ใชใ้นการ

วจิยัครั> งนี>  ไดแ้ก่ นกัเรียนชั>นมธัยมศึกษาปีที# 3 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา ไดม้าโดยการ

เลือกแบบเจาะจง ดว้ยการตั>งสมมุติฐานว่า หลงัการใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือแลว้ นักเรียนจะมี

ผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนที#สูงขึ>นโดยมีเครื#องมือในการวิจยั ไดแ้ก่ สมุดบนัทึกพฤติกรรมแผนการจดัการ

เรียนรู้ และแบบทดสอบผลสมัฤทธิQ ทางการเรียน 

ผลการวิจยัปรากฏว่า ผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัจากที#เรียนดว้ยกระบวนการเรียนรู้

แบบร่วมมือ สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งชดัเจน และนกัเรียนที#เรียนดว้ยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ โดยรวมแต่ละกลุ่มมี

คะแนนพฒันาการอยูใ่นระดบัคุณภาพที#ดี 
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บทที1 V 

บทนํา 

ที7มาและความสําคญั 

การศึกษาถือเป็นปัจจยัสาํคญัอนัดบัตน้ๆในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์อนัเป็นกาํลงัสาํคญัในการ

พฒันาประเทศทุกดา้น ดว้ยภาวะความเปลี#ยนแปลงและผนัผวนในโลกยุคปัจจุบนัจึงมีผลกระทบต่อการ

จดัการเรียนการสอน และทาํใหก้ารพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนเกิดไดไ้ม่เตม็ประสิทธิภาพ การเปลี#ยนแปลง

ของยคุสมยัก่อใหเ้กิดแรงกดดนัในทุกดา้นของสงัคมไทย ทั>งนี> เพราะปัญหาใน อดีตที#สั#งสมมาอยา่งยาวนาน

ลว้นมีตน้เหตุมาจากความลา้หลงัในเรื#องการศึกษา (ถวลัยม์าศจรัส. 2544: คานา)  

ทั>งนี>  อนาคตของประเทศไทยลว้นขึ>นอยูก่บัเดก็และ เยาวชน เพราะในโลกยคุใหม่ การแข่งขนัขึ>นอยู่

กบัความรู้และความสามารถของคนในชาติจึงจาํเป็นตอ้งปฏิรูป การเรียนรู้เพื#อเสริมสร้างศกัยภาพของ

เยาวชนใหส้ามารถคิดเป็น ทาํเป็นมีทกัษะในการจดัการ มีคุณธรรมและ ค่านิยมที#ดีงาม และรักการแสวงหา

ความรู้อยา่งต่อเนื#อง (รุ่งแกว้แดง. 2544: 11) หัวใจของการปฏิรูปการศึกษา คือ การปฏิรูปการเรียนรู้หัวใจ

ของการปฏิรูปการเรียนรู้คือการปฏิรูปจากการยดึเนื>อหาวิชา มายดึนกัเรียนเป็นตวัตั>งหรือ ที#เรียกวา่ นกัเรียน

สําคญัที#สุด (ประเวศ วะสี. 2544: 5) ซึ# งสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช2542 

หมวดที#4 มาตราที#2 ที#ระบุว่า การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ

พฒันาตนเองไดแ้ละถือว่านกัเรียนสาํคญัที#สุด กระบวนการจดัการศึกษา ตอ้งส่งเสริมให้นกัเรียน สามารถ

พฒันาตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพและมาตรา 24 กระบวนการจดัการเรียนรู้ กล่าววา่ ให ้สถานศึกษาและ

หน่วยงานที#เกี#ยวขอ้งดาํเนินการจดัการศึกษาโดยจดัเนื>อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบั ความสนใจ

และความถนดัของผูเ้รียนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล ฝึกทกัษะกระบวนการคิด การจดัการ การ

เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใชเ้พื#อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา (สํานักงาน คณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ. 2545:13) หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั>นพื>นฐาน พ.ศ. 2551 เป็นหลกัสูตรที#มุ่งพฒันา

ผู ้เ รียนให้เป็นคนดี มี ปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ จึงกําหนด

ความสามารถในการคิดเป็นหนึ# ง ในจุดมุ่งหมายเพื#อให้เกิดกบัผูเ้รียน เมื#อจบการศึกษาขั>นพื>นฐาน คือ มี

ความรู้ ความสามารถในการสื#อสาร การ คิดการแกปั้ญหา การใชเ้ทคโนโลย ีและมีทกัษะชีวติ  

การศึกษาเป็นการพฒันาชีวติ ทาํใหเ้กิดการเปลี#ยนแปลงของชีวติที#จะดาํเนินไปหรือมีความเป็นอยูที่#

ดีขึ>น และเป็นพื>นฐานสาํคญัในการขบัเคลื#อนสงัคมและประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้ทั>งนี>การพฒันาคุณภาพ
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ชีวิตและการขดัเกลาทางสังคมโดยผ่านกระบวนการศึกษาที#ถูกตอ้งจะเป็นการสร้างบุคลากรที#มีคุณภาพ  

เพื#อพฒันาคุณภาพชีวิตตนเอง พฒันาครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดงันั>นการศึกษาจึงเป็นการ

พฒันาและเป็นเครื#องมือสาํหรับพฒันาบุคลากรของชาติ ทาํใหพ้ฤติกรรมและการดาํเนินชีวิตเป็นไปในทาง

สร้างสรรค ์สามารถดาํเนินชีวติไดอ้ยา่งผาสุก มั#นคงคิดเป็น ทาํเป็นแกปั้ญหาเป็น มีความรู้คู่คุณธรรม 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2553  มาตรา 6 ไดก้าํหนดแนวทางการจดัการศึกษาของชาติ

ไว ้ดงันี>  การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื#อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยที์#สมบูรณ์ทั>งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา

ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้#นได ้อยา่งมีความสุข 

จากปัญหาที#พบในระดับชั>นเรียนในรายวิชาประวติัศาสตร์ ระดับชั>นมธัยมศึกษาปีที# 3 พบว่า

นักเรียนมีผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนตํ#า จึงทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจในการศึกษาและแกปั้ญหาการเรียนที#มี

ผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนของนกัเรียนระดบัชั>นมธัยมศึกษาปีที# 3 โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือใน

การแกไ้ขปั้ญหาดงักล่าว 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื#อศึกษาพฤติกรรมการการเรียนในรายวชิาประวติัศาสตร์ ระดบัชั>นมธัยมศึกษาปีที# 3 
2. เพื#อยกระดบัผลสมัฤทธิQ ทางการเรียนในรายวชิาประวติัศาสตร์ ระดบัชั>นมธัยมศึกษาปีที# 3 

คาํถามการวจัิย 

1. กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยยกระดบัผลสมัฤทธิQ ทางการเรียนในรายวิชาประวติัศาสตร์ 
ระดบัชั>นมธัยมศึกษาปีที# 3ไดอ้ยา่งไร 

ความสําคญัของการวจัิย 

ผลของการวิจยัสามารถใช้เป็นแนวทางสําหรับครูและผูที้#สนใจไดใ้ช้เป็นแนวทางในการแกไ้ข

ปัญหาพฤติกรรมที#ไม่พึงประสงค ์และส่งเสริมพฒันาการตามศกัยภาพของนกัเรียนใหส้ามารถเรียนไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพมากที#สุด 

 

ขอบเขตในการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
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ประชากร : ประชากรที#ใชใ้นการวจิยัครั> งนี>  คือเดก็นกัเรียนระดบัชั>นมธัยมศึกษาปีที# 3 หอ้ง 2

โครงการภาคภาษาองักฤษ 

กลุ่มตัวอย่าง : กลุ่มตวัอยา่งที#ใชใ้นการวจิยัครั> งนี> เลือกแบบเจาะจง จากระดบัชั>นที#มีปัญหาดา้น

ผลสมัฤทธิQ ทางการเรียนมากที#สุด จาํนวน 28 คน 

เนื]อหาที7ใช้ในการวจัิยไดแ้ก่ รายวชิาประวติัศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและ

วฒันธรรม 

ระยะเวลาในการศึกษา ไดแ้ก่ ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที# 2 

ตัวแปรที7ใช้ในการวจัิย 

ตวัแปรตน้ : การใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาผลสมัฤทธิQ ทางการ

เรียนตํ#า 

ตวัแปรตาม : ผลสมัฤทธิQ ทางการเรียนตํ#า 

กรอบแนวคดิการวจัิย 

การวิจยัครั> งนี>  ผูว้ิจยัตอ้งการใหน้กัเรียนมีระดบัผลสัมฤทธิQ ทาการเรียนที#สูงขึ>น ดงันั>นผูว้ิจยัจึงไดน้าํ

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ มาประยุกต์ใช้เพื#อศึกษาและแกไ้ขปัญหาผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนของ

นกัเรียนอยา่งเป็นระบบ ตามกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ# งเป็นกระบวนการที#ถูกสร้างขึ>นเพื#อพฒันาให้

นกัเรียนมีความเชื#อมั#นในตวัเอง พฒันาความคิด ยกระดบัผลสมัฤทธิQ ทางการเรียน ส่งเสริมบรรยากาศในการ

เรียน ส่งเสริมทกัษะการทาํงานร่วมกนั ช่วยการปรับตวัในสังคมให้ดีขึ>น   และเป็นกระบวนการเรียนรู้ที#มี

ความหลากหลาย ดึงดูดความสนใจในการเรียน ให้นกัเรียนไดมี้จิตใจที#จดจ่ออยูใ่นการเรียนรู้มากขึ>น ตาม

กรอบแนวคิดในการวจิยัดงันี>  

 

 

 

สมมุติฐานในการวจัิย 

หลงัการใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือแลว้ นกัเรียนจะมีผลสมัฤทธิQ ทางการเรียนที#สูงขึ>น 

ประโยชน์ที7คาดว่าจะได้รับ  

1. นกัเรียนมีผลสมัฤทธิQ ทางการเรียนที#สูงขึ>น 

2. นกัเรียนมีความเชื#อมั#นในตนเองมากขึ>น 

กระบวนการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

 

 ผลสมัฤทธิQ ทางการเรียนตํ#า 
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3. นกัเรียนเกิดทกัษะการทาํงานร่วมกนั 

4. นกัเรียนรู้จกัปรับตวัในสงัคมไดดี้ขึ>น 

บทที1 X 

เอกสารและงานวจิยัที1เกี1ยวข้อง 

 

ในการวิจัยเรื# อง การยกระดับผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนในรายวิชาประวติัศาสตร์  ระดับชั> น

มธัยมศึกษาปีที# 3 ดว้ยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัที#เกี#ยวขอ้งและได้

นาํเสนอตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี>  

1. หลกัสูตรการศึกษาขั>นพื>นฐาน 2551 

- การจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั>นพื>นฐาน 2551 

-  การวดัและประเมินผลคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรการศึกษาขั>นพื>นฐาน 2551  

      2. หลกัการจดัการการเรียนรู้ 

3.การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 3.1 ความหมายและแนวคิดของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 3.2 ทฤษฎีและหลกัการของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

3.3องคป์ระกอบของการเรียนแบบร่วมมือ 

3.4 ประเภทของกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

3.5  ขอ้ดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

3.6 รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเชิงทฤษฎี 

4. วจิยัที#เกี#ยวขอ้ง 
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1. หลกัสูตรการศึกษาขั+นพื+นฐาน 2551 

หลกัสูตรการศึกษาขั>นพื>นฐาน 2551 จัดทาํขึ>นโดยมีวตัถุประสงค์ที#สอดคล้องกับหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงคือ เพื#อพฒันาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษาขั>นพื>นฐานให้มีคุณภาพดา้น

ความรู้ มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์เพื#อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอื้#นในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็น

พลเมืองไทยและพลโลก และมีทกัษะที#จาํเป็นสําหรับการดาํรงชีวิตในสังคมที#มีการเปลี#ยนแปลงและ

แสวงหาความรู้เพื#อพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื#องตลอดชีวติ 
 

การจัดการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั]นพื]นฐาน 2551 

1. หลกัการจัดการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้เพื#อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะสาํคญัและ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามที#กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั>นพื>นฐาน โดยยึดหลกัว่า 

ผูเ้รียนมีความสําคญัที#สุด เชื#อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้ยึดประโยชน์ที#เกิดกบั

ผูเ้รียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียน สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ 

คาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลและพฒันาการทางสมอง เนน้ใหค้วามสาํคญัทั>งความรู้ และคุณธรรม 

2.  กระบวนการเรียนรู้ 

การจดัการเรียนรู้ที#เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผูเ้รียนจะตอ้งอาศยักระบวนการเรียนรู้ที#หลากหลาย เป็น

เครื# องมือที#จะนาํพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ที#จาํเป็นสําหรับผูเ้รียน อาทิ 

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม 

กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแกปั้ญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบติั 

ลงมือทําจริง  กระบวนการจัดการ  กระบวนการวิจัย  กระบวนการเรียนรู้การเ รียนรู้ของตนเอง 

กระบวนการพฒันาลกัษณะนิสยั  

กระบวนการเหล่านี> เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ที#ผูเ้รียนควรไดรั้บการฝึกฝนพฒันา เพราะจะ

สามารถช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ บรรลุเป้าหมายของหลกัสูตร  

3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้  

ผูส้อนตอ้งศึกษาหลกัสูตรสถานศึกษาให้เขา้ใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ชี> วดัสมรรถนะสําคญัของ

ผูเ้รียนคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์แลว้จึงพิจารณาออกแบบการจดัการเรียนรู้ โดยเลือกใชว้ธีิสอนและเทคนิค
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การสอน สื#อ/ แหล่งเรียนรู้ การวดัและประเมินผล เพื#อให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาเต็มตามศกัยภาพและบรรลุตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ซึ# งเป็นเป้าหมายที#กาํหนด 

 

การวดัและประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามหลกัสูตรการศึกษาขั]นพื]นฐาน 2551 

การพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคเ์ป็นส่วนหนึ# งของการจดัการเรียนรู้และการประเมินผูเ้รียน  

เพื#อใหผ้า่นเกณฑต์ามที#สถานศึกษากาํหนดทุกระดบัการศึกษา 

 การจดักิจกรรมเพื#อพฒันาผูเ้รียนมีขั>นตอนการดาํเนินการดงัต่อไปนี>  

 ขั]นตอนที7 1   ศึกษาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั>นพื>นฐาน   นิยาม  

ตวัชี> วดั  พฤติกรรมบ่งชี>และเกณฑก์ารให้คะแนน  เพื#อพิจารณาว่าตวัชี> วดันั>นครอบคลุมและสอดคลอ้งกบั

ลกัษณะ  ธรรมชาติของวชิา  งาน  กิจกรรมที#รับผดิชอบหรือไม่ อยา่งไร 

 ขั]นตอนที7 2   ศึกษาแนวคิดทฤษฏี  หลกัการที#เกี#ยวขอ้งกบัการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 ขั]นตอนที7 3   ศึกษาแนวปฏิบัติในการพฒันาผูเ้รียนว่าจะดาํเนินการพฒันาคุณลักษณะอันพึง

ประสงคด์ว้ยวธีิใดดงัต่อไปนี>   คือ                   

1. บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้  8  กลุ่มสาระ 

2. จดัในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

3. จดัโครงการเพื#อพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

4. ปลูกฝังคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์โดยสอดแทรกในกิจวตัรประจาํวนัของสถานศึกษา                             

ขั]นตอนที7 4  ศึกษาขอ้มูลพื>นฐานของผูเ้รียนก่อนการพฒันา 

ขั]นตอนที7 5  สร้างหรือเลือกเครื#องมือที#เหมาะสม / สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัที# 

เลือกดาํเนินการตามขั>นตอนที#   3               

 ขั]นตอนที7 6  ดาํเนินการพฒันาผูเ้รียนตามแนวทางที#กาํหนดไวแ้ละประเมินเป็น 

ระยะ ๆ   ผูเ้รียนที#ไม่ผา่นเกณฑใ์หป้รับปรุงพฒันา แลว้ประเมินตามเกณฑที์#สถานศึกษากาํหนด 

 ขั]นตอนที7 7 รายงานผลการพฒันาต่อผูที้#เกี#ยวขอ้ง 
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แผนผงัที7 1 ขั]นตอนการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 

ศึกษานิยาม  ตัวชี]วดั  พฤติกรรมบ่งชี]  ของแต่ละคุณลกัษณะ 

ศึกษาแนวคดิ  ทฤษฎ ี หลกัการ 

ศึกษาแนวปฏิบัติในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

สร้างหรือเลือกเครื7องมือที7เหมาะสมกบัแนวปฏิบัติ 

ดาํเนินการพฒันาและประเมินผู้เรียนโดยบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้/กจิกรรม

พฒันาผู้เรียน/โครงการ/สอดแทรกในกจิวตัรประจําวนั 

รายงานผลการพฒันาและประเมินคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

ศึกษาข้อมูลพื]นฐานของผู้เรียนก่อนการพฒันา 
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2. หลกัการจดัการการเรียนรู้ 

1. ในการจดัการการเรียนรู้การใหก้ารเสริมแรงภายหลงัการตอบสนองที#เหมาะสมของผูเ้รียนจะช่วย

เพิ#มอตัราการตอบสนองที#เหมาะสม นั>น 

2. การเวน้ระยะการเสริมแรงอยา่งไม่เป็นระบบ หรือเปลี#ยนรูปแบบการเสริมแรงจะช่วยใหก้าร

ตอบสนองของผูเ้รียนคงทนถาวร เช่น ถา้ผูส้อนชมวา่“ดีมาก” ทุกครั> งที#ผูเ้รียนตอบถูกอยา่งสมํ#าเสมอ ผูเ้รียน

จะเห็นความสาํคญัของแรงเสริมนอ้ยลง ผูส้อนควรเปลี#ยนเป็นแรงเสริมแบบอื#นบา้ง เช่น ยิ>มพยกัหนา้ หรือ

บางครั> งอาจไม่ใหแ้รงเสริม 

3. การลงโทษที#รุนแรงเกินไปผลเสียมาก ผูเ้รียนอาจไม่ไดเ้รียนรู้หรือจาสิ#งที#เรียนไดเ้ลยควรใช้

วธีิการงดการเสริมแรงเมื#อผูเ้รียนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์เช่น การใชถ้อ้ยคาไม่สุภาพของผูเ้รียน แมไ้ด้

บอกและตกัเตือนแลว้กย็งัใชอี้ก ผูส้อนควรงดการตอบสนองต่อพฤติกรรมนั>น เมื#อไม่มีใครตอบสนอง 

ผูเ้รียนจะหยดุพฤติกรรมนั>นไปในที#สุด 

 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ ( Learning theory) เป็นกรอบงานวิจยัที#จดัระบบของความรู้หรือขอ้มูล และเหตุการณ์

เรียนรู้ที#ซบัซอ้น ซึ# งเป็นการจดัระบบใหม่ของประสบการณ์เดิมที#มีมาก่อน หรือเป็นหลกัการของการเกิดการ

เรียนรู้ที#สามารถทาการทดสอบได ้สามารถนาอา้งอิงถึงเหตุการณ์และประยุกต์ให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้ม

ต่างๆ ที#ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ทฤษฎีการเรียนรู้มีพฒันาการมาจากทฤษฎีจิตวิทยา ซึ# งมีการศึกษาทดลองเริ#ม

ตั>งแต่ตน้ศตวรรษที# 20 เป็นตน้มา4 

ทฤษฎีการเรียนรู้ (learning theory) การเรียนรู้คือกระบวนการที#ทาํให้คนเปลี#ยนแปลงพฤติกรรม 

ความคิด คนสามารถเรียนไดจ้ากการไดย้ินการสัมผสั การอ่าน การใชเ้ทคโนโลยี การเรียนรู้ของเด็กและ

ผูใ้หญ่จะต่างกนั เดก็จะเรียนรู้ดว้ยการเรียนในหอ้ง การซกัถาม ผูใ้หญ่มกัเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์ที#มีอยู ่แต่

การเรียนรู้จะเกิดขึ>นจากประสบการณ์ที#ผูส้อนนาํเสนอ โดยการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน ผูส้อน

จะเป็นผูที้#สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที#เอื>ออาํนวยต่อการเรียนรู้ ที#จะให้เกิดขึ>นเป็นรูปแบบใดก็ไดเ้ช่น 

ความเป็นกนัเอง ความเขม้งวดกวดขนั หรือความไม่มีระเบียบวินยั สิ#งเหล่านี> ผูส้อนจะเป็นผูส้ร้างเงื#อนไข 

และสถานการณ์เรียนรู้ให้กบัผูเ้รียน ดงันั>นผูส้อนจะตอ้งพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน รวมทั>งการสร้าง

ปฏิสมัพนัธ์กบัผูเ้รียน5 

ความสําคญัของทฤษฎกีารเรียนรู้ 
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ทฤษฎีเกิดจากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้เท็จจริงที#ตอ้งอาศยัเหตุผลเพื#อนาํไปสู่การเกิด

ระเบียบกฎเกณฑ์ที#ต้องอาศัยการศึกษาค้นควา้หาข้อมูลจากปรากฏการณ์ต่างๆ แล้วนํามาตรวจสอบ

สมมติฐาน เมื#อเกิดความมั#นใจและเชื#อมั#นไดแ้ลว้จึงสรุปความคิดที#เป็นรูปธรรมนั>นออกมาเป็นทฤษฎีต่อไป

แลว้ทฤษฎีเหล่านั>น กจ็ะสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัไดใ้นโอกาสที#เหมาะต่อไป ในการปฏิบติังานใดๆ ถา้หาก

ผูด้าํเนินการปราศจากหลกัการและทฤษฎีเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน ยอ่มประสบปัญหาและอุปสรรคได้

โดยง่าย สําหรับการจดักระบวนการเรียนรู้นั>น ถา้เราไดท้าํความเขา้ใจเกี#ยวกบัแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้

ย่อมจะเกิดประโยชน์และสามารถนาํแนวคิดจากทฤษฎีต่างๆ ไปประยุกต์ใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้งในโอกาสที#

เหมาะสม เรื#องนี>  สุวฒัน์ วฒันวงค ์ไดส้รุปไวว้า่ ทฤษฎีและการปฏิบติังานเป็นสิ#งที#ควรทาํควบคู่กนัไปเสมอ 

ดงัคาํกล่าวของคิดต ์(Kid,197 อา้งอิงใน สุวฒัน์ วฒันวงค,์ 2538 : 36) ที#ว่า ทฤษฎีที#ไม่สามารถนาํไปสู่การ

ปฏิบติัได้ เป็นสิ# งที#ไร้ความหมาย และการปฏิบติังานที#ขาดทฤษฎีก็เปรียบเหมือนคนตาบอด” (Theory 

without practice is empty , and practice without theory is blind)6 

 

กระแสแนวคดิที7มีอทิธิพลต่อการเกดิทฤษฎกีารเรียนรู้ 

แต่เดิมนกัคิดมกัใชว้ิธีการสร้างองคค์วามรู้ในเชิงปรัชญาในการอธิบายและพิสูจน์ ยืนยนัความคิด

เชิงปรัชญาของตน แต่ต่อมาเมื#อโลกมีความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีากขึ>นจึงไดมี้การ

นากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Process) มาใชใ้นการพิสูจน์ ทดสอบแนวความคิด ความเชื#อ 

เหล่านั>น เป็นผลให้เกิดทฤษฎีและหลกัการทางการศึกษาขึ>นเป็นจานวน มากความเชื#อดา้นการศึกษา หรือ

การจดัการการเรียนรู้ที#ผ่านในช่วงคริสตศ์ตวรรษที# 20 นั>น ไดใ้ห้ความสาํคญัอยา่งมากกบัเรื#องศาสตร์และ

ศิลป์ที#ใชใ้นการสอนเด็ก โดยไดรั้บอิทธิพลมาจากกระแสความคิดทางวิทยาศาสตร์ และกระแสความคิด

เกี#ยวกบัศิลปะดา้นการสอนประกอบดงันี>  

1. กระแสความคิดทางวทิยาศาสตร์ แนวคิดทางวทิยาศาสตร์เป็นแนวคิดที#แสดงใหเ้ห็นถึง 

การศึกษาคน้ควา้เพื#อแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ดว้ยวธีิการที#เคร่งครัดต่อระเบียบวธีิการวจิยั โดยเนน้การทดลอง 

ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที# 20 กระแสความคิดทางวิทยาศาสตร์ ไดรั้บความสนใจเป็นอยา่งมาก มีนกัการศึกษา

ไดใ้ชแ้นวทางการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ในการศึกษา คน้ควา้ นบัเป็นการวิจยัอย่างมีกฎเกณฑ์มากกว่า

การศึกษาในระยะที#ผา่นมาในอดีตซึ#งอาศยัเพียงความเชื#อถือลอยๆ เท่านั>น วธีิดงักล่าวนาสู่การเกิดทฤษฎีการ

เชื#อมโยงของธอร์นไดคขึ์>นในเวลาต่อมา 

2. กระแสความคิดเกี#ยวกบัศิลปะดา้นการสอน เป็นแนวคิดที#เนน้ศิลปะในการเรียนรู้โดย

การคน้หาวิธีการในการรับความรู้แบบใหม่ๆ แลว้ทาการวิเคราะห์ถึงความสาํคญัของประสบการณ์ที#จะทาํ

ใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ ลกัษณะแนวคิดที#สาํคญัคือ การคิดที#ว่า การเรียนรู้นั>นควรจะมีการเริ#มตน้โดยใช้

สถานการณ์ต่างๆ มากกวา่เริ#มตน้จากเนื>อหาวิชา ทั>งนี> วิธีการสอนแบบดั>งเดิมทั#วไปที#ใชก้นัอยูม่กัเริ#มตน้จาก

ตวัผูส้อน (Teacher center) หรือจากเนื>อหาวิชาเป็นอนัดบัแรก (Subject Matter) แลว้จึงมองดูที#ตวัผูเ้รียนเป็น

ส่วนที#สอง ลกัษณะการเรียนการสอนแบบดงัเดิมนั>นผูเ้รียนจะตอ้งพยายามปรับตวัเองใหเ้ขา้กบัหลกัสูตรซึ# ง
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ต่างจากศาสตร์และศิลป์ดา้นการสอนในช่วงศตวรรษที# 20 ที#ปรับเปลี#ยนแนวคิดมาสู่การจดัการการเรียนรู้ที#

เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั (Child Center) โดยมีจุดเน้น ให้ผูเ้รียน เป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้เป็นผูส้ร้างองค์

ความรู้ดว้ยตนเองและมีผูส้อนเป็นผูเ้อื>ออานวยความสะดวก ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสังคม(Social learning Theory) 

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ บุคคลที#ไดชื้#อวา่เป็นผูศึ้กษาคน้ควา้เกี#ยวกบัทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมใน

ระยะแรก คือ มิลเลอร์และ ดอลลาร์ด (Miller and Dillard) ทั>งสองท่านไดเ้ขียนหนงัสือชื#อ“Social Learning 

and Limitation” ในปี 1941 โดยชี> ให้เห็นว่ามีความจาเป็นเสมอไปที#จะตอ้งเสริมแรงพฤติกรรมเพื#อให้เด็ก

แสดงพฤติกรรมที#เหมาะสม โดยแนะนาวา่ การเสริมแรงและการเรียนรู้สามารถเกิดขึ>นในตวัเด็กเองได ้เมื#อ

พฤติกรรมของเดก็สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของคนอื#น 

แบนดูรา (Bandura) เป็นอีกผูห้นึ#งที#สนบัสนุนแนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสงัคมไดเ้สนอนิยามของ

ทฤษฎีในหนงัสือ “Social Foundations of Thought and Action” ในปี 1969 โดยไดอ้ธิบายการสงัเกตและการ

เลียนแบบพฤติกรรมของตวัแบบดว้ย 4 กระบวนการ คือ ความใส่ใจ(Attention) การจดจา (Motivation) ซึ# ง

เป็นแรงเสริมที#มาจากบุคคลใดบุคคลหนึ# งโดยตรงหรือ จากการคาดหวงัว่าจะไดรั้บรางวลัเหมือนตวัแบบ 

(พรรณี ช. เจนจิต, 25: 3 383 6) 

 

แนวคดิทฤษฎกีารเรียนรู้ในช่วงคริสต์ศตวรรษที7 20 

ในช่วงคริสตศ์ตวรรษที# 20 มีนักคิดและนักจิตวิทยาเกิดขึ>นจานวนมากและแนวคิดเริ# มมีความ

หลากหลายขึ>น ทฤษฎีการเรียนรู้ในยุคนี> เริ# มมีลกัษณะของความเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ>น มีการนาํแนว

ทางการทดลองตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาใชม้ากขึ>นเป็นลา สามารถจดัเป็นกลุ่มทฤษฎีการเรียนรู้

ใน ยคุนี>ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ดงันี>  

1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) นักคิดในกลุ่มนี> มองธรรมชาติมนุษยใ์น

ลกัษณะที#เป็นกลางคือ ไม่ดี ไม่เลว การกระทาต่างๆ ของมนุษยเ์กิดจากอิทธิพลของสิ#งแวดลอ้มภายนอก 

พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดจากการตอบสนองต่อสิ#งเร้า (Stimulus- Response) การเรียนรู้เกิดจากการเชื#อมโยง

ระหวา่งสิ#งเร้าและการตอบสนอง กลุ่มพฤติกรรมนิยมใหค้วามสนใจกบั“พฤติกรรม” มากเพราะพฤติกรรม

เป็นสิ#งที#เห็นไดช้ดัเจน สามารถวดัไดแ้ละทดสอบไดห้มายหลกัของนกัพฤติกรรมนิยม คือ การคน้หาและ

ระบุถึงกฎที#สามารถควบคุมการเรียนรู้ โดยใหค้วามสุขใจต่อความสัมพนัธ์ระหวา่ง สิ#งเร้าและการอบสนอง 

ซึ# งสิ#งเร้า หมายถึง เหตุการณ์หรือสิ#งใด ๆ ที#สามารถรับรู้ไดโ้ดยผ่านอวยัวะรับสัมผสัของบุคคลส่วนการ

ตอบสนอง หมายถึงการที#บุคคลแสดงอาการโตต้อบต่อสิ#งเร้าที#รับรู้ 

2. ทฤษฏีการเรียนรู้ของกลุ่มพุทธินิยม (Cognitive) นกัคิดในกลุ่มพุทธินิยม หรือกลุ่มความรู้ความ

เขา้ใจ หรือกลุ่มที#เนน้กระบวนการทางปัญญา หรือความคิด นกัคิดกลุ่มนี> เริ#มขยายขอบเขตของความคิดที#

เนน้ทางดา้นพฤติกรรมออกไปสู่กระบวนการทางความคิด ซึ# งเป็นกระบวนการภายในของสมองโดยเชื#อวา่
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การเรียนรู้ของมนุษยไ์ม่ใช่เรื#องของพฤติกรรมที#เกิดจากกระบวนการตอบสนองต่อสิ#งเร้าเพียงเท่านั>น การ

เรียนรู้ของมนุษย ์มีความซบัซอ้นยิ#งไปกวา่นั>น การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางความคิดจากการสะสมขอ้มูล 

การสร้างความหมาย สร้างความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และการดึงขอ้มูลออกมาใช้ในการกระทาและการ

แกปั้ญหาต่างๆ การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาของมนุษยใ์นการที#จะสร้างความรู้ความเขา้ใจ

ใหแ้ก่ตนเอง 

3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) นกัคิดกลุ่มมนุษยนิยมใหค้วามสาํคญัของความ

เป็นมนุษย ์และมองมนุษยว์า่มีคุณค่ามีความดีงาม มีความสามารถ มีความตอ้งการ และมีแรงจูงใจภายในที#

จะพฒันาศกัยภาพของตนหากบุคคลไดรั้บอิสรภาพและเสรีภาพมนุษยจ์ะพยายามพฒันาตนเองไปสู่ความ

เป็นมนุษยที์#สมบูรณ์ 

ทฤษฎกีารเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน ( Eclecticism) กลุ่มนี>จะผสมผสานแนวคิดระหวา่งพฤติกรรมนิยม

และพุทธินิยม B (Behavior Cognitive) โดยอาศยัทฤษฎีและหลกัการที#หลากหลายของทั>งสองแนวคิด เช่น 

แนวคิดของกาเย่ เป็นตน้ โดยกาเย่เชื#อว่าความรู้สึกมีสิ#งหลายประเภท บางประเภทสามารถเขา้ใจไดอ้ย่าง

รวดเร็วโดยไม่ตอ้งใชค้วามคิดที#ลึกซึ> ง บางประเภทมีความซบัซอ้นมากจาเป็นตอ้งใชค้วามสามารถในชั>นสูง 

กาเยไ่ดจ้ดัลาดบัขั>นการเรียนรู้ซึ# งเริ#มจากง่ายไปหายากโดยผสมผสานทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรม

นิยมและพทุธินิยมเขา้ดว้ยกนั 

 

ทฤษฎกีารเรียนรู้และหลกัการจัดการการเรียนรู้ 

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ที#เกิดขึ>นตั>งแต่อดีตถึงปัจจุบนัลว้นเป็นการเสนอมุมมองเกี#ยวกบัการเรียนรู้ที#

สามารถอา้งอิง ตรวจสอบได้ด้วยหลกัการและเหตุผลและสามารถประยุกต์ใช้ได้ไม่ยากนัก ผูเ้ขียนได้

รวบรวมทฤษฎีการเรียนรู้ที#เกิดขึ>นในช่วงคริสตศ์ตวรรษที# 20 และเห็นว่าสามารถนาแนวคิดจากทฤษฎีไป

ประยกุตสู่์หลกัการจดัการการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความหมายทั>งต่อผูเ้รียนและผูส้อน ดงันี>  

1. ทฤษฎกีารเชื7อมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike ค.ศ.1 814 – 1949)) 

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ ธอร์นไดค ์เป็นนกัจิตวทิยาในกลุ่มพฤติกรรมนิยม มีความเชื#อวา่การเรียนรู้

เกิดจากการเชื#อมโยงระหว่างสิ#งเร้ากบัการตอบสนอง ซึ# งมีหลายรูปแบบ บุคคลมีการลองผิดลองถูก (Trial 

and Error) ปรับเปลี#ยนไปเรื# อยๆ จนกว่าจะพบวิธีที#ดีและเหมาะสมที#สุดในการแก้ปัญหาและเป็นการ

ตอบสนองที#สามารถใหผ้ลที#พึงพอใจมากที#สุด เมื#อเกิดการเรียนรู้แลว้ บุคคลจะใชรู้ปแบบ การตอบสนองที#

เหมาะสมเพียงรูปเดียวและจะพยายามใชรู้ปแบบนั>นเชื#อมโยงกบัสิ#งเร้าในการเรียนรู้ต่อไปเรื#อย ๆ 

กฎการเรียนของธอร์นไดคส์รุปไดด้งันี>  (American Psychology Association, 2006) 

1.1 กฎแห่งผลลพัธ์ (Law of Effect) ระบุวา่การรู้ผลของการกระทาํที#ไดป้ฏิบติัไปแลว้จะก่อใหเ้กิด

ผลดีต่อการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนโดยวิธีการลองผิดลองถูก เมื#อบุคคลไดรั้บผลจากการกระทาํของตน

ในลกัษณะที#ตนเองพึงพอใจ โดยเฉพาะการไดรั้บรางวลั ยอ่มอยากจะเรียนรู้ต่อไป แต่ถา้ไดรั้บผลที#ไม่พึง

พอใจกจ็ะทาํใหไ้ม่อยากเรียนรู้อีก ดงันั>น การไดรั้บผลที#พึงพอใจจึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการเรียนรู้ 
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1.2 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) เป็นสิ#งที#เกี#ยวขอ้งสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม ที#จะทาํ

ใหผู้เ้รียนมีความพึงพอใจ การเรียนรู้จะเกิดขึ>นไดดี้ถา้ผูเ้รียนมีความพร้อมทั>งทางร่างกาย และจิตใจ 

1.3 กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การกระทาํและการปฏิบติัจริงของผูเ้รียนเป็นกระบวนการ

ที#จะทาํใหเ้กิดความเขม้แขง็ การฝึกหดัหรือกระทาํบ่อยๆ ดว้ยความเขา้ใจจะทาํใหก้ารเรียนรู้นั>นคงทนถาวร 

ถา้ไม่ไดฝึ้กหรือกระทาํซํ> าบ่อย ๆ การเรียนรู้นั>นจะไม่คงทนถาวร และในที#สุด อาจลืมไดจ้ากแนวคิดทฤษฎี

การเชื#อมโยงของ ธอร์นไดค ์สามารถสรุปหลกัการจดัการการเรียนรู้ไดด้งันี>  

1. การเรียนรู้เกิดขึ>นไดต้อ้งอาศยัทั>งการฝึกหดัและการไดรั้บรางวลั 

2. การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดเ้รียนแบบลองผิดลองถูกบา้ง (ในสถานการณ์ที#เหมาะสม)จะช่วยให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้วิธีการแกปั้ญหา จดจาการเรียนรู้ไดดี้ และเกิดความภาคภูมิใจในการที#ไดท้าํสิ#งต่าง ๆ 

ดว้ยตนเอง 

3. การสํารวจความพร้อมหรือการเตรียมความพร้อมให้กบัผูเ้รียนเป็นสิ#งจาํเป็นที#ตอ้งกระทาํก่อน

การสอนบทเรียน เช่น การสาํรวจความรู้พื>นฐานเพื#อดูวา่ผูเ้รียนมีความพร้อมที#จะเรียนบทเรียนต่อไปหรือไม่ 

4. หากตอ้งการให้ผูเ้รียนมีทกัษะในเรื#องใดจะตอ้งช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจในเรื#องนั>นอย่าง

แทจ้ริงก่อน แลว้จึงใหฝึ้กฝนโดยการกระทาํสิ#งนั>นบ่อยๆ แต่ไม่ควรใหก้ระทาํในลกัษณะซํ> าซากเพราะจะทาํ

ใหผู้เ้รียนเกิดความเบื#อหน่ายได ้

5. การใหผู้เ้รียนไดรั้บรู้ผลของการกระทาํที#ไดป้ฏิบติัไปแลว้ โดยเฉพาะผลที#ตนพึงพอใจจะช่วยให้

การเรียนรู้ประสบผลสาํเร็จ การศึกษาว่าสิ#งใดเป็นสิ#งเร้าหรือรางวลั ที#ผูเ้รียนพึงพอใจ จึงเป็นสิ#งสาํคญัที#จะ

ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย 

 

2. ทฤษฎกีารวางเงื7อนไขของสกนิเนอร์ ( B.F.Skinner ค.ศ. 8��K -8���) 

สกินเนอร์ เป็นนกัจิตวทิยากลุ่มพฤติกรรมนิยม ไดท้าํการทดลองเกี#ยวกบัการเสริมแรงโดยนาํหนูที#หิวจดั

ใส่กล่อง ภายในมีคานบงัคบัใหอ้าหารตกลงไปในกล่องได ้ตอนแรกหนูจะวิ#งชนตามจุดต่าง ๆ ในกล่อง เมื#อ

ชนถูกคานจะมีอาหารตกมาให้กิน ทาํหลายๆ ครั> ง พบว่าหนูจะกดคานทาํให้อาหารตกลงไปได้เร็วขึ>น 

HergenHahn and Olson, 1993: 80 – 119. 

 

ทฤษฎพีฒันาการทางสติปัญญาของเพยีเจ (Piaget) 

เพียเจต ์เป็นนกัจิตวิทยากลุ่มพทุธินิยม ไดศึ้กษาเกี#ยวกบัพฒันาการทางดา้นความคิดของเดก็วา่มีขั>นตอน

หรือกระบวนการอย่างไร โดยไดอ้ธิบายว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพฒันาการทางสติปัญญา ซึ# งจะ

พฒันาการไปตามวยัต่าง ๆเป็นลาดบัขั>น พฒันาการเป็นสิ#งที#เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรที#จะเร่งเดก็ แต่การ

จดัประสบการณ์ส่งเสริมพฒันาการของเด็กในช่วงที#เด็กกาํลงัพฒันาไปสู่ขั>นที#สูงกว่า สามารถช่วยให้เด็ก

พฒันาไปอยา่งรวดเร็วได ้อยา่งไรกต็าม เพียเจต ์เนน้ความสาํคญัของการเขา้ใจธรรมชาติและพฒันาการของ

เดก็มากกวา่กระตุน้เดก็ใหมี้พฒันาการที#เร็วขึ>น 
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แนวคดิ ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของเพยีเจต์ มีสาระสําคญัที7สรุปไดด้งันี> (Lall 

and Lall, 1983 อา้งใน ทิศนา แขมมณี, 2547: 64 – 66) 

1. พฒันาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวยัต่างๆ เป็นลาํดบัขั>นดงันี>  

1.1 ขั>นรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสั (Sensor motor Period) เป็นลาํดบัขั>นพฒันาการในช่วงอาย ุ0 – 2 ปี 

ความคิดของเดก็จะขึ>นกบัการรับรู้การกระทาํ เดก็ยดึตวัเองเป็นศูนยก์ลางและยงัไม่สามารถเขา้ใจคามคิดเห็น

ของผูอื้#น 

1.2 ขั>นก่อนปฏิบติัการคิด (Preoperational Period) เป็นขั>นพฒันาการในช่วงอาย2ุ - 7 ปี ความคิดของ

เด็กวยันี> ยงัขึ>นอยูก่บัการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถที#จะใชเ้หตุผลอยา่งลึกซึ# ง แต่สามารถเรียนรู้และใช้

สัญลกัษณ์ได้ การใช้ภาษาแบ่งเป็นขั>นย่อยๆ 2 ขั>นคือ ขั>นก่อนเกิดความคิดรวบยอด P(re – Conceptual 

Intellectual Period) เป็นขั>นพฒันาการในช่วงอายุ 2 - 4 ปี และขั>นการคิด ดว้ยความเขา้ใจของตนเอง (In 

tuitive Thinking Period) เป็นพฒันาการในช่วงอาย ุ4- 7 ปี 

1.3 ขั>นการคิดแบบรูปธรรม (Concrete Operational Period) เป็นขั>นพฒันาการในช่วงอายุ 7-11ปี 

เป็นขั>นที#การคิดของเด็กไม่ขึ>นกบัการรับรู้จากรูปร่างเท่านั>นเด็กสามารถสร้างภาพในใจ และสามารถคิด

ยอ้นกลบัได ้และมีความเขา้ใจเกี#ยวกบัความสมัพนัธ์ของตวัเลขและสิ#งต่าง ๆ ไดม้ากขึ>น 

1.4 ขั>นการคิดแบบนามธรรม ( Formal Operational Period) เป็นขั>นพฒันาการในช่วงอาย ุ1 1 – 15 

ปี เดก็สามารถคิดสิ#งที#เป็นนามธรรมไดแ้ละสามารถคิดตั>งสมติฐานและใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์ได ้

2. ภาษาและกระบวนการการคิดของเดก็แตกต่างจากผูใ้หญ่ 

3. กระบวนการทางสติปัญญามีลกัษณะดงันี>  

3.1 การซึมซบัหรือการดูดซึม (Assimilation) เป็นกระบวนการทางสมองในการรับ ประสบการณ์ 

เรื#องราว และขอ้มูลต่าง ๆ เขา้มาสะสมเกบ็ไวเ้พื#อใชป้ระโยชน์ต่อไป 

3. 2 การปรับและจดัระบบ (Accommodation) คือ กระบวนการทางสมองในการปรับประสบการณ์

เดิมและประสบการณ์ใหม่ให้เขา้กนัเป็นระบบ หรือเครือข่ายทางปัญญาที#ตนสามารถเขา้ใจได ้เกิดเป็น

โครงสร้างทางปัญญาขึ>นใหม่ 

3.3 การเกิดความสมดุล (Equilibration) เป็นกระบวนการที#เกิดขึ>นจากขั>นของการปรับ หากการปรับ

เป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพที#มีความสมดุลบุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์

ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เขา้กนัได ้ก็จะก่อให้เกิดภาวะความไม่สมดุลขึ>น ซึ# งจะก่อให้เกิดความขดัแยง้

ทางปัญญาขึ>นในตวับุคคล 
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ทฤษฎพีฒันาการทางสติปัญญาของบรุนเนอร์ Bruner 

บรุนเนอร์ เป็นนกัจิตวิทยากลุ่มพุทธินิยมที#สนใจและศึกษาเรื#องของพฒันาการทางสติปัญญาต่อเนื#อง

จาก เพียเจต์บรุนเนอร์ เชื#อว่ามนุษยเ์ลือกที#จะรับรู้สิ#งที#ตนเองสนใจและการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการ

คน้พบดว้ยตนเอง (Discovery Learning) แนวคิดที#สําคญั ๆ ของบรุนเนอร์ มีดงันี>  (Bruner,1960 อา้งอิงใน 

ทิศนา แขมมณี,2547, หนา้ 66-68.) 

4. 1. การจดัโครงสร้างของความรู้ให้มีความสัมพนัธ์ และสอดคลอ้งกบัพฒันาการทางสติปัญญาของ

ผูเ้รียน มีผลต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

4.2 การจดัหลกัสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกบัระดบัความพร้อมของผูเ้รียนและสอดคลอ้ง

กบัพฒันาการทางสติปัญญาของผูเ้รียนจะช่วยใหก้ารเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ 

4.3 การคิดแบบหยั#งรู้ (Intuition) เป็นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระที#สามารถช่วยพฒันาความคิดริเริ#ม

สร้างสรรคไ์ ด ้

4.4 แรงจูงใจภายในเป็นปัจจยัสาํคญัที#จะช่วยใหผู้เ้รียนประสบผลสาํเร็จในการเรียนรู้ 

4.5 ทฤษฎีพฒันาการทางสติปัญญาของมนุษยแ์บ่งได ้เป็น 3 ขั>น ใหญ่ๆ คือ 

4.5.1 ทฤษฎีการเรียนรู้จากการกระทาํ (Enactive Stage) คือ ขั>นของการเรียนรู้จากการใชป้ระสาทสมัผสั

รับรู้สิ#งต่าง ๆ การลงมือกระทาํช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียน รู้ไดดี้ 

4.5.2 ขั>นการเรียนรู้จากความคิด (Iconic Stage) เป็นขั>นที#ผูเ้รียนสามารถสร้างมโนภาพในใจได ้และ

สามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได ้

4.5.3 ขั>นการเรียนรู้สญัลกัษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็นขั>นการเรียนรู้ สิ#งที#ซบัซอ้นและเป็น

นามธรรมได ้

4.6 การเรียนรู้เกิดขึ>นไดจ้ากการที#ผูเ้รียนสามารถสร้างความคิดรวบยอดหรือสามารถจดัประเภทของสิ#ง

ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.7 การเรียนรู้ที#ไดผ้ลดีที#สุด คือการใหผู้เ้รียนคน้พบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง(Discovery Learning) 

 

ทฤษฎกีารเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Theory of Meaning Verbal Learning) 

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ เดวิค ออซูเบล ( David Amusable) เป็นนกัจิตวิทยากลุ่มพุทธินิยม เชื#อว่าการ

เรียนรู้จะมีความหมายแก่ผูเ้รียน หากการเรียนรู้สิ#งใหม่นั>นผูเ้รียนเคยมีพื>นฐานความรู้เดิมที#สามารถ เชื#อมโยง

เขา้กบัความรู้ใหม่ได ้
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หลกัการจัดการการเรียนรู้ 

1. ก่อนจะสอนเรื#องใหม่ ผูส้อนควรสํารวจความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนก่อนว่ามีเพียงพอที#จะทาํ

ความเขา้ใจความรู้ใหม่หรือไม่ ถา้ยงัไม่มีหรือมีไม่เพียงพอจะตอ้งจดัประสบการณ์ให ้

2. การนาํเสนอความคิดรวบยอดหรือกรอบมโนทศัน์ หรือกรอบความคิด (AvanceOrganizer) ใน

เรื#องใดเรื#องหนึ# งแก่ผูเ้รียนก่อนการสอนเนื>อหาสาระนั>นๆ จะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนเนื>อหาสาระนั>น

อยา่งมีความหมาย 

3. หลกัในการจดัเตรียม Advance Organizer คือ การจดัเรียงขอ้มูลที#ตอ้งการ ให้ผูเ้รียนรู้เรื#องใหม่ 

หรือแบ่งบทเรียนออกเป็นหวัขอ้สาํคญั ๆ ถา้มีความคิดรวบยอดที#เกี#ยวกบัหวัขอ้ที#จะเรียนรู้ใหม่ ควรอธิบาย

ใหผู้เ้รียนทราบก่อน 

 

ทฤษฎกีารเรียนรู้ของมาสโลว์ (Maslow) 

แนวคิด ทฤษฎีการเรียนรู้ มาสโลว ์เป็นนกัจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิยม มีความเชื#อเกี#ยวกบัการเรียนรู้ของ

มนุษย ์ดงันี>  

1. มนุษยทุ์กคนมีความตอ้งการพื>นฐานตามธรรมชาติเป็นลาํดบัขั>นคือ  
ขั>นความตอ้งการทางร่างกาย (Physical Need) ขั>นความตอ้งการความมั#นคงปลอดภยั (Safety Need) 

ขั>นความตอ้งการความรัก ( Lover Need) ขั>นความตอ้งการยอมรับและการยกยอ่งจากสังคม(Esteem Need) 

และขั>นความตอ้งการที#จะพฒันาศกัยภาพของตนอย่างเต็มที# (Self-Actualization)หากความตอ้งการขั>น

พื>นฐานไดรั้บการตอบสนองอย่างพอเพียงสาหรับตนในแต่ละขั>น มนุษยจ์ะสามารถพฒันาตนไปสู่ขั>นที#

สูงขึ>น 

2. มนุษยมี์ความตอ้งการที#จะรู้จกัตนเองและพฒันาตนเองจากประสบการณ์ที#เรียกวา่ “Peak Experience” 

เป็นประสบการณ์ของบุคคลที#อยู่ในภาวะดื#มด่าจากการรู้จกัตนเองตามสภาพความเป็นจริง มีลกัษณะน่า

ตื#นเตน้ เป็นความรู้สึกปิติเป็นช่วงเวลาที#บุคคลเขา้ใจเรื#องใดเรื#องหนึ# งอยา่งถ่องแท ้เป็นสภาพที#สมบูรณ์ มี

ลกัษณะผสมผสานกลมกลืน เป็นช่วงเวลาแห่งการรู้จกัตนเองอย่างแทจ้ริงบุคคลที#มีประสบการณ์เช่นนี>

บ่อยๆ จะสามารถพฒันาตนไปสู่ความเป็นมนุษยที์#สมบูรณ์ 

หลกัการจัดการการเรียนรู้ 

1. การเขา้ถึงความตอ้งการพื>นฐานของมนุษยส์ามารถช่วยให้เขา้ใจพฤติกรรมของบุคคลได ้เนื#องจาก

พฤติกรรมเป็นการแสดงออกของความตอ้งการของบุคคล 

2. การช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดดี้ จาเป็นตอ้งตอบสนองความตอ้งการพื>นฐานก่อน 

3. ในกระบวนการจดัการการเรียนรู้ หากผูส้อนสามารถทราบไดว้า่ผูเ้รียนแต่ละคนมีความตอ้งการอยูใ่น

ระดบัใดขั>นใด กจ็ะสามารถใชค้วามตอ้งการพื>นฐานของผูเ้รียนนั>นเป็นแรงจูงใจช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้

ได ้
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4. การช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการพื>นฐานของตนอยา่งเพียงพอการใหอิ้สรภาพและ

เสรีภาพแก่ผูเ้รียนในการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศที# เอื>อต่อการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมให้ผู เ้ รียนเกิด

ประสบการณ์ในการรู้จกัตนเองตรงตามสภาพความเป็นจริง 

 

].การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

    E.8 ความหมายและแนวคดิของการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative and Collaborative Learning) 

   การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative and Collaborative Learning) เป็นคาํที# มีความหมาย

ใกลเ้คียงกนั เพราะมีลกัษณะเป็นกระบวนการเรียนรู้เป็นแบบร่วมมือ ขอ้แตกต่างระหว่าง Cooperative 

Learning กบั Collaborative Learning อยูที่#ระดบัความร่วมมือที#แตกต่างกนั Sunyoung, J. (2003) ไดส้รุปว่า 

ความแตกต่างที#เห็นไดช้ดัเจนระหวา่ง Cooperative Learning กบั Collaborative Learning คือ เรื#องโครงสร้าง

ของงาน ได้แก่ Pre – Structure , Task – Structure และ Content Structure โดย Cooperative Learning จะมี

การกาํหนดโครงสร้างล่วงหนา้มากกว่า มีความเกี#ยวขอ้งกบังานที#มีการจดัโครงสร้างไวเ้พื#อคาํตอบที#จาํกดั

มากกว่า และมีการเรียนรู้ในขอบข่ายความรู้และทกัษะที#ชัดเจน ส่วน Collaborative Learning มีการจัด

โครงสร้างล่วงหนา้นอ้ยกวา่ เกี#ยวขอ้งกบังานที#มีการจดัโครงสร้างแบบหลวมๆ (ill – Structure Task) เพื#อให้

ไดค้าํตอบที#ยืดหยุน่หลากหลาย และมีการเรียนรู้ในขอบข่ายความรู้และทกัษะที#ไม่จาํกดัตายตวั ในเรื#องที#

เกี#ยวขอ้งกบัสภาพการเรียนการสอนออนไลน์มกันิยมใชค้าํวา่ Collaborative Learning  

   Nagata and Ronkowski (1998) ไดส้รุปเปรียบวา่ Collaborative Learning เป็นเสมือนร่มใหญ่

ที#รวมรูปแบบหลากหลายของ Cooperative Learning จากกลุ่มโครงการเลก็สู่รูปแบบที#มีความเฉพาะเจาะจง

ของกลุ่มการทาํงานที#เรียกว่า Cooperative Learning กล่าวไดว้่า Cooperative Learning เป็นชนิดหนึ# งของ 

Collaborative Learning ที#ไดถู้กพฒันาโดย Johnson and Johnson (1960) และ ยงัคงเป็นที#นิยมใชแ้พร่หลาย

ในปัจจุบนั 

   Office of Educational Research and Improvement (1992) ไดใ้หค้วามหมายของ Cooperative 

Learning วา่เป็นกลยทุธ์ทางการสอนที#ประสบผลสาํเร็จในทีมขนาดเลก็ ที#ซึ# งนกัเรียนมีระดบัความสามารถ

แตกต่างกนั ใชค้วามหลากหลายของกิจกรรมการเรียนรู้ เพื#อการปรับปรุงความเขา้ใจต่อเนื>อหาวิชา สมาชิก

แต่ละคนในทีมมีความรับผดิชอบไม่เพียงแต่เฉพาะการเรียนรู้แต่ยงัรวมถึงการช่วยเหลือเพื#อนร่วมทีมในการ

เรียนรู้ดว้ย นอกจากนี>ยงัมีการสร้างบรรยากาศเพื#อใหบ้งัเกิดการบรรลุผลสาํเร็จที#ตั>งไวด้ว้ย 

   Penn State University College of Education (2004) ได้ให้คาํจาํกัดความของ Collaborative 

Learning วา่มีคุณลกัษณะของการแบ่งปัน เขา้ใจเป้าหมาย มีการยอมรับซึ# งกนัและกนั เชื#อมั#นและมีขอบเขต

ความรับผิดชอบที#ชดัเจน มีการติดต่อสื#อสารในสิ#งแวดลอ้มที#เป็นทั>งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ มี
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การตดัสินใจจากการลงความเห็นร่วมกนั ซึ# งผูส้อนจะเป็นผูเ้อื>ออาํนวยและชี> แนะให้ นกัเรียนไดม้องเห็น

ทางออกของปัญหานั>นๆ 

   Thirteen Organization (2004) ได้สรุปว่า Collaborative Learning เป็นวิธีการหนึ# งของการ

สอนและการเรียนรู้ในทีมของนกัเรียนดว้ยกนั เป็นการเปิดประเด็นคาํถามหรือสร้างโครงการที#เตม็ไปดว้ย

ความหมาย ตวัอยา่งเช่น การที#กลุ่มของนกัเรียนไดมี้การอภิปราย หรือการที#นกัเรียนจากโรงเรียนอื#นๆทาํงาน

ร่วมกนัผา่นอินเทอร์เน็ต เพื#อแบ่งปันงานที#ไดรั้บมอบหมาย ส่วนCooperative Learning เป็นการมุ่งเนน้โดย

เบื>องตน้ที#การทาํกิจกรรมกลุ่ม เป็นแบบเฉพาะเจาะจงในชนิดของการร่วมมือ ซึ# งนกัเรียนจะทาํงานร่วมกนั

ในกลุ่มเล็กในโครงสร้างของกิจกรรม ทุกคนจะมีความรับผิดชอบในงานของพวกเขา โดยทุกคนสามารถ

เขา้ใจถึงการทาํงานเป็นกลุ่มเป็นอย่างดี และการทาํงานกลุ่มแบบ Cooperative นั>นจะมีการทาํงานแบบ

เผชิญหนา้ (Face – to –face) และเรียนรู้เพื#อทาํงานเป็นทีม 

 

   สรุปไดว้่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning and Collaborative Learning) หรือ

นกัวิชาการบางท่านไดแ้ปล Collaborative Learning ว่าคือ การเรียนรู้ร่วมกนั ซึ# งเป็นวิธีการจดัการเรียนการ

สอนรูปแบบหนึ# ง ที#เน้นให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติังานเป็นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่มที#มีความสามารถที#

แตกต่างกนั เพื#อเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคน สนบัสนุนให้มีการช่วยเหลือซึ# งกนัและกนั 

จนบรรลุตามเป้าหมายที#วางไว ้นอกจากนี>  ยงัเป็นการส่งเสริมการทาํงานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ หรือทีม ตาม

ระบอบประชาธิปไตย และเป็นการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ ทาํใหส้ามารถปรับตวัอยูก่บัผูอื้#นไดอ้ยา่งมี

ความสุข 

 

  3.2 ทฤษฎแีละหลกัการของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

   3.2.1 ทฤษฎกีารเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning) 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning)    (ทิศนา   แขม

มณี.2554.) 

 ทิศนา แขมมณี ไดร้วบรวมทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือไวด้งันี>    Johnson and Johnson (1994:31-

32) กล่าวไวว้า่ ปฎิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนมี 3 ลกัษณะคือ 

 1.ลกัษณะแข่งขนักนั ในการศึกษาเรียนรู้ ผูเ้รียนแต่ละคนจะพยายามเรียนใหไ้ดดี้กวา่คนอื#น เพื#อให้

ไดค้ะแนนดี ไดรั้บการยกยอ่งหรือไดรั้บการตอบแทนในลกัษณะต่างๆ 

 2.ลกัษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบดูแลตนเองใหเ้กิดการเรียนรู้ ไม่ยุง่เกี#ยวกบั

ผูอื้#น 
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 3.ลกัษณะร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างกรั้บผิดชอบในการเรียนรู้ของตน 

และในขณะเดียวกนักต็อ้งช่วยใหส้มาชิกคนอื#นเรียนรู้ดว้ย                

 

การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยสมาชิกกลุ่มที#มีความสามารถแตกต่างกนัประมาณ 3 – 6 คน  ช่วยกนั

เรียนรู้เพื#อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม  โดยผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัในลกัษณะแข่งขนักนั  ต่างคนต่าง

เรียนและร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้  การจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีนี>จะเนน้ใหผู้เ้รียนช่วยกนั

ในการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมที#ใหผู้เ้รียนมีการพึ#งพาอาศยักนัในการเรียนรู้  มีการปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด  

มีการสัมพนัธ์กนั  มีการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม  มีการวิเคราะห์กระบวนการของกลุ่ม  และมีการแบ่งหนา้ที#

รับผดิชอบงานร่วมกนั ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ควรมีการประเมินทั>งทางดา้นปริมาณและคุณภาพ โดย

วิธีการที# หลากหลายและควรให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมิน  และครูควรจดัให้ผูเ้รียนมีเวลาในการ

วิเคราะห์การทาํงานกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม  เพื#อให้กลุ่มมีโอกาสที#จะปรับปรุงส่วนบกพร่อง

ของกลุ่มเดียว 

Johnson and Johnson (1994: 31 - 37) ไดส้รุปว่า Cooperative Learning มีองคป์ระกอบ ที#สําคญั 5 

ประการ ดงันี>  

1. ความเกี#ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก (Positive Interdependent) หมายถึงการพึ# งพากันใน

ทางบวก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การพึ# งพากันเชิงผลลัพธ์ คือการพึ# งพากันในด้านการได้รับ

ผลประโยชน์จากความสําเร็จของกลุ่มร่วมกนั ซึ# งความสําเร็จของกลุ่มอาจจะเป็นผลงานหรือผลสัมฤทธิQ

ทางการเรียนของกลุ่ม ในการสร้างการพึ#งพากนัในเชิงผลลพัธ์ไดดี้นั>น ตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้

ผูเ้รียนทาํงาน โดยมีเป้าหมายร่วมกนั จึงจะเกิดแรงจูงใจใหผู้เ้รียนมีการพึ#งพาซึ# งกนัและกนั สามารถร่วมมือ

กนัทาํงานให้บรรลุผลสําเร็จได ้และการพึ#งพาในเชิงวิธีการ คือ การพึ#งพากนัในดา้นกระบวนการทาํงาน

เพื#อใหง้านกลุ่มสามารถบรรลุไดต้ามเป้าหมาย ซึ# งตอ้งสร้างสภาพการณ์ใหผู้เ้รียนแต่ละคนในกลุ่มไดรั้บรู้วา่

ตนเองมีความสาํคญัต่อความสาํเร็จของกลุ่ม ในการสร้างสภาพการพึ#งพากนัในเชิงวิธีการ มีองคป์ระกอบ 

ดงันี>  

1.1 การทาํใหเ้กิดการพึ#งพาทรัพยากรหรือขอ้มูล (Resource Interdependence) คือ แต่ละ 

บุคคลจะมีขอ้มูลความรู้เพียงบางส่วนที#เป็นประโยชน์ต่องานของกลุ่ม ทุกคนตอ้งนําขอ้มูลมา

รวมกนัจึงจะทาํใหง้านสาํเร็จได ้ในลกัษณะที#เป็นการใหง้านหรืออุปกรณ์ที#ทุกคนตอ้งทาํหรือใชร่้วมกนั 

1.2 ทาํใหเ้กิดการพึ#งพาเชิงบทบาทของสมาชิก (Role Interdependence) คือ การกาํหนด บทบาทของ

การทาํงานใหแ้ต่ละบุคคลในกลุ่ม และการทาํใหเ้กิดการพึ#งพาเชิงภาระงาน (Task Interdependence) คือ แบ่ง



22 
 

งานใหแ้ต่ละบุคคลในกลุ่มมีทกัษะที#เกี#ยวเนื#องกนั ถา้สมาชิกคนใดคนหนึ#งทาํงานของตนไม่เสร็จ จะทาํให้

สมาชิกคนอื#นไม่สามารถทาํงานในส่วนที#ต่อเนื#องได ้

 

2 .  การมีปฏิสัมพัน ธ์ ที# ส่ ง เส ริมกันระหว่ างสมาชิกภายในก ลุ่ม  (Face to Face Promotive 

Interdependence) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนช่วยเหลือกนั มีการติดต่อสัมพนัธ์กนั การอภิปราย

แลกเปลี#ยนความรู้ ความคิด การอธิบายใหส้มาชิกในกลุ่มไดเ้กิดการเรียนรู้ การรับฟังเหตุผลของสมาชิกใน

กลุ่ม การมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงระหวา่งสมาชิกในกลุ่มไดเ้กิดการเรียนรู้ การรับฟังเหตุผลของสมาชิกภายใน

กลุ่ม จะก่อให้เกิดการพฒันากระบวนการคิดของผูเ้รียน เป็นการเปิดโอกาสให้ ผูเ้รียนไดรู้้จกัการทาํงาน

ร่วมกนัทางสงัคม จากการช่วยเหลือสนบัสนุนกนั การเรียนรู้เหตุผลของกนั 

และกนั ทาํใหไ้ดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเกี#ยวกบั การทาํงานของตนเอง จากการตอบสนองทางวาจา และ

ท่าทางของเพื#อนสมาชิกช่วยใหรู้้จกัเพื#อนสมาชิกไดดี้ยิ#งขึ>น ส่งผลใหเ้กิดสมัพนัธภาพที#ดีต่อกนั 

 

3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล (Individual Accountability) หมายถึง ความรับผิดชอบ

ในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน โดยตอ้งทาํงานที#ไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ ตอ้งรับผิดชอบ

การเรียนรู้ของตนเองและเพื#อนสมาชิก ใหค้วามสาํคญัเกี#ยวกบัความสามารถและความรู้ที#แต่ ละคนจะไดรั้บ 

มีการตรวจสอบเพื#อความแน่ใจว่า ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือไม่ โดยประเมินผลงานของ

สมาชิกแต่ละคน ซึ# งรวมกนัเป็นผลงานของกลุ่มให้ขอ้มูลยอ้นกลบัทั>งกลุ่มและรายบุคคลให้สมาชิกทุกคน

รายงานหรือมีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยทั#วถึง ตรวจสรุปผลการเรียนเป็นรายบุคคลหลงัจบบทเรียน เพื#อ

เป็นการประกนัวา่สมาชิกทุกคนในกลุ่มรับผิดชอบทุกอยา่งร่วมกบักลุ่ม ทั>งนี>สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะตอ้งมี

ความมั#นใจ และพร้อมที#จะไดรั้บการทดสอบเป็นรายบุคคล 

 

4. การใช้ทกัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะการทาํงานกลุ่มย่อย (Interpersonal and 

Small Group Skills) หมายถึง การมีทกัษะทางสังคม (Social Skill) เพื#อให้สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้#นได้

อย่างมีความสุข คือ มีความเป็นผูน้าํ รู้จกัตดัสินใจ สามารถสร้างความไวว้างใจ รู้จกัติดต่อสื#อสาร และ

สามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ในการทาํงานร่วมกนั ซึ# งเป็นสิ#งจาํเป็นสาํหรับการทาํงานร่วมกนัที#จะช่วยให้

การทาํงานกลุ่มประสบความสาํเร็จ 

 

5. กระบวนการทาํงานของกลุ่ม (Group Processing) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม โดย

ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้จากกลุ่มให้มากที#สุด มีความร่วมมือทั>งดา้นความคิด การทาํงาน และความ รับผิดชอบ
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ร่วมกนัจนสามารถบรรลุเป้าหมายได ้การที#จะช่วยใหก้ารดาํเนินงานของกลุ่มเป็นไปไดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพ

และบรรลุเป้าหมายนั>น กลุ่มจะตอ้งมีหวัหนา้ที#ดี สมาชิกดี และกระบวนการทาํงานดี นั#นคือ มีการเขา้ใจใน

เป้าหมายการทาํงานร่วมกนั 

 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of Cooperative or Collaborative Learning) แนวคิดของทฤษฏี

นี>  คือการเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ยโดยมีสมาชิกกลุ่มที#มีความสามารถแตกต่างกนัประมาณ3 – 6 คน ช่วยกนัเรียนรู้

เพื#อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม โดยผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัในลกัษณะแข่งขนักนั ต่างคนต่างเรียนและ

ร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้ การจดัการเรียนการสอนตามทฤษฏีนี> จะเนน้ให้ผูเ้รียนช่วยกนัในการ

เรียนรู้ โดยมีกิจกรรมที#ใหผู้เ้รียนมีการพึ#งพาอาศยักนัในการเรียนรู้ มีการปรึกษาหารือกนัอยา่งใกลชิ้ด มีการ

สัมพนัธ์กัน มีการทาํงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีการวิเคราะห์กระบวนการของกลุ่ม และมีการแบ่งหน้าที#

รับผดิชอบงานร่วมกนั ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ควรมีการประเมินทั>งทางดา้นปริมาณและคุณภาพ โดย

วิธีการที#หลากหลายและควรให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการประเมิน และครูควรจดัให้ผูเ้รียนมีเวลาในการ

วิเคราะห์การทาํงานกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม เพื#อให้กลุ่มมีโอกาสที#จะปรับปรุงส่วนบกพร่อง

ของกลุ่ม 

 

].X องค์ประกอบของการเรียนแบบร่วมมือ 

 

Johnson and Johnson (1994 : 31 - 37) ไดส้รุปวา่ Cooperative Learning มีองคป์ระกอบ ที#สาํคญั 

5 ประการ ดงันี>  

1. ความเกี#ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัในทางบวก (Positive Interdependent) หมายถึงการพึ#งพากนัในทางบวก 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การพึ#งพากนัเชิงผลลพัธ์ คือการพึ#งพากนัในดา้นการไดรั้บผลประโยชน์จาก

ความสาํเร็จของกลุ่มร่วมกนั ซึ# งความสาํเร็จของกลุ่มอาจจะเป็นผลงานหรือผลสมัฤทธิQ ทางการเรียนของกลุ่ม 

ในการสร้างการพึ#งพากนัในเชิงผลลพัธ์ไดดี้นั>น ตอ้งจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนทาํงาน โดยมี

เป้าหมายร่วมกัน จึงจะเกิดแรงจูงใจให้ผูเ้รียนมีการพึ#งพาซึ# งกันและกัน สามารถร่วมมือกันทาํงานให้

บรรลุผลสาํเร็จได ้และการพึ#งพาในเชิงวิธีการ คือ การพึ#งพากนัในดา้นกระบวนการทาํงานเพื#อใหง้านกลุ่ม

สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย ซึ# งต้องสร้างสภาพการณ์ให้ผูเ้รียนแต่ละคนในกลุ่มได้รับรู้ว่าตนเองมี

ความสาํคญัต่อความสาํเร็จของกลุ่ม ในการสร้างสภาพการพึ#งพากนัในเชิงวธีิการ มีองคป์ระกอบ ดงันี>  
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1.1 การทาํใหเ้กิดการพึ#งพาทรัพยากรหรือขอ้มูล (Resource Interdependence) คือ แต่ละบุคคลจะ

มีขอ้มูลความรู้เพียงบางส่วนที#เป็นประโยชน์ต่องานของกลุ่ม ทุกคนตอ้งนาํขอ้มูลมารวมกนัจึงจะทาํใหง้าน

สาํเร็จได ้ในลกัษณะที#เป็นการใหง้านหรืออุปกรณ์ที#ทุกคนตอ้งทาํหรือใชร่้วมกนั 

1.2 ทาํใหเ้กิดการพึ#งพาเชิงบทบาทของสมาชิก (Role Interdependence) คือ การกาํหนด บทบาท

ของการทาํงานใหแ้ต่ละบุคคลในกลุ่ม และการทาํใหเ้กิดการพึ#งพาเชิงภาระงาน (Task Interdependence) คือ 

แบ่งงานใหแ้ต่ละบุคคลในกลุ่มมีทกัษะที#เกี#ยวเนื#องกนั ถา้สมาชิกคนใดคนหนึ#งทาํงานของตนไม่เสร็จ จะทาํ

ใหส้มาชิกคนอื#นไม่สามารถทาํงานในส่วนที#ต่อเนื#องได ้

2. การมีปฏิสัมพันธ์ที# ส่ง เสริมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม  (Face to Face Promotive 

Interdependence) หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนช่วยเหลือกนั มีการติดต่อสัมพนัธ์กนั การอภิปราย

แลกเปลี#ยนความรู้ ความคิด การอธิบายใหส้มาชิกในกลุ่มไดเ้กิดการเรียนรู้ การรับฟังเหตุผลของสมาชิกใน

กลุ่ม การมีปฏิสัมพนัธ์โดยตรงระหวา่งสมาชิกในกลุ่มไดเ้กิดการเรียนรู้ การรับฟังเหตุผลของสมาชิกภายใน

กลุ่ม จะก่อให้เกิดการพฒันากระบวนการคิดของผูเ้รียน เป็นการเปิดโอกาสให้ ผูเ้รียนไดรู้้จกัการทาํงาน

ร่วมกนัทางสงัคม จากการช่วยเหลือสนบัสนุนกนั การเรียนรู้เหตุผลของกนั 

และกนั ทาํใหไ้ดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัเกี#ยวกบั การทาํงานของตนเอง จากการตอบสนองทางวาจา 

และท่าทางของเพื#อนสมาชิกช่วยใหรู้้จกัเพื#อนสมาชิกไดดี้ยิ#งขึ>น ส่งผลใหเ้กิดสมัพนัธภาพที#ดีต่อกนั 

3. ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคล  ( Individual Accountability) หมายถึง  ความ

รับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน โดยตอ้งทาํงานที#ไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ ตอ้ง

รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและเพื#อนสมาชิก ใหค้วามสาํคญัเกี#ยวกบัความสามารถและความรู้ที#แต่ ละ

คนจะไดรั้บ มีการตรวจสอบเพื#อความแน่ใจว่า ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลหรือไม่ โดยประเมินผล

งานของสมาชิกแต่ละคน ซึ# งรวมกนัเป็นผลงานของกลุ่มใหข้อ้มูลยอ้นกลบัทั>งกลุ่มและรายบุคคลใหส้มาชิก

ทุกคนรายงานหรือมีโอกาสแสดงความคิดเห็นโดยทั#วถึง ตรวจสรุปผลการเรียนเป็นรายบุคคลหลงัจบ

บทเรียน เพื#อเป็นการประกนัวา่สมาชิกทุกคนในกลุ่มรับผิดชอบทุกอยา่งร่วมกบักลุ่ม ทั>งนี>สมาชิกทุกคนใน

กลุ่มจะตอ้งมีความมั#นใจ และพร้อมที#จะไดรั้บการทดสอบเป็นรายบุคคล 

4. การใชท้กัษะการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการทาํงานกลุ่มยอ่ย (Interpersonal and 

Small Group Skills) หมายถึง การมีทกัษะทางสังคม (Social Skill) เพื#อให้สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้#นได้

อย่างมีความสุข คือ มีความเป็นผูน้าํ รู้จกัตดัสินใจ สามารถสร้างความไวว้างใจ รู้จกัติดต่อสื#อสาร และ

สามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ขดัแยง้ในการทาํงานร่วมกนั ซึ# งเป็นสิ#งจาํเป็นสาํหรับการทาํงานร่วมกนัที#จะช่วยให้

การทาํงานกลุ่มประสบความสาํเร็จ 
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5. กระบวนการทาํงานของกลุ่ม (Group Processing) หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม โดย

ผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรู้จากกลุ่มให้มากที#สุด มีความร่วมมือทั>งดา้นความคิด การทาํงาน และความ รับผิดชอบ

ร่วมกนัจนสามารถบรรลุเป้าหมายได ้การที#จะช่วยใหก้ารดาํเนินงานของกลุ่มเป็นไปไดอ้ยา่ง มีประสิทธิภาพ

และบรรลุเป้าหมายนั>น กลุ่มจะตอ้งมีหวัหนา้ที#ดี สมาชิกดี และกระบวนการทาํงานดี นั#นคือ มีการเขา้ใจใน

เป้าหมายการทาํงานร่วมกนั 

ในกระบวนการนี> สิ#งที#สาํคญั คือ การประเมินทั>งในส่วนที#เป็นวิธีการทาํงานของกลุ่ม พฤติกรรม

ของสมาชิกกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม โดยเน้นการประเมินคะแนนของผูเ้รียนแต่ละคนในกลุ่มมาเป็น

คะแนนกลุ่ม เพื#อตดัสินความสําเร็จของกลุ่มดว้ย ประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่ม ประเมินหัวหน้า และ

ประเมินสมาชิกกลุ่ม ทั>งนี> เพื#อให ้ผูเ้รียนเห็นความสาํคญัของกระบวนการกลุ่มที#จะนาํไปสู่ความสาํเร็จของ

กลุ่มได ้

 

The Faculty of Social Sciences at Flinders University (2004) ได้สรุปว่า Collaborative Learning 

มีองคป์ระกอบ 5 ประการ ดงันี>  

1. มีการรับรู้ชดัเจนต่อการพึ#งพาอาศยักนัในเชิงบวก (Clearly Perceived PositiveInterdependence) 

2. มีปฏิสัมพนัธ์ (Interaction)ระหว่างสมาชิกทีมในเชิงบวก เพื#อการบรรลุเป้าหมายและมีการ

ช่วยเหลือ ใหค้าํแนะนาํต่อกนั 

3. มีความรับผิดชอบรายบุคคลและความรับผิดชอบส่วนบุคคล (Individual Accountabilityand 

Personal Responsibility) 

4. ทกัษะการทาํงานกลุ่มยอ่ย (Small Group Skills) ซึ# งประกอบดว้ยทกัษะส่วนบุคคล ถือเป็นเรื#อง

สําคัญยิ#ง ในการที#จะบรรลุเป้าหมายได้นั> น นักเรียนจะต้อง รู้จักและให้ความเชื#อถือต่อผูอื้#น มีการ 

ติดต่อสื#อสารที#ให้ความกระจ่างชดั เตรียมการและยอมรับการสนับสนุน พยายามในการแกไ้ขปัญหา ที#

เกิดขึ>น 

5. กระบวนการทาํงานของกลุ่ม (Group Processing) : กลุ่มทาํงานที#ประสบผลสาํเร็จก็ต่อเมื#อกลุ่ม

ไดมี้ส่วนร่วมในหนา้ที#เป็นอย่างดี สมาชิกไดรั้กษาไวซึ้# งความสัมพนัธ์ในการทาํงานที#ดี โดยมุ่งเนน้ที#การ

สะท้อนกลับของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สนับสนุนทักษะการร่วมมือ มีการให้รางวลัสําหรับ 

พฤติกรรมเชิงบวก และยนิดีต่อความสาํเร็จที#ไดรั้บ 
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จากการพิจารณาความหมายที# Cooperative Learning เป็นส่วนหนึ# งของ Collaborative Learning 

และองคป์ระกอบของ Cooperative Learning และ Collaborative Learning ที#เหมือนกนันั>นจึงสรุปไดว้่าทั>ง 

Cooperative Learning และ Collaborative Learning ก็คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นคาํที# มีความหมาย

ใกลเ้คียงกนั แต่ในความหมายใกลเ้คียงกนันั>นไดมี้ระดบัความร่วมมือที#แตกต่างกนั และมีโครงสร้างของงาน

ที#ต่างกนัดว้ย 

 

].^ ประเภทของกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ทิศนา แขมมณี (2545 : 102 – 103) ไดแ้บ่งกลุ่มการเรียนรู้ที#ใชอ้ยูโ่ดยทั#วไป มี 3 ประเภท ดงันี>  

1. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Formal Cooperative Learning Group)กลุ่ม

ประเภทนี>  ครูจดัขึ>นโดยการวางแผน จดัระเบียบ กฎเกณฑ ์วิธีการและเทคนิคต่างๆเพื#อใหผู้เ้รียนไดร่้วมมือ

กันเรียนรู้สาระต่างๆ อย่างต่อเนื#อง ซึ# งอาจเป็นหลายๆชั#วโมงติดต่อกัน หรือหลายสัปดาห์ติดต่อกัน 

จนกระทั#งผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุจุดมุ่งหมายตามที#กาํหนด 

2. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ (Informal Cooperative Learning Group)กลุ่ม

ประเภทนี>  ครูจดัขึ>นเฉพาะกิจเป็นครั> งคราว โดยสอดแทรกอยูใ่นการสอนปกติอื#นๆโดยเฉพาะการสอนแบบ

บรรยาย ครูสามารถจดักลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือสอดแทรกเขา้ไปเพื#อช่วยใหผู้เ้รียนมุ่งความสนใจ หรือใช้

ความคิดเป็นพิเศษในสาระบางจุด 

3. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งถาวร (Cooperative Base Group) หรือ Long - TermGroupกลุ่ม

ประเภทนี>  เป็นกลุ่มการเรียนรู้ที#สมาชิกกลุ่มมีประสบการณ์การทาํงาน / การเรียนรู้ร่วมกนัมานานมากกวา่ 1 

หลกัสูตร หรือภาคการศึกษา จนกระทั#งเกิดสัมพนัธภาพที#แน่นแฟ้น สมาชิกกลุ่มมีความผูกพนั ห่วงใย 

ช่วยเหลือกนัและกนัอยา่งต่อเนื#อง 

ในการเรียนรู้แบบร่วมมือ มกัจะมีกระบวนการดาํเนินงานที#ตอ้งทาํเป็นประจาํ เช่น การเขียน

รายงาน การเสนอผลงานของกลุ่ม การตรวจผลงาน เป็นตน้ ในกระบวนการที#ใชห้รือดาํเนินการเป็นกิจวตัร

ในการเรียนรู้แบบร่วมมือนี>  เรียกว่า Cooperative Learning Scripts ซึ# งหากสมาชิกกลุ่มปฏิบติัอยา่งต่อเนื#อง

เป็นเวลานาน จะเกิดเป็นทกัษะที#ชาํนาญในที#สุด 
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3.5  ข้อดขีองการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

Thirteen Organization (2004) ไดส้รุปขอ้ดีของสิ#งแวดลอ้มในการเรียนรู้แบบร่วมมือจากการเรียน

ของนกัเรียนในกลุ่มเลก็ ซึ# งรวมถึงเรื#องต่างๆ ดงันี>  

ก. ใคร่ครวญในความหลากหลาย : นกัเรียนไดเ้รียนรู้การทาํงานกบัคนที#มีหลายแบบมีปฏิสมัพนัธ์

ระหว่างกลุ่มเล็ก นักเรียนได้คน้พบโอกาสจากการสะทอ้นกลบั และการตอบกลบัต่อการตอบสนองที#

หลากหลายของผูเ้รียนแต่ละคน นาํมาซึ# งการเพิ#มคาํถาม กลุ่มเล็กไดอ้นุญาตให้นักเรียนเพิ#มมุมมองใน

ประเด็นที#มีฐานบนความแตกต่างดา้นวฒันธรรม จึงเป็นการแลกเปลี#ยนความช่วยเหลือต่อนกัเรียนที#ดีกว่า

การเขา้ใจวฒันธรรมอื#นๆ และการชี> มุมมองเท่านั>น 

ข. ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคล : เมื#อมีคาํถามเพิ#มขึ>น นกัเรียนที#มีความแตกต่างกนัจะมีการ

ตอบสนองที#หลากหลาย อยา่งนอ้ยนกัเรียนคนหนึ#งสามารถช่วยกลุ่มในการสร้างผลผลิตที#สะทอ้นกลบัใน

พิสยัอนักวา้งของมุมมอง และมีความสมบูรณ์และกวา้งขวางครอบคลุม 

ค. การพฒันาความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล : นกัเรียนจะสร้างความสมัพนัธ์กบัเพื#อนและผูเ้รียนคน

อื#นๆ จากการทาํงานร่วมกนัในกลุ่มกิจการ โครงการต่างๆ เหล่านี> สามารถช่วยเหลือเป็นการเฉพาะต่อ

นกัเรียนที#ประสบอุปสรรคในดา้นทกัษะทางสังคม ซึ# งพวกเขาสามารถไดรั้บผลประโยชน์จากโครงสร้าง

การมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอื้#น 

ง. การรวมนักเรียนที#มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ : สมาชิกแต่ละคนมีโอกาสไดรั้บการ

ช่วยเหลือในกลุ่มเลก็ นกัเรียนมีแนวโนม้ในการแสดงความเป็นเจา้เขา้เจา้ของต่อวสัดุอุปกรณ์ และการคิดเชิง

วพิากษเ์กี#ยวกบัประเดน็ความสมัพนัธ์ เมื#อพวกเขาไดท้าํงานเป็นทีม 

จ. มีโอกาสมากกวา่สาํหรับการป้อนกลบัส่วนบุคคล : ดว้ยเหตุที#มีการแลกเปลี#ยนในนกัเรียนกลุ่ม

เลก็มากกว่าการป้อนกลบัส่วนบุคคล ที#นกัเรียนไดรั้บเป็นส่วนตวั กบัแนวคิดและการตอบสนองของหลาย

คน ซึ# งการป้อนกลบั ไม่สามารถพบไดใ้นการเรียนการสอนแบบกลุ่มใหญ่ ซึ# งมีนกัเรียนหนึ#งหรือสองคนที#

ไดแ้ลกเปลี#ยนแนวคิด ส่วนนกัเรียนคนอื#นๆในหอ้งเรียนไดแ้ต่หยดุเงียบเพื#อฟัง เป็นผูฟั้งเท่านั>น 

 

Imel Susan (1991 : 4) ไดส้รุปขอ้ดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือในบริบทของการศึกษาผูใ้หญ่ ดงันี>  

ก. การเรียนรู้แบบร่วมมือไดจ้ดัหาสิ#งแวดลอ้มของการวางแผนประชาธิปไตย การตดัสินใจ 

และพลงัของกลุ่ม เช่น การพฒันาความเป็นอิสระของผูเ้รียน 

ข. การอนุญาตใหมี้ส่วนร่วมของการเรียนรู้ ที#มีการเขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นศกัยภาพและพลงั 
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ของกลุ่ม เช่น การพฒันาความเป็นอิสระของผูเ้รียน 

ค. การช่วยเหลือต่อการพฒันาส่วนบุคคลที#ดีกวา่ การพิจารณาตดัสินผา่นการเปิดเผย และ 

การลงมติที#ลาํเอียงและไม่มีการแบ่งปันเช่นแต่ก่อน 

ง. เป็นความสามารถของผูใ้หญ่ในการวาดภาพประสบการณ์เดิมของเขาทั>งหลาย โดยการ 

วพิากษว์จิารณ์ดว้ยประสบการณ์เดิมทางดา้นปัญญาและความรู้ 

 

Johnson,D.W.,Johnson,R.T., and Holubec.E.J.(1994) ไดส้รุปผลลพัธ์เชิงบวกจากการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือที#มีต่อผูเ้รียนในดา้นต่างๆ ดงันี>  

ก. ผูเ้รียนมีความพยายามที#จะบรรลุเป้าหมายมากขึ>น (Greater Effort to Achieve)การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือช่วยให้ผูเ้รียนมีความพยายามที#จะเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผลทาํให้ผลสัมฤทธิQ ทางการเรียน

สูงขึ>น และมีผลงานมากขึ>น การเรียนรู้มีความคงทนมากขึ>น (Long – Term Retention) มีแรงจูงใจภายในและ

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิQ  มีการใชเ้วลาอยา่งมีประสิทธิภาพ ใชเ้หตุผลดีขึ>น และคิดอยา่งมีวจิารณญาณมากขึ>น 

ข. ผูเ้รียนมีความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนดีขึ>น (More Positive Relationships amongStudents)การ

เรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผูเ้รียนมีนํ> าใจนกักีฬามากขึ>น ใส่ในในผูอื้#นมากขึ>น เห็นคุณค่าของความแตกต่าง 

ความหลากหลาย การประสานสมัพนัธ์และการรวมกลุ่ม 

ค. ผูเ้รียนมีสุขภาพจิตดีขึ>น (Greater Psychological Health)การเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยให้ผูเ้รียนมี

สุขภาพจิตดีขึ>น มีความรู้สึกที#ดีเกี#ยวกบัตนเองและมีความเชื#อมั#นในตนเองมากขึ>น นอกจากนั>นยงัช่วยพฒันา

ทกัษะทางสังคม และความสามารถในการเผชิญกบัความวิตกกงัวล ความโกรธ ความเครียดและความผนั

แปรต่างๆดา้นอารมณ์ไดดี้ขึ>นความกดดนั ความวิตกกงัวล ความรู้สึกผิด ความละอาย และความโกรธของ

ผูเ้รียนนั>น ลว้นเป็นสิ#งที#บั#นทอนศกัยภาพในการสร้างความร่วมมือในการทาํงานร่วมกนั ดงันั>นเมื#อผูเ้รียนมี

สุขภาพจิตที#ดีก็จะเป็นการเพิ#มความสามารถในการทาํงานร่วมกบัผูอื้#น เพื#อการบรรลุเป้าหมายร่วมกนั ที#

ตอ้งการความร่วมมือ การติดต่อสื#อสารที#มีประสิทธิภาพ ภาวะผูน้าํ และการจดัการกบัขอ้ขดัแยง้ ตลอด

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

จากการพิจารณาขอ้ดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทั>งในบริบทการศึกษาของบุคคลในวยัเด็กและวยั

ผูใ้หญ่ดงักล่าวขา้งตน้ จึงสรุปไดว้า่ การเรียนรู้แบบร่วมมือมีขอ้ดีหลายประการ ในการพฒันาผูเ้รียน ดงันี>  คือ 

ช่วยพฒันาความเชื#อมั#นของผูเ้รียน พฒันาความคิดของผูเ้รียน เกิดเจตคติ ที#ดีในการเรียน ช่วยยกระดบั

ผลสัมฤทธิQ ทางการเรียน ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียน สร้างความสัมพนัธ์ระหว่างเพื#อนสมาชิก 

ส่งเสริมทกัษะในการทาํงานร่วมกนั ฝึกใหรู้้จกัรับฟังความคิดเห็นของ ผูอื้#น ทาํใหน้กัเรียนมีวิสัยทศัน์ หรือ

มุมมองกวา้งขึ>น ส่งเสริมทกัษะทางสงัคม ตลอดจนช่วยใหผู้เ้รียนมีการปรับตวัในสงัคมไดดี้ขึ>น 
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]._ รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเชิงทฤษฎ ี

3.6.8 การสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม (Group Investigations) 

Shlomo Sharon and Yael Sharon (1992) ไดเ้สนอรูปแบบการสอนแบบสืบสวนสอบสวน ซึ# งการ

จดัการเรียนการสอนรูปแบบนี>  เนน้การสร้างบรรยากาศการทาํงานร่วมกนั เพื#อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์

การสอนแบบสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่มนี>  เป็นโครงสร้างการเรียนรู้ที#เน้นความสําคญัของทกัษะการคิด

ระดบัสูง เช่นการวเิคราะห์และการประเมินผล ผูเ้รียนทาํงานเป็นกลุ่มเลก็ๆ โดยใชก้ารสืบคน้แบบร่วมมือกนั

เพื#อการอภิปรายเป็นกลุ่ม รวมทั>งวางแผนเพื#อผลิตโครงการของกลุ่ม 

การสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่ม มีลกัษณะการเรียนรู้ ดงันี>  

1. ผูเ้รียนร่วมกนัเสนอหวัขอ้หรือประเดน็ที#ตอ้งการศึกษา คน้ควา้จากสิ#งที#ไดเ้รียนไป 

2. ผูเ้รียนจะมีการแบ่งกลุ่มกนัเอง โดยผูเ้รียนจะเลือกเขา้กลุ่มตามหวัขอ้ที#ตนเองตอ้งการ 

ศึกษา มีสมาชิกกลุ่มประมาณ 4- 6 คน จาํนวนสมาชิกในกลุ่มของแต่ละหัวขอ้อาจมีจาํนวนไม่เท่ากนั ก็ได ้

ขึ>นอยูก่บัลกัษณะของหวัขอ้ที#จะศึกษา แต่ละกลุ่มควรมีผูเ้รียนที#มีความสามารถหลากหลาย 

3. ครูจะแนะนาํวธีิทาํงานกลุ่ม การสืบคน้ การรวบรวมขอ้มูลความรู้ในแต่ละหวัขอ้ 

4. ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัวางแผนการศึกษาในหวัขอ้ของตน และแบ่งงานกนัทาํตามที#ได ้

วางแผนไว ้โดยสมาชิกแต่ละคนหรือสมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มจะเลือกหวัขอ้ยอ่ย (Subtopic) และเลือกวธีิ 

แสวงหาคาํตอบในเรื# องนั> นๆด้วยตนเอง หลังจากนั> นสมาชิกแต่ละคนหรือแต่ละคู่จะเสนอรายงาน

ความกา้วหนา้และผลการทาํงานใหก้ลุ่มทราบ โดยสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการนาํเสนอผลงาน 

5. กลุ่มจะประเมินผลงาน/การทาํงาน และร่วมอภิปรายเกี#ยวกบัรายงานของสมาชิกแต่ละคนหรือ

สมาชิกแต่ละคู่ในกลุ่มที#ไดเ้ลือกหวัขอ้ยอ่ยไปศึกษา และรวบรวมจดัทาํรายงานของกลุ่ม จากนั>นนาํเสนอให้

เพื#อนทั>งชั>นเรียนฟัง 
 

E.�.< การเรียนการสอนแบบกลุ่มแข่งขนัแบบแบ่งตามผลสัมฤทธิ� (Student Teams – Achievement 

Divisions หรือ STAD) 

Robert Slavin (1990) ไดเ้สนอการเรียนการสอนตามรูปแบบ STAD ซึ# งเป็นรูปแบบหนึ#งของ 

การเรียนแบบร่วมมือ ที#ใชร่้วมกบักิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบอื#นๆ หรือหลงัจากที#ครูไดส้อนผูเ้รียน

ทั>งชั>นไปแลว้ และตอ้งการใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาคน้ควา้ ร่วมกนัภายในกลุ่มสืบเนื#องจากสิ#งที#ครูไดส้อนไป ซึ# ง

ใชไ้ดก้บัทุกวิชาที#ตอ้งการใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจในสิ#งที#เป็นขอ้เฑจ็จริง เกิดความคิดรวบยอด คน้หา

สิ#งที#มีคาํตอบ ชดัเจน แน่นอน 
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การเรียนการสอนตามรูปแบบ STAD มีลกัษณะการเรียนรู้ ดงันี>  

1. ครูอธิบายงานที#ตอ้งทาํในกลุ่ม ลกัษณะการเรียนภายในกลุ่ม กฎ กติกา ขอ้ตกลงในการ 

ทาํงานกลุ่ม ไดแ้ก่ 

- ผูเ้รียนมีความรับผดิชอบในการช่วยเหลือกนัและกนั เพื#อใหเ้พื#อนเกิดการเรียนรู้ 

- งานกลุ่มเสร็จ คือ การที#สมาชิกทุกคนทาํงานทีไดรั้บมอบหมายเสร็จสิ>นและ 

เขา้ใจในงานที#ทาํอยา่งชดัเจน 

- หากมีปัญหาอะไร ใหป้รึกษาหรือถามเพื#อนในกลุ่มก่อนที#จะถามครู 

- ปรึกษาและทาํงานกนัเงียบๆ ไม่รบกวนกลุ่มอื#น 

- เมื#อทาํงานเสร็จนั#นคือทุกคนในกลุ่มพร้อมไดรั้บการทดสอบ หรือการประเมิน 

จากครู 

2. ครูเป็นผูก้าํหนดกลุ่ม โดยผูเ้รียนจะไดรั้บมอบหมายใหอ้ยูใ่นกลุ่มคละเพศ คละความ 

สามารถ ในกลุ่มหนึ#งจะมีสมาชิกจาํนวน 4 – 5 คน หรือขึ>นอยูก่บัจาํนวนหวัขอ้ที#ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษา 

3. หลงัจากที#ผูส้อนไดส้อนเนื>อหาตามบทเรียนแลว้ มีการมอบหมายใบงาน/แบบฝึกหดัให ้

ผูเ้รียนไดศึ้กษาดว้ยกนัในกลุ่มของตนเอง และผูเ้รียนตอ้งพยายามที#จะช่วยเหลือให้สมาชิกทุกคนเขา้ใจใน

เนื>อหาทั>งหมด และร่วมกนัตรวจสอบความถูกตอ้งของคาํตอบตามใบงาน/แบบฝึกหดัที#ผูเ้รียนแต่ละคน ได้

คิดคาํตอบขึ>นมา และอภิปรายร่วมกนัเพื#อใหไ้ดค้าํตอบที#ถูกตอ้ง 

4. มีการประเมินในสิ#งที#ผูเ้รียนไดเ้รียนไป โดยทดสอบคะแนนเป็นรายบุคคล และนาํ 

คะแนนของแต่ละคนในกลุ่มมารวมเป็นคะแนนของกลุ่มและหาค่าเฉลี#ย กลุ่มที#มีคะแนนถึงเกณฑที์#กาํหนด

จะไดรั้บรางวลั (Rewards) หรือมีการประกาศผลในที#สาธารณะ เช่นบอร์ดของโรงเรียน หรือวารสารของ 

โรงเรียน 

 

องค์ประกอบของรูปแบบ STAD 

ก. การนาํเสนอบทเรียน (Class Presentation) เป็นการนาํเสนอความคิดรวบยอดใหม่หรือบทเรียน

ใหม่โดยส่วนมากแลว้จะเป็นวิธีการสอนโดยตรงของผูส้อน ดว้ยการบรรยาย การอภิปราย รวมไปถึงการ

นาํเสนอแบบโสตทศัน์ (Audiovisual Presentation) ในการนาํเสนอความคิดรวบยอดหรือบทเรียน 

ข. การจดักลุ่ม (Teams) จะจดัผูเ้รียนเป็นกลุ่ม ประกอบดว้ยสมาชิกกลุ่มละ 4 –5 คน ผูเ้รียนแต่ละ

กลุ่มจะแบ่งแบบคละความสามารถในดา้นต่างๆ เพื#อร่วมกนัศึกษาเนื>อหา และปฏิบติัตามกติกาการเรียนรู้

แบบร่วมมือ ในบทบาทต่างๆ เช่น เป็นผูห้าคาํตอบ เป็นผูส้นับสนุน และเป็นผูจ้ดบนัทึก การแบ่งกลุ่ม

ลกัษณะนี>  จุดประสงคห์ลกัเพื#อการเรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้รียน ซึ# งสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีการช่วยเหลือกนั

เพื#อให้เกิดการเรียนรู้ มีปฏิสัมพนัธ์ที#ดีภายในกลุ่ม มีการนับถือตนเองและยอมรับต่อกัน จึงทาํให้เกิด

ความรู้สึกผกูพนักนั 
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ค. การทดสอบ (Quizs) หลงัจากที#ผูส้อนไดเ้สนอบทเรียนไปแลว้ 1- 2 คาบ จะมีการทดสอบผูเ้รียน

เป็นรายบุคคล โดยไม่เปิดโอกาสใหป้รึกษากนัในระหวา่งทาํการทดสอบ เพื#อวดัความรู้ความเขา้ใจในเนื>อหา

ที#เรียนมาแลว้ ดงันั>นผูเ้รียนแต่ละคนจึงตอ้งมีความรับผดิชอบต่อตวัเองในการรับความรู้จากผูส้อนและเพื#อน 

ง. คะแนนพฒันาการรายบุคคล (Individual Improvement Scores) แนวคิดหลกัของการให้คะแนน

แบบนี>  ก็เพื#อให้ผูเ้รียนแต่ละคนบรรลุวตัถุประสงคห์รือเพื#อแสดงออกซึ# งความสามารถของตนเองให้ดีกว่า

ครั> งก่อน ผูเ้รียนแต่ละคนก็สามารถทาํคะแนนสูงสุดให้กลุ่มตนไดด้ว้ยวิธีนี>  นกัเรียนแต่ละคนจะมีคะแนน

พื>นฐาน ซึ# งคิดมาจากคะแนนเฉลี#ยจากการทดสอบหลายๆครั> ง 

จ. การตระหนกัถึงความสําเร็จของกลุ่ม (Team Recognition) การที#กลุ่มไดรั้บรางวลัก็ต่อเมื#อกลุ่ม

นั>นไดรั้บความสาํเร็จเหนือกลุ่มอื#น ซึ# งจะตดัสินดว้ยคะแนนที#ไดม้าจากการทาํแบบทดสอบของสมาชิกแต่

ละคนในกลุ่ม แลว้คิดเป็นคะแนนพฒันานาํมาเฉลี#ยเป็นคะแนนของกลุ่ม 
 

E.�.E การแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team Game Tournament หรือ TGT.)John Hopkins 

(อ้างถงึใน Devries and Others,1980)  

  ไดเ้สนอการเรียนการสอนตามรูปแบบการแข่งขนัระหว่างกลุ่มดว้ยเกม ซึ# งเป็นการจดัการ

เรียนการสอนที#ใหผู้เ้รียนไดเ้รียนในกลุ่มเลก็ๆ คละความสามารถและเพศ เช่นเดียวกบัรูปแบบการเรียนการ

สอนแบบกลุ่มแข่งขนัแบบแบ่งตามผลสัมฤทธิQ  (STAD) โดยมีความแตกต่างกนัที#การเขา้ร่วมกลุ่มจะมี

ลกัษณะถาวรกวา่ โดยสมาชิกแต่ละคนของกลุ่มหนึ#งๆ ตอ้งแข่งขนัตอบคาํถามกบัสมาชิกของกลุ่มอื#นที#โต๊ะ

แข่ง (Tournament Tables) เป็นรายสัปดาห์ โดยนักเรียนที#มีระดบัผลสัมฤทธิQ เดียวกนัจะแข่งขนักนัเพื#อทาํ

คะแนนใหก้ลุ่มของตน 

  การเรียนรู้แบบการเรียนการสอนตามรูปแบบการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม มี

ลกัษณะการเรียนรู้ ดงันี>  

1. การจดัผูเ้รียนเขา้กลุ่ม โดยใหผู้เ้รียนที#มีระดบัความสามารถใกลเ้คียงกนัอยูก่ลุ่มเดียวกนัซึ# งแบ่ง

นกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3– 5 คน โดยสมาชิกของกลุ่มจะร่วมกนัปฏิบติักิจกรรมตามกติกาของการจดัการ

เรียนการสอน ช่วยเหลือกนัเพื#อใหเ้กิดการเรียนรู้ และสมาชิกทุกคนตอ้งพยายามทาํใหดี้ที#สุดเพื#อความสาํเร็จ

ร่วมกนัของกลุ่ม 

2. กาํหนดใหผู้เ้รียนในแต่ละกลุ่มแข่งขนักนัตอบคาํถามหรือโจทยที์#ครูเตรียมไวใ้หโ้ดยแต่ละโต๊ะ

จะมีโจทยค์าํถามที#มีระดบัความยากง่ายไม่เหมือนกนั ตามระดบัความสามารถในกลุ่มของผูเ้รียนที#แข่งขนั

ดว้ยกนันั>น 
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3. จะจดัการแข่งขนักี#รอบกไ็ด ้แต่ละรอบจะใชโ้จทยค์าํถามกี#ขอ้กไ็ด ้แต่ไม่ควรมากเกินไปปกติจะ

ใชเ้วลาในการแข่งขนัรอบหนึ# งๆ ประมาณ 10 – 15 นาที การแข่งขนัในแต่ละรอบจะมีการเปลี#ยนโจทย์

คาํถามเป็นชุดใหม่ทุกครั> ง 

4. ในการแข่งขนัจะมีกติกาที#ชดัเจน และเมื#อสิ>นสุดการแข่งขนัในแต่ละรอบจะมีการยา้ยหรือ

เปลี#ยนผูเ้รียนไปแข่งขนัยงัโตะ๊อื#นๆ เพื#อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทาํโจทยที์#เหมาะกบัความสามารถของเขามากยิ#งขึ>น 

5. เมื#อแข่งขนัครบทุกรอบตามที#กาํหนดไว ้มีการประเมินความสาํเร็จของกลุ่ม โดยการนาํคะแนน

ที#สมาชิกไปแข่งขนัมารวมเป็นคะแนนของกลุ่ม และหาค่าเฉลี#ย กลุ่มที#มีคะแนนหรือค่าเฉลี#ยสูงสุดจะไดรั้บ

การยอมรับให้เป็นทีมชนะเลิศ และทีมที#ไดอ้นัดบัรองชนะเลิศลงมา หลงัจากนั>นให้มีการประกาศผลการ

แข่งขนัในที#สาธารณะ เช่น บอร์ดในชั>นเรียน บอร์ดของโรงเรียน หรือวารสารของ โรงเรียน และมีการ

บนัทึกสถิติไวด้ว้ย 

 

E.�.K การเรียนการสอนกลุ่มเพื7อนช่วยเหลือเพื7อนเป็นรายบุคคล (Team Assisted 

Individualization หรือ TAI) 

Robert Slavin (1990) ได้เสนอการเรียนการสอนตามรูปแบบ การเรียนการสอนกลุ่มเพื#อน

ช่วยเหลือเพื#อนเป็นรายบุคคล ซึ# งเป็นการเรียนการสอนที#ผสมผสานระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

และการเรียนการสอนรายบุคคลเข้าด้วยกัน  โดยให้นักเรียนทํากิจกรรมการเรียนด้วยตนเองตาม

ความสามารถจากแบบฝึกทกัษะ และส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี#ยนประสบการณ์การ

เรียนรู้ ตลอดจนการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม 

 

การเรียนรู้แบบการเรียนการสอนกลุ่มเพื#อนช่วยเหลือเพื#อนเป็นรายบุคคล มีลกัษณะการเรียนรู้

ดงันี>  

1. การทดสอบความรู้พื>นฐานของผูเ้รียนก่อนเรียน 

2. ใหผู้เ้รียนเขา้กลุ่ม โดยกาํหนดใหน้กัเรียนที#มีความสามารถแตกต่างกนัทาํงานร่วมกนั ซึ# ง 

แบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 4 – 5 คน 

3. มอบหมายงานใหผู้เ้รียนศึกษากนัเป็นคู่ๆ จะเนน้การฝึกปฏิบติั โดยใหผู้เ้รียนต่างศึกษาเอกสาร

ของครู แลว้ฝึกหดัทาํตาม ในเวลาเรียนนกัเรียนตอ้งมีความร่วมมือกนั นกัเรียนที#เก่งจะตอ้งช่วยเหลือเพื#อน

นกัเรียนที#อ่อน ต่างตรวจสอบงานของกนัและกนั เมื#อทาํงานเสร็จเรียบร้อยใหเ้ซ็นชื#อกาํกบัวา่ปฏิบติังานนั>น

ผา่นเรียบร้อยแลว้ และทาํกิจกรรมอื#นๆต่อ จนครบทุกกิจกรรมหรือหวัขอ้ที#ครูกาํหนดไว ้และรวมตวัทาํงาน
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กลุ่มร่วมกนัที#เป็นการสงัเคราะห์ความรู้ทั>งหมด จากการที#ผูเ้รียนไดร่้วมกนัฝึกปฏิบติักนัในคู่ของตนมาก่อน

แลว้นั#นเอง 

4. ระหวา่งที#ผูเ้รียนช่วยกนัเรียนภายในคู่และภายในกลุ่ม ครูจะใชเ้วลานี>ทยอยเรียกผูเ้รียนจากกลุ่ม

ต่างๆที# มีความสามารถระดับใกล้เคียง มาครั> งละ 4- 6 คน เพื#อให้ความรู้เสริม ให้เหมาะกับระดับ

ความสามารถของผูเ้รียน 

5. หลงัจากที#ผูเ้รียนไดศึ้กษาดว้ยตนเอง ไดเ้รียนร่วมกบัเพื#อน ผา่นทุกจุดประสงคห์รือทุกกิจกรรม

ร่วมกนัทุกคน และไดเ้รียนจากครูเป็นกลุ่มยอ่ยแลว้ เมื#อจบหน่วยการเรียน ครูจะมีการประเมินผลสิ#งที#ผูเ้รียน

ไดเ้รียนไปทั>งหมด โดยการทดสอบรายบุคคล และนาํคะแนนการทดสอบของนกัเรียน แต่ละคนมาเฉลี#ยเป็น

คะแนนของกลุ่ม 

 

E.�.R การเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานการอ่านและการเขียน (Cooperative Integrated Reading 

and Composition หรือ CIRC) 

Stevens and Others (1987) ไดเ้สนอการเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานการอ่านและการเขียน 

ซึ# งเป็นรูปแบบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที#มีพื>นฐานเดิมจากการมุ่งเพื#อใชใ้นการเรียนการ

สอนภาษา เพื#อพฒันาทกัษะสัมพนัธ์ของการพูด อ่าน เขียน ไปพร้อมๆกนัการเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสาน

การอ่านและการเขียน มีลกัษณะการเรียนรู้ ดงันี>  

1. แบ่งกลุ่มผูเ้รียน เป็นกลุ่มคละความสามารถ กลุ่มละ 4 คน 

2. ภายในกลุ่ม ผูเ้รียนจบัคู่กนั ร่วมกนัศึกษากิจกรรม ทบทวน และทดสอบไปทีละเรื#อง หรือ 

ทีละจุดประสงค ์เมื#อเรียนเสร็จเรียบร้อย จนเขา้ใจทั>งคู่ดีแลว้ ใหเ้ซ็นชื#อกาํกบัวา่ผา่นการเรียนเรื#อง

นั>นหรือจุดประสงคน์ั>นแลว้ จากนั>นเรียนเรื#องใหม่หรือจุดประสงคใ์หม่ จนครบตามที#ครูกาํหนดไว ้

3. จากนั>นใหผู้เ้รียนมารวมกลุ่มกนัอีกครั> ง เพื#อทาํงานร่วมกนัตามที#ครูกาํหนด จนงานกลุ่ม 

เสร็จเรียบร้อย และในขณะทาํงาน สมาชิกในกลุ่มตอ้งปฏิบติัตามบทบาทที#ครูกาํหนด เพื#อใหก้าร

ทาํงานกลุ่มมีประสิทธิภาพ 

4. เมื#อทุกกลุ่มศึกษาทุกกิจกรรมเสร็จเรียบร้อย นั#นคือ เป็นการพร้อมรับการประเมินจากครูการ

เรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานการอ่านและการเขียน เป็นการสอนที#เนน้การพฒันาทกัษะ 

ดงันั>น จึงไม่ควรสอนเป็นกลุ่มใหญ่ จึงไดก้าํหนดใหผู้เ้รียนจบัคู่เรียนดว้ยกนั เรียนไปทีละกิจกรรม 

ทีละจุดประสงคย์อ่ยทีละเรื#อง และกิจกรรมหรือเรื#องที#จะใหผู้เ้รียนเรียนเป็นคู่นั>น จะเป็นกิจกรรมหรือเรื#อง

เลก็ๆ เช่น กิจกรรมการอ่าน กิจกรรมการศึกษาเนื>อหาสาระ ไวยากรณ์ และฝึกทกัษะการเขียน ศึกษาคาํศพัท ์

ศึกษาความหมายของคาํ สรุปเรื#องราว สะกดคาํ และทาํกิจกรรมอิสระ ที#ใหผู้เ้รียนเลือกอ่านหนงัสือที#ตนเอง
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ชอบ กาํหนดใหอ่้านทุกวนั วนัละประมาณ 20 นาที มีการรายงานใหผู้ค้รูและปกครองเซ็นรับทราบ เพื#อสร้าง

นิสยัรักการอ่านใหแ้ก่นกัเรียน กลุ่มใดที#สมาชิกในกลุ่มมีการรายงานการอ่านหนงัสืออยา่งสมํ#าเสมอ ใน 1-2 

สัปดาห์ จะมีการสะสมแตม้เป็นคะแนนของกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบนี>  จึงมีความเหมาะสม

สาํหรับนกัเรียนในระดบัชั>นประถมศึกษาปีที# 2 –6 เพราะการทาํกิจกรรมอิสระนี>  นกัเรียนตอ้งมีความสามารถ

ในการอ่านพอสมควร และสามารถตดัสินใจเลือกหนงัสืออ่านตามที#ตนเองสนใจไดถึ้งแมว้า่ การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือผสมผสานการอ่านและการเขียน จะนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนภาษา แต่หลกัการและวิธีการของ 

การเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานการอ่านและการเขียน สามารถนาํไปใชไ้ดใ้นวิชาอื#นๆ ไดที้#มีจุดประสงค์

เอื>อต่อการจดักิจกรรมแบบ การเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานการอ่านและการเขียน เพราะทกัษะทางภาษา

ถือเป็นเครื#องมือการเรียนรู้สาํหรับทุกวชิาอยูแ่ลว้ 

 

 E.�.� เทคนิคการต่อบทเรียน (Jigsaw) 

  Elliot Aronson (1978) ไดเ้สนอเทคนิคการต่อบทเรียน ซึ# งการเรียนแบบนี>  บางทีเรียกวา่ 

การเรียนแบบต่อชิ>นส่วน หรือการศึกษาเฉพาะส่วน 

 การเรียนการสอนเทคนิคการต่อบทเรียน มีลกัษณะการเรียนรู้ ดงันี>  

  1. เป็นวธีิการที#แบ่งผูเ้รียนเป็นกลุ่ม คละความสามารถและเพศ 

  2. ทุกกลุ่มจะไดรั้บมอบหมายใหท้าํกิจกรรมเดียวกนั โดยผูส้อนใหเ้นื>อหา 1 เรื#องสาํหรับ 

1 กลุ่ม และแบ่งเนื>อหาออกเป็นหัวขอ้ย่อยเท่าจาํนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่ม เพื#อให้แต่ละคนในกลุ่มศึกษา

เฉพาะในหัวขอ้นั>นๆ คนละ 1 หัวขอ้ โดยผูเ้รียนแต่ละคนจะเป็นผูเ้ชี#ยวชาญเฉพาะเรื# องที#ตนเองได้รับ

มอบหมาย สมาชิกที#อยูต่่างกลุ่มที#ไดรั้บมอบหมายในหวัขอ้เดียวกนัจะร่วมกนัศึกษา เรียกวา่ กลุ่มผูเ้ชี#ยวชาญ 

(Expert Group) จากนั>นนาํสิ#งที#ไดเ้รียนรู้ในหวัขอ้ของตนเองไปเสนอแก่สมาชิกในกลุ่ม เพื#อใหเ้พื#อนในกลุ่ม

ไดรู้้เนื>อหาครบทุกหวัขอ้ 

  3. หลงัจากจบบทเรียนแลว้มีการทดสอบรายบุคคลตามเนื>อหาทุกหวัขอ้ และนาํคะแนนของ 

สมาชิกแต่ละคนมารวมกนัเป็นคะแนนกลุ่ม 

 

 3.6.� การเรียนด้วยกนั (Learning Together) 

 David Lohnson and Robert Johnson (1991) ไดเ้สนอการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียน

ดว้ยกนั ซึ# งเป็นการจดัการเรียนการสอนที#มีความคลา้ยคลึงกบัรูปแบบการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 

(Group Investigation) ซึ# งรูปแบบการเรียนดว้ยกนันี>  จะแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถเนน้การสร้าง
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กลุ่มเพื#อทาํกิจกรรมก่อนที#จะทาํงานร่วมกนัจริง และเนน้การอภิปรายในกลุ่มว่าสมาชิกทาํงานช่วยกนัไดดี้

เพียงใด 

 การเรียนรู้แบบการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนดว้ยกนั มีลกัษณะการเรียนรู้ ดงันี>  

 1. ครูกาํหนดโครงงานใหน้กัเรียนทาํ ซึ# งเป็นสิ#งที#เกี#ยวขอ้งกบัสิ#งที#นกัเรียนเคยเรียนมาก่อน 

กาํหนดวา่ใหท้าํโครงงานอะไร แต่ไม่ไดก้าํหนดรายละเอียดของงาน เพื#อใหน้กัเรียนไดมี้ความคิดสร้างสรรค์

ผลงานเอง อาจจะเป็นโครงงานขนาดใหญ่ที#ตอ้งทาํทั>งชั>นเรียน แต่ตอ้งมีการแบ่งงานกนัทาํในส่วนต่างๆและ

นาํมารวมกนั และจะตอ้งรับรู้ในงานส่วนอื#นๆของเพื#อนนกัเรียนคนอื#นที#ทาํดว้ย 

  2. การจดันกัเรียนเขา้กลุ่ม โดยคละความสามารถ ซึ# งแบ่งนกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆละ 3– 5 คน 

และทาํโครงงานตามที#ครูไดก้าํหนดไวใ้ห ้จากนั>นร่วมกนัวางแผนการทาํงาน มอบหมายบทบาทหนา้ที#ของ

แต่ละคนใหช้ดัเจน 

3. โครงงานที#ทาํนั>นมีลกัษณะที#เกิดจากความคิดสร้างสรรคข์องนกัเรียน สมาชิกกลุ่มมีความ

รับผิดชอบในงานส่วนของตนเอง เมื#องานในส่วนของตนเองเสร็จแลว้ จะนาํงานของทุกคนมารวมเป็นงาน

ของกลุ่ม ดงันั>นความสาํเร็จของกลุ่มเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มทุกคน 

4. มีการนาํเสนอผลงานเมื#องานเสร็จสิ>นลง โดยสมาชิกกลุ่มไดร่้วมปรึกษาถึงวิธีการนาํเสนอ

ผลงานและวธีิการทาํงานของกลุ่ม 

5. ครูเป็นผูป้ระเมินผลการทาํงานของกลุ่ม โดยเน้นผลงานและกระบวนการทาํงาน ซึ# งมี

วิธีการประเมินโดยคดัเลือกตวัแทนกลุ่มออกมาสอบถามเกี#ยวกบังานที#ไดท้าํ และกระบวนการทาํงานของ

กลุ่ม 

 

 3.6.8 การเรียนแบบ Team Interview 

 Spencer Kagan (1992) ไดเ้สนอการเรียนการสอนตามรูปแบบ การเรียนแบบ Team 

Interview ซึ# งเป็นการจดัการเรียนการสอนที#มีวธีิการที#น่าสนใจ เพราะเป็นการฝึกทกัษะการเรียนและทกัษะ

ทางสงัคมแก่ผูเ้รียน ฝึกการยอมรับซึ#งกนัและกนั และการมีนํ>าใจช่วยเหลือผูอื้#น ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดฝึ้ก

คน้หาความรู้ดว้ยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค ์รู้จกัการตั>งคาํถาม การสมัภาษณ์เพื#อสืบคน้ขอ้มูลจากตวั

บุคคล รวมทั>งไดมี้โอกาสฝึกทกัษะการฟัง พดู อ่าน เขียน ไดอ้ยา่งครบถว้น 

การเรียนแบบ Team Interview มีลกัษณะการเรียนรู้ ดงันี>  

1. ครูกาํหนดเรื#องที#จะใหผู้เ้รียนศึกษากนัในกลุ่ม ซึ# งจาํนวนของผูเ้รียนในแต่ละกลุ่มจะขึ>นอยูก่บั

เรื#องที#จะใหผู้เ้รียนศึกษา 
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2. ผูเ้รียนจะเลือกศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองก่อน จากนั>นจึงใหเ้พื#อนมาสมัภาษณ์ตน และมีการสรุป

ความรู้ทั>งหมด ซึ# งทุกคนในกลุ่มจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจครบถว้นในเรื#องที#ศึกษาตามที#ครูกาํหนด โดยรับ

ความรู้จากกนัและกนัโดยการสมัภาษณ์ 

 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวธีิการจดัการเรียนการสอนที#มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดท้าํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม

ยอ่ย ส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ซึ# งกนัและกนั เพื#อการบรรลุเป้าหมายร่วมของกลุ่ม ส่งผลต่อการพฒันาวฒิุ

ภาวะ และทกัษะดา้นสงัคม อารมณ์ ในการทาํงานและอยูร่่วมกบัผูอื้#นในสงัคม 

การเรียนรู้แบบ e-Learning สามารถนาํการเรียนรู้แบบร่วมมือที#ใชใ้นห้องเรียนปกติไปใชใ้น การ

ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ทั>งในรูปแบบการเรียนการสอนบนเวบ็หรือการฝึกอบรมบนเวบ็ไดเ้ป็นอยา่งดี 

โดยอาศัยศักยภาพของเครื# องมือติดต่อสื# อสารต่างๆ เช่น e-mail , Webboard , Chat ฯลฯ มาใช้ในการ

ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั ได้แก่ ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ผูเ้รียนกบัผูส้อน ผูเ้รียนกบัผูเ้ชี#ยวชาญและคนอื#นๆ ซึ# ง

สามารถกระทาํไดใ้นรูปแบบประสานเวลา (Synchronous) และแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous) ตามที#

ไดก้ล่าวถึงในกรณีตวัอย่างขา้งตน้ ไดแ้ก่ The Infoshare Module , The T3 Project , The World Programme 

และ CDM Program 

ทั>งนี> การใชเ้ครื#องมือติดต่อสื#อสารออนไลน์ดงักล่าว ยงัเป็นการตอบสนองต่อความแตกต่างของ 

ผูเ้รียนแต่ละคน เช่น ผูเ้รียนบางคนมีลกัษณะเกบ็ตวั ไม่กลา้ซกัถามเมื#อสงสยั ไม่กลา้แสดงความคิดเห็น หรือ

อภิปรายต่อหนา้ผูอื้#นในการเขา้ร่วมกลุ่มแบบเผชิญหนา้ การใชเ้ครื#องมือสื#อสารออนไลน์นี>  อาจทาํใหเ้ขากลา้

ที#จะซักถามขอ้สงสัยกบั ผูส้อน หรือผูเ้ชี#ยวชาญ กลา้แสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายไดม้ากขึ>น โดยใช้

รูปแบบของการอภิปรายผ่านWebboard หรือการสนทนาโต้ตอบ แบบ Chat ซึ# งเป็นการเพิ#มทกัษะการ

สื#อสารระหวา่งผูเ้รียน และผูส้อนมากขึ>น 
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งานวจิยัที1เกี1ยวข้อง 

 

 วนัเพญ็ บุญชุม (2542 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาผลของการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการ

อ่านและการเขียนที#มีต่อความเขา้ใจในการอ่านและเจตคติต่อการอ่านของนกัเรียนชั>น ประถมศึกษาปีที# 6 

ผลการวิจยัพบวา่ 1. ความเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียนที#เรียนดว้ยการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการ

อ่านและการเขียน หลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที#ระดบั .001 2. ความ

เขา้ใจในการอ่านของนกัเรียนที#เรียนดว้ยการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียนกบัการ

เรียนแบบปกติแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 3. เจตคติต่อการอ่านของนกัเรียนที#เรียนดว้ยการเรียน

แบบร่วมมือแบบบูรณาการการอ่านและการเขียนหลงัการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติที#ระดบั .01 4. เจตคติต่อการอ่านของนกัเรียนที#เรียนดว้ยการเรียนแบบร่วมมือแบบบูรณาการการ

อ่าน และการเขียนสูงกวา่การเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั .05 

 

 วาสนา ไตรวฒันธงไชย (2543 : บทคดัยอ่) ไดท้าํการศึกษาเพื#อเปรียบเทียบความเขา้ใจในการ

อ่าน และความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชาภาษาไทยของนกัเรียนชั>นมธัยมศึกษาปีที# 2ที#ไดรั้บการสอนแบบ

ร่วมมือตามวิธีเอสทีเอดีกบัวิธีสอนตามคู่มือครูผลการศึกษาคน้ควา้พบว่า1.) นกัเรียนที#ไดรั้บการสอนโดย

การเรียนแบบร่วมมือตามวธีิเอสทีเอดี(การบูรณาการการอ่านและการเขียน) กบันกัเรียนที#ไดรั้บการสอนตาม

คู่มือครูมีความเขา้ใจในการอ่านภาษาไทยแตกต่างกนัอยา่งมีนยั สาํคญัทางสถิติที#ระดบั .01 2.) นกัเรียนที#

ไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือตามวิธีเอสทีเอดีกบันกัเรียน ที#ไดรั้บการสอนตามคู่มือครูมีความ

รับผิดชอบต่อการเรียนวิชาภาษาไทยแตกต่างกนัอยา่ง มีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั .01 3.) นกัเรียนที#ไดรั้บ

การสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือตามวิธีเอสทีเอดี ก่อน และหลงัการทดลองมีความเขา้ใจในการอ่าน

ภาษาไทยแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั .01 4.) นกัเรียนที#ไดรั้บการสอนตามคู่มือครูก่อนและ

หลงัการทดลองแตกต่างกนั มีความเขา้ใจในการอ่านภาษาไทยแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั.

01 5.) นกัเรียนที#ไดรั้บการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือตามวิธีเอสทีเอดี ก่อนและ หลงัการทดลองมีความ

รับผิดชอบต่อการเรียนวิชาภาษาไทยแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง สถิติที#ระดบั.01 6.) นกัเรียนที#ไดรั้บ

การสอนตามคู่มือครูก่อนและหลงัการทดลองมีความรับผดิชอบ ต่อการเรียนวชิาภาษาไทยแตกต่างกนั อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั .01 
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วรรณกร หมอยาดี (2544 : บทคดัย่อ) ไดท้าํการศึกษาผลของการเรียนรู้แบบ ร่วมมือโดยใช้

เทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิQ ที#มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองและ ผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนวิชา

ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั>นประถมศึกษาปีที#5 ผลการวิจยัพบว่า 1.) นกัเรียนที#เรียนดว้ยวิธีการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิQ มีการรับรู้ ความสามารถของตนเองหลงัการทดลองสูงกว่า

ก่อนการทดลอง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั .01 2.) นกัเรียนที#เรียนดว้ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิQ มี ผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนการ

ทดลองอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติที#ระดบั .01 3.) หลงัการทดลอง นกัเรียนที#เรียนดว้ยวธีิการเรียนแบบร่วมมือ

โดยใชเ้ทคนิค แบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิQ มีการรับรู้ความสามารถของตนเองสูงกวา่นกัเรียนที#เรียนดว้ยวิธีการ

เรียน แบบปกติอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที#ระดบั .01 4.) หลงัการทดลอง นักเรียนที#เรียนดว้ยวิธีการเรียน 

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิQ มีผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษสูง กว่า

นกัเรียนที#เรียนดว้ยวธีิการเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั .01 

 

 Robyn M. Gillies, (2002 : 15-20) ไดท้าํการศึกษาถึงผลที#ยงัเหลืออยูข่องประสบการณ์การเรียนรู้

แบบร่วมมือ หลงัจากไดใ้หป้ระสบการณ์แบบร่วมมือไปแลว้ 2 ปี โดยทดลองใหก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือกบั

นักเรียนชั>นประถมศึกษาปีที# 5 จาํนวน 52 คน และใช้กลุ่มควบคุมอีก 36 คน หลงัจากนั>น 2 ปีจึงทาํการ

ตรวจสอบระหว่างทั>งสองกลุ่มพบว่า นกัเรียนที#ไดรั้บ47ประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือ มีลกัษณะที#

เป็นดา้นบวกของการเรียนแบบร่วมมือมากวา่กลุ่มที#ไม่ไดรั้บประสบการณ์ ไดแ้ก่การช่วยเหลือซึ#งกนัและกนั

ในการเรียน มีการควบคุมอารมณ์ได้ดีในการทาํงานร่วมกัน ผูเ้รียนยงัคงรักษาไวซึ้# งการค้นควา้อย่าง

กระตือรือร้น 

 

Vaughan, W. (2002 : 359-363)ไดท้าํการวิจยัเรื#อง ผลของการเรียนแบบร่วมมือต่อผลสัมฤทธิQ และ

เจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนผิวสี โดยทดลองกบันกัเรียนชั>นประถมศึกษาปีที# 5 ผูท้ดลองได้

จดักระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนมีปฏิสมัพนัธ์กนัแบบร่วมมือในวชิาคณิตศาสตร์ ตลอดภาคการศึกษาและทาํ

การทดสอบนกัเรียนในสปัดาห์ที# 5, 9 และ13 ปรากฏวา่นกัเรียนมีผลสมัฤทธิQ ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชา

คณิตศาสตร์ดีขึ>น 
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บทที1 ] 

วธีิดาํเนินการศึกษา 

 

การศึกษาครั> งนี>   เป็นการยกระดบัผลสมัฤทธิQ ทางการเรียนในรายวชิาประวติัศาสตร์ ระดบัชั>น

มธัยมศึกษาปีที# 3 โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ# งผูศึ้กษาไดด้าํเนินการดงันี>  

1. กลุ่มประชาการและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เครื#องมือที#ใชใ้นการวจิยั 
3. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร : ประชากรที#ใชใ้นการวจิยัครั> งนี>  คือเดก็นกัเรียนระดบัชั>นมธัยมศึกษาปีที#3 

กลุ่มตัวอย่าง : กลุ่มตวัอยา่งที#ใชใ้นการวจิยัครั> งนี> เลือกแบบเจาะจง จากระดบัชั>นที#มีปัญหาดา้น

ผลสมัฤทธิQ ทางการเรียนมากที#สุด  จาํนวน 28 คน 

 

เครื7องมือที7ใช้ในการวจัิย 

การวจิยันี> เป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ผูว้จิยัจึงไดก้าํหนดเครื#องมือที#ใชใ้นการศึกษาครั> งนี> มีดงัต่อไปนี>  

1. สมุดบนัทึกพฤติกรรมนกัเรียนเป็นเครื#องมือที#ถูกสร้างขึ>นโดยการศึกษาจากเอกสารในการ
สร้างเครื#องมือวิจยั เพื#อใชเ้ป็นขอ้มูล และแนวทางในการสร้างเครื#องมือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์#

กาํหนดไว ้ซึ# งภายในสมุดบนัทึกพฤติกรรมของนักเรียนประกอบไปดว้ย ประวติัส่วนตวั ตารางบนัทึก

ความกา้วหน้าในการเรียน เมื#อสร้างเครื#องมือเรียบร้อยแลว้จึงนาํสมุดบนัทึกพฤติกรรมของนักเรียนให้

ผูเ้ชี#ยวชาญตรวจ และแกไ้ข ขอ้บกพร่อง จากนั>นจึงนาํไปจดัพิมพแ์ละลงบนัทึกพฤติกรรมของนกัเรียนจาก

การสงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนทั>งภายในและภายนอกหอ้งเรียน 

2. แผนการจดัการเรียนรู้  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการจดัทาํตามขั>นตอน โดยใชคู่้มือการจดัการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษา ( กรมวิชาการ

,2544) เป็นแนวทางในการดาํเนินงานประกอบกบัการศึกษาทาํความเขา้ใจหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม และกาํหนดแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบดว้ย มาตรฐานการ

เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที#คาดหวงั กิจกรรมการเรียนรู้ สื#อ และแหล่งเรียนรู้ การวดัผลและ

ประเมินผล บนัทึกหลงัสอน นาํแผนจดัการเรียนรู้ที#สร้างขึ>นใหผู้เ้ชี#ยวชาญตรวจสอบความตรง ความถูกตอ้ง

เหมาะสม และขอ้บกพร่องของแผนจดัการเรียนรู้ และขอ้เสนอแนะต่างๆ แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํ

แผนการจดัการเรียนรู้ที#ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชจ้ริงกบันกัเรียนระดบัชั>นมธัยมศึกษาปีที#3 
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ขั]นตอนการดาํเนินการวจัิย 

การวิจยัครั> งนี> เป็นการวิจยัเเพื#อให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยัที#ไดก้าํหนดไว ้และจาก

การศึกษาเอกสารงานวิจัยที# เกี#ยวกับการแก้ไขปัญหาผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั>น

มธัยมศึกษาปีที#3 ผูว้ิจยัจึงไดก้าํหนดรายละเอียดของการวิจยัไว ้สี#ขั>นตอนดงันี>  หนึ# งขั>นตอนศึกษาปัญหา  

สองขั>นสร้างกระบวนการเรียนรู้ สามขั>นนาํไปใช ้สี#ขั>นติดตามผลการดาํเนินกระบวนการ 

ขั]นตอนที7หนึ7ง ขั]นศึกษาปัญหา เป็นขั>นตอนที#ผูว้ิจยัคน้หาปัญหาที#แทจ้ริงของนกัเรียนระดบัชั>น

มธัยมศึกษาปีที# 3 เพื#อศึกษาปัญหาและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาที#เกิดขึ>น โดยสอบถามจากผูที้#เกี#ยวขอ้ง

อาทิเช่น ผูป้กครอง ครูในโรงเรียน  เพื#อศึกษาปัญหาของนกัเรียนโดยใชว้ิธีการสัมภาษณ์ และสมุดบนัทึก

ประวติัของนกัเรียน โดยผูป้กครองและครูผูส้อน 

ขั]นตอนที7สอง ขั]นสร้างกระบวนการเรียนรู้เป็นขั>นการนําขอ้มูลหรือปัญหาที#ได้มาสร้างเป็น

กระบวนการเรียนรู้ โดยมีการวางแผนในการจดักระบวนการเรียนรู้ ที#เนน้ใหผู้เ้รียนเกิดความสุขในการเรียน 

ซึ# งศึกษาจากปฎิทินกิจกรรมของโรงเรียนเพื#อจดัรูปแบบการเรียนรู้ที#เหมาะสมให้กบันกัเรียน ให้ตรงกบั

ความถนัดของนักเรียน และมีการวางแผนกระบวนการเรียนรู้เพื#อให้ตรงกับเนื> อหาสาระของวิชา

ประวติัศาสตร์ เพื#อใหน้กัเรียนสร้างองคค์วามรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

ขั]นตอนที7สาม ขั]นนําไปใช้ เป็นขั>นการนาํรูปแบบกระบวนการเรียนรู้มาปรับใชใ้นกิจกรรมต่างๆ

เพื#อให้นักเรียนไดเ้รียนรู้โดยการส่งเสริมให้ผูเ้รียนศึกษาจากสถานการณ์จริง ศึกษาจากการลงมือปฎิบติั 

ศึกษาจากกระบวนการทาํงานกลุ่มศึกษาจากกิจกรรมต่างๆและศึกษาจากชีวติจริงของผูเ้รียน  

ขั]นตอนที7สี7  ขั]นติดตามผลการดําเนินกระบวนการ ขั>นตอนนี>  ผูว้ิจยัและผูป้กครองร่วมกนัสังเกต

พฤติกรรมของนกัเรียนเพื#อศึกษาพฒันาการในการเรียนรู้ของนกัเรียนในดา้นต่างๆจากนั>นนาํผลการสังเกต

มาวเิคราะห์และสรุปผลการใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

การรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัดาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามขั>นตอนต่อไปนี>  

1. ผูว้จิยัจดัทาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์ถึงผูป้กครองในการร่วมมือกนัติดตามพฤติกรรม
ของนกัเรียนโดยบนัทึกลงในแบบบนัทึกพฤติกรรม 

2. ผูว้จิยัสงัเกตและบนัทึกพฤติกรรมของนกัเรียนลงในแบบบนัทึกพฤติกรรม 

3. จดัส่งแบบบนัทึกพฤติกรรมใหผุ้ป้กครองบนัทึกพฤติกรรมของนกัเรียนเพื#อดูพฒันาการ
ของนกัเรียนวา่มีพฤติกรรม และผลสมัฤทธิQ ทางการเรียนที#ดีขึ>นหรือไม่ 
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4. การบนัทึกพฤติกรรมของนกัเรียน 

5. นาํขอ้มูลการบนัทึกพฤติกรรม การสงัเกตมาวเิคราะห์สาเหตุของปัญหาผลสมัฤทธิQ ทางการ

เรียนของนกัเรียนตํ#าและวเิคราะห์กระบวนการหอ้งเรียนวธีิพทุธสามารถแกไ้ขปัญหาผลสมัฤทธิQ ทางการ

เรียนใหก้บันกัเรียนไดห้รือไม่ 

 

 

ขั]นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

  1. ขั>นเตรียม แบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 2-6 คน แนะนาํทกัษะในการเรียนรู้ร่วมกนั 

ระเบียบของกลุ่ม บทบาทหน้าที#ของสมาชิกกลุ่ม หรืออาจจะฝึกทักษะพื>นฐานของนักเรียนบางอย่าง 

                2. ขั>นสอน ครูนาํเขา้สู่บทเรียน แนะนาํเนื>อหา แนะนาํแหล่งขอ้มูล และมอบหมายภาระงาน

ใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใชใ้บงาน 

  3. ขั>นทาํกิจกรรมกลุ่ม นักเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติักิจกรรมตามใบงาน โดยแต่ละคนจะมี

บทบาทหน้าที#ตามที#ได้รับมอบหมาย  เ พื#อกันรับผิดชอบ  เ พื#อร่วมกันรับผิดชอบต่อผลงานกลุ่ม 

ในการทาํกิจกรรมกลุ่ม ครูอาจใชเ้ทคนิคการจดักิจกรรม รูปแบบต่าง ๆ ที#เป็นการทาํกิจกรรมแบบร่วมมือ 

เช่น ผึ>งแตกรัง, ลูกเสือจาํแลง, จิoกซอ, STAD, TGT เป็นตน้...ซึ# งเมื#อเลือกใชกิ้จกรรมใดแลว้ขั>นตอนการทาํ

กิจกรรมขงนกัเรียนจะปรากฏในใบงาน 

    4. ขั>นตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
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บทที1 ^  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวิจยัเรื#อง การยกระดบัผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนในรายวิชาประวติัศาสตร์ ระดบัชั>นมธัยมศึกษาปี   

ที# 3 ดว้ยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการประมวลเนื>อหาจากขอ้มูลที#ไดจ้าก

การสังเกตพฤติกรรม สมุดบนัทึกพฤติกรรม การทาํกิจกรรมต่างๆตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ

เขียนพรรณนาความแลว้แยกเป็นหมวดหมู่ ซึ# งประกอบดว้ย การศึกษาสาเหตุปัญหาผลสมัฤทธิQ ทางการเรียน

ของนกัเรียนตํ#า , การใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาผลสมัฤทธิQ ทางการเรียน ซึ# ง

นอกจากนี>ผูว้จิยัไดข้อกล่าวสภาพพฤติกรรมของนกัเรียนระดบัชั>นมธัยมศึกษาปีที#  3 ดงัรายละเอียดต่อไปนี>  

 

สภาพพฤติกรรมของนักเรียน 

 นักเรียนระดับชั>นมัธยมศึกษาปีที#  3 มีจาํนวนนักเรียนทั> งสิ>น 28 คน โดยมีครูจิราภรณ์         

เพช็รรัตน์ และครูรอซีด๊ะ สาและ เป็นครูที#ปรึกษา ซึ# งมีบทบาทในการดูแลนกัเรียน และผูว้ิจยัเองเป็นครูที#

ปรึกษาของนกัเรียนระดบัชั>นมธัยมศึกษาปีที# 3 ทาํให้สามารถรับรู้พฤติกรรมของนกัเรียนไดดี้ ในส่วนของ

การเยี#ยมบา้น และการสมัภาษณ์จากบุคคลที#เกี#ยวขอ้ง พบวา่นกัเรียนมีพฤติกรรมที#ค่อนขา้งหลากหลาย และ

สามรถแยกพฤติกรรมดา้นการเรียนออกเป็น 3 กลุ่มคือ  

1. กลุ่มที# 1 กลุ่มนกัเรียนเก่ง ทาํแบบทดสอบได ้ประกอบดว้ย  นกัเรียน 9 คน 

2. กลุ่มที# 2 นกัเรียนกลุ่มปานกลาง ประกอบดว้ย ประกอบดว้ย  นกัเรียน 11 คน 

3. กลุ่มที# 3 นกัเรียนกลุ่มอ่อนประกอบดว้ย ประกอบดว้ย  นกัเรียน 8 คน 

  

 จากการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนรายวิชาประวติัศาสตร์ ซึ# งจากการสอบถามนกัเรียน มีการวิเคราะห์

พฤติกรรมดา้นการเรียนของนกัเรียนพบวา่นกัเรียนไม่ค่อยชอบวิชาประวติัศาสตร์เนื#องจากเป็นวิชาที#ตอ้งใช้

ความจาํ และเป็นวชิาที#น่าเบื#อสาํหรับนกัเรียน จึงทาํใหน้กัเรียนไม่ค่อยสนใจในการเรียน เพราะนกัเรียนส่วน

ใหญ่ชอบความสนุกสนานมากกว่าการเรียนแต่เนื>อหา ทาํให้นกัเรียนไม่มีสมาธิในการเรียน นกัเรียนจะมี

ความสนใจในกิจกรรมมากกวา่เนื>อหาที#ไดเ้รียน และจะมุ่งประเด็นไปสนใจในสิ#งที#ตนเองชอบมากกวา่ จึง

ทาํใหผ้ลสมัฤทธิQ ทางการเรียนรายวชิาประวติัศาสตร์ตํ#า  

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือในการยกระดบัผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนในรายวิชาประวติัศาสตร์ 

ระดบัชั>นมธัยมศึกษาปีที# 3 เป็นผลสะทอ้นมาจากกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเนน้การสอนในวิธีการ
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สอนแบบร่วมมือ เพื#อทาํใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากการสังเกต การสัมภาษณ์ โดยจะ

เสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงันี>  

 

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการยกระดบัผลสัมฤทธิ�ทางการเรียน 

นกัเรียนระดบัชั>นมธัยมศึกษาปีที# 3 เป็นนกัเรียนที#มีพฤติกรรมค่อนขา้งหลากหลายดงัที#กล่าวมาแลว้

ในขา้งตน้ สภาพปัญหาที#พบในภาคเรียนที# 1 นกัเรียนค่อนขา้งมีปัญหาในเรื#องของการขาดสมาธิในการเรียน 

รับรู้ เรียนรู้ในการเรียนค่อนขา้งชา้ วอ่งแวก  และมกัเผลอไปกบัสิ#งย ั#วยภุายนอกไดง่้าย ขาดความรับผดิชอบ

ในการทาํงาน จากพฤติกรรมในภาคเรียนที# 1  ผูว้ิจยัให้นกัเรียนไดท้าํงานภายในห้องเรียน ปัญหาที#พบ คือ

ปัญหาของการขาดความรับผิดชอบ ไม่มีสมาธิในการเรียน จึงไม่สนใจต่อการเรียน ไม่มีสติ อ่านหนงัสือไม่

ออก ไม่เขา้ใจในเนื>อหา  จึงเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียนหนงัสือไดรู้้เรื#อง  แต่จะชอบทาํกิจกรรมอื#นๆนอก

ห้องเรียนมากกว่าการเรียนเนื>อหาในชั>นเรียน ผูว้ิจยัจึงไดแ้กไ้ขปัญหาใหม่โดยการใชก้ระบวนการเรียนรู้

แบบร่วมมือ  นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที# มีความรู้

ความสามารถแตกต่างกนั แต่ละคนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการเรียนรู้ และในความสาํเร็จของกลุ่ม โดยที#

ในกลุ่มจะมีการแลกเปลี#ยนความคิดเห็น แบ่งปันทรัพยากร ใหก้าํลงัใจแก่กนัและกนั คนเก่งจะช่วยเหลือคน

ที#อ่อนกวา่ สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อผลการเรียนของตนเองเท่านั>น แต่จะตอ้งร่วมรับผิดชอบ

ต่อการเรียนรู้ของเพื#อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความสําเร็จของบุคคล คือ ความสําเร็จของกลุ่ม ซึ# งนาํไปสู่

ผลสมัฤทธิQ ทางการเรียนของนกัเรียนที#สูงขึ>น  
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บทที1 a 

บทสรุปเพื1อการเรียนรู้และการพฒันาและข้อเสนอแนะ 

 

จากผลของการศึกษาวิจัยเรื# อง การยกระดับผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนในรายวิชาประวติัศาสตร์ 

ระดบัชั>นมธัยมศึกษาปีที# 3 ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูลครั> งนี>  โดยการ

สัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม ซึ# งผูว้ิจยัไดด้าํเนินการสัมภาษณ์ สังเกตพฤติกรรมและเขียนพรรณนาความ

มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื#อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนของนักเรียน และได้ใช้

กระบวนการห้องเรียนวิถีพุทธในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว เพื#อให้นักเรียนได้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ#งขึ>น 

สรุปผลการวจัิย 

การแกไ้ขปัญหาผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนของนกัเรียน ผา่นกระบวนการหอ้งเรียนวิถีพุทธใหก้บั

นกัเรียนระดบัชั>นมธัยมศึกษาปีที# 3 จะเนน้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในการวิจยัในครั> งนี> มีขั>นตอนที

สาํคญัที#ทาํให้ผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนของนกัเรียนเพิ#มมากขึ>นดงันี>  1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลเบื>องตน้โดย

เริ# มจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน และสัมภาษณ์พฤติกรรมจากนักเรียนในห้องเรียน จากครูที#

เกี#ยวขอ้ง 2.นาํขอ้มูลที#ไดม้าวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 3.  การจดักระบวนการเรียนรู้ที#หลากหลายโดย

เนน้การร่วมมือ 4. ประเมินผลการจดัการเรียนรู้จากกระบวนการร่วมมือ 5. การศึกษาผลรวมของการเรียนรู้

จากกระบวนการร่วมมือ ซึ# งผูว้จิยัไดส้รุปบทสรุปเพื#อการเรียนรู้และการพฒันาดงันี>  

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในการแกไ้ขปัญหาผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนของนักเรียนใน

รายวิชาประวติัศาสตร์ ของนกัเรียนระดบัชั>นมธัยมศึกษาปีที# 3 ซึ# งการพฒันาเป็นการจดัการเรียนรู้รู้โดยใช้

ทกัษะการทาํงานเป็นกลุ่มสมาชิกในกลุ่มจะประกอบดว้ยนกัเรียนที#มีความสามารถแตกต่างกนั คือ เก่ง ปาน

กลาง และอ่อน ซึ# งสมาชิกทุกคนในกลุ่มจะตอ้งมีส่วนร่วมในการทาํงานใหป้ระสบความสาํเร็จ โดยนกัเรียน

แต่ละคนจะตอ้งพยายามทาํความเขา้ใจเนื>อหาทุกประเดน็ นกัเรียนที#มีความสามารถทางการเรียนอยูใ่นระดบั

เก่งจะตอ้งให้ความช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มที#มีความสามารถทางการเรียนอ่อนกว่าให้เขา้ใจดว้ยการชี>แจง 

อธิบาย ยกตวัอยา่งประกอบ เพื#อใหเ้กิดการเรียนรู้และสามารถคิดไดด้ว้ยตนเอง และเป็นกิจกรรมที#เนน้การ

ทาํงานกลุ่ม เปิดโอกาสให้นกัเรียนไดแ้ลกเปลี#ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ# งกนัและกนั และการทาํงานที#มี

เป้าหมายร่วมกนั ทาํให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มรู้สึกว่าตนเองมีส่วนสําคญั มีบทบาทเท่าเทียมกนั จึงมีความ

รับผิดชอบเพิ#มมากขึ>น เพื#อให้กลุ่มของตนประสบความสําเร็จตามที#มุ่งหวงัไว  ้ทาํให้สมาชิกในกลุ่มมี

ผลสมัฤทธิQ ทางการเรียนสูงขึ>น ซึ# งกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือจะมีการสอนโดยใชกิ้จกรรมกลุ่มยอ่ยและ

นาํคะแนนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมาคาํนวณเป็นคะแนนเฉลี#ยของกลุ่ม ซึ# งส่งใหน้กัเรียนตอ้งช่วยเหลือ
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ซึ# งกนัและกนั เพื#อใหทุ้กคนในกลุ่มไดเ้ขา้ใจเนื>อหาที#เรียนทาํใหไ้ดม้าซึ#งการเรียนรู้ของตนเองและกลุ่มสูงสุด 

สอดคลอ้งกบั วชัรา เล่าเรียนดี (2545 : 1) ไดก้ล่าววา่ เมื#อนกัเรียนไดท้ดสอบยอ่ยเป็นรายบุคคล คะแนนที#ได้

จะถูกเปลี#ยนเป็นคะแนนกลุ่ม เป็นการสร้างแรงจูงใจให้นกัเรียนตั>งใจเรียน และช่วยเหลือเพื#อสมาชิกให้

เรียนรู้ในสิ#งที#ครูสอนอยา่งแจ่มแจง้ ถา้นกัเรียนตอ้งการใหก้ลุ่มประสบความสาํเร็จจะตอ้งช่วยเหลือกนัและ

กระตุน้ให้สมาชิกในกลุ่มทาํให้ดีที#สุด และนอกจากนี> ยงัมีการเสริมแรงซึ# งเป็นอีกส่วนหนึ# งที#ที#กระตุน้ให้

นกัเรียนมีความกระตือรือร้นที#จะทาํใหผ้ลสมัฤทธิQ ทางการเรียนสูงขึ>น ในการเรียนรู้นกัเรียนแต่ละกลุ่มจะได้

ฝึกฝนทกัษะเพื#อให้เกิดความเขา้ใจอยา่งถ่องแทด้ว้ยการทาํใบงาน การตรวจคาํตอบ ทาํให้นกัเรียนเห็นถึง

ความกา้วหน้าของตนเองและกลุ่มอย่างขดัเจนรวดเร็ว นับว่าเป็นการเสริมแรงทางบวกที#ทาํให้เกิดความ

กระตือรือร้นในการเรียนมากยิ#งขึ>น 

นอกจากนี>ผูว้ิจยัยงัไดเ้สริมแรงในลกัษณะของการใหร้างวลั การใหค้าํชมเชย การใหก้าํลงัใจ ซึ# ง

จะส่งผลใหน้กัเรียนที#ไดรั้บคะแนนสูงมีความขยนั เอาใจใส่การเรียนมากขึ>น เพื#อรักษาระดบัคะแนนของตน 

ส่วนนกัเรียนที#ไดค้ะแนนตํ#ากจ็ะตั>งใจเรียนและพยายามทาํคะแนนใหสู้งขึ>นกวา่เดิม 

จากเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้นักเรียนที#เรียนด้วยวิธีแบบกลุ่มร่วมมือ มีคะแนนทดสอบวดั

ผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และโดยรวมมีคะแนนพฒันาการของกลุ่มในแต่ละครั> ง

อยูใ่นระดบัคุณภาพที#ดีเยี#ยมอยา่งเชื#อถือได ้

 

 

ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

จากการยกระดบัผลสัมฤทธิQ ทางการเรียนในรายวิชาประวติัศาสตร์ ระดบัชั>นมธัยมศึกษาปีที# 3 ดว้ย

กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผูว้จิยัของเสนอแนะในงานวจิยัเพื#อการวจิยัครั> งต่อไปนี>  ดงันี>  

 ข้อเสนอแนะเพื7อการนําผลการวจัิยไปใช้ 

จากผลการวิจยั พบว่า นักเรียนที#มีพฤติกรรมที#ค่อนขา้งหลากหลายจาํเป็นตอ้งใช้กระบวนการ

จดัการเรียนการสอนที#หลากหลายเพื#อความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียนแต่ละคนตามถนัดและ

ความสามารถของผูเ้รียน หากผูเ้รียนมีความสนใจหรือถนัดในสิ#งใด ผูเ้รียนย่อมมีเจตคดิที#ดี และมีความ

คงทนในการเรียนรู้ 

 

 



46 
 

ข้อเสนอแนะเพื7อการวจัิยครั]งต่อไป 

สาํหรับการวจิยัครั> งต่อไปผูว้จิยัขอเสนอประเดน็ที#น่าสนใจและสมควรทาํการศึกษาดงันี> คือ 

1. ควรมีการวิจยัเชิงปฎิบติัการของการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที#หลากหลายต่อพฤติกรรม
ของนกัเรียน 

2. ควรนาํวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ไปเปรียบเทียบกบัการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ดว้ยวธีิสอนแบบอื#นๆ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  

แผนการจดัการเรียนรู้ที1ใช้ในการวจิยั 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                   สาระการเรียนรู้พื]นฐาน 

รายวชิา  ประวติัศาสตร์             รหสัวชิา ส <E8�5   ชั>นมธัยมศึกษาปีที# 3   

เวลา  1 ชั#วโมง /สปัดาห์    จาํนวน 20 ชั#วโมง/ปี/ภาค                          จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ครูผูส้อน นางสาวนวลมรกต ทวทีอง ภาคเรียนที# 1           ปีการศึกษา 2565

  

หน่วยที1  ]    

เรื1อง : พฒันาการทางประวัตศิาสตร์ของทวีปยุโรป 

เวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้จาํนวน   1  ชั#วโมง    

8.สาระสําคญั 

 ที#ตั>ง และสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ของทวปียโุรปส่งผลต่อพฒันาการทางสงัคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองของทวปียโุรป 

<. ตัวชี]วดั/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ส 4.2   เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในดา้นความสมัพนัธ์และ                      

การเปลี#ยนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเนื#อง ตระหนกัถึงความสาํคญัและความร่วมมือระหวา่งประเทศ

สามารถวเิคราะห์ผลกระทบที#เกิดขึ>น 

ตัวชี]วดั  

     ม.E/8 อธิบายพฒันาการทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลกโดยสงัเขป 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

          2.1 ดา้นความรู้ K 

   อธิบายความสาํคญัของที#ตั>งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวปียโุรปได ้

 2.2  ดา้นทกัษะ/กระบวนการ P 

 1.  กระบวนการกลุ่ม 

 2. กระบวนการคิดวเิคราะห์ 

2.3 ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์A 

1. มีวนิยั  รับผดิชอบ 
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2. ใฝ่เรียนรู้  
3. มุ่งมั#นในการทาํงาน 

E. สาระการเรียนรู้ 

 ที#ตั>งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ของโลก (ยกเว้นเอเชีย) ที#มีผลต่อพฒันาการโดยสงัเขป 

  2) พฒันาการทางประวติัศาสตร์ สงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ของโลก  

   (ยกเว้นเอเชีย) โดยสงัเขป 

K.สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

 K.8ความสามารถในการสื7อสาร 

 4.2 ความสามารถในการคดิ 

  1) ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล  

  2) ทกัษะการวเิคราะห์ 

  3) ทกัษะการสร้างความรู้ 

 4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 R.คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 1.มีวนิยั  2.ใฝ่เรียนรู้ 3.มุ่งมั#นในการทาํงาน 

�.กจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ครูใหน้กัเรียนดูแผนที#โลก และบตัรภาพแสดงลกัษณะภูมิประเทศของทวปียโุรป 

2. ครูใหน้กัเรียนเลือกภาพที#สนใจ แลว้เล่าความรู้เกี#ยวกบัภาพที#เลือกใหเ้พื#อนฟัง โดยใชแ้ผนที#โลก

ประกอบ 

3. นกัเรียนช่วยกนัสรุปความสาํคญัของที#ตั>ง และสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวปียโุรปในรูปแผนผงั

ความคิด 

4. นกัเรียนตอบคาํถามกระตุน้ความคิด 

      1) ถ้านักเรียนต้องการหาทาํเลที7ตั]งเพื7อสร้างที7อยู่อาศัย นักเรียนจะเลือกภูมิประเทศแบบใด 

   (ที.ราบลุ่ม เพราะสะดวกในการคมนาคม หากติดแม่นํAาหรือทะเลกจ็ะสะดวกในการมนีํAาไว้ใช้

ในการอุปโภคบริโภค) 

5. ครูแบ่งนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกนัตามความสามารถ คือ เก่ง ปานกลางค่อนขา้งเก่ง  

ปานกลางค่อนขา้งอ่อน และอ่อน เรียกกลุ่มนี>วา่ กลุ่มบา้น แลว้ใหน้กัเรียนจบัสลากหวัขอ้ที#จะตอ้งศึกษา

เกี#ยวกบัพฒันาการของทวปียโุรป ดงันี>  

  1) ที#ตั>งและสภาพภูมิศาสตร์ที#มีผลต่อพฒันาการของทวปี 

  2) พฒันาการดา้นการเมืองการปกครอง 

  3) พฒันาการดา้นเศรษฐกิจ 
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  4) พฒันาการดา้นสงัคมและศิลปวฒันธรรม 

 6 นกัเรียนที#จบัสลากไดห้วัขอ้เดียวกนัไปรวมกนัเป็นกลุ่มใหม่เรียกกลุ่มนี>วา่ กลุ่มผูเ้ชี#ยวชาญ แลว้ให้

นกัเรียนกลุ่มผูเ้ชี#ยวชาญร่วมกนัศึกษาความรู้ตามหวัขอ้ที#จบัสลากได ้จากนั>นช่วยกนัตอบคาํถามในใบงาน 

 

�.สื7อ/แหล่งการเรียนรู้ 

1) สื#อการเรียนรู้ นวตักรรม  

  หนงัสือเรียน ประวติัศาสตร์ ม.3 

    (1) กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ. (2545). โลกของเรา. กรุงเทพมหานคร : อกัษร

เจริญทศัน์. 

    (2) วมิลพรรณ ภทัโรดม. (2540). ยุโรปหลงัสงครามโลกครั]งที7 2. กรุงเทพมหานคร :  

    ศกัดิQ โสภาการพิมพ.์ 

    (3) William, Roger. (2540). ทวปียุโรป. (พวงนิล คาํปังส์ุ ผูแ้ปล). กรุงเทพมหานคร : 

หนา้ต่าง สู่โลกกวา้ง. 

  5) แผนที#โลก 

  6) บตัรภาพ 

  7) ใบงาน เรื#อง ที#ตั>งและสภาพทางภูมิศาสตร์ที#มีผลต่อพฒันาการของทวปียโุรป 

  8) ใบงาน เรื#อง พฒันาการดา้นการเมืองการปกครอง 

  9) ใบงาน เรื#อง พฒันาการดา้นเศรษฐกิจ 

  10) ใบงาน เรื#อง พฒันาการดา้นสงัคมและศิลปวฒันธรรม 

 แหล่งการเรียนรู้ 

  1) หอ้งสมุด 

  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ 

   - http://th.wikipedia.org/wiki/ทวปียโุรป 

   - http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?... 

   - http://www.thaigoodview.com/library/.../europe_topography.html 

 

8. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วธีิการ เครื7องมือ เกณฑ์ 

ด้านความรู้ K 

 อธิบายความสาํคญัของที#ตั>งและ

สภาพทางภูมิศาสตร์ของทวปียโุรปได ้

ตรวจใบงาน แบบประเมินใบ

งาน 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่น

เกณฑ ์
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ด้านทกัษะ/กระบวนการ P 

   กระบวนการกลุ่ม 

   กระบวนการคิดวเิคราะห์ 

สงัเกตพฤติกรรมการทาํงาน

กลุ่ม 

แบบสงัเกต

พฤติกรรมการ

ทาํงานกลุ่ม 

สรุปผลการประเมิน

ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบั

คุณภาพ พอใช ้ขึ>นไป 

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  

- มีวนิยั  รับผดิชอบ 

- ใฝ่เรียนรู้  
- มุ่งมั#นในการทาํงาน 

สงัเกตพฤติกรรมการทาํงาน

รายบุคคล 

แบบสงัเกต

พฤติกรรมการ

ทาํงานรายบุคคล 

สรุปผลการประเมิน

ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบั

คุณภาพ พอใช ้ขึ>นไป 

ด้านสมรรถนะสําคญั 

   ความสามารถในการสื,อสาร 

  ความสามารถในการคดิ 

  1) ทกัษะการรวบรวม

ขอ้มูล  

  2) ทกัษะการวเิคราะห์ 

  3) ทกัษะการสร้างความรู้ 

ความสามารถในการแก้ปัญหา 

สงัเกตพฤติกรรมและประเมิน

สมรรถนะสาํคญั 

แบบประเมิน

สมรรถนะสาํคญั 

สรุปผลการประเมิน

ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบั

คุณภาพ พอใช ้ขึ>นไป 

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์   

- มีวนิยั  รับผดิชอบ 

- ใฝ่เรียนรู้  
- มุ่งมั#นในการทาํงาน 

ประเมินคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

แบบประเมิน

คุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

สรุปผลการประเมิน

ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบั

คุณภาพ พอใช ้ขึ>นไป 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                   สาระการเรียนรู้พื]นฐาน 

รายวชิา  ประวติัศาสตร์             รหสัวชิา ส <E8�5   ชั>นมธัยมศึกษาปีที# 3   

เวลา  1 ชั#วโมง /สปัดาห์    จาํนวน 20 ชั#วโมง/ปี/ภาค                            จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ครูผูส้อน นางสาวนวลมรกต ทวทีอง ภาคเรียนที# 1              ปีการศึกษา 2565

  

หน่วยที1  ]    

เรื1อง : พฒันาการทางประวตัศิาสตร์ของทวปียุโรป 

เวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้จาํนวน   1  ชั#วโมง    

8.สาระสําคญั 

 ที#ตั>ง และสภาพแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์ของทวปียโุรปส่งผลต่อพฒันาการทางสงัคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองของทวปียโุรป 

<. ตัวชี]วดั/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ส 4.2   เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในดา้นความสมัพนัธ์และ                      

การเปลี#ยนแปลงของเหตุการณ์อยา่งต่อเนื#อง ตระหนกัถึงความสาํคญัและความร่วมมือระหวา่งประเทศ

สามารถวเิคราะห์ผลกระทบที#เกิดขึ>น 

ตัวชี]วดั  

     ม.E/8 อธิบายพฒันาการทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลกโดยสงัเขป 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

2.1 ดา้นความรู้ K 

   อธิบายความสาํคญัของที#ตั>งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวปียโุรปได ้

  2.2  ดา้นทกัษะ/กระบวนการ P 

   1.  กระบวนการกลุ่ม 

   2. กระบวนการคิดวเิคราะห์ 

2.3 ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์A 

1. มีวนิยั  รับผดิชอบ 

2. ใฝ่เรียนรู้  
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3. มุ่งมั#นในการทาํงาน 

E.สาระการเรียนรู้ 

 ที#ตั>งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ของโลก (ยกเว้นเอเชีย) ที#มีผลต่อพฒันาการโดยสงัเขป 

  2) พฒันาการทางประวติัศาสตร์ สงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ของโลก  

   (ยกเว้นเอเชีย) โดยสงัเขป 

K.สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

 K.8ความสามารถในการสื7อสาร 

 4.2 ความสามารถในการคดิ 

  1) ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล  

  2) ทกัษะการวเิคราะห์ 

  3) ทกัษะการสร้างความรู้ 

 4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

R.คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 1. มีวนิยั 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั#นในการทาํงาน 

�.กจิกรรมการเรียนรู้ 

1.  ครูทบทวนความรู้จากการทาํกิจกรรมกลุ่มในคาบที#แลว้และใหน้กัเรียนกลุ่มผูเ้ชี#ยวชาญกลบัเขา้สู่

กลุ่มบา้น นาํความรู้ที#ไดศึ้กษามาเล่าใหเ้พื#อนในกลุ่มบา้นฟัง 

2. นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มผลดักนัซักถามหากมีขอ้สงสัย และอภิปรายร่วมกนัจนทุกคนมีความ

เขา้ใจชดัเจน 

3. นกัเรียนตอบคาํถามกระตุน้ความคิด 

  � เพราะเหตุใด ทวปียุโรปในยุคกลางจึงได้ชื7อว่า “ยุคมืด” 

   (พิจารณาตามคาํตอบของนักเรียน โดยให้อยู่ในดลุยพินิจของครูผู้สอน) 

4. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัสรุปความรู้แต่ละหวัขอ้ที#ไดศึ้กษามา โดยครูคอยแนะนาํเพิ#มเติม 

�. สื7อ/แหล่งการเรียนรู้ 

1) สื7อการเรียนรู้ นวตักรรม  

  หนงัสือเรียน ประวติัศาสตร์ ม.3 
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   (1) กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ. (2545). โลกของเรา. กรุงเทพมหานคร : อกัษรเจริญ

ทศัน์. 

   (2) วมิลพรรณ ภทัโรดม. (2540). ยุโรปหลงัสงครามโลกครั]งที7 2. กรุงเทพมหานคร :  

    ศกัดิQ โสภาการพิมพ.์ 

   (3) William, Roger. (2540). ทวปียุโรป. (พวงนิล คาํปังส์ุ ผูแ้ปล). กรุงเทพมหานคร : 

หนา้ต่าง สู่โลกกวา้ง. 

 แหล่งการเรียนรู้ 

  1) หอ้งสมุด 

  2) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ 

   - http://th.wikipedia.org/wiki/ทวปียโุรป 

   - http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?... 

   - http://www.thaigoodview.com/library/.../europe_topography.html 

8. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วธีิการ เครื7องมือ เกณฑ์ 

ด้านความรู้ K 

 อธิบายความสาํคญัของที#ตั>งและ

สภาพทางภูมิศาสตร์ของทวปียโุรปได ้

ตรวจใบงาน แบบประเมินใบ

งาน 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่น

เกณฑ ์

ด้านทกัษะ/กระบวนการ P 

   กระบวนการกลุ่ม 

  กระบวนการคิดวเิคราะห์ 

สังเกตพฤติกรรมการทาํงาน

กลุ่ม 

แบบสงัเกต

พฤติกรรมการ

ทาํงานกลุ่ม 

สรุปผลการประเมิน

ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบั

คุณภาพ พอใช ้ขึ>นไป 

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  

- มีวนิยั  รับผดิชอบ 

- ใฝ่เรียนรู้  
- มุ่งมั#นในการทาํงาน 

สงัเกตพฤติกรรมการทาํงาน

รายบุคคล 

แบบสงัเกต

พฤติกรรมการ

ทาํงานรายบุคคล 

สรุปผลการประเมิน

ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบั

คุณภาพ พอใช ้ขึ>นไป 

ด้านสมรรถนะสําคญั 

   ความสามารถในการสื,อสาร 

 4.2 ความสามารถในการคดิ 

 1)ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล

 2)ทกัษะการวเิคราะห์ 

 3)ทกัษะการสร้างความรู้ 

สงัเกตพฤติกรรมและประเมิน

สมรรถนะสาํคญั 

แบบประเมิน

สมรรถนะสาํคญั 

สรุปผลการประเมิน

ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบั

คุณภาพ พอใช ้ขึ>นไป 
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จุดประสงค์การเรียนรู้ วธีิการ เครื7องมือ เกณฑ์ 

 4.3 ความสามารถในการ

แก้ปัญหา  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม                   สาระการเรียนรู้พื]นฐาน 

รายวชิา  ประวติัศาสตร์             รหสัวชิา ส 23105   ชั>นมธัยมศึกษาปีที# 3   

เวลา  1 ชั#วโมง /สปัดาห์    จาํนวน 20 ชั#วโมง/ปี/ภาค                           จาํนวน 0.5 หน่วยกิต 

ครูผูส้อน นางสาวนวลมรกต ทวทีอง ภาคเรียนที# 1      ปีการศึกษา 2565

  

หน่วยที1  ]    

เรื1อง : การสร้างสรรค์ผลงาน ด้านต่างๆ ของทวปียุโรป 

เวลาการจดักิจกรรมการเรียนรู้จาํนวน   1  ชั#วโมง    

8.สาระสําคญั 

 การสร้างสรรค์ผลงานในด้านต่างๆ ของทวีปยุโรปส่งผลต่อพฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองของทวปียโุรป 

<. ตัวชี]วดั/จุดประสงค์การเรียนรู้ 

มาตรฐานการเรียนรู้   

มาตรฐาน ส 4.2   เขา้ใจพฒันาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ในดา้นความสัมพนัธ์และ                      

การเปลี#ยนแปลงของเหตุการณ์อย่างต่อเนื#อง ตระหนักถึงความสําคญัและความร่วมมือระหว่างประเทศ

สามารถวเิคราะห์ผลกระทบที#เกิดขึ>น 

ตัวชี]วดั  

     ม.E/8 อธิบายพฒันาการทางสงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ในโลกโดยสงัเขป 

จุดประสงค์การเรียนรู้  

2.1 ดา้นความรู้ K 

   สรุปพฒันาการดา้นต่างๆ ของทวปียโุรปได ้

 2.2  ดา้นทกัษะ/กระบวนการ P 

 1.  กระบวนการกลุ่ม 

  2. กระบวนการคิดวเิคราะห์ 

2.3 ดา้นคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์A 

1. มีวนิยั  รับผดิชอบ 

2. ใฝ่เรียนรู้  
3. มุ่งมั#นในการทาํงาน 

E.สาระการเรียนรู้ 

  1) ที#ตั>งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่างๆ ของโลก (ยกเว้นเอเชีย) ที#มีผลต่อพฒันาการ

โดยสงัเขป 
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  2) พฒันาการทางประวติัศาสตร์ สงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองของภูมิภาคต่างๆ ของโลก  

   (ยกเว้นเอเชีย) โดยสงัเขป 

K.สมรรถนะสําคญัของผู้เรียน 

 ความสามารถในการสื,อสาร 

 4.2 ความสามารถในการคดิ 

  1) ทกัษะการรวบรวมขอ้มูล  

  2) ทกัษะการวเิคราะห์ 

  3) ทกัษะการสร้างความรู้ 

 4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

 4.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี

 R.คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 1.มีวนิยั   2.ใฝ่เรียนรู้ 3.มุ่งมั#นในการทาํงาน 

�. กจิกรรมการเรียนรู้ 

1.ครูและนกัเรียนร่วมกนัทบทวนความรู้เกี#ยวกบัพฒันาการทางประวติัศาสตร์ของทวปียโุรป 

2.นกัเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกนัทาํใบงาน เรื#อง การสรุปพฒันาการและการสร้างสรรคด์า้นต่างๆ ของ

ทวปียโุรป 

3.นกัเรียนตอบคาํถามกระตุน้ความคิด 

  � นักเรียนพบอทิธิพลของอารยธรรมตะวนัตกในสังคมไทยได้ในลกัษณะใด และสถานที7

ใดบ้าง (ในรูปแบบสถาปัตยกรรม ทัAงแบบตะวนัตกและแบบผสมผสานกับสถาปัตยกรรมไทยโดยเฉพาะใน

กรุงเทพมหานคร บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ถนนราชดาํเนิน จังหวดัพระนครศรีอยธุยา จังหวดัลพบรีุ 

เป็นต้น) 

4.นกัเรียนแต่ละกลุ่มออกมานาํเสนอคาํตอบในใบงาน หนา้ชั>นเรียน ครูคอยอธิบายเพิ#มเติม 

และสรุปประเดน็ที#นกัเรียนนาํเสนอ 

5.นกัเรียนตอบคาํถามกระตุน้ความคิด 

  � นกัเรียนยกตวัอยา่งสถาปัตยกรรมในประเทศไทยที#ไดรั้บอิทธิพลจากอารยธรรมตะวนัตก 

พร้อมอธิบายใหช้ดัเจน 

   (วดันิเวศน์ธรรมประวติั จังหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นศิลปะแบบกอทิกของยโุรปสมยักลางที.

แสดงความศรัทธาต่อศาสนาคริสต์) 

6. นกัเรียนนาํผลงานในใบงาน มาจดัป้ายนิเทศหนา้ชั>นเรียน เพื#อแสดงผลงานของนกัเรียน 

7. นกัเรียนตอบคาํถามกระตุน้ความคิด 
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  � พฒันาการทางประวติัศาสตร์ สงัคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทวปียโุรปมีผลต่อ

พฒันาการของโลกในสมยัต่อมาอยา่งไร (เพราะในช่วงคริสต์ศตวรรษที. 16-19 ศูนย์กลางความเจริญของโลก

อยู่ในทวปียโุรป) 

8. ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เรื#อง พฒันาการทางประวติัศาสตร์ของทวปียโุรป แลว้ครู

ชี>แนะใหน้กัเรียนนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาต่อไปในอนาคต 

�. สื7อ/แหล่งการเรียนรู้ 

1) สื7อการเรียนรู้ นวตักรรม  

  หนงัสือเรียน ประวติัศาสตร์ ม.3 

        ใบงาน เรื#อง การสรุปพฒันาการและการสร้างสรรคด์า้นต่างๆ ของทวปียโุรป 

 แหล่งการเรียนรู้ 

  2) หอ้งสมุด 

  3) แหล่งขอ้มูลสารสนเทศ 

   - http://th.wikipedia.org/wiki/ทวปียโุรป 

   - http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?... 

   - http://www.thaigoodview.com/library/.../europe_topography.html 
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8. การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วธีิการ เครื7องมือ เกณฑ์ 

ด้านความรู้ K 

 สรุปพฒันาการดา้นต่างๆ ของทวปี

ยโุรปได ้

ตรวจใบงาน แบบประเมินใบ

งาน 

ระดบัคุณภาพ 2 ผา่น

เกณฑ ์

ด้านทกัษะ/กระบวนการ P 

   กระบวนการกลุ่ม 

   กระบวนการคิดวเิคราะห์ 

สังเกตพฤติกรรมการทาํงาน

กลุ่ม 

แบบสงัเกต

พฤติกรรมการ

ทาํงานกลุ่ม 

สรุปผลการประเมิน

ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบั

คุณภาพ พอใช ้ขึ>นไป 

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  

- มีวนิยั  รับผดิชอบ 

- ใฝ่เรียนรู้  
- มุ่งมั#นในการทาํงาน 

สงัเกตพฤติกรรมการทาํงาน

รายบุคคล 

แบบสงัเกต

พฤติกรรมการ

ทาํงานรายบุคคล 

สรุปผลการประเมิน

ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบั

คุณภาพ พอใช ้ขึ>นไป 

ด้านสมรรถนะสําคญั 

   ความสามารถในการสื,อสาร 

 4.2 ความสามารถในการคดิ 

  1) ทกัษะการรวบรวม

ขอ้มูล  

  2) ทกัษะการวเิคราะห์ 

  3) ทกัษะการสร้างความรู้ 

4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา 

4.4 ความสามารถในการใช้

เทคโนโลย ี

สงัเกตพฤติกรรมและประเมิน

สมรรถนะสาํคญั 

แบบประเมิน

สมรรถนะสาํคญั 

สรุปผลการประเมิน

ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบั

คุณภาพ พอใช ้ขึ>นไป 

ด้านคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์   

- มีวนิยั  รับผดิชอบ 

- ใฝ่เรียนรู้  
- มุ่งมั#นในการทาํงาน 

ประเมินคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

แบบประเมิน

คุณลกัษณะอนัพึง

ประสงค ์

สรุปผลการประเมิน

ไดค้ะแนนอยูใ่นระดบั

คุณภาพ พอใช ้ขึ>นไป 
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