
บทที่ 2  

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดของนักการศึกษาและงานวิจัยตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของ โดยแบงออกเปนหัวขอไดดังน้ี 

 1. สาระสําคัญของหลักสูตรกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 2.  กิจกรรมการเรียนรู 

 3.  การเรียนรูแบบรวมมือ 

 4.  เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมอืรปูแบบเอสทเีอดี  

 5. ความพึงพอใจ 

 6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

สาระสําคัญของหลักสูตรกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลา กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ วามนุษยดํารงชีวิตอยางไร ทั้งในฐานะปจเจกบคุคล 

และการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่มี  อยูอยางจํากัด 

นอกจากน้ี ยังชวยใหผูเรียนเขาใจถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจจัย     

ตาง ๆ ทําใหเกิดความเขาใจในตนเอง และผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกตาง และ

มีคุณธรรม สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศ และสังคมโลก 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมวาดวยการอยูรวมกันในสังคมที่มี

ความเช่ือมสัมพันธกัน และมีความแตกตางกันอยางหลากหลาย เพื่อชวยใหสามารถปรับตนเองกับบริบท

สภาพแวดลอม เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีความรู ทักษะ คุณธรรม และคานิยมที่เหมาะสม 

โดยไดกําหนดสาระตาง ๆ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551 : 4 - 5) ไวดังน้ี 

 1. ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนําหลักธรรมคําสอนไปปฏิบัติในการพัฒนา

ตนเอง และการอยูรวมกันอยางสันติสุข เปนผูกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยูเสมอ 

รวมทั้งบําเพ็ญประโยชนตอสังคมและสวนรวม 

 2. หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต ระบบการเมืองการปกครองในสังคม

ปจจุบันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ลักษณะและความสําคัญ 
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การเปนพลเมืองดี ความแตกตางและความหลากหลายทางวัฒนธรรม คานิยม ความเช่ือ ปลูกฝง

คานิยมดานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สิทธิ หนาที่ เสรีภาพการดําเนินชีวิต

อยางสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก 

 3. เศรษฐศาสตร การผลิต การแจกจาย และการบริโภคสินคาและบริการ การบริหาร

จัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพ การดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ และการนํา

หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน 

 4. ประวัติศาสตร เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร วิธีการทางประวัติศาสตร 

พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน ความสัมพันธและเปลี่ยนแปลงของเหตุการณตาง ๆ 

ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณสําคัญในอดีต บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ            

ในอดีต ความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย แหลงอารยธรรมที่สําคัญของโลก  

 5. ภูมิศาสตร ลักษณะของโลกทางกายภาพ ลักษณะทางกายภาพ แหลงทรัพยากร 

และภูมิอากาศของประเทศไทย และภูมิภาคตาง ๆ ของโลก การใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร 

ความสัมพันธกันของสิ่งตาง ๆ  ในระบบธรรมชาติ ความสัมพันธของมนุษยกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

และสิ่งที่มนุษยสรางข้ึน การนําเสนอขอมูลภูมิสารสนเทศ การอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

สาระที่ 1  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 มาตรฐาน ส 1.1 รูและเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพุทธ

ศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง 

ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข 

 มาตรฐาน ส 1.2 เขาใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเปนศาสนิกชนที่ดี และธํารงรักษา

พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  

สาระที่ 2 หนาที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตในสังคม  

 มาตรฐาน ส 2.1 เขาใจและปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดี มีคานิยม

ที่ดีงาม และธํารงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิต

อยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข  

 มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมั่น ศรัทธา

และธํารงรักษาไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร 

 มาตรฐาน ส.3.1 เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการ

บริโภคการใช ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดไดอยางมปีระสิทธิภาพและ

คุมคา รวมทั้งเขาใจหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการ

ดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ  

 มาตรฐาน ส.3.2 เขาใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจตาง ๆ ความสัมพันธ 

ทางเศรษฐกิจและความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจ

ในสังคมโลก  

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร 

 มาตรฐาน ส 4.1 เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลาและยุคสมัยทาง

ประวัติศาสตร สามารถใชวิธีการทางประวัติศาสตร วิเคราะห

เหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ 

 มาตรฐาน ส 4.2 เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปจจุบัน ในดาน

ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเน่ือง 

ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถวิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 มาตรฐาน ส 4.3 เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย            

มีความรักความภูมิใจและธํารงความเปนไทย  

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร  

 มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธของสรรพ

สิ่งซึ่งมีผลตอกันและกันในระบบของธรรมชาติ ใชแผนที่และ

เครื่องมือทางภูมิศาสตร ในการคนหาวิเคราะห สรุปและใช

ขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

 มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพ

ที่กอใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึกและมีสวนรวม

ในการอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ตัวชี้ วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551 : 92 - 100) 

สาระท่ี 5 ภูมิศาสตร 

มาตรฐาน ส 5.1 เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพและความสัมพันธของสรรพสิ่งซึ่งมีผล

ตอกันและกัน ในระบบของธรรมชาติใชแผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร

ในการคนหา วิเคราะห สรุปและใชขอมูลภูมิสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

ม.1 1. เลือกใชเครื่องมือทางภูมิศาสตร 

(ลูกโลก  แผนที่ กราฟ แผนภูม)ิ ใน

การสบืคนขอมลู เพื่อวิเคราะห

ลักษณะทางกายภาพและสังคมของ

ประเทศไทยและทวีปเอเชีย  

ออสเตรเลียและโอเชียเนีย 

- เครื่องมือทางภูมิศาสตร (ลูกโลก แผนที่ กราฟ 

แผนภูมิ ฯลฯ)  ที่แสดงลักษณะทางกายภาพ  

และสงัคมของประเทศไทยและทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย 

2. อธิบายเสนแบงเวลา  และ

เปรียบเทียบวัน เวลาของประเทศไทย

กับทวีปตาง ๆ 

- เสนแบงเวลาของประเทศไทยกับทวีปตาง ๆ 

- ความแตกตางของเวลา มาตรฐานกับเวลา

ทองถ่ิน 

3. วิเคราะหเช่ือมโยงสาเหตุและแนว 

ทางปองกันภัยธรรมชาติและการ

ระวังภัยที่เกิดข้ึนในประเทศไทยและ

ทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย และ            

โอเชียเนีย 

- ภัยธรรมชาติและการระวังภัยที่เกิดข้ึนใน

ประเทศไทยและทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย         

โอเชียเนีย 

 

 

มาตรฐาน ส 5.2 เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิด

การสรางสรรควัฒนธรรม มีจิตสํานึกและมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากร 

และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  

 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

ม.1 1.  วิเคราะหผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติของทวีป

เอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

- การเปลี่ยนแปลงประชากร เศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 

และโอเชียเนีย 

- การกอเกิดสิ่งแวดลอมใหมทางสังคม 

- แนวทางการใชทรพัยากรของคนในชุมชนให

ใชไดนานข้ึน โดยมีจิตสํานึกรูคุณคาของ

ทรัพยากร 

- แผนอนุรักษทรัพยากรในทวีปเอเชีย 
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ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรยีนรูแกนกลาง 

 2.  วิเคราะหความรวมมือของประเทศ

ตาง ๆ ที่มีผลตอสิ่งแวดลอมทาง

ธรรมชาติของทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 

และโอเชียเนีย 

- ความรวมมือระหวางประเทศในทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย โอเชียเนีย ที่มผีลตอสิ่งแวดลอม

ทางธรรมชาติ 

3. สํารวจ และอธิบายทําเลที่ต้ังกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย โดยใช

แหลงขอมูลที่หลากหลาย 

- ทําเลที่ต้ังกจิกรรมทางเศรษฐกจิและสังคม        

ในทวีปเอเชีย  ออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  

เชน ศูนยกลางการคมนาคม 

4. วิเคราะหปจจัยทางกายภาพและ

สังคมทีม่ีผลตอการเลื่อนไหลของ

ความคิด เทคโนโลยี สินคา และ

ประชากรในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย 

และโอเชียเนีย 

- ปจจัยทางกายภาพและสังคมทีม่ีผลตอ        

การเลื่อนไหลของความคิด  เทคโนโลยี  

สินคา และประชากรในทวีปเอเชีย 

ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย 

  

คุณภาพผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551 : 5 - 7) 

จบช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  

 1. ไดเรียนรูและศึกษาเกี่ยวกับความเปนไปของโลก โดยการศึกษาประเทศไทย

เปรียบเทียบ กับประเทศในภูมิภาคตาง ๆ ในโลก เพื่อพัฒนาแนวคิด เรื่องการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 2. ไดเรียนรูและพัฒนาใหมีทักษะที่จําเปนตอการเปนนักคิดอยางมีวิจารณญาณไดรับ

การพัฒนาแนวคิด และขยายประสบการณ เปรียบเทียบระหวางประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาค

ตาง ๆ ในโลก ไดแก เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา ยุโรป อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ในดานศาสนา 

คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ความเช่ือ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง 

ประวัติศาสตรและภูมิศาสตร ดวยวิธีการทางประวัติศาสตร และสังคมศาสตร 

 3. ไดรับการพัฒนาแนวคิดและวิเคราะหเหตุการณในอนาคต สามารถนํามาใชเปน

ประโยชน ในการดําเนินชีวิตและวางแผนการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม 

จากตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลางกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม        

ไดการกําหนดคุณภาพผูเรียนเมื่อจบชวงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเปนสิ่งหน่ึงที่ผูเรียนไดเรียนรูและ

พัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนที่ดีข้ึน ทั้งน้ี เพื่อใหผูเรียนสามารถนําทักษะความรูกระบวนการ

ตาง ๆ ที่ไดรับไปปรับใชการแกปญหาและพัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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กิจกรรมการเรียนรู 

 

การจัดการเรียนรูที่มุงใหผูเรยีนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหเปนไปตามจุดประสงคที่กําหนด 

ซึ่งจะบรรลุผลไดเพียงใดน้ันข้ึนกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู เปนสําคัญ กิจกรรมการเรียนรู น้ัน            

มีหลากหลายรูปแบบและวิธีการแตกตางกันตามสภาพผูเรียน สิ่งแวดลอม สถานที่ และเวลา ผูสอน 

จึงจําเปนตองมีความรู ความเขาใจที่จะจัดกิจกรรมไดอยางเหมาะสมและใหประโยชนแกผูเรียน           

อยางมีประสิทธิภาพ 

ความหมายของกิจกรรมการเรยีนรู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ (2553 : 57) ไดกลาววา กิจกรรม

การเรียนรู หมายถึง การปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูเพื่อใหการจัดการเรียนรูดําเนิน

ไปอยางมีประสิทธิภาพ และการเรียนรูของผูเรียนบรรลุตามจุดประสงคของการจัดการเรียนรู          

ที่กําหนดไว 

วราภรณ ศรีวิโรจน (2558) ไดกลาวไววา กิจกรรมการเรียนรู หมายถึง การปฏิบัติตาง ๆ 

ของผูเรียนที่กอใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมายวัตถุประสงคผลการเรียนรูหรือ

มาตรฐานตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา  

สรุปไดวา กิจกรรมการเรยีนรู หมายถึง การปฏิบัติตาง ๆ ที่กอใหเกิดการเรียนรูเพื่อใหบรรลุ

ตามจุดประสงคผลการเรียนรูหรือมาตรฐานตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในหลักสูตรสถานศึกษา 

ความสําคัญของกิจกรรมการเรียนรู 

กิจกรรมการเรียนรูเปนองคประกอบที่สาํคัญของการจัดการเรียนรู เน่ืองจากกจิกรรมการเรียนรู

ที่เหมาะสม จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางแทจริง ความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู  

ที่มีผลตอการเรียนรูไวหลายประการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 

2553 : 57 - 58) ดังน้ี 

 1.  กิจกรรมชวยเราความสนใจของผูเรียน 

 2.  กิจกรรมจะเปดโอกาสใหผูเรียนประสบความสําเร็จ 

 3.  กิจกรรมจะชวยปลูกฝงความเปนประชาธิปไตย 

 4.  กิจกรรมชวยปลูกฝงความรบัผิดชอบ 

 5.  กิจกรรมจะชวยปลูกฝงและสงเสรมิความคิดริเริ่มสรางสรรค 

 6.  กิจกรรมชวยใหผูเรียนไดมีการเคลื่อนไหว 

 7.  กิจกรรมจะชวยใหผูเรียนไดรูสกึสนุกสนาน 

 8.  กิจกรรมชวยใหเห็นความแตกตางระหวางบุคคล 

 9.  กิจกรรมชวยขยายความรูและประสบการณของผูเรียนใหกวางขวาง 
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 11. กิจกรรมจะชวยสงเสริมทกัษะ 

 12. กิจกรรมจะชวยปลูกฝงเจตคติที่ดี 

 13. กิจกรรมจะชวยสงเสริมใหผูเรียนรูจักทํางานเปนหมู 

 14. กิจกรรมจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียน 

 15. กิจกรรมจะชวยใหผูเรียนเกิดความซาบซึ้ง ความงามในเรื่องตางๆ 

หลักการของกิจกรรมการเรียนรู 

การจัดกิจกรรมการเรียนรูมีหลักการที่ควรคํานึงถึง (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ        

ในพระบรมราชูปถัมภ, 2553 : 58) ดังน้ี 

 1.  จัดกิจกรรมใหสอดคลองกบัเจตนารมณของหลักสูตร 

 2.  จัดกิจกรรมใหสอดคลองกบัจุดประสงคการจัดการเรียนรู 

 3.  จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกบัวัย ความสามารถและความสนใจของผูเรียน 

 4.  จัดกิจกรรมใหสอดคลองกบัลกัษณะเน้ือหาวิชา 

 5.  จัดกิจกรรมใหมีลําดับข้ันตอน 

 6.  จัดกิจกรรมใหนาสนใจ ใชสื่อการจัดการเรียนรูทีห่ลากหลายและเหมาะสม 

 7.  จัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนเปนผูทํากจิกรรม 

 8.  จัดกิจกรรมทีส่งเสริมกระบวนการคิด 

 9.  จัดกิจกรรมโดยใชเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูทีห่ลากหลาย 

 10. จัดกิจกรรมโดยเนนการเรียนอยางมีความสุข 

 11. จัดกิจกรรมแลวตองสามารถประเมินผลได 

กระบวนการจัดการเรียนรู 

กระบวนการเรียนรูที่ผูสอนนํามาใชในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูตามที่หลักสูตร

ตองการ มีหลายกระบวนการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ, 2553 : 60 

- 63) เชน 

 1.  กระบวนการสรางความคิดรวบยอด มักจะใชสอนคํานิยามศัพท แนวคิดตาง ๆ 

เพื่อใหผูเรียนเกิดความคิดรวบยอดเปนเบื้องตนกอนการเรียนรูเน้ือหาอื่น มีข้ันตอนดําเนินการ ดังน้ี 

  1.1 การรับรู 

  1.2 สังเกตและคิด 

  1.3 จําแนกลักษณะรวมและสรปุ 

  1.4 ทดสอบความเขาใจ 

  1.5 สรุปแนวทางความคิด 
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 2.  กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ เปนกระบวนการซึ่งมีเทคนิคต้ังแตการรับรูการจํา 

การเขาใจ การวิเคราะห การสังเคราะห มีข้ันตอนดังน้ี 

  2.1 สรางความคิดรวบยอด 

  2.2 การอธิบาย 

  2.3 การรับฟง 

  2.4 การเช่ือมโยงความสัมพันธ 

  2.5 วิเคราะห วิจารณ 

  2.6 สรุป 

 3.  กระบวนการปฏิบัติ เปนกระบวนการที่ตองการใหผูเรียนรู ไดฝกฝน มักจะใชกับการ

จัดการเรียนรูประสบการณดานทักษะ มีข้ันตอนดังน้ี 

  3.1 สังเกตและรับรู 

  3.2 ทําตามแบบ 

  3.3 ทําเองโดยไมมีแบบ 

  3.4 ฝกใหเกิดความชํานาญ 

 4.  กระบวนการสรางเจตคติ หลักสูตรมีการกําหนดคุณลักษณะและเจตคติที่พึงประสงค 

ถาจะใหเกิดข้ึนกับบุคคลจําเปนตองใชกระบวนการและระยะเวลาตองแทรกตามหัวขอประสบการณ

ไดอยางเหมาะสม มีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

  4.1 สังเกต 

  4.2 วิเคราะห 

  4.3 สรุป 

 5.  กระบวนการสรางคานิยม คานิยมเปนสวนหน่ึงของคุณธรรมที่ตองเนนคลายเจตคติ 

แตคานิยมเปนการยอมรับและนําไปปฏิบัติ จึงควรปลูกฝงคุณธรรมตาง ๆ โดยใชกระบวนการ ซึ่งมี

ข้ันตอนดังน้ี 

  5.1 สังเกตและตระหนัก 

  5.2 การวิเคราะห 

  5.3 การเลอืกกําหนดเปนคานิยม 

  5.4 เห็นคุณคาและนําไปปฏิบัติ 

  5.5 สรุปเปนคานิยมของตนเอง 

 6.  กระบวนการกลุม เปนการฝกฝนใหผูเรียนมีความคุนเคยและเกิดการเรียนรูในการ

ทํางานรวมกับผูอื่น ควรดําเนินการดังน้ี 

  6.1 การเลอืกผูนํากลุม 
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  6.2 กําหนดจุดประสงคและวิธีการ 

  6.3 การรับฟงความคิดเห็นจากสมาชิก 

  6.4 การสรปุผล 

 7.  กระบวนการความรูความเขาใจ เปนกระบวนการที่ใชในการเรียนรูดานพุทธิพิสัย      

สิ่งที่ตองการพัฒนาน้ันเปนเน้ือหาสาระ มีข้ันตอนดังน้ี 

  7.1 สังเกตและตระหนัก 

  7.2 วางแผนกําหนดแนวทาง 

  7.3 แบงความรับผิดชอบไปแสวงหาความรู 

  7.4 พัฒนาความรูความเขาใจ 

  7.5 สรุปสาระสําคัญ 

 8.  กระบวนการสรางความตระหนัก เปนกระบวนการทีใ่หผูเรียนสนใจรับรูในประสบการณ 

ปรากฏการณในดานความหมาย ความเปนไปตาง ๆ จนเห็นความสําคัญและความจําเปนของปญหา 

โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

  8.1 สังเกต 

  8.2 วิจารณ 

  8.3 สรุปผล 

 9.  กระบวนการแกปญหา เปนกระบวนการหาคําตอบหรือแกปญหาดวยตนเองอยางมี

หลักการ มีข้ันตอนดังน้ี 

  9.1 สังเกต 

  9.2 วิเคราะห 

  9.3 สรางทางเลือก 

  9.4 เก็บรวบรวมขอมูลหรือทดสอบ 

  9.5 สรุปผล 

 10. กระบวนการความคิดสรางสรรค เปนกระบวนการที่ตองการใหผูเรียนคิดเช่ือมโยง

สิ่งที่อยูไกลกันเปนการสรางความสัมพันธของสวนตาง ๆ ใหรวมกันอยูเปนรูปแบบใหมมีข้ันตอน คือ 

  10.1 เตรียมขอมูล 

  10.2 รวบรวมขอมูลและปลอยความคิดไวเงียบ ๆ 

  10.3 เช่ือมโยงความคิด 

  10.4 ทดสอบความคิดและพิสูจนใหเห็นจริง 

 11. กระบวนการทางคณิตศาสตร ประกอบดวยการจัดการเรียนรูทักษะการคิดคํานวณ

และทักษะการแกโจทยปญหา 
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  11.1 ทักษะการคิดคํานวณมีข้ันตอนดังน้ี 

   11.1.1 สรางความคิดรวบยอด 

   11.1.2 ยกตัวอยางและสรุปเปนกฎ 

   11.1.3 ฝกประยุกตใชในสถานการณใหม 

   11.1.4 สรุปผล 

  11.2 ทักษะการแกโจทยปญหา มีข้ันตอนดังน้ี 

   11.2.1 ทําความเขาใจโจทยปญหา 

   11.2.2 กําหนดแนวทางแกโจทยปญหา 

   11.2.3 หาคําตอบ 

 12. กระบวนการทางวิทยาศาสตร เปนวิธีการคิดคนและการทํางานดานวิทยาศาสตร

เหมาะสําหรับกิจกรรมการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรและนําไปประยุกตใชไดกับวิชาอื่น ๆ ได          

บางหัวขอประสบการณ มีข้ันตอนดังน้ี 

  12.1 กําหนดปญหา 

  12.2 การต้ังสมมติฐาน 

  12.3 การทดลองหรือการรวบรวมขอมูล 

  12.4 การวิเคราะหขอมูล 

  12.5 สรุปผล 

 13. กระบวนการทางภาษาศาสตร เปนกระบวนการที่ใชในการเรียนรูภาษา มุงใหเกิด

การพัฒนาทางดานทักษะภาษา มีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

  13.1 ทําความเขาใจสัญลักษณ 

  13.2 สรางความคิดรวบยอด 

  13.3 ถายทอดหรือสื่อความหมาย ความคิด 

  13.4 พัฒนาความสามารถ 

 14. กระบวนการจัดการเรียนรู 9 ประการ เปนกระบวนการที่มุงพัฒนา ในดานคิดเปน 

ทําเปน แกปญหาเปน พัฒนางานและเจตคติที่ดี เปนกระบวนการที่สังเคราะหขอดีของกระบวนการ

ตาง ๆ เขาดวยกัน การจัดการเรียนรูไมจําเปนตองจัดใหครบทุกลําดับข้ัน เพราะบางข้ันไมจําเปนตองใช 

เพราะการจัดการเรียนรูแตละครั้งมีจุดเนนที่แตกตางกันแตควรเรียงตามลําดับข้ัน ลําดับข้ันของ

กระบวนการจัดการเรียนรู 9 ประการ มีดังน้ี 

  14.1 ตระหนักในปญหาและความจําเปน 

  14.2 คิด วิเคราะห วิจารณ 

  14.3 สรางทางเลือกหลากหลาย 
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  14.4 ประเมินผลเลือกทางเลือก 

  14.5 วางแผนการปฏิบัติ 

  14.6 ปฏิบัติอยางช่ืนชม 

  14.7 ประเมินระหวางปฏิบัติ 

  14.8 ปรับปรุงแกไข 

  14.9 ประเมินผลรวมเพื่อใหเกิดความภาคภูมิใจ 

กระบวนการเรียนรูมีข้ันตอนในการปฏิบัติ แตถาพิจารณาใหดีแลวจะเห็นไดวากระบวนการ

เรียนรูไมใชวิธีสอนหรือข้ันตอนการใชเทคนิคการจัดการเรียนรู วิธีสอนหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู

แบบตาง ๆ ที่ผูสอนพิจารณาแลววาเหมาะสมกับข้ันตอนของกระบวนการน้ันตองสอดคลองกับเน้ือหา

สาระและประสบการณและสมรรถภาพพื้นฐานของผูเรียน ในขณะที่ผูสอนกําลังดําเนินการจัดการเรียนรู

หรือจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูอยูน้ัน นอกจากจะตองมีความแมนยําในกระบวนการแลวยังตองแมนยํา

ในเรื่องเทคนิคการจัดการเรียนรู วิธีสอน หรือรูปแบบการจัดการเรียนรูอีกดวย และตองพรอมที่จะ

ปรับเปลี่ยนทุกสถานการณ โดยมีทักษะการจัดการเรียนรูที่คลองแคลวชํานาญ 

กิจกรรมท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู เปนการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน 

 1. การซักถาม คือการต้ังคําถามใหชวยกันตอบ อาจซักถามเปนรายบุคคล เปนกลุม

หรือในช้ันเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน หรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ 

 2.  การอภิปราย หัวขออภิปรายเปนขอความหรือเปนคําถามก็ได ผูอภิปรายแตละคน

จะอธิบายหรือแสดงเหตุผลเพื่อสนับสนุนหรือโตแยงหัวขอที่กําหนดโดยไมมีการแบงฝาย และไมมีการ

ลงมติ อาจอภิปรายปากเปลาในกลุมหรือในช้ันเรียนและอาจใหทุกคนเขียนสรุปผล การอภิปราย 

ผูสอนบันทึกระหวางการอภิปราย และตรวจขอเขียนประกอบการพิจารณาประเมินผล 

 3.  การแสดงความคิดเห็นเพื่อแกปญหา คือ การต้ังขอสังเกต หรือบอกวิธีแกปญหา        

ซึ่งอาจทําไดโดยการพูดหรือเขียนบรรยาย หรือโดยการแสดงทาทาง 

 4.  การคนหา คือ การศึกษาคนควาหาขอเท็จจริง หรือขอมูลสารสนเทศ หรือทักษะ

กระบวนการ ซึ่งอาจทําโดยการรวบรวม การสังเกต การปฏิบัติการทดลอง การตรวจสอบ หรือ       

การฝกฝน เชน การรวบรวม หรือสืบคนขอมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร และสังคมวัฒนธรรม           

การทดลองทางวิทยาศาสตร การตรวจสอบกฎ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตรหรือสาขาวิชาตาง ๆ              

การหาคําตอบในวิชาคณิตศาสตร การแกปญหาในชีวิตประจําวัน ฯลฯ 

 5.  ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง หมายความรวมถึง การรวบรวมปรับปรุงจากผลงานที่มีผูทําไว 

เชน เอกสาร รายงาน หรือหนังสือตําราวิชาการตาง ๆ โดยเสนอเปนขอเขียน ซึ่งอาจทําเปนเรียงความ 

รายงาน หรือโครงงาน และอาจเลือกผลงานที่ดีทั้งที่เปนแบบฝกหัดและผลการทํางาน เก็บไวในแฟม

สะสมงาน (Portfolio) 
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บทบาทผูสอน 

ในการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ, 2553 : 66) ผูสอนมีบทบาทดังน้ี 

 1.  การใหคําแนะนํา สิง่ที่ผูสอนควรช้ีแนะ คือ 

  1.1 ช้ีแนะกิจกรรม หัวขอศึกษาคนควาหรือสถานการณซึ่งอาจเปนสถานการณจริง

หรือสถานการณจําลองก็ไดใหเปนไปตามหลกัสตูรหรือสอดคลองกับหลักสูตร ซึ่งผูสอนตองเตรียมการ 

โดยเสนอใหเลือกหรือใหผูเรียนกําหนดข้ึนเอง และไดรับการปรับปรุงแกไขจากผูสอนเพื่อใหเปนไป

ตามหลักสูตร 

  1.2 ช้ีแนะวิธีดําเนินการ โดยใหคําปรึกษา ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีศึกษาคนควาจาก

แหลงขอมูล วิธีรวบรวม วิธีนําเสนอ แนะนําการทํางานรวมกัน การใชสื่อและแหลงการเรียนรู 

 2.  การกํากับดูแลกิจกรรม ผูสอนควรกํากับดูแลดังน้ี 

  2.1 กํากับดูแลการทํางาน โดยแนะนําวิธีการทํางานใหเปนไปอยางถูกวิธี ถูกรูปแบบ 

รูจักการทํางานรวมกับผูอื่น รับผิดชอบ คิดและทําอยางสรางสรรค ปรับปรุงตนเองอยูเสมอ 

  2.2 ประเมินผลตามสภาพจริง จากการสังเกตพิจารณาระหวางปฏิบัติงานตาม

ข้ันตอนตาง ๆ อยางตอเน่ืองและจากความถูกตองเรียบรอยของผลงาน โดยอาจพิจารณาประกอบกับ

ผลการประเมินตนเองของผูเรียน ผลการประเมินของกลุมเพื่อนและขอคิดเห็นของผูปกครอง 

บทบาทของครูผูสอนในการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญที่กลาวมาน้ี จะชวยให

ครูผูสอนรูจักวางแผนการสอน การเตรียมการและการเลือกใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมและสอดคลอง

กับความตองการ ตลอดจนความสามารถของนักเรียน ซึ่งจะชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

เทคนิคและวิธีการจัดกิจกรรมการเรยีน 

จากแนวคิดของนักการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรูตาง ๆ จิตวิทยาการจัดการเรียนรู และ

หลักการของการจัดการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การเรียนรูดังกลาวมาแลว จะเห็นไดวา

ผูสอนจะตองใชรูปแบบกระบวนการเรียนและกิจกรรมการจัดการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อใหไดการ

จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญการเรียนรูจริง ๆ ซึ่งการจัดการจัดการเรียนรู ดังกลาวมีอยู

หลากหลายวิธี เชน การเรียนรูแบบรวมมือรวมใจ (Cooperative Learning) การจัดการเรียนรูแบบ

ศูนยการเรียน (Learning Center) การจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู (Inquiry Based) การ

จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ (Integrate Teaching) การจัดการเรียนรูดวยรูปแบบซิปปา (CIPPA 

Model) การจัดการเรียนรูแบบโครงงาน (Project Work) การจัดการเรียนรูโดยการแกปญหา 

(Problem Solving) เปนตน  
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รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู หมายถึง แผนงานหรือรูปแบบที่ออกมาเพื่อใชจัดการ

เรียนรูในลักษณะที่ผูเรียนและผูสอนเผชิญหนากัน (Face-to-face Teaching) ในหองเรียนหรือในการ

จัดการเรียนรูเสริมความรู และเปนรูปแบบที่ใชในการจัดทําสื่อการจัดการเรียนรู ซึ่งรวมถึงหนังสือ

ฟลม วีดีทัศน และโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ ตลอดจนกําหนดการจัดการเรียนรูระยะยาวแตละ

รูปแบบการจัดการเรียนรูจะใหแนวทางการจัดการจัดการเรียนรูเพื่อชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จ

ตามจุดประสงคดานตาง ๆ ที่กําหนดไว 

รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู จําแนกตามวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 3 รูปแบบ 

(วิทยา พัฒนเมธาดา, 2560) ดังน้ี  

 1. การถายทอดความรู (Transmission Approach) เปนการจัดการเรียนการสอนที่ใช

กันมานานเปาหมายเพื่อสืบทอดความรู อารยะธรรม วัฒนธรรมประเพณี ทักษะฝมือเพื่อใหคงอยู

ตอไป ประกอบกับตองการกําลังคนในระบบอุตสาหกรรมจึงเนนความเกง คนเกง การถายทอดใช

รูปแบบวิธีสอน (Teaching) การฝกฝน (Train) การกลอมเกลาใหเกิดศรัทธาและเช่ือฟง (Tame) ครู

จะเปนศูนยกลางการจัดการเรียนรู (Teacher Centered Development) สํานักไหน โรงเรียนไหน 

หรือครูคนไหนเกง นักเรียนจะหลั่งไหลไปเรียน เกิดการแขงขันการเขาเรียนในโรงเรียนดัง เปนคานิยม

ของสังคมมานาน 

 2. การสรางองคความรู (Trans formational Approach) หรือ (Constructionist) 

เปนการจัดการเรียนรูที่คาดหวังวาจะยกระดับศักยภาพของประชาชนใหพึ่งพาตนเองไดหลังจากที่พึ่งพา

ผูอื่นโดยเฉพาะเจาของกิจการ รัฐบาล ฯลฯ มานานจนเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําและความยากจน 

การวางงาน เกิดปญหาสุขภาพ ฯลฯ โดยพยายามจะใหผูเรียนลดการเรียนรูที่ตองพึ่งพาครู โรงเรียน 

หรือสถาบันไปสูการพึ่งพาตนเองในการแสวงหาความรู โดยเนนการเรียนรูผานสื่อ (Media) นวัตกรรม 

(Innovation) และเทคโนโลยี (Technology) การเรียนรูจะเนนการเรียนรูดวยตัวผูเรียนเอง ภายใต

การอํานวยความสะดวกของครูผานสื่อและนวัตกรรมแตอํานาจการจัดการยังเปนอํานาจของครู                 

แตเปดโอกาสใหผูเรียนมีบทบาทและสวนรวมมากข้ึน 

 3. การพัฒนาองคความรูใหมสูปญญาภิวัฒนดวยการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่หลากหลาย 

(Transactional Approach) ผลการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงความสัมพันธและวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 เปนอยางย่ิงและรวดเร็ว ศักยภาพของ

ประชาชนตองไดรับการพัฒนาทักษะและวิถีการดําเนินชีวิตใหม ในสังคมแหงชีวะคุณธรรม (Bio-

Ethic) การศึกษาถึงเวลาตองปรับเปลี่ยน มุมมอง วิธีคิด รูปแบบการใหการศึกษาแนวใหม ที่เปด

โอกาสใหผูเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนสูขีดจํากัดของแตละบุคคล โดยเฉพาะผูเรียนที่มีศักยภาพสูง

เพื่อเปนที่พึ่งของสังคมใหมีโอกาสเรียนรูเต็มศักยภาพ โดยรูปแบบที่พัฒนาเนนการใชนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสูสังคม 4.0 
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การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ 

 

ความหมายของการเรยีนรูแบบรวมมือ 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Student Team Achievement Division : STAD) เปนวิธี

ที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูแบบมีสวนรวม ซึ่งจะชวยใหไดรับประสบการณที่สัมพันธกับชีวิตจริงไดรับ

การฝกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู ทักษะการบันทึกความรู ทักษะการคิด ทักษะการจัดการ

กับความรู ทักษะการแสดงออกทักษะการสรางความรูใหมและทักษะการทํางานเปนกลุมจัดวาเปนวิธี

เรียนที่สามารถนํามาประยุกตใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพไดอีกวิธีหน่ึง จึงนับวา  

เปนวิธีเรียนที่ควรนํามาใชไดดีกับการเรียนการสอนปจจุบันเพื่อใหการเรียนรูของนักเรียนเปนไป             

อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีนักการศึกษาไดใหความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือ ไวดังน้ี 

เทอดชัย บัวผาย (2555) กลาววาการเรียนรูแบบรวมมือเปนกลยุทธที่ประสบความสําเร็จ

โดยผูเรียนกลุมเลก็ ๆ  ที่มีความสามารถตางกัน ใชกิจกรรมการเรียนทีห่ลากหลายในการปรบัปรุงความ

เขาใจในเน้ือหาวิชา สมาชิกแตละคนในทีมจะไมเพียงจะตองมีความรับผิดชอบแตตองชวยเหลือกัน         

ในกลุม ซึ่งสรางบรรยากาศของสัมฤทธ์ิผลในการเรียนอีกดวย  

สมศักด์ิ ภูวิภาดาวรรธน (2554 : 3) กลาวไววา การเรียนรูแบบรวมมือเปนวิธีการเรียนที่มี

การจัดกลุมการทํางานเพื่อสงเสริมการเรียนรูและเพิ่มพูนแรงจูงใจทางการเรียน การเรียนรูแบบ

รวมมือไมใชวิธีการจัดนักเรียนเขากลุมกันแบบธรรมดา แตเปนการรวมกลุมอยางมีโครงสรางที่ชัดเจน 

คือ สมาชิกแตละคนในทีมจะมีปฏิสัมพันธตอกันในการเรียนรู และสมาชิกทุกคนจะไดรับการกระตุน

ใหเกิดแรงจูงใจ เพื่อที่จะชวยเหลือและเพิ่มพูนการเรียนรูของสมาชิกในทีม 

ไพฑูรย สินลารัตน และคณะ (2554) ไดใหความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือวา          

เปนการเรียนรูที่เกิดจากการรวมมือรวมใจในการศึกษาคันควาและปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมาย

ซึ่งถือเปนความสําเร็จของกลุม เนนการทํางานคละความสามารถของสมาชิก ดังน้ันการกระทําใด ๆ 

ของสมาชิกยอมมีผลกระทบตอกลุมและสมาชิกคนอื่น ๆ  

ทิศนา แขมมณี (2552) กลาววาการเรียนรู แบบรวมมือคือ การเรียนที่มีวัตถุประสงค            

ให ผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องที่ศึกษาอยางมากที่สุดโดยอาศัยการรวมมือกัน ชวยเหลือกัน และ

แลกเปลี่ยนความรู กันระหวางกลุมผูเรียนดวยกัน ความแตกตางของรูปแบบแตละรูปแบบจะ                  

อยูที่เทคนิคในการศึกษา เน้ือหาสาระและวิธีการเสริมแรงและการใหรางวัลเปนประการสําคัญ 

อาภรณ ใจเที่ยง (2550 : 121) ไดกลาววา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือหรือแบบ               

มีสวนรวม หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีความรูความสามารถตางกัน ไดรวมมือกัน

ทํางานกลุมดวยความต้ังใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ในกลุมของตน ทําใหงานของกลุม

ดําเนินไปสูเปาหมายของงานได 
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Alice & Newman (1999 : 448 - 449) ไดใหความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือไว       

ซึ่งสรุปไดวา เปนการเรียนรูที่ผูเรียนเรียนรวมกันเปนกลุมเล็กๆ เพื่อเรียนรูการแกปญหารวมกัน 

เพื่อใหกลุมประสบผลสาํเรจ็หรือบรรลเุปาหมายรวมกัน โดยสมาชิกในกลุมเปนสวนหน่ึงที่จะทําใหกลุม

ประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว การที่สมาชิกจะบรรลุเปาหมายรวมกันน้ัน ทุกคนตองปรึกษาหารือกัน

และกัน ชวยเหลือกันใหเกิดการเรียนรูในการแกปญหา ครูมีบทบาทเปนผูคอยใหความชวยเหลือ 

จัดหา และช้ีแนะแหลงคนควาขอมูล ซึ่งผูเรียนเปนผูคนควาเอง ซึ่งตัวผูเรียนจะเปนผูที่มีความสําคัญ   

ในการที่จะทําใหเพื่อนในกลุมเขาใจในเน้ือหาที่เรียน 

Slavin (1995 : 5) ไดกลาวไววา การเรียนรูแบบรวมมือเปนการเรียนที่ผูเรียนมีการ

แลกเปลี่ยนความรู ความคิดกัน โดยผูเรียนจะมีการโตตอบกันภายในกลุม รวมมือกันทํางาน เพื่อ

นําไปสูเปาหมายและความสําเร็จรวมกันของกลุม 

สรุปไดวา การจัดการเรียนรูแบบรวมมอื เปนการเรียนรูที่เนนกิจกรรมกลุมยอย เพื่อสงเสริม

ใหผูเรียนซึ่งมีความแตกตางกัน ไดมีสวนรวมกันอยางแทจริงในการรวมกันคิด การแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และการชวยเหลือกันเพื่อใหเกิดการเรยีนรูรวมกัน โดยสมาชิกในกลุมจะตองมีความรับผิดชอบ

ทั้งภารกิจของตนเองและของกลุม เพื่อนําพาใหกลุมประสบความสําเร็จรวมกัน 

ลักษณะของการเรียนรูแบบรวมมือ  

มีนักการศึกษาทั้งในและตางประเทศกลาวถึงลักษณะของการเรียนรูแบบรวมมือ ไวดังน้ี 

Johnson & Johnson (1991 : 10 - 15) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือ 

ไว 5 ประการ ดังน้ี 

 1.  การสรางความรูสึกพึ่ งพากันทางบวกให เกิด ข้ึนในกลุมนักเรียน ( Positive 

Interdependence) วิธีการที่ทําใหนักเรียนเกิดความรูสึกพึ่งพากันจะตองจัดกิจกรรมการเรียน          

การสอนใหมีการพึ่งพากันในดานการไดรับประโยชนจากความสําเร็จของกลุมรวมกัน เชน รางวัลหรือ

คะแนน และพึ่งพากันในดานกระบวนการทํางานเพื่อใหงานกลุมสามารถบรรลุไดตามเปาหมาย         

โดยมีการกําหนดบทบาทของแตละคนที่เทาเทียมกันและสัมพันธตอกันจึงจะทําใหงานสําเร็จ และ         

การแบงงานใหนักเรียนแตละคนในกลุมใหมีลักษณะที่ตอเน่ืองกัน ถาขาดสมาชิกคนใดจะทําใหงาน

ดําเนินตอไปไมได  

 2.  การมีปฏิสัมพันธที่สง เสริมกันระหวางนักเรียน (Face-to-Face Promotive 

Interaction) คือ นักเรียนในแตละกลุมจะมีการอภิปราย อธิบาย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง

กันและกัน เพื่อใหสมาชิกแตละคนในกลุมเกิดการเรยีนรู และการเรียนรูเหตุผลซึ่งกันและกัน ใหขอมูล

ยอนกลับเกี่ยวกับการทํางานของตน สมาชิกในกลุมมีการชวยเหลือ สนับสนุน กระตุน สงเสริมและ      

ใหกาลังใจกัน และกันในการทํางานและการเรียนเพื่อใหประสบผลสําเร็จบรรลุเปาหมายของกลุม  

 3.  ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละบุคคล (Individual Accountability) คือ ความ

รับผิดชอบในการเรียนรูของสมาชิกแตละคนโดยตองทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 
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ตองรับผิดชอบในผลการเรียนของตนเองและของเพื่อนสมาชิกในกลุม ทุกคนในกลุมจะรูวาใคร

ตองการความชวยเหลือ สงเสริมสนับสนุนในเรื่องใด มีการกระตุนกันและกันใหทํางานที่ไดรับ

มอบหมายใหสมบูรณ มีการตรวจสอบ เพื่อใหแนใจวานักเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลหรือไม   

โดยสมาชิกทุกคนในกลุมตองมีความมั่นใจ และพรอมทีจ่ะไดรับการทดสอบเปนรายบุคคลเพื่อเปนการ

ประกันวาสมาชิกทุกคนในกลุมมีความรับผิดชอบรวมกันกับกลุม  

 4.  ทักษะระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย (Interpersonal and Small 

Group Skills) การทํางานกลุมยอยจะตองไดรบัการฝกฝนทกัษะทางสงัคมและทกัษะในการทํางานกลุม 

เพื่อใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังน้ันนักเรียนควรจะตองทําความรูจักกัน เรียนรู

ลักษณะนิสัยและสรางความไววางใจตอกันและกัน รับฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล 

รูจักติดตอสื่อสาร และสามารถตัดสินใจแกปญหา ขอขัดแยงในการทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 5.  กระบวนการกลุม (Group Process) เปนกระบวนการทํางานที่มีข้ันตอนหรือวิธีการ

ที่จะชวยใหการดําเนินงานของกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายได โดยสมาชิกกลุม

ตองทําความเขาใจในเปาหมายการทํางาน วางแผนปฏิบัติงานและดําเนินงานตามแผนรวมกัน และ         

ที่สําคัญจะตองมีการประเมินผลงานของกลุม ประเมินกระบวนการทํางานกลุม ประเมินบทบาท       

ของสมาชิกวา สมาชิกแตละคนในกลุมสามารถปรับปรุงการทํางานของตนใหดีข้ึนไดอยางไร สมาชิก

ทุกคนในกลุมชวยกันแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจวาควรมีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงอะไร 

และอยางไรดังน้ันกระบวนการกลุมจะเปนเครื่องมือที่สําคัญที่นําไปสูความสําเร็จของกลุม  

Kagan (1994 : 1 - 11) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือวา ตองมี

โครงสรางที่ชัดเจนโดยมีแนวคิดสําคัญ 6 ประการ สรุปไดดังน้ี 

 1.  เปนกลุม (Team) ซึ่งเปนกลุมขนาดเล็ก ประมาณ 2 - 6 คน เปดโอกาสใหทุกคน

รวมมืออยางเทาเทียมกัน ภายในกลุมประกอบดวยสมาชิกที่แตกตางกัน 

 2.  มีความต้ังใจ (Willing) เปนความต้ังใจที่รวมมือในการเรียนและทํางาน โดย

ชวยเหลือกันและกัน มีการยอมรับซึ่งกันและกัน 

 3.  มีการจัดการ (Management) การจัดการเพื่อใหการทํางานกลุมเปนไปอยางราบรื่น

และมีประสิทธิภาพ 

 4.  มีทักษะ (Skills) เปนทักษะทางสังคมรวมทั้งทักษะการสื่อความหมาย การชวยสอน

และการแกปญหาความขัดแยง ซึ่งทักษะเหลาน้ีจะชวยใหสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.  มีหลักการสําคัญ 4 ประการ (Basic Principles) เปนตัวบงช้ีวาเปนการเรียนเปน

กลุมหรือการเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูแบบรวมมือตองมีหลักการ 4 ประการ ดังน้ี 

  5.1 การพึ่ งพาอา ศัยซึ่ ง กันและกัน เ ชิงบวก  ( Positive Interdependence)        

การชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน เพื่อสูความสําเร็จและตระหนักวาความสําเร็จของแตละคน คือ 

ความสําเร็จของกลุม 
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  5.2 ความรับผิดชอบรายบุคคล ( Individual Accountability) ทุกคนในกลุม          

มีบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบในการคนควาทํางาน สมาชิกทุกคนตองเรียนรูในสิ่งที่เรียนเหมือนกัน

จึงถือวาเปนความสําเร็จของกลุม 

  5.3 ความเทาเทียมกันในการมีสวนรวม (Equal Participation) ทุกคนตองมีสวนรวม

ในการทํางาน ซึ่งทําไดโดยกําหนดบทบาทของแตละคน 

  5.4 การมีปฏิสัมพันธไปพรอม ๆ กัน (Simultaneous Interaction) สมาชิกทุกคน

จะทํางาน คิด อาน ฟง ฯลฯ ไปพรอม ๆ กัน 

 6. มีเทคนิคหรือรูปแบบการจัดกิจกรรม (Structures) รูปแบบการจัดกิจกรรมหรือ

เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือเปนสิ่งที่ใชเปนคําสั่งใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกัน เทคนิคตาง ๆ จะตอง

เลือกใชใหตรงกับเปาหมายที่ตองการแตละเทคนิคน้ันออกแบบไดเหมาะกับเปาหมายที่ตางกัน 

Kley (1991) ยังมีลักษณะอื่นที่สามารถบงบอกใหเห็นความแตกตางที่ชัดเจนระหวางการ

เรียนรูแบบรวมมือกับการเรียนเปนกลุมแบบเดิม ซึ่งเสนอไวดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางการเรียนเปนกลุมแบบเดิมกับการเรียนรูแบบรวมมือ 

 

การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) การเรียนแบบดั้งเดิม (Traditional Learning) 

1. มีการพึ่งพาอาศัยกับภายในกลุม  

2. สมาชิกเอาใจใสรับผิดชอบตอตนเอง 

3. สมาชิกมีความสามารถแตกตางกัน  

4. สมาชิกผลัดเปล่ียนกันเปนผูนํา  

5. รับผิดชอบรวมกัน  

6. เนนผลงานของกลุม  

7. สอนทักษะทางสังคม  

8. ครูคอยสังเกตและแนะนํา  

9. สมาชิกกลุมมีกระบวนการทํางานเพื่อประสิทธิผลของกลุม  

1. ขาดการพึ่งพากันระหวางสมาชิก 

2. สมาชิกขาดความรับผิดชอบในตนเอง 

3. สมาชิกมีความสามารถเทาเทียมกัน 

4. มีผูนําที่ไดรบัการแตงตั้งเพียงคนเดียว 

5. รับผิดชอบเฉพาะตนเอง 

6. เนนผลงานของตนเองเพียงคนเดียว 

7. ไมเนนทักษะทางสังคม 

8. ครูขาดความสนใจ หนาที่ของกลุม 

9. ขาดกระบวนการในการทํางานกลุม 

ที่มา : Kley, 1991 

 

Slavin (1995 : 111) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือไว 6 ประการ ดังน้ี 

 1.  เปาหมายของกลุม (Group Goals) หมายถึง กลุมมีเปาหมายรวมกัน คือ การยอมรับ

ผลงานของกลุม 

 2.  การรับผิดชอบเปนบุคคล (Indidual Accountability) หมายถึง ความสําเร็จของ

กลุม ซึ่งข้ึนกับผลการเรียนรูรายบุคคลของสมาชิกในกลุม และงานพิเศษที่ไดรับผิดชอบเปนรายบุคคล

ผลของการประเมินรายบุคคล จะมีผลตอคะแนนความสําเร็จของกลุม 
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 3.  โอกาสในความสําเร็จเทาเทียมกัน (Equal Opportunities for Success) หมายถึง 

การที่นักเรียนไดรับโอกาสที่จะทําคะแนนใหกับกลุมของตนไดเทาเทียมกัน 

 4.  การแขงขันเปนทีม (Team Competition) การเรียนรูแบบรวมมือจะมีการแขงขัน

ระหวางทีม ซึ่งหมายถึงการสรางแรงจูงใจใหเกิดข้ึนภายในทีม 

 5.  งานพิเศษ (Task Specialization) หมายถึง การออกแบบงานยอย ๆ ของแตละ

กลุมใหนักเรียนแตละคนรับผิดชอบ ซึ่งนักเรียนแตละคนจะเกิดความภูมิใจที่ไดชวยเหลือกลุมของคน

ใหประสบผลสําเร็จลักษณะงานจะเปนการพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีการตรวจสอบความถูกตอง 

 6.  การดัดแปลงความตองการของแตละบุคคลให เหมาะสม (Adaptation to 

Individual Needs) หมายถึง การเรียนรูแบบรวมมือแตละประเภทจะมีบางประเภทไดดัดแปลงการ

สอนใหเหมาะกับความตองการของแตละบุคคล 

พิมพพันธ เดชะคุปต (2544 : 6) กลาวถึงลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือ ไวดังน้ี 

 1.  องคประกอบของกลุมประกอบดวยผูนํา สมาชิก และกระบวนการกลุม 

 2.  สมาชิกมีต้ังแต 2 คนข้ึนไป 

 3.  กลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถทางการเรียนคละกัน เพศคละกัน             

เช้ือชาติคละกัน 

 4.  สมาชิกทุกคน ตองมีบทบาทหนาที่ ชัดเจนและทํางานไปพรอมๆ กัน รวมทั้ง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคละกัน 

 5.  สมาชิกทุก ๆ คน ตองมีความรับผิดชอบรวมกัน 

 6.  คะแนนของกลุมคือคะแนนที่ไดจากคะแนนสมาชิกแตละคนรวมกัน 

จากการศึกษาลักษณะของการเรียนรูแบบรวมมือที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ลักษณะสําคัญ

ของการเรียนรูแบบรวมมือเปนการเรียนที่แบงเปนกลุมเล็ก ๆ ประกอบดวย สมาชิกที่มีความสามารถ

แตกตางกันไมวาจะเปนเพศ ความสามารถดานการเรียน ที่ไดมาทํางานรวมกันโดยมีเปาหมายที่จะ

ประสบความสําเร็จรวมกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการชวยเหลือกัน มีความ

รับผิดชอบตอตนเองและกลุม ที่มีกระบวนการทํางานกลุมเปนลําดับข้ันตอนเพื่อชวยใหการทํางาน

ประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือ 

Johnson, Johnson & Holubec (1994 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2552 : 99 - 101) 

กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ ไมเพียงแตเปนการแบงกลุมใหนักเรียนชวยกันทํางานที่ไดรับมอบหมาย

ใหประสบความสําเรจ็เทาน้ัน การเรียนรูแบบรวมมือจะตองมอีงคประกอบสําคัญครบ 5 ประการ ดังน้ี 

 1. การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน (Positive Interdependence) 

  กลุมการเรียนรูแบบรวมมือ จะตองตระหนักวา สมาชิกกลุมทุกคนมีความสําคัญ 

และความสําเร็จของกลุมข้ึนกับสมาชิกทุกคนในกลุม ในขณะเดียวกันสมาชิกแตละคนประสบ



 26

ความสําเร็จไดก็ตอเมื่อกลุมประสบความสําเร็จ ความสําเร็จของบุคคลและของกลุมข้ึนอยูกับกันและกัน 

ดังน้ันแตละคนตองรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ของตนและในขณะเดียวกันก็ชวยเหลือสมาชิกคนอื่น ๆ 

ดวยเพื่อประโยชนรวมกัน การจัดกลุมเพื่อชวยใหผูเรียนมีการพึ่งพาชวยเหลือเกื้อกูลกันน้ีทําไดหลายทาง 

เชน การใหผูเรียนมีเปาหมายเดียวกัน หรือใหผูเรียนกําหนดเปาหมายในการทํางาน/การเรยีนรูรวมกัน 

(Positive Goal Interdependence) การ ใหราง วัลตามผลงานของกลุ ม  ( Positive Reward 

Interdependence) การใหรางวัลตามผลงานของกลุม (Positive Resource Interdependence) การ

มอบหมายบทบาทหนาที่ในการทํางานรวมกันใหแตละคน (Positive Role Interdependence) 

 2. การปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด (Face-to-face Promotive Interaction) 

  การที่สมาชิกในกลุมมีการพึ่งพาชวยเหลอืเกือ้กูลกัน เปนปจจัยที่จะสงเสรมิใหผูเรยีน

มีปฏิสัมพันธตอกันในทางที่จะชวยใหกลุมบรรลุเปาหมาย สมาชิกกลุมจะหวงใย ไววางใจ สงเสริมและ

ชวยเหลือกันและกันในการทํางานตาง ๆ รวมกัน สงผลใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 

 3. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดของสมาชิกแตละคน (Individual Accountability) 

  สมาชิกในกลุมการเรียนรูทุกคนจะตองมีหนาที่รับผิดชอบ และพยายามทํางาน        

ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ ไมมีใครที่จะไดรับประโยชนโดยไมทําหนาที่ของตน ดังน้ัน 

ในกลุมจึงจําเปนตองมีระบบการตรวจสอบผลงาน ทั้งที่เปนรายบุคคลและเปนกลุม วิธีการที่สามารถ

สงเสริมใหทกุคนไดทําหนาที่ของตนอยางเต็มที่มีหลายวิธี เชน การจัดกลุมใหเล็กเพื่อจะไดมีการเอาใจ

ใสกันและกันไดอยางทั่วถึง การทดสอบเปนรายบุคคล การสุมเรียกช่ือใหรายงาน ครูสังเกตพฤติกรรม

ของผูเรียนในกลุม การจัดใหกลุมมีผูสังเกตการณ การใหผูเรียนสอนกันและกัน เปนตน 

 4. การใชทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการทํางานกลุมยอย (Interpersonal 

and Small-group skills) 

  การเรียนรูแบบรวมมือจะประสบความสําเร็จไดตองอาศัยทักษะที่สําคัญ ๆ หลาย

ประการ เชน ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธกับผูอื่น ทักษะการทํางานกลุม ทักษะการสื่อสาร 

และทักษะการแกปญหาขัดแยง รวมทั้งการเคารพ ยอมรับ และไววางใจกันและกัน ซึ่งครูควรสอนและ

ฝกใหแกผูเรียนเพื่อชวยใหดําเนินงานไปได 

 5. การวิเคราะหกระบวนการกลุม (Group Processing) 

  กลุมการเรียนรูแบบรวมมือจะตองมีการวิเคราะหกระบวนการทํางานของกลุมเพื่อ

ชวยใหกลุมเกิดการเรียนรูและปรับปรุงการทํางานใหดีข้ึน การวิเคราะหกระบวนการกลุมครอบคลุม

การวิเคราะหเกี่ยวกับวิธีการทํางานของกลุม พฤติกรรมของสมาชิกกลุมและผลงานของกลุม         

การวิเคราะหการเรียนรูน้ีอาจทําโดยครู หรือผูเรียน หรือทั้งสองฝาย การวิเคราะหกระบวนการกลุมน้ี

เปนยุทธวิธีหน่ึงที่สงเสริมใหกลุมต้ังใจทํางาน เพราะรูวาจะไดรับขอมูลปอนกลับ และชวยฝกทักษะ

การรูคิด (Metacognition) คือสามารถที่จะประเมินการคิดและพฤติกรรมของตนที่ไดทําไป 
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รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) หมายถึง กจิกรรมการเรียนการสอน

ที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย ๆ สงเสริมใหนักเรียนทํางานรวมกัน โดยในกลุมประกอบดวยสมาชิก

ที่มีความสามารถแตกตางกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน และ 

มีความรับผิดชอบรวมกัน ทั้งในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุมประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว การจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีขอดีหลายประการ อาทิ ชวยพัฒนา

ความเช่ือมั่นของนักเรียน 

 1. ชวยพัฒนาความคิดของนักเรียน 

 2. ชวยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

 3. ชวยสงเสริมบรรยากาศในการเรียน 

 4. สงเสริมทักษะการทํางานรวมกัน 

 5. ทําใหนักเรียนมีวิสัยทัศนหรือมุมมองกวางข้ึน 

 6. ชวยการปรับตัวในสังคมดีข้ึน 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ มีรูปแบบอยางหลากหลาย ดังตอไปน้ี 

 1. คิดและคุยกัน (Think Pairs Share) เพื่อนเรียน (Partners) ผลัดกันพูด (Say and 

Switch) ทั้ง 3 รูปแบบเปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คลายคลึงกัน ใหนักเรียนจับคูกันในการ

ตอบคําถาม อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ หรือทําความเขาใจเน้ือหา

ที่เปนความคิดรวบยอดที่กําหนดให 

 2. กิจกรรมโตะกลม (Roundtable หรือ Roundrobin) เปนรูปแบบการสอนที่จัดกลุม

นักเรียนที่มีจํานวนมากกวา 2 คนข้ึนไป เปดโอกาสใหนักเรียนทุกคน เขียนความคิดเห็นของตน บอก

เลาประสบการณความรู หรือสิ่งที่ตนกําลังศึกษาใหเพื่อนคนที่อยูถัดไปโดยเวียนไปทางดานใดดานหน่ึง 

สมาชิกทุกคนจะใชเวลาเทา ๆ กันหรือใกลเคียง 

 3. คูตรวจสอบ (Pairs Check) มุมสนทนา (Corners) รวมกันคิด (Numbered Heads 

together) เปนรูปแบบการสอนที่คลายคลึงกัน คือ เปนการจัดการเรียนการสอนที่แบงนักเรียน

ออกเปนกลุมยอยๆ ใหชวยกันตอบคําถาม แกโจทยปญหาหรอืทําแบบฝกหัด เมื่อสมาชิกทุกคนในกลุม

ยอยสามารถตอบปญหา หรือแกโจทยไดแลว ใหแลกเปลี่ยนกันตรวจสอบคําตอบ โดยการจับคู

ตรวจสอบ หรือจัดมุมสนทนา 

 4. การสัมภาษณแบบสามข้ันตอน (Three Step Interview) รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนแบบน้ี มี 3 ข้ันตอน โดยครูกําหนดคําถามหรือประเด็นโจทยปญหาใหนักเรียนตอบ               

มีหลักการดังน้ี 

  4.1 นักเรียนจับคูกัน คนที่ 1 เปนผูสัมภาษณโดยถามคําถามใหคนที่ 2 เปนผูตอบ 
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  4.2 นักเรียนสลับบทบาทกัน จากผูถามเปนผูตอบ และจากผูตอบเปนผูถาม 

  4.3 นักเรียนในแตละกลุมยอย ผลัดกันเลา สิ่งที่ตนรูจากคูของตน ใหกลุมทราบ 

 5. การแขงขันระหวางกลุมดวยเกม (Team Games Tournament : TGT) การแบง 

กลุมสัมฤทธ์ิ (Student Team Achievement Division : STAD) เปนรูปแบบการสอนที่จัดกิจกรรม

การเรียนการสอนคลายคลึงกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

  5.1 การนําเสนอบทเรียน(Class Presentation) 

  5.2 การจัดทีม (Team) 

  5.3 การแขงขัน/การทดสอบ (TGT ใชการแขงขัน สวน STADใชการทดสอบ) 

  5.4 การยอมรับความสําเร็จของทีม (Team Recognition) 

 6. ปริศนาความรู (Jigsaw) เปนการจัดการเรียนการสอนที่ทุกกลุมจะไดรับมอบหมาย

ใหทํากิจกรรมเดียวกันโดยครูผูสอนแบงเน้ือหาของเรื่องที่จะเรียน ออกเปนหัวขอยอยเทาจํานวน

สมาชิกแตละกลุม และมอบหมายใหนักเรียนแตละคนในกลุมคนควาคนละหัวขอยอย โดยนักเรียน          

แตละคนจะเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะเรื่องที่ตนไดรับมอบหมายจากกลุมสมาชิกตางกลุมที่ไดรับมอบหมาย 

ในหัวขอเดียวกันจะรวมกันศึกษา จากน้ันแตละคนจะกลับเขากลุมเดิมของตน เพื่ออธิบายหัวขอที่ตน

ศึกษาใหเพื่อนรวมกลุมฟง 

 7. การสืบสอบเปนกลุม (Group Investigation) เปนการจัดการเรียนการสอนที่เนน

บรรยากาศการทํางานรวมกัน เพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค และการเรียนรู ที่จะดําเนินชีวิตอยูใน

สังคมประชาธิปไตยไดอยางเหมาะสม กลาวคือ สมาชิกแตละคนในกลุมจะเลือกหัวขอยอย และเลือก

วิธีการแสวงหาคําตอบในเรื่องน้ัน ๆ  ดวยตัวเอง หลังจากน้ันสมาชิกแตละคน จะรายงานความกาวหนา

และผลการทํางานใหกลุมตนเองทราบ 

 8. การ เรียนรู เปนกลุ มเพื่ อช วยเหลือ เพื่ อนเปนรายบุคคล  (Team Assisted 

Individualization หรือ TAI) เปนการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหวางการจัดการเรียนแบบรวมมือ 

และการเรียนการสอนแบบรายบุคคลเขาดวยกัน เนนการสนองความแตกตางระหวางบุคคล โดยให

นักเรียนเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถ สงเสริมความรวมมือภายในกลุม มีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณการเรียนรูและปฏิสัมพันธทางสังคม 

 9. การเรียนรูแบบรวมมือผสมผสานการอานและการเขียน (Cooperative Integrated 

Reading and Composition: CIRC) เปนรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีองคประกอบ

นาสนใจ ไดแก การสรางกลุมอาน การจัดกลุมยอย กิจกรรมการอานพื้นฐาน การหาเพื่อนชวย

ตรวจสอบ การทดสอบ การสอนอาน การสอนเขียน เปนตน 

Johnson, Johnson & Stann (2000) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือ ที่ไดรับความนิยม

อยางกวางขวาง มีทั้งหมด 8 รูปแบบ ไดแก 
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 1.  รูปแบบแอลที (LT) หรือ Learning Together 

 2.  รูปแบบเอซี (AC) หรือ Academic Controversy 

 3.  รูปแบบเอสทีเอดี (STAD) หรือ Student-Team-Achievement- Divisions 

 4.  รูปแบบทีจีที (TGT) หรือ Team-Games-Tournaments 

 5.  รูปแบบจีไอ (GI) หรือ Group Investigation 

 6. รูปแบบจิ๊กซอร (Jigsaw) 

 7.  รูปแบบทีเอไอ (TAI) หรือ Teams-Assisted-Individualization 

 8.  รูปแบบซีไออารซี (CIRC) หรือ Cooperative Intergrated Reading and Composition  

ทั้ง 8 รูปแบบ ใหผลกระทบในดานบวกตอสัมฤทธ์ิผลทางการเรียน ซึ่งสอดคลองกับ ทิศนา 

(2552) กลาววาทุกรูปแบบของการเรียนแบบรวมมือตางมีกระบวนการเรียนรูที่พึ่งพาและเกื้อกูลกัน 

สมาชิกกลุมมีการปรึกษาหารือและปฏิสัมพันธอยางใกลชิด สมาชิกทุกคนมีบทบาทหนาที่ที่ตอง

รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได สมาชิกกลุมตองใชทักษะการทํางานกลุมและการสัมพันธระหวาง

บุคคลในการทํางานหรือการเรียนรูรวมกัน รวมทั้งมีการวิเคราะหกระบวนการทํางานของกลุมเพื่อ

ประสิทธิภาพและคุณภาพของการทํางานรวมกัน ในสวนที่ตางกันน้ันมักจะเปนความแตกตางในเรื่อง

ของวิธีการจัดกลุม วิธีการในการพึ่งพากัน วิธีการทดสอบ กระบวนการในการวิเคราะหกลุม 

บรรยากาศของกลุม โครงสรางของกลุม บทบาทของผูเรียน ผูนํากลุมและครู 

ประเภทของกลุมการเรียนรูแบบรวมมือ 

ทิศนา (2552) ไดแบงกลุมการเรียนรูแบบรวมมือที่ใชอยูโดยทั่วไป มี 3 ประเภท ดังน้ี 

 1.  กลุมการเรียนรูแบบรวมมืออยางเปนทางการ (Formal Cooperative Learning 

Group) กลุมประเภทน้ีครูจัดข้ึนโดยการวางแผน จัดระเบียบ กฎเกณฑ วิธีการและเทคนิคตาง ๆ 

เพื่อใหผูเรียนไดรวมมือกันเรียนรูสาระตาง ๆ อยางตอเน่ือง ซึ่งอาจเปนหลาย ๆ ช่ัวโมงติดตอกัน หรือ

หลายสัปดาหติดตอกัน จนกระทั่งผูเรียนเกิดการเรียนรูและบรรลุจุดมุงหมายตามที่กําหนด 

  Blackcom (1992) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือเปนกลยุทธที่ประสบความ 

สําเร็จโดยผูเรียนกลุมเล็ก ๆ ที่มีความสามารถตางกัน ใชกิจกรรมการเรียนที่หลากหลายในการ

ปรับปรุงความเขาใจในเน้ือหาวิชา สมาชิกแตละคนในทีมจะไมเพียงจะตองมีความรับผิดชอบแตตอง

ชวยเหลือกันในกลุม ซึ่งสรางบรรยากาศของสัมฤทธ์ิผลในการเรียนอีกดวย 

 2.  กลุมการเรียนรูแบบรวมมอือยางไมเปนทางการ (Informal Cooperative Learning 

Group) กลุมประเภทน้ี ครูจัดข้ึนเฉพาะกิจเปนครั้งคราว โดยสอดแทรกอยูในการสอนปกติอื่น ๆ 

โดยเฉพาะการสอนแบบบรรยาย ครูสามารถจัดกลุมการเรียนรูแบบรวมมือสอดแทรกเขาไปเพื่อชวยให

ผูเรียนมุงความสนใจ หรือใชความคิดเปนพิเศษในสาระบางจุด 

 3.  กลุมการเรียนรูแบบรวมมืออยางถาวร (Cooperative Base Group) หรือ Long -

Term Group กลุมประเภทน้ี เปนกลุมการเรียนรูที่สมาชิกกลุมมีประสบการณการทํางาน/การเรียนรู
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รวมกันมานานมากกวา 1 หลักสูตร หรือภาคการศึกษา จนกระทั่งเกิดสัมพันธภาพที่แนนแฟม สมาชิก

กลุมมีความผูกพัน หวงใย ชวยเหลือกันและกันอยางตอเน่ือง ในการเรียนรูแบบรวมมือ มักจะมี

กระบวนกาดําเนินงานที่ตองทําเปนประจาํ เชน การเขียนรายงาน การเสนอผลงานของกลุม การตรวจ

ผลงาน เปนตน ในกระบวนการที่ใชหรือดําเนินการเปนกิจวัตรในการเรียนรูแบบรวมมือน้ี เรียกวา 

Cooperative Learning Scripts ซึ่งหากสมาชิกกลุมปฏิบัติอยางตอเน่ืองเปนเวลานาน จะเกิดเปน

ทักษะที่ชํานาญในที่สุด 

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูแบบรวมกัน 

ราชบัณฑิตสถาน (2551) เรียกวา การรวมกันเรียนรู หรือการเรียนรูรวมกัน หมายถึง          

การเรียนรูที่เกิดข้ึนจากที่บุคคลรวมตัวกันทํางานอยางมีเกียรติและศักด์ิศรีเสมอกัน โดยเนนการรวม

พลังและกระบวนการทํางานที่ดี 

Gokhlae (1995) เห็นวา CL คือ วิธีการสอนที่เนนกระบวนการทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ก

เพื่อจุดหมายรวมกัน ผูเรียนจะมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน เพื่อผลสําเร็จรวมกัน 

Collaborative Learning Online (2008) กลาววาการเรียนรูแบบรวมกัน ไมปรากฏ          

ในการเรียนรูรูปแบบเดิมที่ผูเรียนมีอิสระในการทํางาน งานเรียนและมีความรับผิดชอบในตัวเอง         

ซึ่งในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมโดยทั่วไปเปนการปฏิบัติดวยตัวเองและ ทํารายงานดังน้ันจึงไมตอง

พึ่งพาอาศัยกันกับผูเรียนอื่น 

ไพฑูรย สินลารัตน และคณะ (2550) ไดใหความหมายของการเรียนแบบรวมแรงรวมพลัง 

(Collaborative Learning) วาการเรียนรูน้ีเปนวิธีการเรยีนการสอนแบบทํางานรับผิดชอบรวมกันเนน

การมีความสนใจรวมกันของสมาชิกมากกวาระดับความสามารถ บทบาทของสมาชิกทุกคนมีความชัดเจน

และทํางานไปพรอม ๆ กัน ศึกษาคนควา ปฏิบัติงานและชวยเหลือซึ่งกันและกัน การเรียนแบบน้ีเนน

การยอมรับในบทบาทหนาที่ของกันและกัน รวมทั้งสามารถแลกเปลี่ยนความรูความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน

ไดตลอดเวลา 

สรุปไดวา การเรียนรูแบบรวมกัน หมายถึง การเรียนที่เนนการทํางานเปนกลุมที่นักเรียน       

ในในกลุมรวมกันทํางาน รวมกันรับผิดชอบ ยอมรับบทบาทหนาที่ และสามารถแลกเปลี่ยนความรูและ

ประสบการณระหวางนักเรียนในกลุมดวยกันได  

หลักเกณฑของการเรียนรูแบบรวมกัน  

Johnson, Johnson & Smith (2008) ไดสรุปหลักการเรียนรูแบบรวมกันที่เปนกระบวน

ทัศนใหมทางการศึกษา ไวดังน้ี 

 1.  องคความรูคือการสรางการคนคิดและเปลี่ยนสภาพโดยผูเรียน ผูสอนสรางเงื่อนไข 

ที่ผูเรียนสามารถสรางความหมายจากวัสดุในการเรียนโดยใชกระบวนการผานโครงสรางทางปญญา

และเก็บไวในความจําระยะยาวเพื่อจะสามารถนํากลับมาใช 
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 2.  ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการสรางองคความรู การเรียนคือสิ่งที่ผูเรียนทําไมใช

สิ่งที่ทําใหผูเรียน ผูเรียนไมใชคอยรับความรูจากครูหรือหลักสูตร ผูเรียนจะตองมีความกระตือรือรน        

ที่จะเรียนโดยใชโครงสรางทางปญญาหรือสรางองคความรูข้ึนมาใหม 

 3.  การสอนมีจุดมุงหมายเพือ่พัฒนาสมรรถนะและความสามารถดานตาง ๆ ของผูเรียน 

 4.  การศึกษาคือการติดตอระหวางบุคคลของผูเรียน และระหวางผูสอนกับผูเรียน          

ในการทํางาน รวมกัน 

 5.  ขอ ก - ง สามารถใชแทนดวยบริบทของการรวมมือกัน 

 6.  การสอนจะสมบูรณและมีประโยชนตามทฤษฎีจะตองพิจารณาที่ผูสอนวาไดมีการ

อบรมทักษะและกระบวนการของการสอนแบบรวมกันอยางตอเน่ือง 

การออกแบบการเรียนรูแบบรวมกัน (Collaborative Learning) 

อุดม ภูเจริญ (2551) กลาววา การออกแบบการเรียนรูแบบรวมกัน ตองทําใหเกิดความ

สะดวกระหวางนักเรียนกับนักเรียน นักเรียนกับครู ครูกับครู หองเรียนกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ  

และชุมชน การเรียนตองเปนอสิระ ผูเรียนไดกระทาํเองปฏิบัติเอง มีการสื่อสารทางไกลกับนักศึกษาอื่น 

การสื่อสารการเรียนแบบรวมกัน (Collaborative) ซึ่งสอดคลองกับ Eugenia & Ada (2002) กลาววา 

การปฏิสัมพันธของผูเรียนชวยสนับสนุนการสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งงายและสะดวก       

ในการติดตอไปยังผูเรียนคนอื่น ๆ ซึ่งมีความสะดวกในเรื่องเวลาและสถานที่อีกดวย เมื่อเปรียบเทียบ

กับการสื่อสารแบบอื่น นอกจากน้ี เว็บยังสามารถเก็บขอความขาวสาร ที่ผูใชสามารถนํามาสรางใหม 

สามารถนํามาอางอิง เปลี่ยนและเก็บบันทึกระหวางมีปฏิสัมพันธกันไดโดยงาย และ ผลที่ไดคือ ผูเรียน

ที่มีพื้นหลังที่แตกตางกันและสถานที่ตางกันสามารถแบงปนระหวางกัน และประสบการณกลุมและ

การออกความเห็นรวมกันในการแกปญหาในกระบวนการเรียน 

สรุปไดวา การออกแบบจัดการเรียนรูแบบรวมมือสามารถจัดไดอยางหลากหลายแตทุกแบบ            

มีลักษณะรวมกัน คือ แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย ๆ ประมาณ 2 - 6 คน โดยสมาชิกทุกคน

ชวยเหลือกัน มีการฝกฝนการทํางานกลุม กระบวนการกลุม และการประเมินผลเปนรายบุคคล 

 

เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี 

 

 Slavin ไดเสนอรูปแบบการเรียนรูปแบบ Student Teams-Achievement Divisions 

(STAD) ซึ่งเปนการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี มีสวนประกอบพื้นฐานที่สําคัญอยู 2 สวน คือ 

กลุมหรือทีม (Student Teams) และกลุมสัมฤทธ์ิ (Achievement Divisions) สวนประกอบทั้งสอง

สวนมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนดังน้ี 

 1.  กลุมหรือทีม (Student Teams) 
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  กลุมนักเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STAD น้ัน ในแตละกลุมหรือทีม   

จะมีสมาชิก 4 - 5 คน ซึ่งประกอบดวยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ปานกลางและตํ่า 

นักเรียนที่มีผิวขาว ผิวดํา ตางชาติและตางเพศ สมาชิกในแตละกลุมหรือทีมจะตองรวมมือกันใหความ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันในดานการเรียน เพื่อที่จะใหแตละคนมีความรูความเขาใจในเน้ือหาที่เรียน          

ในแตละกลุมหรือทีมจะตองเตรียมสมาชิกประมาณสัปดาหละ 2 ครั้ง คะแนนที่แตละคนทําไดจะถูก

แปลงใหเปนคะแนนของแตละกลุม โดยใชระบบผลสัมฤทธ์ิ จากน้ันนําคะแนนที่ไดมารวมกันเพื่อ          

เปนคะแนนของกลุมหรือขาว หรือทีม ในแตละสัปดาหจะมีการประกาศผลทีมที่ไดคะแนนสูงสุด              

ในลักษณะของจดหมายขาว (Newsletter) สมาชิกภายในกลุมหรือทีมจะรวมมือกันในการทํางาน

เพื่อที่จะแขงขันกับกลุมหรือทีมอื่น  

 2.  ระบบกลุมสัมฤทธ์ิ (Achievement Divisions)  

  ระบบกลุมสัมฤทธ์ิเปนวิธีทางที่จะชวยใหเด็กทุกระดับความสามารถทางการเรียน

สามารถที่จะทําคะแนนไดสูงสุดเต็มความสามารถของตนเอง ระบบกลุมสัมฤทธ์ิจะเริ่มจากการนํา

คะแนนทดสอบของครั้งที่ผานมาของนักเรียนทกุคน มาเรียงลําดับจากคะแนนมากที่สุดไปหานอยที่สุด 

นักเรียนที่ไดคะแนนสูงสุด 6 คนแรก จะถือไดวาเปนกลุมผลสัมฤทธ์ิที่ 1(Divisions 1) นักเรียนที่ได

คะแนนรองลงไปอีก 6 คน จะถือวาเปนกลุมสัมฤทธ์ิที่ 2 (Divisions2) เชนน้ีไปเรื่อยๆ ระบบกลุม

สัมฤทธ์ิน้ีจะใชสําหรับคะแนนการทดสอบที่นักเรียนแตละคน ไดรับจากการทดสอบแตละครั้งใหเปน

คะแนนของกลุมหรือทีมของตนโดยการแปลงคะแนนน้ีจะพิจารณาของนักเรียนในแตละกลุมสัมฤทธ์ิ 

(Achievement Divisions) โดยนักเรียนไดคะแนนสูงสุดในแตละกลุมสัมฤทธ์ิจะไดรับคะแนนสําหรับ

กลุมหรือทีมของตนอยู 8 คะแนน นักเรียนที่ไดเปนอันดับสองของแตละกลุมสัมฤทธ์ิจะไดคะแนน

สําหรับกลุมหรือทีมของตนเทากับ 6 คะแนน สวนนักเรียนที่ไดคะแนนเปนอันดับ 

ในการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ STAD น้ันสมาชิกในกลุมทุกคนตองปฏิบัติตาม

หลักการพื้นฐาน 5 ประการ ดังตอไปน้ี 

 1.  การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเชิงบวก (Positive Interdependent) นักเรียนจะรูสึก

วาตนจําเปนจะตองอาศัยผูอื่น ในการที่จะทํางานกลุมใหสําเร็จ กลาวคือ “รวมเปนรวมตาย” วิธีการ 

ที่จะทําใหเกิดความรูสึกแบบน้ี อาจจะทําไดโดยใหมีจุดมุงหมายรวมกัน เชน ถานักเรียนทําคะแนน

กลุมไดสูง แตละคนจะไดรับรางวัลรวมกันประเด็นที่สําคัญคือ สมาชิกทุกคนในกลุมจะตองทํางานกลุม

ใหเปนผลสําเร็จ ซึ่งความสําเร็จน้ีจะข้ึนอยูกับความรวมมือรวมใจของสมาชิกทุกคน จะไมมีการยอมรับ

ความสําคัญหรือความสามารถของบุคคลเพียงคนเดียว 

 2.  การติดตอสัมพันธโดยตรง (Face to Face Promotive Interaction) เน่ืองจากการ

พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเชิงบวก มิใชจะทําใหเกิดผลอยางปาฏิหาริย แตผลที่เกิดข้ึนจากการพึ่งพา

อาศัยซึ่งกันและกันน้ัน จะตองมีการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเปดโอกาสให

สมาชิกไดเสนอแนวคิดใหม ๆ เพื่อเลือกสิ่งที่ดี สิ่งที่ถูกตองและเหมาะสม 
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 3.  การรับผิดชอบงานของกลุม  ( Individual Accountability at Group Work)        

การเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ STAD จะถือวาไมสําเร็จจนกวาสมาชิกทุกคนในกลุมจะไดเรียนรู

เรื่องในบทเรียนไดทุกคน เพราะฉะน้ันจึงจําเปนตองวัดผลการเรยีนของแตละคน เพื่อใหสมาชิกในกลุม

ไดชวยเหลือเพื่อนที่เรียนไมเกง บางทีครูอาจจะใชวิธีทดสอบสมาชิกในกลุมเปนรายบุคคลหรือสุมเรียก

บุคคลใดบุคคลหน่ึงในกลุมเปนผูตอบ ซึ่งกลุมจะตองชวยกันเรียนรูและชวยกันทํางาน มีความรับผิดชอบ

งานของตนเปนพื้นฐานซึ่งทุกคนจะตองเขาใจ และรูแจงในงานที่ตนรบัผิดชอบอันจะกอใหเกิดผลสําเร็จ

ตามมา 

 4.  ทักษะในความสัมพันธกับกลุมเล็กและผูอื่น (Social Skills) นักเรียนทุกคนไมไดมา

โรงเรียนพรอมกับทักษะในการติดตอสัมพันธกับผูอื่น เพราะฉะน้ันจึงเปนหนาที่ของครูที่จะชวย

นักเรียนในการสื่อสารการเปนผูนํา การไวใจผูอื่น การตัดสินใจ การแกปญหาความขัดแยง 

  ครูควรแจงสถานการณที่จะสงเสริมใหนักเรียนไดใชทักษะมนุษยสัมพันธเพื่อให

สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันครูควรสอนทักษะและมีการประเมินการทํางาน

ของกลุมนักเรียนดวย การที่จัดนักเรียนที่ขาดทักษะในการทํางานกลุมมาทํางานรวมกัน จะทําใหการ

ทํางานน้ันไมประสบผลสําเร็จ เพราะกิจกรรมการเรียนแบบ STAD ไมไดหมายถึงแตเพียงการที่จัดให

นักเรียนมาน่ังทํางานเปนกลุมเทาน้ัน ซึ่งจุดน้ีเปนหลักการหน่ึงที่ทําใหนักเรียนที่เรียนโดยการใช

กิจกรรมการเรียนแบบ STAD แตกตางจากการเรียนเปนกลุมแบบเดิมที่เคยใชกันมานาน 

 5.  กระบวนการกลุม (Group Processing) กระบวนการกลุม หมายถึง การใหนักเรียน

มีเวลาและใชกระบวนการในการวิเคราะหวากลุมทํางานไดเพียงใด และสามารถใชทักษะสังคมและ

มนุษยสัมพันธไดอยางเหมาะสมกับกระบวนการกลุมน้ีชวยใหสมาชิกในกลุมทํางานไดผล สามารถจัด

กระบวนการกลุม และสามารถแกปญหาดวยตัวของพวกเขาเอง ทั้งน้ีขอมูลยอนกลับจากครูหรือเพื่อน

นักเรียนที่เปนผูสังเกต จะชวยใหกลุมดําเนินการไดเปนอยางดี และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สาเหตุที่วิธีการเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ STAD ไดผล 

 1.  นักเรียนที่เกงเขาใจคําสอนของครูไดดี จะเปลี่ยนคําสอนของครูเปนภาษาพูดของ

นักเรียน อธิบาย ใหเพื่อนฟงไดและทําใหเพื่อนเขาใจไดดีข้ึน 

 2.  นักเรียนที่ทําหนาที่อธิบายบทเรียนใหเพื่อนฟง จะเขาใจบทเรียนไดดีข้ึนซึ่งครูทุกคน 

ทราบขอน้ีดี คือย่ิงสอนย่ิงเขาใจในบทเรียนที่ตนสอนไดดีย่ิงข้ึน 

 3.  การสอนเพื่อนที่จะเปนการสอนแบบตัวตอตัว ทําใหนักเรียนไดรับการเอาใจใส และ

มีความสนใจมากย่ิงข้ึน 

 4.  นักเรียนทุกคนตางก็พยายามชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะคะแนนของสมาชิก             

ในกลุมทุกคน จะถูกนําไปแปลงเปนคะแนนของกลุมโดยใชระบบกลุมสัมฤทธ์ิ 

 5.  นักเรียนทุกคนเขาใจดีวา คะแนนของตนมีสวนชวยเพิ่มหรือลดคะแนนของกลุม 

ดังน้ันทุกคนตองพยายามอยางเต็มที่ จะคอยอาศัยเพื่อนอยางเดียวไมได 
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 6.  นักเรียนมีโอกาสฝกทักษะทางสังคม มีเพื่อนรวมกลุมและเรียนรูวิธีการทํางานเปน

กลุม ซึ่งจะเปนประโยชนมาก เมื่อเขาสูระบบการทํางานอันแทจริง 

 7.  นักเรียนไดมีโอกาสเรียนรูกระบวนการกลุม เพราะในการปฏิบัติงานรวมกันน้ัน           

ก็ตองมีการทบทวนกระบวนการทํางานของกลุม เพื่อใหประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานหรือคะแนน

ของกลุมดีข้ึน 

 8.  นักเรียนเกงจะมีบทบาททางสังคมในช้ันมากข้ึน เขาจะรูสึกวาเขาไมไดเรียนหรือ

หลบไปทองหนังสือเฉพาะตน เพราะเขาตองมีหนาที่ตอสังคมดวย 

 9.  ในการตอบคําถามในหองเรียน หากตอบผิดเพื่อนจะหัวเราะ แตเมื่อทํางานเปนกลุม

นักเรียนจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน ถาหากตอบผิดก็ถือวาผิดทั้งกลุม คนอื่น ๆ อาจจะใหความ

ชวยเหลือบาง ทําใหนักเรียนในกลุมมีความผูกพันกันมากข้ึน 

ขั้นตอนการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี 

สําหรับข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี (Slavin, 1995) มีดังน้ี  

 1.  การนําเสนอสิ่งที่ตองเรียน ครูเปนผูนําเสนอสิ่งที่นักเรียนตองเรียน ไมวาจะเปนมโนทัศน 

ทักษะและ/หรือกระบวนการ การนําเสนอสิ่งที่ตองเรียนน้ีอาจใชการบรรยาย การสาธิตประกอบการ

บรรยาย การใชวีดีทัศนหรือแมแตการใหนักเรียนลงมือปฏิบัติการทดลองตามหนังสือเรียน 

 2.  การทํางานเปนกลุม จะแบงนักเรียนออกเปนกลุม ๆ แตละกลุมจะประกอบดวย

นักเรียนประมาณ 4 - 5 คน ที่มีความสามารถแตกตางกัน มีทั้งเพศหญิงและเพศชาย และมีหลาย  

เช้ือชาติ ครูตองช้ีแจงใหนักเรียนในกลุมไดทราบถึงหนาที่ของสมาชิกในกลุมวานักเรียนตองชวยเหลือกนั 

เรียนรวมกัน อภิปรายปญหารวมกนั ตรวจสอบคําตอบของงานที่ไดรับมอบหมายและแกไขคําตอบรวมกัน 

สมาชิกทุกคนในกลุมตองทํางานใหดีที่สุดเพื่อใหเกิดการเรียนรู ใหกําลังใจและทํางานรวมกันได 

หลังจากครูจัดกลุมเสร็จเรียบรอยแลว ควรใหนักเรียนแตละกลุมทํางานรวมกันจากใบงานที่ครูเตรียมไว 

ครูอาจจัดเตรียมใบงานที่มีคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคของบทเรียน เพื่อใชเปนบทเรียนของการ

เรียนแบบรวมมือ ครูควรบอกนักเรียนวา ใบงานน้ีออกแบบมาใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม เพื่อ

เตรียมตัวสําหรับการทดสอบยอย สมาชิกแตละคนในกลุมจะตองชวยกันตอบคําถาม เพื่อเตรียมตัว

สําหรับการทดสอบยอย สมาชิกแตละคนในกลุมจะตองชวยกันตอบคําถามทุกคําถาม โดยแบงกันตอบ

คําถามเปนคู ๆ และเมื่อตอบคําถามเสร็จแลวก็จะเอาคําตอบมาแลกเปลี่ยนกัน โดยสมาชิกแตละคน

จะตองมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันในการตอบคําถามแตละขอใหได ในการกระตุนใหสมาชิก               

แตละคนมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันควรปฏิบัติดังตอไปน้ี 

  2.1 ตองแนใจวาสมาชิกแตละคนในกลุมสามารถตอบคําถามแตละขอไดอยางถูกตอง 

  2.2 ใหนักเรียนชวยกันตอบคําถามทุกขอใหไดโดยไมตองขอความชวยเหลือจาก

เพื่อนนอกกลุม หรือขอความชวยเหลือจากครูใหนอยลง 
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  2.3 ตองใหแนใจวาสมาชิกแตละคนสามารถอธิบายคําตอบแตละขอได ถาคําถาม 

แตละขอเปนแบบเลือกตอบ 

 3.  การทดสอบยอย หลังจากที่นักเรียนแตละกลุมทํางานเสร็จเรียบรอยแลว ครูก็ทํา

การทดสอบยอยนักเรยีน โดยนักเรียนตางคนตางทํา เพื่อเปนการประเมินความรูที่ นักเรียนไดเรียนมา 

สิ่งน้ีจะเปนตัวกระตุนความรับผิดชอบของนักเรียน 

 4.  คะแนนพัฒนาการของนักเรียนแตละคน คะแนนพัฒนาการของนักเรียนจะเปน

ตัวกระตุนใหนักเรียนทํางานหนักข้ึน ในการทดสอบแตละครั้งครูจะมีคะแนนพื้นฐาน ซึ่งเปนคะแนน

ตํ่าสุดของนักเรียนในการทดสอบยอยแตละครั้ง ซึ่งคะแนนพัฒนาการของนักเรียนแตละคนไดจาก

ความแตกตางระหวางคะแนนพื้นฐาน (คะแนนตํ่าสุดในการทดสอบ) กับคะแนนที่นักเรียนสอบได       

ในการทดสอบยอยน้ัน ๆ สวนคะแนนของกลุม ไดจากการรวมคะแนนพัฒนาการของนักเรียนทุกคน 

ในกลุมเขาดวยกัน 

 5.  การรับรองผลงานของกลุม โดยการประกาศคะแนนของกลุมแตละกลุมใหทราบ 

พรอมกับใหคําชมเชย หรือใหประกาศนียบัตรหรือใหรางวัลกับกลุมที่มีคะแนนพัฒนาการของกลุมสูงสุด 

โปรดจําไววา คะแนนพัฒนาการของนักเรียนแตละคนมีความสําคัญเทาเทียมกับคะแนนที่นักเรียน         

แตละคนไดรับจากการทดสอบ 

จากการศึกษาข้ันตอนการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี จะเห็นไดวาเปนการจัดการ

เรียนรูที่ใหนักเรียนเรียนเปนกลุม เปดโอกาสใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนมีปฏิสัมพันธกัน

ในกลุมทําใหนักเรียนชวยเหลือกันในขณะเรียน ซักถามปญหากันอยางอิสระคนเกงสามารถอธิบายให

เพื่อนในกลุมเขาใจ และสามารถอภิปรายหาคําตอบ ความพยายามของนักเรียนแตละคนในการหา

คําตอบจากปญหาเดียวกัน จะทําใหเกิดความกาวหนาทีละนอย และประสบการณที่มคีา ดังน้ันจะเห็น

ไดวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือน้ันมีความหมายมากกวาแคการเอานักเรียนมารวมกันทํางานเปน

กลุมยอยเทาน้ัน แตเปนการเรียนรูรวมกันเพื่อกลุมและสวนรวมโดยการชวยเหลือซึ่งกันและกัน เห็น

คุณคาของความแตกตางระหวางบุคคล 

สําหรับข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (ผองฉวี มณีรัตนพันธุ, 2551) เปนดังน้ี 

ข้ันที่ 1 ข้ันสอน ครูดําเนินการสอนเน้ือหา ทักษะหรือวิธีการเกี่ยวกับบทเรียนน้ัน ๆ อาจ

เปนกิจกรรมที่ครูบรรยาย สาธิต ใชสื่อประกอบการสอน หรือใหนักเรียนทํากิจกรรมการทดลอง 

ข้ันที่ 2 ข้ันทบทวนความรู เปนกลุม แตละกลุมประกอบดวยสมาชิก 4 - 5 คน ที่มี

ความสามารถทางการเรียนตางกัน สมาชิกในกลุมตองมีความเขาใจวา สมาชิกทุกคนจะตองทํางาน

รวมกันเพื่อชวยเหลือกันและกันในการศึกษาเอกสารและทบทวนความรูเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการ

สอบยอย ครูเนนใหนักเรียนทําดังน้ี 

 ก. ตองใหแนใจวา สมาชิกทุกคนในกลุมสามารถตอบคําถามไดถูกตองทุกขอ 
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 ข. เมื่อมีขอสงสัยหรือปญหา ใหนักเรียนชวยเหลือกันภายในกลุมกอนที่จะถามครูหรือ

ถามเพื่อนกลุมอื่น 

 ค. ใหสมาชิกอธิบายเหตุผลของคําตอบของแตละคําถามใหได โดยเฉพาะแบบฝกหัด         

ที่เปนคําถามปรนัยแบบใหเลือกตอบ 

ข้ันที่ 3 ข้ันทดสอบยอย ครูจัดใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอย หลังจากนักเรียนเรียนและ

ทบทวนเปนกลุมเกี่ยวกับเรื่องที่กําหนด นักเรียนทําแบบทดสอบคนเดียวไมมีการชวยเหลือกัน 

ข้ันที่ 4 ข้ันหาคะแนนพัฒนาการ คะแนนพัฒนาการเปนคะแนนที่ไดจากการพิจารณาความ

แตกตางระหวางคะแนนที่ตํ่าสุดการทดสอบครั้งกอนๆ กับคะแนนที่ไดจากการทดสอบครั้งปจจุบัน 

เมื่อไดคะแนนพัฒนาการของนักเรียนแตละคนแลว จึงหาคะแนนพัฒนาการของกลุม ซึ่งไดจากการนํา

คะแนนพัฒนาการของสมาชิกแตละคนมารวมกันหรือหาคาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการของสมาชิกทุกคน 

ข้ันที่ 5 ข้ันใหรางวัลกลุม กลุมที่ไดคะแนนปรับปรุงตามเกณฑที่กําหนดจะไดรับคําชมเชย

หรือติดประกาศที่บอรดในหองเรียน ตัวอยางเกณฑการไดรับรางวัลมีดังน้ี 

 คะแนนพัฒนาการเฉลี่ยของกลุม 15 คะแนน ระดับรางวัล “ดี” 

 คะแนนพัฒนาการเฉลี่ยของกลุม 20 คะแนน ระดับรางวัล “ดีมาก” 

 คะแนนพัฒนาการเฉลี่ยของกลุม 55 คะแนน ระดับรางวัล “ดีเย่ียม” 

สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี นําไปใชกับบทเรียนใด ๆ 

ก็ได เน่ืองจากข้ันแรกเปนการสอนที่ครูดําเนินการตามปกติ แลวจึงจัดใหมีการทบทวนเปนกลุม 

ขอดีและขอจํากัดของการเรียนรูแบบรวมมือเอสทีเอดี 

ขอดี  

 1.  ผูเรียนมีความเอาใจใสรับผิดชอบตนเองและกลุมรวมกับเพื่อนสมาชิก  

 2.  สงเสริมใหผูเรียนที่มีความสามารถตางกันไดรวมมือกันเรียนรู  

 3.  สงเสริมใหผูเรียนผลัดกันเปนผูนํา ผูเรียนไดฝกและเรียนรูทักษะทางสังคม  

 4.  ผูเรียนมีความต่ืนเตนสนุกกับการเรียนรู  

ขอจํากัด  

 1.  ถาผู เรียนขาดความรับผิดชอบจะสงผลใหงานกลุมและการเรียนรูไมประสบ

ความสําเร็จ  

 2.  เปนวิธีที่ผูสอนจะตองเตรียมการและดูแลเอาใจใสเปนอยางดีจึงจะไดผลทําใหผูสอน

มีภาระงานเพิ่มมากข้ึน 

บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนการสอนแบบรวมมือ 

ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Cooperative Learning ผูที่เกี่ยวของคือ ครู และนักเรียน 

จะมีบทบาทที่ชัดเจน การกําหนดบทบาทที่ชัดเจนจะชวยใหทั้งครูและนักเรียนสํานึกไดวาตนจะทํา

อะไร และอยางไร และในทางปฏิบัติก็จะตองเครงครัดตอบทบาทของตนเอง จึงจะทําใหการจัดการ
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เรียนการสอนแบบ Cooperative Learning มีประสิทธิผลตามเปาหมาย บทบาทของครู และนักเรียน

ในการเรียนการสอนแบบ Cooperative Learning มีดังน้ี 

 1. บทบาทของครู จะตองคํานึงถึงบทบาทของตนเองอยางเครงครัด ดังน้ี 

  1.1 การเตรียมความพรอม ครูตองเตรียมการใหพรอมทุก ๆ ดานที่เกี่ยวกับการจัด 

การเรียนการสอน นับต้ังแตวัสดุ อุปกรณ ตลอดจนเอกสารประกอบการสอน นอกจากน้ันยังหมาย

รวมถึงการเตรียมนักเรียนใหพรอม ใหเขาใจถึงวิธีการเรียนรู ตามรูปแบบ Cooperative Learning 

เพื่อใหการดําเนินการสอนเปนไปอยางราบรื่น ไมเกิดการสะดุด การเตรียมบทเรียน เน้ือหายอยให

เหมาะสมก็เปนสิ่งที่ตองเตรียมดวย 

  1.2 การดําเนินการสอน ครูตองทําการสอนเน้ือหาแกนักเรียนทั้งช้ันอยางเต็มที่โดย

ใชดุลยพินิจ เลือกรูปแบบ หรือกลวิธีการนําเสนออยางเหมาะสม และพยายามใชสื่อ อุปกรณ 

ประกอบการสอนใหมาก 

  1.3 การใหความชวยเหลือ ครูจะตองคอยติดตามความกาวหนาของกลุม และให

ความชวยเหลือ เพื่อกลุมหรือบุคคลจะไดมีความกาวหนาทางการเรียนสูงข้ึน การชวยเหลือของครู 

อาจทําไดหลายประการ เชน การกระตุนผูเรียนเมื่อพบวามีสมาชิกคนใดในกลุม ไมมีการพัฒนาการ

ทางการเรียนหรอืมีการพัฒนาในอัตราที่ตํ่า ครูอาจจะกระตุนในกลุมเรงใหความชวยเหลือ หรือกระตุน

ใหนักเรียนคนน้ันเรงพัฒนาตนเอง เพื่อชวยกลุมใหประสบความสําเร็จ เปนตน นอกจากน้ันครูอาจให

การเสริมแรงทุกครั้งที่นักเรียนประสบความกาวหนาในการเรียน 

 2. บทบาทของนักเรียน ตามการเรียนรูแบบรวมมือ มีบทบาทของตนเองดังน้ี 

  2.1 ความต้ังใจอยางจริงใจในการเรียน ผูเรียนจะตองเขาใจวา ความรูความเขาใจ      

ที่นักเรียนมีตอบทเรยีนน้ันจะทําใหกลุมมีโอกาสประสบความสําเร็จกาวไปสูเปาหมายที่ต้ังไวรวมกันได 

เพราะฉะน้ันนักเรียนจึงตองมีความต้ังใจใหมากในการเรียนรูเน้ือหาทั้งจากการศึกษาดวยตนเองจาก

บัตรเน้ือหา 

  2.2 ความรับผิดชอบ สมาชิกทุกคนในกลุมจะตองรับผิดชอบตอความสําเร็จหรือ

ความลมเหลวของกลุมรวมกัน นักเรียนจะตองตระหนักวา กลุมจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว 

อยูที่ตัวนักเรียนเองทุกคน 

  2.3 การชวยเหลือ นักเรียนจะตองใหการชวยเหลือซึ่งกันและกันอยางจริงใจ         

การเรียนตามรปูแบบ Cooperative Learning นักเรียนจะตองรวมมือกันมใิชแขงขันกัน การชวยเหลือกัน

จะทําใหกลุมประสบความสําเร็จไดโดยไมยาก ดังน้ันนักเรียนที่เขาใจบทเรียน แลวจึงตองชวยสอน

หรืออธิบายใหเพื่อนในกลุมเขาใจดวย 

  2.4 การยอมรับซึ่งกันและกัน นักเรียนไมควรคิดวาตนเองเกง หรือเพราะตนกลุมจึง

กาวหนา แตนักเรียนตองตระหนักวานักเรยีนในกลุมที่เรียนออนสามารถทําใหกลุมกาวหนาได หากเขา
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ทําแบบทดสอบไดถุงเกณฑที่จะไดคะแนนความกาวหนา ถึงแมวาคะแนนสอบของเขาจะไดนอยกวา

คะแนนของเพื่อนคนอื่นในกลุม แตไมเกี่ยวของกัน เพราะในการเรียนแบบ Cooperative Learning 

จะไมมีการแขงขันกับผูอื่น หากแตจะตองทําการแขงขันกับตนเองเทาน้ัน ดังน้ันสมาชิกทุกคนจะตอง

ยอมรับความสามารถของกันและกัน 

  2.5 ความยึดเหน่ียวภายในกลุม นักเรียนทุกคนในกลุมควรมีความรัก และศรัทธา 

ซึ่งกันและกัน ควรมีการเสริมแรงแกกันเพือ่ใหกําลงัใจ ควรกลาวคําชมเชยเมื่อเพื่อนในกลุมสามารถทํา

คะแนนความกาวหนาได 

จากบทบาทของครูผูสอนในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือที่กลาวมาน้ี จะชวยใหครูผูสอนรูจัก

วางแผนการสอน การเตรียมการและการเลือกใชยุทธศาสตรที่เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการ 

ตลอดจนความสามารถของนักเรียน ซึ่งจะชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

ประโยชนของการเรียนรูแบบรวมมือ 

การเรียนรูแบบรวมมือเปนวิธีการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลางทําใหนักเรียนไดทํางาน

รวมกัน มีเปาหมายในการทํางานรวมกัน ซึ่งจะทําใหมีทักษะในการทํางานกลุม ซึ่งมีนักการศึกษาได

กลาวถึงประโยชนของการเรียนรูแบบรวมมือไว ดังน้ี  

Johnson & Johnson (1987 : 27 - 30) กลาวถึงประโยชนของการเรียนรูแบบรวมมือไว 

สรุปได 9 ประการ ดังน้ี  

 1.  นักเรียนเกงที่ เขาใจคําสอนของครูไดดี จะเปลี่ยนคําสอนของครูเปนภาษาพูด           

ของนักเรียน แลวอธิบายใหเพื่อนฟงไดและทําใหเพื่อนเขาใจไดดีข้ึน  

 2.  นักเรียนที่ทําหนาที่อธิบายบทเรียนใหเพื่อนฟง จะเขาใจบทเรียนไดดีข้ึน  

 3.  การสอนเพื่อนเปนการสอนแบบตัวตอตัวทําใหนักเรียน ไดรับความเอาใจใส และ          

มีความสนใจมากย่ิงข้ึน  

 4.  นักเรียนทุกคนตางก็พยายามชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะครูคิดคะแนนเฉลี่ย           

ของทั้งกลุมดวย  

 5.  นักเรียนทุกคนเขาใจดีวาคะแนนของตน มีสวนชวยเพิ่มหรือลดคาเฉลี่ยของกลุม 

ดังน้ันทุกคนตองพยายามปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหกลุมประสบความสําเร็จ  

 6.  นักเรียนทุกคนมีโอกาสฝกทักษะทางสงัคมมีเพือ่นรวมกลุมและเปนการเรียนรูวิธีการ

ทํางานเปนกลุม ซึ่งจะเปนประโยชนมากเมื่อเขาสูระบบการทํางานอันแทจริง  

 7.  นักเรียนไดมีโอกาสเรยีนรูกระบวนการกลุม เพราะในการปฏิบัติงานรวมกันน้ันก็ตอง

มีการทบทวนกระบวนการทํางานของกลุมเพื่อใหประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือคะแนนของกลุมดีข้ึน  

 8.  นักเรียนเกงจะมีบทบาททางสังคมในช้ันมากข้ึน เขาจะรูสึกวาเขาไมไดเรียนหรือ

หลบไปทองหนังสือเฉพาะตน เพราะเขาตองมีหนาที่ตอสังคมดวย  
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 9.  ในการตอบคําถามในหองเรียน หากตอบผิดเพื่อนจะหัวเราะ แตเมื่อทํางานเปนกลุม 

นักเรียนจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน ถาหากตอบผิดก็ถือวาผิดทั้งกลุม คนอื่น ๆ อาจจะใหความ

ชวยเหลือบาง ทําใหนักเรียนในกลุมมีความผูกพันกันมากข้ึน  

Baroody (1993 : 2 - 102) ไดกลาวถึงประโยชนที่สําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือไว ดังน้ี  

 1.  การเรียนรูแบบรวมมือชวยสงเสริมใหเกิดการเรียนเน้ือหาไดดี 

 2.  การเรียนรูแบบรวมมือชวยสงเสริมใหเกิดความสามารถในการแกปญหา และการให

เหตุผล แนวทางในการพัฒนาทักษะการแกปญหาและชวยใหเกิดการชวยเหลอืกันในกลุมเพื่อน 3 แนวทาง 

คือ 1) การอภิปรายรวมกันกับเพื่อนในกลุมยอยใหนักเรียนไดแกปญหาโดยคํานึงถึงบุคคลอื่น ซึ่งชวย

ใหนักเรียนไดตรวจสอบและปรับปรุงแนวคิดและคําตอบ 2) ชวยใหเขาใจปญหาของแตละคนในกลุม 

เน่ืองจากพื้นฐานความรูของแตละคนตางกัน 3) นักเรียนเขาใจการแกปญหาจากการทํางานกลุม 

 3.  การเรียนรูแบบรวมมือสงเสริมความมั่นใจในตนเอง 

 4.  การเรียนรูแบบรวมมือสงเสริมทักษะทางสังคมและทักษะการสื่อสาร 

Arends (1994 : 345 - 346) ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนรูแบบรวมมือไวสรุปได         

5 ประการ ดังน้ี  

 1.  ดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การเรียนรูแบบรวมมือน้ีเปนการเรียนที่จัดใหนักเรียน

ไดรวมมือกันเรียนเปนกลุมเล็กประมาณ 2 - 6 คน เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการเรียนรวมกันนับวา

เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนทกุคนในกลุมไดแสดงความคิดเหน็ และแสดงออกตลอดจนลงมือกระทํา

อยางเทาเทียมกัน มีการใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน นักเรียนที่เกงชวยนักเรียนที่ไมเกง ทําให

นักเรียนที่เกงมีความรูสึกภาคภูมิใจ รูจักสละเวลา และชวยใหเขาใจในเรื่องที่ดีข้ึน สวนนักเรียนทีไ่มเกงก็

จะซาบซึ้งในนํ้าใจเพื่อน มีความอบอุน รูสึกเปนกันเอง กลาซักถามในขอสงสัยมากข้ึน จึงงายตอการ

ทําความเขาใจในเรื่องที่เรียน ที่สําคัญในการเรียนรูแบบรวมมือน้ี คือ นักเรียนในกลุมไดรวมกันคิด 

รวมกันทํางาน จนกระทั่งสามารถหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุดได ถือวาเปนการสรางความรูดวยตนเอง 

ชวยใหความรูที่ไดรับเปนความรูทีมีความหมายตอนักเรียนอยางแทจริง จึงมีผลทําใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน  

 2.  ดานการปรับปรังความสัมพันธระหวางบุคคล การเรียนรูแบบรวมมือเปดโอกาสให

นักเรียนที่มีภูมิหลังตางกันไดมาทํางานรวมกัน พึ่งพาซึ่งกันและกัน มีการรับฟงความคิดเห็นกัน เขาใจ

และเห็นใจสมาชิกในกลุม ทําใหเกิดการยอมรับกันมากข้ึน เกิดความสัมพันธที่ดีตอกันซึ่งจะสงผลใหมี

ความรูสึกที่ดีตอผูอื่นในสังคมมากข้ึน  

 3.  ดานทักษะในการทํางานรวมกันใหเกิดผลสําเร็จที่ดี และการรักษาความสัมพันธที่ดี

ทางสังคม การเรียนรูแบบรวมมือชวยปลูกฝงทักษะในการทํางานเปนกลุมทําใหนักเรียนไมมีปญหา  

ในการทํางานรวมกับผูอื่น และสงผลใหงานกลุมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายรวมกัน ทักษะทาง
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สังคมที่นักเรียนจะเกิดการเรียนรู ไดแก ความเปนผูนํา การสรางความไววางใจกัน การตัดสินใจ             

การสื่อสาร การจัดการกับขอขัดแยง ทักษะเกี่ยวกับการจัดกลุมสมาชิกภายในกลุมเปนตน  

 4.  ดานทักษะการรวมมือกันแกปญหา ในการทํางานกลุมสมาชิกกลุมจะไดรับทําความ

เขาใจในปญหารวมกัน จากน้ันก็ระดมความคิดชวยกันวิเคราะหหาสาเหตุของปญหา เมื่อทราบสาเหตุ

ของปญหาสมาชิกในกลุมก็จะแสดงความคิดเหน็เพือ่หาวิธีการแกไขปญหาอภิปรายใหเหตุผลซึ่งกันและกัน

จนสามารถตกลงรวมกันไดวา จะเลือกวิธีการใดในการแกปญหาจึงเหมาะสมพรอมกับลงมือรวมกัน

แกปญหาตามข้ันตอนที่กําหนดไว ตลอดจนทําการประเมินกระบวนการแกปญหาของกลุมดวย  

 5.  ดานการทําใหรูจักและตระหนักในคุณคาของตนเอง ในการทํางานกลุมสมาชิกกลุม

ทุกคนจะไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน การที่สมาชิกในกลุมยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก

ดวยกัน ยอมทําใหสมาชิกในกลุมน้ันมีความรูสึกภาคภูมิใจในตนเองและคิดวาตนเองมีคุณคาที่สามารถ

ชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จได  

กรมวิชาการ (2544 : 45 - 46) กลาวถึง ประโยชนที่สําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือ สรุป

ไดดังน้ี 

 1.  สรางความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิก เพราะทุกคนรวมมือในการทํางานกลุม ทุกคน 

มีสวนรวมเทาเทียมกันทําใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียน 

 2.  สงเสริมใหสมาชิกทกุคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือกระทํา

อยางเทาเทียมกัน 

 3.  สงเสริมใหผูเรียนรูจักชวยเหลือซึ่งกันและกัน เชน เด็กเกงชวยเด็กที่เรียนไมเกง          

ทําใหเด็กเกงภาคภูมิใจ รูจักสละเวลา สวนเด็กออนเกิดความซาบซึ้งในนํ้าใจของเพื่อนสมาชิกดวยกัน 

 4.  ทําใหรูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การรวมคิด การระดมความคิด นําขอมูล          

ที่ไดมาพิจารณารวมกันเพื่อหาคําตอบที่เหมาะสมที่สุดเปนการสงเสริมใหชวยกันคิดหาขอมูลใหมาคิด

วิเคราะหและเกิดการตัดสินใจ 

 5.  สงเสริมทักษะทางสังคม ทําใหผูเรียนรูจักปรับตัวในการอยูรวมกันดวยอยางมี 

มนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน เขาใจกันและกัน 

 6.  สงเสริมทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานเปนกลุม สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได 

สิ่งเหลาน้ีลวนสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน 

จากการศึกษาประโยชนของการเรียนรูแบบรวมมือสรุปไดวา ประโยชนของการเรียนรูแบบ

รวมมือตอผูเรียน มีทั้งในดานการมีสวนรวมในการเรียน การมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและการทําใหผูเรียนรูสึก

เปนสวนหน่ึงของสังคม เพราะการเรียนรูแบบรวมมือในหองเรียนเปนการฝกใหนักเรียนมีความรับผดิชอบ

รวมกัน มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน รูจักคิด รูจักแกปญหาซึ่งจะทําใหนักเรียนเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ

ในการชวยพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต 



 41

ความพึงพอใจ 

 

ความหมายของความพึงพอใจ 

วิสิฐ โสภณอุดมสิน (2545 : 11) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกในทางบวก 

ความรูสึกที่ดี ที่ประทับใจตอสิ่งเราตาง ๆ ไมวาจะเปนสินคาและบริการ ราคา การจัดจําหนายและ

การสงเสริมทางการตลาด 

เสรี วงษมณฑา (2542 : 189) กลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกนิยมชมชอบ            

ในผลิตภัณฑใดมากกวา ผลิตภัณฑตัวอื่น ๆ แลวนําไปสูการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตัวน้ัน 

สุวัฒนา ใบเจริญ (2540 : 27) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจาก

ความเครียด ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษยมีความตองการ ถาความตองการน้ันไดรับการตอบสนอง

ทั้งหมดหรือบางสวน ความเครียดก็จะนอยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดข้ึนและในทางกลับกัน ถาความ

ตองการน้ันไมไดรับการตอบสนอง ความเครียดและความไมพึงพอใจก็จะเกิดข้ึน 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2542 : 728) กลาววา ความพึงพอใจ คือ ความสามารถของผลิตภัณฑ    

ที่จะสามารถสรางความพอใจใหกับลูกคาเปาหมาย 

จากความหมายดังกลาว พอสรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก ความนิยม ชมชอบ 

ความประทับใจ เมื่อมีสิ่งใดมาตอบสนองความตองการไดตามระดับความพึงพอใจที่เกิดข้ึนมากหรอืนอย 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความพึงพอใจ 

มาสโลว (Maslow, อางถึงใน สุรัตนา ใบเจริญ, 2540 : 28) ไดจัดลําดับความตองการ        

ของคนไว 5 ข้ัน ตามลําดับดังน้ี  

 1.  ความตองการทางดานรางกาย เปนความตองการข้ันพื้นฐานที่มนุษยตองการ

เพื่อที่จะดํารงชีวิตอยูได เชน นํ้า อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ความตองการพักผอน 

ความตองการทางเพศ ฯลฯ ความตองการทางดานรางกายจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคน ก็ตอเมื่อ

ความตองการทางดานรางกายยังไมไดรับการตอบสนองความตองการทางดานรางกายอยางเพียงพอ 

แลวก็จะเริ่มมีความตองการข้ันตอไป 

 2.  ความตองการความปลอดภัยและความมั่นคง เปนความตองการความมั่นคงในชีวิต 

ในหนาที่การงาน เชน การมีงานทําและมีรายไดสม่ําเสมอ มีสวัสดิการ สวนความตองการความ

ปลอดภัยน้ัน เปนความตองการที่ปราศจากการประสบอุบัติเหตุ การเจ็บปวย เปนความตองการที่จะมี

ชีวิตอยูโดยมั่นคง สะดวกสบาย 

 3.  ความตองการทางสังคมและความรัก เมื่อมนุษยไดรับการสนองความตองการในสอง

ข้ันตน จนเปนที่พอใจแลว ความตองการทางสังคมจะเปนสิ่งจูงใจที่สําคัญตอพฤติกรรมของคน ความ

ตองการดานน้ี คือ ความตองการที่จะเปนที่ยอมรับของคนอื่น ตองการที่จะมีโอกาส เขารวมเปน

สมาชิกขององคกรตาง ๆ เปนที่รักและเปนที่ยอมรับของบุคคลหรือสังคมน้ัน ๆ 
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 4.  ความตองการการยอมรับและยกยอง เปนความตองการการไดรับความนับถือ อยาก

มีช่ือเสียง ทําใหเกิดความภูมิใจในตัวเอง การไดรับ การตอบสนองความตองการในข้ันน้ี จะนําไปสู

ความเช่ือมั่นในตนเอง รูสึกวามีคุณคา รวมทั้งตองการที่จะมีฐานะโดดเดนเปนที่ยอมรับของบุคคลอื่น 

อยากใหบุคคลอื่นเคารพ ยกยอง ซึ่งมีผลทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป 

 5.  ความตองการความสําเร็จในชีวิต เปนความปรารถนาที่จะใชศักยภาพสูงสุดที่ตน           

มีอยู ทําในสิ่งที่คิดวาสามารถที่จะเปนหรือจะทําได เชน ความปรารถนาที่จะเปนเจาของกิจการ ที่มี

ช่ือเสียง เปนพนักงานตัวอยาง ฯลฯ เปนความตองการที่จะใหตนไดรับความสําเร็จและสมหวังในสิ่งที่

ตนคิดหรือที่ตองการทุกอยาง 

การวัดความพึงพอใจ 

บุญศักด์ิ รามล (2553 : 10) ไดกลาวไววา การวัดความพึงพอใจน้ัน สามารถทําไดหลายวิธี

ดังตอไปน้ี 

 1. การใชแบบสอบถาม โดยผูออกแบบสอบถาม ตองการทราบความคิดเห็นซึ่งสามารถ

กระทําไดในลักษณะกําหนดคําตอบใหเลือก หรือตอบคําถามอิสระ คําถามดังกลาว อาจถามความ

พอใจในดานตาง ๆ เพื่อใหผูตอบทุกคนมาเปนแบบแผนเดียวกัน มักใชในกรณีที่ตองการขอมูลกลุม

ตัวอยางมาก ๆ วิธีน้ีนับเปนวิธีที่นิยมใชกันมากที่สุดในการวัดทัศนคติ รูปแบบของแบบสอบถามจะใช

มาตรวัดทัศนคติ ซึ่งที่นิยมใชในปจจุบันวิธีหน่ึง คือ มาตราสวนแบบลิเคิรท ประกอบดวยขอความ            

ที่แสดงถึงทัศนคติของบุคคลที่มีตอสิ่งเราอยางใดอยางหน่ึงที่มีคําตอบที่แสดงถึงระดับความรูสึก              

5 คําตอบ เชน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 2. การสัมภาษณ เปนวิธีการที่ผูวิจัยจะตองออกไปสอบถามโดยการพูดคุย โดยมีการ

เตรียมแผนงานลวงหนา เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริงมากที่สุด 

 3. การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจ โดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมาย  

ไมวาจะแสงดออกจากการพดูจา กริยา ทาทาง วิธีน้ีตองอาศัยการกระทําอยางจริงจัง และสังเกตอยาง

มีระเบียบแบบแผน วิธีน้ีเปนวิธีการศึกษาที่เกาแก และยังเปนที่นิยมใชอยางแพรหลายจนถึงปจจุบัน 

จากการศึกษาการวัดความพึงพอใจ สรุปไดวาการวัดความพึงพอใจเปนการบอกถึง

ความชอบของบุคคลที่มีตอสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึ่งสามารถวัดไดหลายวิธี การสัมภาษณ การใชแบบสอบถาม

ความคิดเห็น การใชแบบสํารวจความรูสึก 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยในประเทศ 

วุฒิชัย สุขวิรยิานนท (2549) ไดทําการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะ

กระบวนการกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ไดรับการเรียนรูแบบรวมมือกันรูปแบบ STAD 

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ส43101 

สังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่ใชการเรียนรูรูปแบบ STAD ครบทั้ง 4 วงจร พบวา 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรอยละ 75.08 ของคะแนนเต็ม ซึ่งผานเกณฑที่กําหนด และจํานวน

นักเรียนที่ผานเกณฑดังกลาวจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 85.71 ซึ่งผานเกณฑทีก่ําหนด  

อํานาจ พันธุดิษฐ (2551) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรเรื่อง 

ความสัมพันธและฟงกช่ัน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชวิธีการเรียนรูแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิ (STAD) 

ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ความสัมพันธและฟงก ช่ัน ช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 6 โดยใชวิธีการเรียนรูแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิ (STAD) ที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีประสิทธิภาพ

73.33/78.77 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ต้ังไว และมีคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูเทากับ 0.53

นักเรียนมีเจตคติตอกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนรูแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิ อยูในระดับมาก         

โดยสรุปการวิจัยในครั้งน้ีสามารถพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึน บรรลุตามเกณฑ

ที่ต้ังไว และผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนรูแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิ (STAD) สงผล

ใหนักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับมาก 

สมสวาท โพธ์ิกฎ (2552) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ STAD 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการศึกษาคนควา ปรากฏดังน้ี 1) ประสิทธิภาพ

ของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ STAD กลุมสาระการเรียนรู ศิลปะ                

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.52 ถึง 77.50 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่ต้ังไว 2) ดัชนี

ประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ STAD กลุมสาระการเรยีนรูศิลปะ 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีคาเทากับ 0.6501 แสดงวานักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ 65.01 

3) นักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ STAD กลุมสาระการเรียนรู

ศิลปะ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มข้ึนจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) นักเรียนที่เรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบ STAD 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีเจตคติตอการเรียนนาฏศิลปโดยรวมอยูในระดับ

เห็นดวยอยางย่ิง 5) นักเรียนที่เรยีนดวยแผนการการจัดกิจกรรมการเรยีนรูดวยกลุมรวมมือแบบ STAD 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยการจัดกิจกรรม      

การเรียนรูโดยรวมอยูในระดับมาก 
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อิทธิพล เจริญเมือง (2554) ไดศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนระบบ

เครือขายดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD วิชาคอมพิวเตอรกราฟก ช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 4 กลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองน้ี คือ นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จํานวน 

40 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนบนระบบเครือขาย ดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD วิชาคอมพิวเตอร

กราฟก ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่พัฒนาข้ึนมีคาเทากับ 82.79/81.43 โดยมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ

มาตรฐานที่ต้ังไว คือ 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนระบบ

เครือขายดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

กนกภรณ ทองระยา (2557) ไดศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชรูปแบบ   

การเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD เพื่อสงเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอรของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โดยมีความมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร

เรื่อง การเรียนรูโปรแกรม Microsoft Excel โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ STAD            

กลุมตัวอยางคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวัดราษฎรโพธ์ิทอง อําเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ภาคเรียน

ที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 28 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีมี 2 ชนิด ประกอบดวย 

เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ

แบบ STAD จํานวน 4 แผน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 2 ชนิด คือ แบบทดสอบ          

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ และแบบฝกทักษะ

ระหวางเรียน จํานวน 7 ชุด วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 

รอยละคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน โดยใชการทดสอบ (t-test) แบบ 

Dependent Samples ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิโดยรวมทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร เรื่อง 

การเรียนรูโปรแกรม Microsoft Excel ดวยเทคนิคการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือแบบ (STAD) 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว  

งานวิจัยตางประเทศ 

Slavin (1995) ไดศึกษาปฏิสัมพันธในกลุมเพื่อนที่เปนผิวขาวและผิวดา กลุมที่มีผลสัมฤทธ์ิ

สูงและกลุมที่มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตํ่า โดยแบงกลุมทดลองเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 เรียนตามรูปแบบ

กลุมผลสัมฤทธ์ิ STAD กลุมที่  2 เรียนตามรูปแบบทีมการแขงขัน TGT ผลการทดลองพบวา 

ปฏิสัมพันธในกลุมเพื่อนในกลุมผลสัมฤทธ์ิ STAD จะหวงใยในกลุมเพื่อนเปนอยางดี 

Zaidi (1994) ไดศึกษาการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการเรียนรูแบบรวมมือและ

การสอนแบบปกติ วิชาคณิตศาสตร ระดับ 7 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ และกลวิธี
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การควบคุมตนเองระหวางการเรียนรูแบบรวมมือและการสอนแบบปกติ ในวิชาคณิตศาสตรโดยการ

สุมนักเรียนจํานวน 6 หอง ครู 2 คน สอนคนละ 3 หอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3 แบบ คือ  

การสอนแบบปกติ การเรียนแบบสุม และการสงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือ เครื่องมือที่ใช ไดแก

แบบทดสอบ 3 ฉบับ คือ แบบทดสอบดานทักษะพื้นฐาน ดานการตอบปญหาและทักษะการคิด          

และการใชแบบสอบถามในการวัดกลวิธีการควบคุมตนเอง ผลการวิจัยพบวา วิธีสอนทั้งสามวิธีใหผล

แตกตางกัน สาหรับผลการสอบถามเรื่อง การทา งานกลุมในการวัดผลวิธีการควบคุมตนเอง                      

อยูในระดับคอนขางตํ่า 

Darrel A. Austin (1996) ไดศึกษาผลการเรียนรูแบบรวมมือ แบบแบงกลุมผลสัมฤทธ์ิ

(STAD) ในวิชาคณิตศาสตร ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร

ของนักศึกษาระดับวิทยาลัย โดยแบงนักศึกษาเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองซึ่งเรียนแบบรวมมือ และ

กลุมควบคุมซึ่งเรียนแบบวิธีปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนคณิตศาสตรสูงกวากลุมควบคุม 

Barbato (2000) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 

ของนักเรียนเกรด 10 ระหวางนักเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือกัน เรียนรูเกี่ยวกับวิธีการ

สอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือกันมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ระหวางเพศชายและเพศหญิงไมแตกตางกัน 

Johnson & Johnson (2001) ไดศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูแบบรวมมือที่มีตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน มีผลการศึกษางานวิจัย 122 เรื่อง ที่แสดงใหเห็นวาการเรียนรูแบบรวมมือชวยให

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนจากงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวา

นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมอืกันเรียนรู (Co-operative Learning) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู

สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยวิธีปกติ และยังพบวานอกจากจะทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู

สูงแลวยังสงผลใหนักเรียนไดรับความรูความเขาใจในบทเรียนมากย่ิงข้ึน มีการทํางานรวมกันเปนกลุม

เปนการฝกทักษะทางสังคมไปในตัว ดังน้ันผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นวาควรนํารูปแบบการจัดการเรียน              

การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มาใชในการทําวิจัยเปนอยางย่ิง 

Artzt & Newman (2002) ไดศึกษาการเรียนรูแบบรวมมือในวิชาคณิตศาสตรภายในกลุม

ความแตกตางระหวางบุคคล พบวาการเรียนรูแบบรวมมือของนักเรยีนที่มีความแตกตางระหวางบุคคล 

สามารถพัฒนาทักษะและความเขาใจในวิชาคณิตศาสตรนักเรียนรูสึกสนุกสนานที่จะอภิปรายเน้ือหา

คณิตศาสตรกับเพื่อน ๆ และพบวาปฏิสัมพันธระหวางกลุมเพื่อนชวยใหเกิดผลดีตอการเรียนรูเทากับ

การสอนของครู 
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Jackson (2009) ไดศึกษาผลการเรียนแบบกลุมรวมมือที่ใชการจัดกลุมนักเรียน โดยยึด

เกณฑผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่มีผลตอการสงเสริมการสรางมโนภาพสาหรับนักเรียนที่มีความเช่ือ         

ที่แตกตางกัน สําหรับการศึกษาครั้งน้ีไดทําการศึกษาคนควานักเรียน จํานวน 92 คน ที่เรียนอยูเกรด 7 

ในโรงเรียนขนาดกลางที่ไมมีการแบงแยกสีผิว โดยมีการแบงนักเรียนเปนทีม มีการทดสอบนักเรียน

เพื่อดูคะแนนเปนทีมและรายบุคคล ในการศึกษาครั้งน้ีพบวา นักเรียนชายผิวดําระบุวา มีการสราง 

มโนภาพกับนักเรียนที่มีความเช่ือเรื่องอื่น ๆ มากกวานักเรียนชายผิวดาที่เรียนในหองเรียนแบบปกติ

แตการเรียนรูแบบรวมมือมีผลตอการสรางมโนภาพสาหรับนักเรียนชายผิวขาว นักเรียนชายผิวดํา  

และนักเรียนหญิงผิวขาว  

สรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบเอสทีเอดี เปนกระบวนการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ชวยพัฒนาผลการเรียนของนักเรียนใหดีข้ึน และสงผลใหนักเรียน

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนมีความเขาใจในบทบาทของตนเอง มีความกระตือรือรนที่จะเรียน          

มีความรักความสามัคคี ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอืน่ มีความรับผิดชอบในการทํางาน และสงผลให

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ผูวิจัยจึงไดนําความรูที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย 

ที่เกี่ยวของดังกลาว มาใชเปนแนวทางในการพัฒนา 


