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บทคัดย่อ 
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 พัฒนาความสามารถการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ของครูผู้สอน	 2)	 ศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 ทักษะการท�างานร่วมกัน	 และ

ความพึงพอใจในการเรียน	 และ	 3)	 ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการด�าเนินโครงการวิจัย	 กลุ่มเป้าหมาย

เป็นครูผู้สอนในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จังหวัดนครราชสีมา	จ�านวน	10	คน	ใช้การเลือกแบบเจาะจง	และ

พิจารณาจากความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ	 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	 ได้แก่	 แบบบันทึกการเรียนรู้ของคร	ู									

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 แบบวัดทักษะการท�างานร่วมกัน	

แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน	 แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครู			

แบบประเมนิความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการของคร	ูและแบบสะท้อนผลการสรปุบทเรียนของคร	ูวเิคราะห์

ข้อมูลใช้สถิติเชิงบรรยาย	และการวิเคราะห์เนื้อหา		

	 ผลการวิจัย	 พบว่า	 1)	 ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และความสามารถในการจัด											

การเรียนรู้แบบร่วมมือของครูผู้สอน	 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 2)	 ผลการเรียนรู้ของนักเรียนจากการจัด											

การเรียนรู้แบบร่วมมือ	 พบว่า	 นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพ่ิมขึ้น	 คะแนนทักษะ															

การท�างานร่วมกันหลังเรียนเพิ่มขึ้น	และความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด	และ	3)	ความ

พึงพอใจของครูที่มีต่อการด�าเนินโครงการวิจัย	โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	

ค�ำส�ำคัญ :	การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ,	ความสามารถในการจัดการเรียนรู้,	ผู้เรียนแห่งศตวรรษที่	21	

การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมาเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

แห่งศตวรรษที่ 21 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
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ABSTRACT  
	 The	purpose	of	this	research	was	to:	1)	develop	the	teachers’	collaborative	learning	

management	skills,	2)	study	the	students’	learning	achievement	with	their	collaboration	skills,	

and	3)	revise	the	teachers’	satisfaction	on	the	research	project.	By	using	purposive	sampling	

method	upon	their	consent,	the	target	group	assigned	in	the	study	consisted	of	10	teachers,	

in	Nakhon	Ratchasima	Basic	Education	Schools.	The	research	instruments	used	in	this	study	

were	 the	 teacher’s	 learning	 log,	 lesson	 plan	 evaluation	 form,	 learning	 achievement	 test,										

cooperative	learning	skills	checklist,	students’	satisfactory	evaluation	form,	teachers’	learning	

and	teaching	ability	evaluation	form	and	reflection	form	towards	teachers’	lesson	summary.	

Descriptive	statistics	were	content	and	analysis.

	 The	results	were	1)	teachers’	ability	towards	instructional	design	and	teachers’	ability	

towards	cooperative	learning	management	in	general	was	reported	at	high	level,	2)	students’	

learning	outcomes	were	from	cooperative	learning	management	which	showed	the	higher	

achievement	scores	of	students	after	the	study,	the	collaborative	skills	scores	also	increase	

after	 class,	 and	 3)	 overall	 teachers’	 satisfaction	 towards	 the	 research	 project	was	 at	 the									

highest	level.

Keywords :	Cooperative	learning,	Learning	management	ability,	21st	century	students’	

บทน�ำ 
	 ในสงัคมโลกในศตวรรษที	่21	ซึง่มคีวามก้าวหน้าของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	(ICT)	ทีท่�าให้

โลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว	 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจ�าเป็นต้องพัฒนาผู้เรียน													

ให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ	 มีทักษะการคิด	 เพ่ือให้พร้อมส�าหรับการเปล่ียนแปลง	 จากนโยบายรัฐบาลด้านการ

ศึกษาที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา	 ด้วยการปฏิรูปการเรียนรู้	 	 ให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล	 และ

สอดคล้องกับสังคมโลกยุคใหม่	 ท้ังน้ีได้ก�าหนดเป้าหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด	 วิเคราะห์	 เรียนรู	้																

ได้ด้วยตนเอง	 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษท่ี	 21	 (ส�านักงานเลขาธิการสภา															

การศึกษา,	2559)	ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษที่	21	ที่เกี่ยวข้องกับครูผู้สอนคือ	การบูรณาการ

ทักษะเข้าในการสอนเนื้อหาหลักด้านวิชาการ	 โดยผสมผสานองค์ความรู้	 ทักษะเฉพาะด้าน	 ความช�านาญการ

และความรู้เท่าทันด้านต่างๆเข้าด้วยกัน	 เพื่อให้ประสบความส�าเร็จทั้งในด้านการท�างานและการด�าเนินชีวิต

นักเรียนต้องเรียนรู้ทักษะที่จ�าเป็นเพื่อให้ประสบความส�าเร็จในโลกทุกวันนี้	

	 จังหวัดนครราชสีมา	 เป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่	 มีบริบทที่มีความแตกต่างกันทั้งทางวัฒนธรรม	

ประเพณี	 วิถีชีวิต	 ในแต่ละพ้ืนท่ี	 จึงมุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามศักยภาพที่หลากหลาย	 เพื่อสร้างความ								

ภาคภูมิใจในความเป็นนครราชสีมา	โดยมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่	21	จาก

การประชมุระดมความคดิเหน็เพือ่พฒันาครจูงัหวดันครราชสมีา	เมือ่วนัที	่26	พฤษภาคม	2558	ณ	มหาวทิยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี	 จังหวัดนครราชสีมา	 มีบุคลากรที่เข้าร่วมระดมความคิดเห็นมาจากนักการศึกษาทุกสังกัด	

ประกอบด้วย	 ผู้แทนส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาทั้ง	 7	 เขต	 ส�านักงานเขตพื้นที	่												
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การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา	เขต	31	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ศูนย์การศึกษาพิเศษ	เขตการศึกษา	11	

ส�านกังานการศกึษาเอกชน	ได้แก่	ผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา	ผู้บรหิารการศกึษา	ผู้บรหิารสถานศกึษา	

ครู	 ศึกษานิเทศก์	 และนักวิชาการ	 พบว่า	 การอบรมและพัฒนาครู	 ไม่สอดคล้องกับความต้องการ																														

เมื่ออบรมพัฒนาไปแล้วขาดการติดตาม	 ภาระงานของครูที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนมีมากเกินไป															

ครูปัจจุบันไม่มุ่งมั่นหรือไม่รับผิดชอบในการสอนเท่าท่ีควร	 ครูสอนโดยไม่มีการเตรียมการสอน	 ครูสอนไม่ตรง

วชิาเอกและไม่ตรงตามความถนดั	อตัราส่วนของครตู่อนกัเรยีนไม่เหมาะสม	ครยูงัเข้าถงึเทคโนโลยใีนการสอนน้อย	

ยังใช้เทคนิคการสอนแบบเดิม	 ๆ	 ครูขาดสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 ครูขาดความรู	้																		

ด้านการวัดผลประเมินผลและการน�าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	 ครูขาดขวัญก�าลังใจในการท�างาน														

ครูต้องทิ้งห้องเรียนเนื่องจากต้องไปอบรมในเวลาท่ีมีการเรียนการสอน	 และการจัดอบรมส่วนใหญ่ไม่ค่อยตรง

ตามความต้องการในการพัฒนาของครู	(ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน,	2559)	

	 จากสภาพปัญหาด้านการพัฒนาครูดังกล่าวข้างต้น	 คณะผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ผู้สอนคณะครุศาสตร	์							

ที่มีบทบาทในการผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษา	 และพัฒนาครูประจ�าการในจังหวัดนครราชสีมา	 ซึ่งเป็นจังหวัด

หนึ่งที่มีสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นจ�านวนมาก	 การพัฒนาด้านครู							

ผู้สอนเพื่อให้มีความรู้	 ความสามารถ	 ตลอดจนทักษะด้านการสอนส�าหรับผู้เรียนในศตวรรษที่	 21	 ในลักษณะ

การเป็นพี่เลี้ยง	 (Coaching	and	mentoring)	จึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	ดังนั้น	 เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการสอนไม่หยดุนิง่และมกีารต่อยอดองค์ความรูห้รอืขยายต่อให้ผูอ้ืน่	 เพือ่น�าไปใช้ในการพฒันา	

การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาผู ้เรียนในศตวรรษที่	 21	 ซึ่งการจัดการเรียนรู	้																						

แบบร่วมมอืเป็นรูปแบบการสอนรปูแบบหนึง่	ทีส่อดคล้องกบัแนวทางการพฒันาผูเ้รียนในศตวรรษที	่21	กล่าวคอื	

ประการแรก	ช่วยเตรยีมผูเ้รยีนให้พร้อมทีจ่ะเผชญิกบัชีวติจรงิเพราะลักษณะของการเรยีนแบบร่วมมอืเปิดโอกาส

ให้นักเรียนได้รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง	ได้ลงมือปฏิบัติ	ได้ท�ากิจกรรมกลุ่ม	ได้ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้

ทกัษะการบรหิารการจดัการ	การเป็นผูน้�า	การเป็นผูต้าม	และทีส่�าคัญเป็นการเรยีนรูท้ีม่คีวามสัมพนัธ์สอดคล้อง

กับชีวิตจริงของผู้เรียนมากท่ีสุด	 ประการท่ี	 2	 ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี	 ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน

ความเป็นประชาธิปไตย		ฝึกการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	ฝึกการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข	ช่วยให้ผู้เรียนเกิดทัศนคติ

ทีด่ต่ีอการเรยีนต่อครตู่อสถานศกึษา	และต่อสงัคม	ประการที	่3	ช่วยลดปัญหาทางวนิยัในชัน้เรยีน	เพราะผูเ้รยีน

ทกุคน	จะได้ฝึกฝนจนกระทัง่เกิดวนิยัในตนเอง	ได้รบัการยอมรับจากครู	จากเพือ่น	ได้มส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่าง	ๆ	

ท�าให้เกิดการยอมรับตนเอง	เกิดความสุขในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อน	ๆ	ปัญหาทางวินัยจึงลดน้อยลงและหมดไป

ในที่สุด	 และประการท่ี	 4	 ช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียของนักเรียนท้ังชั้นสูงขึ้น	 การช่วยเหลือกัน						

ในกลุ ่มเพื่อน	 ท�าให้ผู ้ เรียนเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้ดียิ่งขึ้น	 (สุมณฑา	 พรกุล	 และ	 อรพรรณ																																															

ศิริมหาสาคร,	 2540)	 ดังน้ัน	 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนมีความพยายามที่จะบรรลุเป้าหมาย	

มากขึ้น	 ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนดีข้ึน	 มีสุขภาพจิตดีขึ้น	 ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี					

ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่มย่อย	 ช่วยลดปัญหาวินัยในชั้นเรียน	 ช่วยยกระดับคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เฉลี่ยของทั้งห้องเรียน	 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์	 ผู้เรียนมีทักษะการจัดการ	 การเป็นผู้น�า	

การแก้ปัญหา	 และการเรียนแบบร่วมมือช่วยเตรียมผู้เรียนให้ออกไปใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริงได้	 ดังน้ัน							

ผูว้จิยัจงึได้ท�าการพฒันาความสามารถในการจดัการเรียนรูข้องครใูนสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานจงัหวดันครราชสีมา

เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่	21	โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือขึ้นในครั้งนี้
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
	 1.	 เพือ่พฒันาความสามารถในการออกแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืของครผูู้สอน	ในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	จังหวัดนครราชสีมา	

	 2.	 เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จังหวัดนครราชสีมา	จากการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ	ในประเด็นดังนี้	

	 	 2.1	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ	

	 	 2.2	 ทักษะการท�างานร่วมกันของนักเรียน	จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ	

	 	 2.3	 ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ	

	 3.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่เข้าร่วมโครงการที่มีต่อการด�าเนินโครงการวิจัย	

 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ประโยชน์ของกำรวิจัย 
	 1.	 ได้องค์ความรู ้ด้านการสอนในรูปการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือที่เกิดจากครูผู้ที่มีความรู ้และ

ประสบการณ์ในการใช้จริง	และสามารถประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษาและนักเรียนของตนได้	

	 2.	 สามารถน�าองค์ความรูด้้านการสอนโดยใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืไปใช้พฒันาการจดัการเรยีน															

การสอนของครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น	ๆ	

	 3.	 เกิดครูแกนน�าด้านการสอนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน															

ที่มีประสิทธิภาพ	และส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	

การพัฒนาความสามารถ

ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้	

แบบร่วมมือของครูผู้สอน

การจัดการเรียนรู	้																					

แบบร่วมมือ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ทักษะการท�างานร่วมกันของนักเรียน

ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน													

ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อโครงการวิจัย

ภำพที่ 1 	กรอบแนวคิดของการวิจัย
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย  
	 ส�าหรับการด�าเนินการวิจัย	แบ่งออกเป็น	5	ขั้นตอน	โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน	ดังนี้	

 ขั้นที่ 1 กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ให้กับครู 

	 1.	 กลุ่มเป้าหมาย	ที่ใช้ในการวิจัย	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่ม	ดังนี้	

	 	 1.1	 กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จังหวัดนครราชสีมา	 รวมจ�านวน									

4	คน	 	ประกอบด้วย	ผู้อ�านวยการ	และรองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียนเทศบาล	4	 (เพาะช�า)	และ

โรงเรยีนชมุชนบ้านหนองไข่น�า้	ได้มาจากการเลอืกแบบเจาะจง		และพจิารณาจากความสมคัรใจเข้าร่วมโครงการ	

	 	 1.2	 ครูผู้สอนในสังกัดสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 จังหวัดนครราชสีมา	 จ�านวน	 	 10	 คน	 ได้มาจาก									

การเลือกแบบเจาะจง	 	 และพิจารณาจากความสมัครใจเข้าร่วมโครงการของครู	 ประกอบด้วย	 2	 โรงเรียน											

ได้แก่	โรงเรียนเทศบาล	4	(เพาะช�า)	จ�านวน	3	คน	และโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น�้า	จ�านวน	7	คน	

	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ในขั้นตอนนี้	แบ่งเป็น	2	ส่วน	ดังนี้	

	 	 2.1	 เครื่องมือส�าหรับพัฒนาความสามารถในการออกแบบจัดการเรียนรู้ของครู	 ได้แก่	 เอกสาร

แนวทางการจัดการเรียนรู้	 เพื่อยกระดับคุณภาพครูสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ที่คณะผู้วิจัยจัดท�าขึ้น

เพือ่ใช้ประกอบการอบรมคร	ูและใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการจดัการเรยีนรูส้�าหรบัคร	ูโดยลกัษณะเอกสาร

ประกอบเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีประกอบด้วยสาระส�าคัญ	 ได้แก่	 การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21										

การออกแบบการเรียนรู้	PLC	นวัตกรรมการการเรียนรู้	และการวัดและประเมินผลพร้อมตัวอย่างแบบวัดต่าง	ๆ 	

	 	 2.2	 แบบบนัทกึการเรยีนรูข้องคร	ูเป็นแบบบนัทกึทีใ่ห้ครไูด้สะท้อนการเรยีนรูข้องตนเองภายหลัง

ได้รับการพัฒนาและการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการจากคณะผู้วิจัย	 ประกอบด้วย	 ข้อค�าถามเกี่ยวกับ												

ความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการเรียนรู้ในนวัตกรรมที่เลือก	 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครู	 และผู้บริหาร										

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้วิจัย	และการน�าความรู้ไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู	

	 3.	 วิธีด�าเนินการ	การพัฒนาความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้กับครู	ดังนี้	

	 	 3.1	 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการและวางแผนการด�าเนิน											

โครงการวิจัย	 พร้อมท้ังเตรียมการพัฒนาครูร่วมกันกับผู้บริหารและรองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการของโรงเรียน					

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	1	วัน		

	 	 3.2	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ	 ที่	 21	 และ	

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือให้กับครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย	จ�านวน	3	วัน	

	 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูจากการท�าจากบันทึก										

การเรียนรู้ของครู	โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	

 ขั้นที่ 2 กำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู 

	 1.		 กลุม่เป้าหมายในการวจิยั	เป็นครผููส้อนในสงักดัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	จงัหวดันครราชสีมา	จ�านวน																		

10	คน	 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง	 	 โดยพิจารณาจากความสมัครใจในการใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือ	กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยมาจาก	2	โรงเรียน	ได้แก่	โรงเรียนเทศบาล	4	(เพาะช�า)	จ�านวน	3	คน	

และโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น�้า	จ�านวน	7	คน	
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	 2.	 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 คือ	 แบบประเมินแผนหน่วยการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ	 เป็นแบบประเมินที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้น	 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า															

ชนดิ	4	ระดบั	โดยประเมนิในมติขิองความสอดคล้อง/เชือ่มโยง/เหมาะสมของแผนหน่วยการเรยีนรู	้ซึง่มข้ัีนตอน

การสร้างดังนี้	

	 	 2.1	 คณะผู้วิจัยยกร่างแบบประเมินแผนหน่วยการจัดการเรียนรู้	

	 	 2.2	 ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	3	คน	ประกอบด้วย	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตรและการสอน	2	คน	

และด้านวัดและประเมินผล	1	คน		ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค�าถามกับประเด็นการประเมิน	

	 	 2.3	 น�าผลการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค�าถามกับประเด็นการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้ง	3	คน	มาค�านวณค่า	IOC	ได้ค่า	IOC	ระหว่าง	0.67-1.00	

	 3.	 วิธีด�าเนินการ	ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้	ดังนี้	

	 	 3.1	 ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย	ทั้ง	 10	 คน	ด�าเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้

โดยใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื	โดยจดัท�าเป็นหน่วยการเรยีนรูใ้นรายวชิาทีร่บัผดิชอบสอน	คนละ	1	หน่วย	

	 	 3.2	 จัดประชุมติดตามและประเมินผลการออกแบบหน่วยการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้									

แบบร่วมมือของครูผู้สอน	 โดยคณะผู้วิจัยได้ออกนิเทศและติดตามให้ความช่วยเหลือครูในการจัดท�าหน่วย											

การเรียนรู้ที่โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายทั้ง	2	โรง	

	 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู ้โดยใช้การจัดการเรียนรู	้												

แบบร่วมมอืของครู	จากการประเมนิแผนหน่วยการจดัการเรยีนรูท้ีค่รจูดัท�าขึน้	วเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจง

ของคะแนนที่ได้จากการประเมินหาค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน	

 ขั้นที่ 3 กำรด�ำเนินกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู 

	 น�าแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้จัดการเรียนการสอนกับนักเรียน								

ของครูผู้สอน	โดยมีรายละเอียดการด�าเนินการวิจัยดังนี้	

	 1.	 กลุ่มเป้าหมายในการวจิยั	เป็นครผููส้อนในสงักดัสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน	จงัหวดันครราชสีมา	จ�านวน	

10	คน	ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในขั้นที่	1	และขั้นที่	2	

	 2.	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	แบ่งออกเป็น	2	ชนิด	ดังนี้	

	 	 2.1	 เคร่ืองในการด�าเนินการทดลองหรือเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน	 คือ																		

แผนหน่วยการเรยีนรูโ้ดยใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืทีค่รูผู้สอนจัดท�าขึน้	โดยผ่านการประเมนิคุณภาพรวม

ทั้งให้แนะน�าเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องและเหมาะสมโดยคณะผู้วิจัย	

	 	 2.2	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 ได้แก่	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ	 แบบวัดทักษะ											

การท�างานร่วมกัน	แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน	และแบบประเมินความสามารถในการ

จัดการเรียนรู้ของครู	ส�าหรับการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	มีรายละเอียด	ดังนี้	

	 	 	 2.2.1	 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์	 แบบวัดทักษะการท�างานร่วมกัน	 และแบบประเมินความ

พึงพอใจในการเรียนของนักเรียน	ด�าเนินการดังนี้	

	 	 	 	 1)	 ครูผู้สอนด�าเนินการยกร่างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์	 แบบวัดทักษะการท�างาน

ร่วมกัน	และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน	

	 	 	 	 2)	 น�าเครือ่งมือเสนอคณะผูว้จิยั	เพือ่ตรวจสอบความเทีย่งตรงตามเนือ้หา		และภาษา

ที่ใช้	
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	 	 	 	 3)	 ด�าเนนิการปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะผูว้จิยัและน�าไปทดลองใช้กบั

นักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 30	 คน	 เพื่อตรวจสอบคุณภาพในด้านความยากง่ายและอ�านาจจ�าแนก						

ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ	 โดยเกณฑ์คัดเลือกข้อที่มีค่าความยากง่ายเท่ากับ	 0.20-0.80	 และค่าอ�านาจ

จ�าแนกตั้งแต่	 +.20	 ขึ้นไป	 ส่วนแบบวัดทักษะการท�างานร่วมกันและแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียน							

ของนักเรียน	มีตรวจสอบค่าอ�านาจจ�าแนกโดยพิจารณา	ค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	+.20	ขึ้นไป	

	 	 	 	 4)	 ด�าเนินการจัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ	 แบบวัดทักษะการท�างานร่วมกัน	

และแบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียนฉบับจริงเพื่อน�าไปใช้ต่อไป	

	 	 	 2.2.2	 แบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครู	ด�าเนินการ	ดังนี้	

	 	 	 	 1)	 คณะผู้วิจัยยกร่างแบบประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครู	

	 	 	 	 2)	 น�าแบบประเมินส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ	 จ�านวน	 3	 คน	 ประกอบด้วย	 ผู้ทรงคุณวุฒิ							

ด้านหลักสูตรและการสอน	2	คน	และด้านวัดและประเมินผล	1	คน		ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค�าถาม

กับประเด็นการประเมิน

	 	 	 	 3)	 น�าผลการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค�าถามกับประเด็นการประเมิน												

ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง	3	คน	มาค�านวณค่า	IOC		ได้ค่า	IOC	ระหว่าง	0.67-1.00

	 	 	 	 4)	 ด�าเนนิการจดัพมิพ์แบบประเมนิความสามารถในการจดัการเรียนรูข้องครฉูบบัจริง

เพื่อน�าไปใช้ต่อไป	

	 3.	 วิธีด�าเนินการในการด�าเนินการจัดการเรียนรู้	มีรายละเอียดดังนี้		

	 	 3.1	 ครูผู้สอน	 ท�าการทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดทักษะการท�างาน

ร่วมกันของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย	

	 	 3.2	 ด�าเนินการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ	 ตามแผนหน่วยการเรียนรู้														

ที่พัฒนาขึ้น	 คนละ	 1	 หน่วย	 ในขั้นตอนที่	 2	 โดยในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการสังเกตชั้นเรียน											

โดยเพื่อนครูและคณะผู้วิจัยเพื่อประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน	

	 	 3.3	 ครูผู้สอน	 ท�าการทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและวัดทักษะการท�างาน

ร่วมกันของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายหลังสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้ตามแผน	

	 4.	 การวิเคราะห์ข้อมูล	มีดังนี้

	 	 4.1	 การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	 และทักษะการท�างานร่วมกัน	 ใช้การวิเคราะห์																			

ค่าร้อยละของคะแนนความก้าวหน้า	และค่าเฉลี่ย	ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย	

	 	 4.2	 การวิเคราะห์ความสามารถในการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมือของครู	ใช้การประเมนิหาค่าเฉลีย่	

และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน	

 ขั้นที่ 4 กำรนิเทศ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู  

	 คณะผู้วิจัย	 ด�าเนินการนิเทศ	 และติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูในระหว่างที่ครูด�าเนินการ

จดัการเรยีนการสอนทีโ่รงเรยีนทัง้	2	โรงเรียน	ในระหว่างเดอืนกรกฎาคม	2559-สิงหาคม	2559	โดยในการนเิทศ	

ติดตามใช้การสังเกตช้ันเรียนขณะท่ีครูปฏิบัติการสอนหลังจากนั้นใช้การประชุมสะท้อนผลการสังเกต																					

ชั้นเรียนและให้ข้อเสนอแนะแก่ครู
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 ขั้นที่ 5 กำรสะท้อนผลและกำรสรุปบทเรียนจำกกิจกรรมกำรด�ำเนินงำนโครงกำร 

	 ในขั้นตอนนี้เป็นการจัดประชุมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของครูและสรุปบทเรียนจากกิจกรรม												

การด�าเนินงานของโครงการ	 ร่วมกันระหว่างครูผู้สอนและคณะผู้วิจัย	 โดยจัดในลักษณะการประชุมเผยแพร	่							

ผลการวิจัย	 ในกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ	 “การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21”	

การน�าเสนอผลการใช้นวตักรรมการสอนของครผููร่้วมวจิยั	การสะท้อนภาพความส�าเรจ็ของการเข้าร่วมโครงการ

วิจัยและแนวทางการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยส�าหรับสถานศึกษา	 ครู	 และศึกษานิเทศก์	 หลังจากเสร็จส้ิน														

คณะผู้วจิยัได้ให้ผูบ้ริหารและครใูนโรงเรยีนกลุม่เป้าหมายตอบแบบประเมนิความพงึพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการวจิยั	

ผลกำรวิจัย 
	 1.	 การพัฒนาความสามารถการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของครูผู้สอนในสถานศึกษา						

ขั้นพื้นฐาน	จังหวัดนครราชสีมา	พบว่า	ผลการพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบรวมมือของครูผู้สอน

มีความสอดคล้อง/ความเชื่อมโยง/ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ											

ร่วมมือของครูในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	 (X	 =	 3.42)	 พิจารณาเป็นรายข้อ	 พบว่า	 ก�าหนดเวลาได้เหมาะสม							

กับกิจกรรม	 และสามารถน�าไปปฏิบัติจริงได้อยู่ในระดับมากที่สุด	 และผลการพัฒนาความสามารถในการจัด															

การเรยีนรู้แบบร่วมมอืของครผููส้อน	ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก	(X	=	4.41)	พจิารณาเป็นรายด้านการจดักจิกรรม

การเรียนรู้	 พบว่า	 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด	 คือ	 แบ่งช่วงเวลาในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม	 (X	 =	 4.53)								

ส่วนด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้	 คือ	 สร้างบรรยากาศและส่ิงแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัด											

การเรียนรู้	(X	=	4.50)		

	 2.	 การศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 จังหวัดนครราชสีมา	 จากการจัด											

การเรียนรู้แบบร่วมมือ	ในประเด็นดังนี้

	 	 2.1	 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน	จากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ	นักเรียนที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของครูทั้ง	10	คน	มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้น	โดยมีคะแนนความก้าวหน้าอยู่ระหว่าง

ร้อยละ	9.31	ถึงร้อยละ	47.00	แสดงดังตารางที่	1

ตำรำงที่ 1	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ครูใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ครูคนที่	1	 -	ภาษาไทย	 คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย	6.04	 การจัดการเรียนรู้แบบ

โรงเรียนเทศบาล	4	 -	ชนิดของค�าในภาษาไทย	 คะแนนหลังเรียนเฉลี่ย	15.44	 ร่วมมือ	โดยใช้เทคนิคทีม	

(เพาะช�า)	 -	ป.4	 จากคะแนนเต็ม	20	คะแนน	 แข่งขัน	(Team	Games

	 -	25	คน	 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย	9.40	 Turnament	:	TGT)	

	 	 คิดเป็นร้อยละ		47.00		 	 	 	

 ครู/โรงเรียน    รำยวิชำ/หน่วยกำรเรียนรู้/ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้

  ระดับชั้น/จ�ำนวนนักเรียน 
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 ครู/โรงเรียน    รำยวิชำ/หน่วยกำรเรียนรู้/ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้

  ระดับชั้น/จ�ำนวนนักเรียน 

ครูคนที่	2	 -	วิทยาศาสตร์	 คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย	3.97	 การจัดการเรียนรู้แบบ

โรงเรียนเทศบาล	4	 -	วัสดุและสมบัติของวัสดุ	 คะแนนหลังเรียนเฉลี่ย	8.25	 ร่วมมือบูรณาการวิธีการ	

(เพาะช�า)	 -	ป.5	 จากคะแนนเต็ม	10	คะแนน		 ทางวิทยาศาสตร์และ	

	 -	32	คน	 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย	4.28	 เทคนิคทีมแข่งขัน			

	 	 คิดเป็นร้อยละ	42.80			 (Team	Games	

	 	 	 Tournament	:	TGT)

ครูคนที่	3	 -	ภาษาต่างประเทศ	 คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย		4.52	 การจัดการเรียนรู้แบบ

โรงเรียนเทศบาล	4		 -	Countries	and	capital	 คะแนนหลังเรียนเฉลี่ย	7.98	 ร่วมมือเทคนิค	STAD		

(เพาะช�า)	 -	ม.1	 จากคะแนนเต็ม	10	คะแนน

	 -	44	คน	 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย	3.46	

	 	 คิดเป็นร้อยละ		34.60	

ครูคนที่	4	 -	คณิตศาสตร์		 คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย		21.42	 การจัดการความรู้แบบ

โรงเรียนชุมชน	 -	เศษส่วน	 คะแนนหลังเรียนเฉลี่ย	25.17	 ร่วมมือ	โดยใช้เทคนิคทีม

บ้านหนองไข่น�้า	 -	ป.5	 จากคะแนนเต็ม	30	คะแนน	 แข่งขัน	(Team	Games

	 -	36	คน	 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย		3.75	 Tournament	:	TGT)

	 	 คิดเป็นร้อยละ		12.50	

ครูคนที่	5	 -	ภาษาไทย	 คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย		10.75		 การจัดการเรียนรู้แบบ

โรงเรียนชุมชน	 -	นิทานอ่านใหม่		 คะแนนหลังเรียนเฉลี่ย	22.75	 ร่วมมือเทคนิค	CIRC

บ้านหนองไข่น�้า	 -	ป.2	 จากคะแนนเต็ม	30	คะแนน

	 -	36	คน	 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย	12.00

	 	 คิดเป็นร้อยละ		40.00	

ครูคนที่	6	 -	หน้าที่พลเมือง	 คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย		17.04	 การจัดการเรียนรู้แบบ

โรงเรียนชุมชน	 -	บทบาทหน้าที่ของเยาวชน	 คะแนนหลังเรียนเฉลี่ย	25.93	 ร่วมมือเทคนิค	STAD

บ้านหนองไข่น�้า	 		และกฎหมาย	 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย	8.89

	 -	ม.1

	 -	27	คน	 คิดเป็นร้อยละ		25.40	

ครูคนที่	7	 -	คณิตศาสตร์	 คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย	15.00	 การจัดการความรู้แบบ

โรงเรียนชุมชน	 -	การบวกจ�านวนที่มีผลบวก	 คะแนนหลังเรียนเฉลี่ย	23.81	 ร่วมมือ	โดยใช้เทคนิค

บ้านหนองไข่น�้า	 		ไม่เกิน	100,000	 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย	8.81	 ทีมแข่งขัน	(Team	Games	

	 -	ป.5	 คิดเป็นร้อยละ	29.37	 Tournament	:	TGT)

	 -	26	คน	 	 	 	

ครูคนที่	8	 -	ภาษาไทย		 คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย		12.60	 การจัดการเรียนรู้แบบ

โรงเรียนชุมชน	 -	นิทานอ่านใหม่	 คะแนนหลังเรียนเฉลี่ย	15.80	 ร่วมมือเทคนิค	CIRC

บ้านหนองไข่น�้า	 -	ป.2	 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย	3.20

	 -	20	คน	 คิดเป็นร้อยละ	16.00			

ตำรำงที่ 1	 (ต่อ)
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 ครู/โรงเรียน    รำยวิชำ/หน่วยกำรเรียนรู้/ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้

  ระดับชั้น/จ�ำนวนนักเรียน 

ครูคนที่	1	 -	ภาษาไทย	 คะแนนทักษะการท�างานร่วมกัน	 การจัดการความรู้

โรงเรียนเทศบาล	4	 -	ชนิดของค�าในภาษาไทย	 ก่อนเรียนเฉลี่ย	10.42	 แบบร่วมมือ	โดยใช้	

(เพาะช�า)	 -	ป.4	 หลังเรียนเฉลี่ย	15.52	คะแนน	 เทคนิคทีมแข่งขัน	 	

	 -	25	คน	 จากคะแนนเต็ม	20	คะแนน	 (Team	Games	 	

	 	 ความก้าวหน้าเฉลี่ย		5.10	คะแนน		Tournament	:	TGT)																									

	 	 คิดเป็นร้อยละ		25.50	

ครูคนที่	2	 -	วิทยาศาสตร์	 คะแนนทักษะการท�างานร่วมกัน	 การจัดการเรียนรู้

โรงเรียนเทศบาล	4		 -	วัสดุและสมบัติของวัสดุ	 ก่อนเรียนเฉลี่ย	11.20	 แบบร่วมมือบูรณาการ

(เพาะช�า)	 -	ป.5	 หลังเรียนเฉลี่ย	16.12	คะแนน	 วิธีการทางวิทยาศาสตร์

	 -	32	คน	 จากคะแนนเต็ม	20	คะแนน	 และเทคนิคทีมแข่งขัน

	 	 ความก้าวหน้าเฉลี่ย		5.10	คะแนน		(Team	Games																													

	 	 คิดเป็นร้อยละ		24.60	 Tournament	:	TGT)

ครูคนที่	3	 -	ภาษาต่างประเทศ	 คะแนนทักษะการท�างานร่วมกัน	 การจัดการเรียนรู้

โรงเรียนเทศบาล	4		 -	Countries	and	capital	 ก่อนเรียนเฉลี่ย	5.60			 แบบร่วมมือเทคนิค	STAD

(เพาะช�า)	 -	ม.1	 หลังเรียนเฉลี่ย	7.57	คะแนน				

	 -	44	คน	 จากคะแนนเต็ม	10	คะแนน

	 	 ความก้าวหน้าเฉลี่ย		1.97

	 	 คิดเป็นร้อยละ		19.70	

ครูคนที่	9	 -	สังคมศึกษา		 คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย		9.27			 การจัดการเรียนรู้แบบ			

โรงเรียนชุมชน	 -	เศรษฐศาสตร์ใชีวิตประจ�าวัน	 คะแนนหลังเรียนเฉลี่ย	11.69		 ร่วมมือ

บ้านหนองไข่น�้า	 -	ป.5	 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย	2..42	

	 -	26	คน	 คิดเป็นร้อยละ	9.31		

ครูคนที่	10	 -	ภาษาอังกฤษ	 คะแนนก่อนเรียนเฉลี่ย		16.63			 การจัดการเรียนรู้แบบ

โรงเรียนชุมชน	 -	play	safe	 คะแนนหลังเรียนเฉลี่ย	22.03	 ร่วมมือเทคนิค	STAD

บ้านหนองไข่น�้า	 -	ป.6	 มีความก้าวหน้าเฉลี่ย	5.40	 และTGT	 	

		 -	30	คน	 คิดเป็นร้อยละ	18.00	

	 2.2			ทกัษะการท�างานร่วมกนัของนกัเรยีน	จากการจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมอื	พบว่า	นกัเรยีน

ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของครูท้ัง	 10	 คน	 มีคะแนนทักษะการท�างานร่วมกันหลังเรียนเพิ่มขึ้น								

โดยมีคะแนนความก้าวหน้าอยู่ระหว่างร้อยละ	5.75	ถึงร้อยละ	40.80	รายละเอียดดังตารางที่	2

ตำรำงที่ 2 	ทักษะการท�างานร่วมกันของนักเรียนที่ครูใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

 ครู/โรงเรียน    รำยวิชำ/หน่วยกำรเรียนรู้/ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้

  ระดับชั้น/จ�ำนวนนักเรียน 

ตำรำงที่ 1	 (ต่อ)
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ครูคนที่	4	 -	คณิตศาสตร์		 คะแนนทักษะการท�างานร่วมกัน	 การจัดการความรู้		

โรงเรียนชุมชน	 -	เศษส่วน	 ก่อนเรียนเฉลี่ย	8.36	 แบบร่วมมือ	โดยใช้		

บ้านหนองไข่น�้า	 -	ป.5	 หลังเรียนเฉลี่ย	9.39		 เทคนิคทีมแข่งขัน	

	 -	36	คน	 จากคะแนนเต็ม	10	คะแนน	 (Team	Games

	 	 ความก้าวหน้าเฉลี่ย		1.03	 Tournament	:	TGT)

	 	 คิดเป็นร้อยละ		10.30	 																													

ครูคนที่	5	 -	ภาษาไทย		 คะแนนทักษะการท�างานร่วมกัน		 การจัดการเรียนรู้	

โรงเรียนชุมชน	 -	นิทานอ่านใหม่		 ก่อนเรียนเฉลี่ย	13.67	 แบบร่วมมือเทคนิค	CIRC

บ้านหนองไข่น�้า	 -	ป.2	 หลังเรียนเฉลี่ย	14.75

	 -	36	คน	 จากคะแนนเต็ม	16	คะแนน

	 	 ความก้าวหน้าเฉลี่ย	1.08	

	 	 คิดเป็นร้อยละ	6.75

ครูคนที่	6	 -	หน้าที่พลเมือง	 คะแนนทักษะการท�างานร่วมกัน		 การจัดการเรียนรู้		

โรงเรียนชุมชน	 -	บทบาทหน้าที่ของเยาวชน	 ก่อนเรียนเฉลี่ย	13.70	 แบบร่วมมือเทคนิค	STAD

บ้านหนองไข่น�้า	 		และกฎหมาย	 หลังเรียนเฉลี่ย	17.70		

	 -	ม.1	 จากคะแนนเต็ม	20	คะแนน

	 -	27	คน	 ความก้าวหน้าเฉลี่ย		4.00																																							

	 	 	คิดเป็นร้อยละ	20.00	

ครูคนที่	7	 -	คณิตศาสตร์	 คะแนนทักษะการท�างานร่วมกัน	 การจัดการความรู้

โรงเรียนชุมชน	 -	การบวกจ�านวนที่มีผลบวก	 ก่อนเรียนเฉลี่ย	3.77	 แบบร่วมมือ	โดยใช้

บ้านหนองไข่น�้า	 		ไม่เกิน	100,000	 หลังเรียนเฉลี่ย	7.85	 เทคนิคทีมแข่งขัน

	 -	ป.5	 จากคะแนนเต็ม	10	คะแนน	 	(Team	Games	

	 -	26	คน	 ความก้าวหน้าเฉลี่ย		4.00		 Tournament	:	TGT)																																												

	 	 คิดเป็นร้อยละ	40.80	

ครูคนที่	8	 -	ภาษาไทย	 คะแนนทักษะการท�างานร่วมกัน		 การจัดการเรียนรู้

โรงเรียนชุมชน	 -	นิทานอ่านใหม่	 ก่อนเรียนเฉลี่ย	13.35	 แบบร่วมมือเทคนิค	CIRC

บ้านหนองไข่น�้า	 -	ป.2	 หลังเรียนเฉลี่ย	14.50			

	 -	20	คน	 จากคะแนนเต็ม	20	คะแนน

	 	 ความก้าวหน้าเฉลี่ย		1.15		

	 	 คิดเป็นร้อยละ	5.75	

ครูคนที่	9	 -	สังคมศึกษา	 คะแนนทักษะการท�างานร่วมกัน			 การจัดการเรียนรู้			

โรงเรียนชุมชน	 -	เศรษฐศาสตร์ในชีวิต	 ก่อนเรียนเฉลี่ย	9.31	 แบบร่วมมือ

บ้านหนองไข่น�้า			 		ประจ�าวัน	 หลังเรียนเฉลี่ย	13.2		

	 -	ป.5	 จากคะแนนเต็ม	20	คะแนน

	 -	26	คน	 ความก้าวหน้าเฉลี่ย		3.89	

	 	 คิดเป็นร้อยละ	19.45	 																

 ครู/โรงเรียน    รำยวิชำ/หน่วยกำรเรียนรู้/ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้

  ระดับชั้น/จ�ำนวนนักเรียน 

ตำรำงที่ 2	 (ต่อ)
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	 	 2.3	 ความพงึพอใจในการเรียนของนกัเรยีนทีม่ต่ีอการจัดการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื	พบว่า	อยูใ่นระดบั

มากถึงมากที่สุด	 ส�าหรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด	 คือ	 การจัดการเรียนรู้							

แบบร่วมมือ	โดยใช้เทคนิคทีมแข่งขัน	(Team	games	tournament	:	TGT)	

	 3.	 ความพึงพอใจของครูท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อการด�าเนินโครงการวิจัย	 พบว่า	 ครูผู้สอนมีความ												

พึงพอใจโดยรวมต่อโครงการวิจัยที่ได้เข้าร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด	(X	=	4.71)	โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

สูงที่สุด	 คือ	 ประโยชน์ของโครงการวิจัยที่เกิดกับครูและนักเรียน	 (X	 =	 4.86)	 รองลงมาคือ	 การจัดประชุม													

น�าเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู	(X	=	4.71)	และจัดอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการ

ออกแบบการจัดการเรียนรู้	(X	=	4.57)	ตามล�าดับ	รายละเอียดดังตารางที่	3	

ครูคนที่	10	 -	ภาษาอังกฤษ	 คะแนนทักษะการท�างานร่วมกัน			 การจัดการเรียนรู้	

โรงเรียนชุมชน	 -	play	safe	 ก่อนเรียนเฉลี่ย	6.30		 แบบร่วมมือเทคนิค	

บ้านหนองไข่น�้า	 -	ป.6	 หลังเรียนเฉลี่ย	8.20	 STAD	และTGT

	 -	30	คน	 จากคะแนนเต็ม	10	คะแนน

	 	 ความก้าวหน้าเฉลี่ย		1.90																																			

	 	 คิดเป็นร้อยละ	19.00

 ครู/โรงเรียน    รำยวิชำ/หน่วยกำรเรียนรู้/ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน วิธีกำรจัดกำรเรียนรู้

  ระดับชั้น/จ�ำนวนนักเรียน 

ตำรำงท่ี 3	 ค่าเฉลีย่	ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน	และระดบัความพงึพอใจต่อการด�าเนนิโครงการวจิยัของครูทีเ่ข้าร่วม

	 	 โครงการ

 ข้อรำยกำรประเมิน  ระดับควำมพึงพอใจ

  X S.D. ควำมหมำย

1.	การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการให้แก่ครูและผู้บริหาร	 4.29	 0.49	 มาก

2.	การประสานงานระหว่างคณะผู้วิจัยและครูผู้เข้าร่วมโครงการ	 4.43	 0.79	 มาก

3.	จัดอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้	 4.57	 0.53	 มากที่สุด

4.	การนิเทศ	ติดตามและประเมินหน่วยการเรียนรู้	ณ	สถานศึกษา	 4.29	 0.49	 มาก

5.	การนิเทศ	ติดตามและประเมินการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน	 4.14	 0.38	 มาก

6.	การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมที่ได้รับการถ่ายทอด	 4.29	 0.49	 มาก

7.	การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมการสอนระหว่างเพื่อนครู	 4.43	 0.53	 มาก

8.	การให้ค�าแนะน�าช่วยเหลือในการใช้นวัตกรรมการสอนแก่ครูโดยคณะผู้วิจัย	 4.43	 0.53	 มาก

9.	การประชุม	นิเทศ	ติดตามความก้าวหน้าของการด�าเนินโครงการของคณะผู้วิจัย	 4.29	 0.49	 มาก

10.	การจัดประชุมน�าเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู	 4.71	 0.49	 มากที่สุด

11.	ประโยชน์ของโครงการวิจัยที่เกิดกับครูและนักเรียน	 4.86	 0.38	 มากที่สุด

12.	ความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการวิจัยที่ได้เข้าร่วม	 4.71	 0.76	 มากที่สุด

ตำรำงที่ 2	 (ต่อ)
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อภิปรำยผล
	 1.	 การพัฒนาการออกแบบการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือของครูผู้สอนมีความสอดคล้อง/ความ												

เชื่อมโยง/ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของครูในภาพรวม										

อยู่ในระดับมาก	 ซึ่งการก�าหนดเวลาได้เหมาะสมกับกิจกรรม	 และสามารถน�าไปปฏิบัติจริงได้อยู่ในระดับมาก

ที่สุด	 และการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของครูผู้สอน	 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก	

ซึ่งการแบ่งช่วงเวลาในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม	 ส่วนด้านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู้	 คือ	 สร้าง

บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้	 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากกระบวนการพัฒนา

ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู ้และการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้มีทั้ง

กระบวนการอบรมให้ความรู้ในลักษณะการปฏิบัติการ	มีเอกสารแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจน

ทีค่รสูามารถใช้เป็นคูม่อืในการออกแบบหน่วยการเรยีนรูไ้ด้	อกีทัง้มกีระบวนการนเิทศ	ตดิตามและให้ค�าปรกึษา

อย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องของคณะผู้วิจัย	 การให้ค�าปรึกษาใช้หลักการเป็นพี่เลี้ยงมีกระบวนการแลกเปลี่ยน						

เรียนรู้และสะท้อนผลกันเป็นระยะท้ังขณะท่ีครูออกแบบหน่วยการเรียนรู้	 ขณะที่ครูจัดการเรียนรู้	 นอกจากนี	้					

ยังมีการนิเทศครูเป็นรายบุคคล	ณ	สถานศึกษาด้วย	ในขณะเดียวกันในสถานศึกษาก็มีกระบวนการสังเกตและ

ประเมินชั้นเรียนระหว่างครูผู้ร่วมวิจัยและผู้บริหารด้วย	 ซึ่งสอดคล้องกับ	 Gillies	 (2007)	 ที่ได้ศึกษาถึงผล														

ที่ยังเหลืออยู่ของประสบการณ์การเรียนรู้แบบร่วมมือหลังจากได้ให้ประสบการณ์แบบร่วมมือไปแล้ว	 2	 ปี															

โดยทดลองให้การเรียนรู้แบบร่วมมือกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่	 5	 จ�านวน	 52	 คน	 และใช้กลุ่มควบคุม										

อีก	 36	 คน	 หลังจากน้ัน	 2	 ปี	 จึงท�าการตรวจสอบระหว่างทั้งสองกลุ่ม	 พบว่า	 นักเรียนที่ได้รับประสบการณ์										

การเรียนรู้แบบร่วมมือ	มีลักษณะที่เป็นด้านบวกของการเรียนแบบร่วมมือมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับประสบการณ์	

ได้แก่	 การช่วยหรือซึ่งกันและกันในการเรียนมีการควบคุมอารมณ์ได้ดีในการท�างานร่วมกัน	 ผู้เรียนยังคงรักษา

ไว้ซึ่งการค้นคว้าอย่างกระตือรือร้น	

	 2.	 การเรียนรู้ของนักเรียนจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของครูท้ัง	 10	 คน	 ได้แก่	 ผลสัมฤทธ์ิ															

มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้น	ทักษะการท�างานร่วมกัน	มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้น	และความพึงพอใจในการเรียน	

อยูใ่นระดบัมากถงึมากทีส่ดุ	ส�าหรบัรปูแบบการจัดการเรยีนรูท้ีน่กัเรยีนมคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุ	คอื	การจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ	 โดยใช้เทคนิคทีมแข่งขัน	 (Team	 games	 tournament	 :	 TGT)	 ซึ่งสอดคล้องกับ																										

สกุญัญา	จนัทร์แดง	(2556,	น.	567)	ทีไ่ด้ศกึษาผลการจดัการเรยีนรูด้้วยชดุการสอนแบบร่วมมอืทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนและความสามารถในการท�างานร่วมกัน	 วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6											

พบว่า	 ผลการเรียนรู้ทางการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน	 ความสามารถในการท�างาน													

ร่วมกัน	 มีพฤติกรรมในการท�างานร่วมกันอยู่ในระดับดีมาก	 และความคิดของนักเรียนต่อการเรียนการสอน									

ด้วยชุดการสอนแบบร่วมมือ	 อยู่ในระดับดีมาก	 และ	 Vaughan	 (2002,	 pp.	 359-363)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง												

ผลของการเรียนแบบร่วมมือต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนผิวสี	 โดยทดลอง									

กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 5	 ผู้ทดลองได้จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันแบบร่วมมือ											

ในวิชาคณิตศาสตร์	 ตลอดภาคการศึกษา	 และท�าการทดสอบนักเรียนในสัปดาห์ที่	 5,	 9	 และ	 19	 ปรากฏว่า	

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ดีขึ้น	

	 3.	 ความพงึพอใจของครทูีเ่ข้าร่วมโครงการทีม่ต่ีอการด�าเนนิโครงการวจิยั	โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	

โดยมคีวามพงึพอใจสงูทีส่ดุ	คอื	ประโยชน์ของโครงการวจัิยทีเ่กดิกับครูและนกัเรยีน	รองลงมาคอื	การจดัประชมุ

น�าเสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานวิจัยของครู	 และจัดอบรมปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ด้านการออกแบบ															
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การจัดการเรียนรู้	 ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกับความเห็นของ	 สุวิทย์	 มูลค�า	 และ	 อรทัย	 มูลค�า	 (2552)																						

ที่ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า	 เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ได้ร่วมมือกันและช่วยเหลือกันในการเรียนรู	้						

โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันออกเป็นกลุ่มเล็ก	ๆ	ซึ่งเป็นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้าง

ที่ชัดเจน	ท�างานการท�างานร่วมกัน	มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	มีการช่วยเหลือพึ่งพากันและกัน	มีความรับ

ผิดชอบร่วมกัน	ทั้งตนและส่วนรวม	เพื่อให้ตนและสมาชิกในกลุ่มประสบผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่ก�าหนด	และ	

Barnett	(2003,	p.	2031-A)	ได้ศกึษามาตรฐานวทิยาศาสตร์ระดับชาตแิละระดบัรฐัในปัจจบุนัเน้นทีก่ารสืบเสาะ

ซึง่เป็นยทุธวธิใีนการสอนวทิยาศาสตร์	มาตรฐานเหล่านีไ้ม่ได้ก�าหนดวธิทีีจ่ะสร้างการสืบเสาะภายในเนือ้หาทีใ่ช้สอน	

ในห้องเรียนยิ่งไปกว่าน้ันครูจ�านวนมากเป็นผู้ตัดสินใจแบบสร้างสรรค์และชาญฉลาด	 ซึ่งเป็นผู้ที่รับรู้และ											

ก�าหนดวิธีการสืบเสาะและไม่มีความสงสัยท่ีจะน�าเอาวิธีการสืบเสาะไปใช้	 เพราะว่ามีประโยชน์มากที่สุด																															

ต่อนักเรียน		การศึกษาครั้งนี้เป็นการพิจารณาถึงแนวความคิดด้านการสืบเสาะของครู	2	คน	ว่าจะเปลี่ยนแปลง

อย่างไร	 เมื่อเวลานานขึ้น	 และการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเก่ียวพันกันอย่างไร	 และครูเหล่าน้ีจะผ่านพ้น																

ความยากล�าบากอย่างไร	รปูแบบของการวจิยัธรรมชาต	ิและการแปลความเพือ่ใช้ส�าหรบัเกบ็รวบรวมข้อมลูและ

วิเคราะห์ข้อมูล	 ผลการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า	 แนวความคิดของครูต่อการสืบเสาะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก	

เมื่อเวลานานขึ้น	 และไม่พบว่าเหตุการณ์และข้ันของการคิดวิเคราะห์นั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งในการสอน

เนื้อหาของครู		

ข้อเสนอแนะ 
	 1.	 ผลการวิจัยพบว่า	 ความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ของครูอยู่ในระดับมาก	 ดังน้ัน							

ในการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู ้ของครูผู ้สอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด	 ควรให้														

ความส�าคัญกับกระบวนการพัฒนาความสามารถในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้กับครูให้ดีก่อนน�าไปสู	่							

การจัดการเรียนรู้	

	 2.	 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า	 กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการสะท้อนผลเกี่ยวกับนวัตกรรม												

การสอนระหว่างครูผู้สอน	 ผู้บริหารและนักวิจัยเป็นกลไกส�าคัญที่ท�าให้การพัฒนาความสามารถในการจัด

กระบวนการเรียนรู้และเกิดผลที่ตัวผู ้เรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม	 ดังนั้นในการพัฒนาครูจึงควรมีกระบวน															

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสะท้อนผลกันเป็นระยะท้ังขณะพัฒนานวัตกรรมการสอน	 ระหว่างใช้นวัตกรรม									

การสอน	และระยะหลังการใช้นวัตกรรมการสอน	

	 3.	 จากผลการวิจัยท่ีพบว่า	 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถพัฒนานักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์								

ทางการเรียนที่ดีขึ้น	 และมีทักษะการท�างานร่วมกันท่ีดีขึ้นด้วย	 จึงเหมาะที่จะน�านวัตกรรมการจัดการเรียนรู	้

แบบร่วมมือมาใช้พัฒนาผลการเรียนรู ้ของนักเรียน	 ดังนั้นครูผู ้สอนที่จะน�านวัตกรรมการจัดการเรียนรู	้																

แบบร่วมมือไปใช้ควรศึกษาและท�าแนวคิดและรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในแต่ละเทคนิคให้เข้าใจ	

เนื่องจากแต่ละเทคนิคมีขั้นตอนการออกแบบกิจกรรมที่แตกต่างกัน		

	 4.	 การขยายผลการวิจัยหรือการท�าวิจัยต่อยอดควรท�าในลักษณะการพัฒนาเครือข่ายการยก															

ระดับคุณภาพ	 การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในระดับสถานศึกษาโดยใช้ครูแกนน�าที่เข้าร่วมโครงการวิจัยนี	้						

เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียน	
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