
บทที่ 1  

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

สังคมโลกในปจจุบนัมกีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเร็ว การรับรูขอมูลขาวสารของมนุษยทั่วโลก

ก็เกิดข้ึนอยางรวดเร็วเชนกัน ความเจริญกาวหนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทําใหโลกที่กวางใหญ

เปนโลกไรพรมแดนแหงการเรียนรู สังคมโลกมีทั้งการแขงขันและรวมมือกันมากข้ึน การจัดการศึกษา

จึงจําเปนที่ตองมีการเปลี่ยนแปลง ผูเรียนจึงจําเปนตองมีทักษะการเรียนรูเพิ่มข้ึนหลายประการ อาทิ 

ทักษะทางภาษา ทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ทักษะในการใชเทคโนโลยีและสื่อสารสนเทศ

ตาง ๆ รวมทั้งทักษะในการปรับตัว ทักษะในการแกไขปญหาตาง ๆ อยางมีสติและมีเหตุผล การใช

วิจารณญาณในการแยกแยะขอมูลขาวสาร เลือกรับสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่เปนคุณประโยชน ผูเรียนควรไดรับ

การพัฒนาใหเปนผูที่มีความรูทันโลกพรอม ๆ กับการเปนพลเมืองที่ดีของสังคมใหสามารถครองตน       

อยูในความดีงาม ความถูกตอง รอดพนจากอบายมุข สิ่งเสพติด สิ่งย่ัวยุไปในทางเสื่อม สังคมในปจจุบัน

และอนาคตเปนสังคมแหงการผสมผสานทางวัฒนธรรมตางชาติตางภาษา ผูเรียนตองเรียนรูที่จะรัก

เพื่อนมนุษย เรียนรูที่จะเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม เรียนรูและเลือกรับสิ่งที่เหมาะสมดีงาม 

และเปนประโยชน โดยยังคงรักษาไวซึ่งคุณคาแหงมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาของสังคมไทย 

วิธีที่ดีที่สุด ในการพัฒนาเยาวชนใหมีคุณภาพเปนพลังที่มีคุณคาของสังคม ประเทศชาติและโลก คือ 

การจัดการศึกษาในโรงเรียน (ดวงกมล สินเพ็ง, 2553 : 1) คุณภาพของผูเรียนถือเปนหัวใจของการพัฒนา 

การศึกษาที่เนนสรางคนใหมีความสามารถ มีคุณธรรม มีความสุข เปนพลเมืองที่ดีของสังคมไทย               

ที่สงผลใหประเทศมีสังคม มีเศรษฐกิจและการเมืองที่ดี การศึกษาในปจจุบันจําเปนตองสรางทักษะ

ความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดาน แตสิ่งที่ตองพึงระวังคือ การศึกษาตองไมแตกแยกจากสังคมหรือ

ชีวิตจริง และสรางใหผูเรียนมีความพรอมที่จะรับกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ โดยเฉพาะการเรียนรู  

ในเรื่องตาง ๆ ขณะเดียวกันจะตองใหความสําคัญในเรื่องของการเรียนรูจากกิจกรรมหรือการเรียนรู 

นอกหองเรียนอยางจริงจัง เพราะถือเปนหัวใจสําคัญที่จะทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนผูเรียน (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2555 : 1)  

จากผลการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบ 3 (2554 - 2558) ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ซึ่งจําแนกตามมาตรฐานการศึกษา ตามกฎกระทรวง

ศึกษาธิการ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา (มัธยมศึกษา) มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา 

กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน ตัวบงช้ีที่ 4 ผูเรียนคิดเปน ทําเปน โดยใหนํ้าหนักคะแนนของการประเมิน 10 คะแนน 
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พบวา โรงเรียนไชยาวิทยา ได 8.47 คะแนน อยูในระดับคุณภาพดี ซึ่งสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ไดใหขอเสนอแนะของการพัฒนากับทางโรงเรียนไววา 

นักเรียนควรไดรับการพัฒนาทักษะทางดานการคิด และการปรับตัวทางสังคม โดยการนําประเด็นตาม

เกณฑการพิจารณาความสามารถในการคิด ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551        

มากําหนดกิจกรรมพัฒนาผูเรยีนใหครบทุกเกณฑและประเมินผลกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ สรุปผล และ

วิเคราะหผลการดําเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ืองและควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ที่สงเสริม และพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถและทักษะในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห สรุปความคิด

รวบยอดอยางเปนระบบ และมีความคิดแบบองครวม เพื่อสงเสริมใหผูเรียนคิดเปน ทําเปนและ            

ในตัวบงช้ีที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน โดยใหนํ้าหนักคะแนนของการประเมิน 20 คะแนน 

พบวา โรงเรียนไชยาวิทยา ได 8.86 คะแนน อยูในระดับคุณภาพพอใช เมื่อจําแนกตามกลุมสาระการ

เรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรู พบวา สาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพลศึกษา และภาษาตางประเทศ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนลดลง ขณะที่

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ศิลปะ และการงานอาชีพ และเทคโนโลยีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เพิ่มข้ึน ทั้งน้ี  มีปจจัยที่เปนอุปสรรค คือ ผูเรียนขาดทักษะความรู และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร 

จึงสงผลทําให ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเรยีนอยูในระดับพอใช ตองมีการปรับปรุงโดยการพฒันาการ

เรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555 : 1 - 17) นอกจากน้ัน

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 

2558 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) พบวา โรงเรียนไชยาวิทยา            

ไดคะแนนทดสอบในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 49.11 คะแนน         

ซึ่งใกลเคียงกับระดับประเทศทีร่ะดับคะแนนเฉลี่ย 47.12 คะแนน แตเมื่อจําแนกตามสาระในกลุมสาระ

การเรียนรู สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งประกอบดวย 5 สาระ ไดแก 1) ศาสนา ศีลธรรม 

จริยธรรม 2) หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม 3) เศรษฐศาสตร 4) ประวัติศาสตร 

และ 5) ภูมิศาสตร และจากผลคะแนนทดสอบพบวา สาระภูมิศาสตรมีผลคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุด 41.18 

คะแนน นอกจากน้ันเมื่อจําแนกตามมาตรฐานในสาระภูมิศาสตร พบวา มาตรฐาน 5.2 ไดคะแนนเฉลี่ย 

43.58 คะแนน ซึ่งตํ่ากวาระดับ ประเทศที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 44.19 คะแนน ซึ่งควรเรงพัฒนา

และปรับปรุงเปนอยางย่ิง (โรงเรียนไชยาวิทยา, 2558 : 2)  

จากสภาพปญหาดังกลาววิธีการหน่ึงที่จะชวยแกปญหาได คือ การปรับปรุงวิธีการจัดการ

เรียนการสอนใหมีความเหมาะสม แตเน่ืองจากวิธีการจัดการเรียนการสอนมีมากมายหลากหลายวิธี 

และแตละวิธีมีขอดีที่แตกตางกัน ไมมีวิธีสอนใดเหมาะสมกับเน้ือหาและความมุงหมายทุกชนิด ผูวิจัย

จําเปนตองพิจารณาในการเลือกใชใหเหมาะสม โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับจุดประสงค เน้ือหา 
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และวัยผูเรียนเปนสําคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 12) การจัดการเรียนการสอน โดยใชกิจกรรม

เรียนรูแบบรวมมือเปนวิธีการเรียนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหนักเรียนไดเรียนรู

รวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ ซึ่งแตละกลุมประกอบดวย สมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน        

ซึ่งทุกคนตองมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรู  และความสําเร็จของกลุมทั้งโดยการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกัน คนที่เรียนเกง          

จะชวยคนที่เรียนออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนรูของตนเองเทาน้ัน            

แตจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูของสมาชิกทุกคนในกลุม  ความสําเร็จของแตละบุคคล คือ 

ความสําเร็จของกลุม ซึ่งแนวคิดหลักของวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรวมใจหรือการรวมมือกันเรียนรู

เปนแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหนักเรียนไดรวมมือกันเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมให

ประสบผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย จึงถือไดวาการเรียนการสอนแบบรวมมือรวมใจกันเรียนรูเปนการ

จัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญรูปแบบหน่ึง  

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ 

เอสทีเอดี มุงเนนกิจกรรมของผูเรียนมากกวาผูสอนการจดัสภาพการเรียนใหผูเรียนไดบรรลุจดุมุงหมาย

ที่วางไวและสามารถจัดการเรียนรูตามแบบการสอนอื่นไดการเรียนแบบรวมมือแบบแรกที่ไดรับการ

พัฒนาข้ึนที่มหาวิทยาลัยจอหนฮอปกินส ที่เรียกวา Student Teams-Achievement Divisions : 

STAD เปนรูปแบบการเรียนรูที่วัดความสามารถของผูเรียน โดยการทําแบบทดสอบยอยแลวนํา

คะแนนที่ไดไปเปรียบเทียบกับคะแนนพื้นฐานของนักเรียนแตละคนซึ่งไมเทากัน โดยนําคะแนน

ความกาวหนาของสมาชิกกลุมเดียวกันมารวมกัน ถาคะแนนเฉลี่ยของกลุมสูงกวาเกณฑที่กําหนดกลุม

ก็จะไดรับการยกยองหรือรางวัลตามที่ตกลงไว (Slavin, 1987 : 23 - 24) 

จากแนวคิดขางตนผูวิจัยจึงไดนําการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี มาใชจัดกิจกรรม

การเรียน เพราะเปนกระบวนการเรียนรูที่ไมใชเกิดจากครอูยางเดียว แตการเรียนรูแบบรวมมือในการ

ทํากิจกรรมระหวางครูกับผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ พบวา การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมือรูปแบบเอสทีเอดีน้ันทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาการสอนแบบปกติ และนักเรียนมีเจตคติ

ตอรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสูงกวาการสอนแบบปกติ และกิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมือรูปแบบเอสทีเอดี เปนการเรียนที่เนนใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเองจะทําไดผลชาหรือเร็วน้ัน

ข้ึนอยูกับตัวนักเรียนเอง มีลักษณะการวางเน้ือหามุงใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง โดยมีเน้ือหาที่มุงให

เกิดการเรียนรู เรียนรูเมื่อใด เวลาใด ที่ไหนก็ได โดยกิจกรรมที่สรางข้ึนไดกําหนดเน้ือหา วัตถุประสงค 

วิธีการ และสื่อการสอนไวลวงหนาแลวทําใหผูเรียนสามารถคนควา และประเมินผลการเรียนรูไดดวย

ตนเอง บทเรียนที่จัดแบงเน้ือหาที่ยาก มีคําถามใหนักเรียนไดคิดและตอบพรอมเฉลย เพื่อใหนักเรียน

ตรวจคําตอบ นอกจากน้ียังมีคําชักชวนและติชมเพื่อเปนการเสริมแรงทําใหผูเรียนสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน สนใจ ไมเบื่อหนาย นักเรียนมีโอกาสที่จะศึกษาดวยตนเองและเปนการตอบสนองความ
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แตกตางระหวางบุคคล ลําดับความยากงายและทราบคําตอบ ซึ่งสงผลตอการเรียนที่สูงข้ึน             

ซึ่งสอดคลองกับ บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 83) ไดกลาวไววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ

รูปแบบเอสทีเอดีจะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตัวเองและเปนการตอบสนองความแตกตาง

ระหวางบุคคล ทําใหนักเรียนไดเรียนรูเต็มตามศักยภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการจัดการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญจากเหตุผลและความสําคัญดังกลาวเปนการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลอง

และสนองตอความตองการของชุมชนทองถ่ินตนเอง 

จากขอมูลขางตนสรุปไดวา การเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดีทําใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน สามารถกระตุนความสนใจนักเรียนใหเกิดความกระตือรือรน และเขาใจ

บทเรียนดีข้ึน ผูวิจัยจึงไดแนวทางในการแกไขปรับปรุง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหดีข้ึน โดย

ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี ซึ่งเปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูอีกรูปแบบ

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังน้ันเพื่อใหผลการเรียนรูของนักเรียนเปนไปตามที่ไดต้ังเปาหมายเอาไว 

ผูวิจัยจึงใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี มาเปนวิธีในการดําเนินการวิจัยในครั้งน้ี 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1.  เพื่อสรางกิจกรรมการเรียนรูรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 1 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี 

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรยีนในการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ

รูปแบบเอสทีเอดี 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

1.  เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือ โดยใชกิจกรรม

การเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน โดยใชวิธีการของการวิจัยเชิงทดลอง เปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

2.  นักเรียนมีทักษะการทํางานกลุมและทักษะทางสังคม เปนแนวทางใหกับนักเรียนไดนํา

ความรู ประสบการณการทํางานกลุมที่ไดรับเปนพื้นฐานสําหรับการเรียนรูในช้ันสูงตอไป 

3.  ผลที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปใชในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนในกลุมสาระ

หรือผูเรียนในระดับช้ันอื่น ๆ ได ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและเปนความสําเร็จของการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาตอไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 

1.  ขอบเขตดานประชากร คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ที่เรียน

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม หองเรียน 9 หอง รวมนักเรียน 360 คน  

2.  ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1/1 โรงเรียนไชยาวิทยา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ที่เรียนรายวิชา

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จํานวน 31 คน โดยสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random 

Sampling) 

3.  ขอบเขตดานเน้ือหาที่ใชในการวิจัย คือ เน้ือหาในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 สาระภูมิศาสตรตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 โรงเรียนไชยาวิทยา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ไดแก ภูมิศาสตรประเทศไทย ภูมิศาสตร  

ทวีปเอเชีย ภูมิศาสตรทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ประกอบดวย สภาพแวดลอมทางกายภาพ   

ของทวีปเอเชีย ลักษณะประชากรของทวีปเอเชีย ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของทวีปเอเชีย ลักษณะ 

เศรษฐกิจของทวีปเอเชีย ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมของทวีปเอเชีย และการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทวีปเอเชีย 

4.  ขอบเขตดานระยะเวลาที่ใช คือ ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการทดลอง 

12 ช่ัวโมง ซึ่งผูวิจัยทําการสอนเอง 

5.  ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ  

 5.1 ตัวแปรอิสระ คือ กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี 

 5.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ของนักเรียน และความพึงพอใจในการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 ตัวแปรตน  ตัวแปรตาม 

 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย  

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ

รูปแบบเอสทีเอดี 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

2.  ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรูโดย

ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ 

เอสทีเอดี 
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สมมติฐานการวิจัย 

 

1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ

รูปแบบเอสทีเอดี มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

2.  นักเรียนที่เรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี มีความ         

พึงพอใจตอการเรียนหลังเรียน อยูในระดับมาก 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี หมายถึง รูปแบบการจัดการเรียนการ

สอนแบบรวมมือกันเรียนรูอีกรูปแบบหน่ึง ที่มีช่ือเต็มวา Student Teams Achievement Divisions 

เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน ทํางาน

รวมกันเปนกลุม ๆ ละ 4 - 5 คน ซึ่งประกอบดวย นักเรียนที่เรียนเกง 1 คน นักเรียนที่เรียนปานกลาง 

2 - 3 คน และนักเรียนที่เรียนออน 1 คน ซึ่งมีข้ันตอนการจัดการเรียนรู ดังน้ี 

 1.  การนําเสนอบทเรียนตอทั้งช้ัน เพื่อทบทวนความรูเดิม แจงจุดประสงคการเรียน

รวมทั้งเตรียมความพรอมเพื่อนําเขาสูบทเรียน เชน การซักถาม สนทนา ใชสื่อประกอบหรือการใช

สถานการณขาว เปนตน และสรางความคิดรวบยอดของนักเรียนทีไ่ดจากบทเรยีน เปนการจัดกิจกรรม

การเรียนโดยใชการเสนอรูปแบบที่ข้ึนอยูกับลักษณะของเน้ือหาของบทเรียน เพื่อใหไดเทคนิควิธีการ

สอนที่เหมาะสม เชน การอภิปราย การสุมถาม เปนตน  

 2.  ข้ันศึกษากลุมยอย เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดนําความรูความเขาใจในความคิดรวบยอด 

จากการดําเนินกิจกรรมในข้ันสอนของครู มาใชในการแกปญหาใหเกิดความชํานาญ โดยอาศัยความ

รวมมือจากสมาชิก โดยนักเรียนจะแยกทํางานเปนกลุม ซึ่งในกลุมประกอบดวย เด็กเกง ปานกลาง และ

ออน เพื่อศึกษาตามใบงาน ใบกิจกรรมที่ครูกําหนดใหโดยอาศัยความรวมมือจากสมาชิกทุกคนในกลุม 

 3.  ข้ันวัดและประเมินผล ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดทายช่ัวโมงเพื่อเปนการวัดความรู

ความเขาใจในการเรียนแตละช่ัวโมง และแบบทดสอบยอยประจําหนวยหลังการเรียนจบแตละวงจร

นักเรียนจะไดรับการทดสอบโดยใชแบบทดสอบหลังเรียนในแตละวงจร ในระหวางการทดสอบ           

ไมอนุญาตใหสมาชิกในกลุมชวยเหลือกัน ทุกคนทําแบบทดสอบตามความสามารถของตนเอง 

 4.  คะแนนความกาวหนาของแตละบุคคล/แตละกลุม นักเรียนแตละกลุมจะมีคะแนน 

ที่เปนฐาน ซึ่งไดจากการเฉลี่ยคะแนนในการทดสอบกอนเรียน คะแนนความกาวหนาของนักเรียน

สําหรับกลุมข้ึนอยูกับคะแนนของนักเรียนแตละคนหางจากคะแนนฐานเพียงใด 
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 5.  กลุมที่ไดรับการยกยองหรือยอมรับ หมายถึง กลุมที่มีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย

เกินเกณฑที่ต้ังไว ซึ่งเกณฑน้ีเปนเกณฑแสดงการบรรลุเปาหมายและเปนกลุมที่ไดคะแนนสูงสุดการ

รวมมือกันเรียนรูมีหลักที่สําคัญที่ผูสอนควรคํานึงอยู 3 ประการ คือ 1) รางวัลหรือเปาหมายของกลุม 

เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียนรูมากข้ึน และพยายามปรับพฤติกรรมของตนเพื่อ

ความสําเร็จของกลุม 2) ความสามารถของแตละบุคคลในกลุมมีผลตอรางวัลหรือเปาหมายของกลุม   

3) ผูเรียนมีโอกาสในการชวยใหกลุมประสบความสําเร็จเทาเทียมกัน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูและทักษะที่ไดจากจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมือรูปแบบเอสทีเอดี ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ แสดงผลดวยผลคะแนนจากการทํา

แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตรประเทศไทย ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตร

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

รายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม หมายถึง รายวิชาที่เกี่ยวกับความสัมพันธ

ระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ประกอบดวยเรื่อง ราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร 

หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม การดําเนินชีวิต รวมถึงศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม วิชาสังคมศึกษา           

จึงชวยใหผู เรียนมีความรูความเขาใจวามนุษยดํารงชีวิตอยางไร และเขาใจถึงการพัฒนาการ

เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ตามกาลเวลา ตามเหตุปจจัยตาง ๆ  ทําใหเกิดความเขาใจในตนเองและเขาใจ

ผูอื่น ยอมรับในความแตกตาง มีคุณธรรม มีความอดทน อดกลั้น สามารถนําความรูไปปรับใชในการ

ดําเนินชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยูในสังคมอยางเปนสุข เปนพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

อันเปนเปาหมายที่แทจริงของการเรียนวิชาสังคมศึกษา  

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู โดยใชกิจกรรม 

การเรียนรูแบบรวมมือรปูแบบเอสทเีอดี เรื่อง ภูมิศาสตรประเทศไทย ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย ภูมิศาสตร

ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ที่ผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

 

 


