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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุม  ผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ของนักศึกษากอนและหลังการสอน โดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ  

กลุมตัวอยางในการวิจัย  ไดแก  นักศึกษาชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา จํานวน 64 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ไดแก  แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  จํานวน 8 แผน  32 ชั่วโมง  เก็บรวบรวมขอมูลโดย
ใช  แบบทดสอบรายวิชาการจัดการเรียนรูและการสอน จํานวน 40 ขอ  และแบบสงัเกต
พฤติกรรมการทํางานกลุม  จากนั้นนําขอมูลหาคารอยละ  คาเฉลีย่  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  
และการทดสอบคาท ี
 ผลการศึกษาพบวา   

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 2  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสมีา ที่สอนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค JIGSAW, GI, LT,และ 
COMPLEX   กอนเรียนในภาพรวมนักศกึษาไดคะแนนเฉลี่ย 21.05  คิดเปนรอยละ 52.62  
คะแนนหลังเรยีนเทากับ 30.94 คิดเปนรอยละ 77.34  คาความกาวหนา 9.89  คิดเปนรอยละ 
24.73 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่สอนดวยรูปแบบการเรียนรูแบบ
รวมมือ หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05     
          3.  พฤติกรรมการทํางานกลุม  ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่สอนดวยรูปแบบการเรียนรู
แบบรวมมือหลังเรียนสูงขึ้น 
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Abstract 
 

 The purpose of this research was to study group working behavior achievement 
of students before and after teaching by cooperative learning. 
 The sample were 64 students year 2, who were studying course in the second 
semester of 2011 academic year of Nakhon Ratchasima Rajabhat University. The 
research instruments were 8 lesson plans, test for curriculum and instruction, test for 
ability and the group working behavior by cooperative learning. The data was analyzed 
by percentage, mean and t-test. 
 Result of the study 
 1.  The education achievement of students year 2 Faculty of Education, 
Nakhon Ratchasima Rajabhat University by cooperative learning with the teaching, 
JIGSAW, GI, LT and COMPLEX  before learning at 21.05 average or 52.62 percent, 
after learning at 30.94 average 77.34 percent it was found that the variance score 
between before and after learning at 9.89 average or 24.73 percent. 
 2.  The education achievement  of students year 2 by cooperative learning after 
learning had statistical significance higher than before learning in all aspect at the .05 
level. 
 3.  The group behavior of students year 2, by cooperative learning after 
learning had higher than before. 
 
 
 



 


