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The purposes of this research were to : 1) compare learning achievement on rights and duties of people in democratic
system, 2) study of group working skills and 3) investigate the opinions of eighth grade students taught by cooperative learning methods and
teacher’s manual. The samples consisted of two randomly selected classes of 80 eighth grade students of Princess Sirindhorn’s College, Nakhon
Pathom Province during the academic year 2002. This quasi experimental research design was Randomized Control Group Pretest – Posttest
Design. Each sample group comprised of 40 students, the experimental group was taught by Cooperative Learning Methods. Whereas the control
groups was taught by Teacher’s Manual . Both groups were taught by the researcher for 10 periods. The instruments used for gathering data were :
1) the lesson plans of Cooperative Learning Methods, 2) the lesson plans of Teacher’s Manual , 3) achievement test, 4) group working skills
evaluation form, 5) group working behaviors evaluation form, 6) observation form and 7) questionnaires. The statistical analysis employed were
percentage, mean , standard deviation, t-test dependent, t-test independent, and content analysis.
The results of the study were as follow:
1. The learning achievement on rights and duties of people in democratic system of eighth grade students taught by Cooperative
Learning Methods and Teacher’s Manual were statistically significant different at the .01 level. The learning achievement of the experimental
group was higher than the control group’s.
2. The group working skills as evaluated by the teacher indicated that the students taught by Cooperative Learning Methods had
performed group working skills at a high level (X=4.10, S.D.=0.52).Whereas, the group working skills of student taught by Teacher’s Manual were
at a moderate level (X=3.24, S.D.=0.67). The group working behavior as evaluated by a group of students indicated that 62.97 percent of the
students that taught by Cooperative Learning Methods had performed group working behaviors frequently ; whereas only 54.32 of the students that
taught by Teacher’s Manual had performed the group working behaviors frequently.
3. The students’opinions towards the Cooperative Learning Methods and Teacher’s Manual indicated that on learning activities
aspect the students taught by Cooperative Learning Methods more participated in teaching and learning activities and were able to deal with
problems in given situations at the highest level (X=4.81, S.D.=0.43). Whereas, the students taught by Teacher’s Manual had performed such
activities at a moderate level (X=3.20, S.D.=0.80). The students’ opinions on the instructional environment aspect indicated that the students
taught by Cooperative Learning Methods agreed with the congruence between the instructional environment and learning content at a high level
(X=4.26, S.D.=0.64). Whereas, the students taught by Teacher’s Manual agreed with the same aspect at a moderate level (X=3.26, S.D.=0.79).

Department of Curriculum and Instruction Graduate school, Silpakorn University Academic Year 2002.
Student’s signature………………………………………………
Thesis Advisors’ signature 1……………………..……………2………………….……………3………………………………..
จ

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ เรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิและหนาที่ ของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยและศึกษาทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรู และวิธีสอนตามแนวคูมือครู ฉบับนี้สําเร็จ ลุลวงไดดวยความกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา
อยางดียิ่ง จากอาจารย ดร.วัชรา เลาเรียนดี, อาจารย ดร.ประเสริฐ มงคลและอาจารย ดร.กาญจนา วัฒายุ ผูเปน
อาจารยที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ ตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จเรียบรอย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง
สูง
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุประธานกรรมการตรวจสอบ วิทยานิพนธและ
รศ.สมประสงค นวมบุญลือ ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาใหคําปรึกษา ใหความกระจาง ในเชิงวิชาการ และแนะนําแกไข
ขอบกพรองเพื่อความถูกตองและสมบูรณ
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.สุจิตรา คงจินดา, อาจารยพินิจ สิงหโต, อาจารย นิตยา ชังคมา
นนท, อาจารยศักดิ์ชาย บุญทวี, อาจารยกฤติยา มหาชนะวงศ, อาจารยสายจินต อนุวงศนวรัตน และ
อาจารยสรัญญา ไหลสุพรรณวงศ ที่กรุณาเปนผูเชีย่ วชาญในการพิจารณาตรวจแกไขเครื่องมือในการวิจัยใหมี
ความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร คณะครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่
อํานวยความสะดวกในการทําการศึกษาวิจยั เปนอยางดี
ขอบขอบพระคุณคณาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทุกทาน และขอขอบคุณ พี่นองทุกคนที่
ใหการสนับสนุนทุกดานแกผูวิจัย
ขอขอบคุณพี่ๆโครงการปกติรุน15 และเพื่อน ๆ โครงการพิเศษรุน 4 และโครงการความรวมมือรุน1
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศทุกคน สําหรับไมตรีและความเอื้ออาทรที่ไดรับตลอดมา
ทายที่สุดขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ซึ่งเปนผูวางรากฐานทางการศึกษา
และทุกทานที่อยู
เคียงขางเปนกําลังใจและสนับสนุนผูวิจัยใหประสบความสําเร็จ

ฉ

สารบัญ

หนา
บทคัดยอภาษาไทย……………………………………………………………………...
บทคัดยอภาษาอังกฤษ…………………………………………………………………..
กิตติกรรมประกาศ……………………………………………………………………...
สารบัญแผนภูมิ.…………………………………………………………………….…..
สารบัญตาราง …………………………………………………………………………
บทที่
1 บทนํา…………..…………..…………..…………..…………..…………………
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา…………..…………..……………
กรอบแนวคิดในการวิจัย…………..…………..…………..……………….
วัตถุประสงคการวิจยั …………..…………..…………..…………………...
ขอคําถามของการวิจยั …………..…………..…………..…………..……...
สมมติฐานการวิจัย…………..…………..…………..……………………..
ขอบเขตของการวิจัย…………..…………..…………..…………..………..
ขอตกลงเบื้องตน…………..…………..…………..……………………….
นิยามศัพทเฉพาะ…………..…………..…………..…………..…………..
2 วรรณกรรมที่เกี่ยวของ…………..…………..…………..…………..…………...
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู……………………………………………...
แนวคิดที่สําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู…………………
ประโยชนและความสําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู……....
ลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู…………………..
องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู…...
บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู……...
การเตรียมการสอนของครู…………………………………………...
แนวทางการจัดเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู………………....
ขอดีของวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู…
 ………………………..
ช

ง
จ
ฉ
ญ
ฎ
1
1
12
15
15
16
16
17
17
20
20
21
23
26
28
30
32
33
35
36

บทที่
2

หนา

รูปแบบหรือเทคนิควิธีการแบบรวมมือกันเรียนรู…
 ……………………
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD……………….…...
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT……………………..
วิธีสอนตามแนวคูม ือครูของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ……………...
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน……………………………………………………...
ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน…………………….
หลักเกณฑในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน…………….
ทักษะการทํางานกลุม………………………………………………………
ทักษะการทํางานกลุม ในวิชาสังคมศึกษา…………………………...
องคประกอบของการทํางานรวมกันเปนกลุม
การทํางานกลุมใหมปี ระสิทธิภาพ…………………………………..
ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใชทกั ษะกระบวนการทํางานกลุม
การประเมินผลทักษะการทํางานกลุม ………………………………
การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา..…………..………… ..…………..……
วิธีสอนวิชาสังคมศึกษา……………………………………………
ประโยชนของกาเรียนวิชาสังคมศึกษา……………………………..
หลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2533…….
การประเมินผลการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา…………………
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐานพุทธศักราช 2544…………………...
การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน……………………………...
สาระมาตรฐานการเรียนรูกลุมวิชาสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรม
สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย….
งานวิจยั ที่เกี่ยวของ…………………………………………………………
งานวิจยั ภายในประเทศ………………………………………………
งานวิจยั ตางประเทศ………………………………………………….
3 วิธีดําเนินการวิจัย………………….………………….…………………………..
การดําเนินการวิจัย………………….………………….…………………..
ซ

36
40
42
43
44
45
46
47
51
52
52
54
54
55
58
60
62
63
64
70
71
72
73
73
75
77
77

บทที่
3

หนา

ประชากรและกลุมตัวอยาง………………….………………….…………..
แบบแผนการทดลองของการวิจัย………………….……………………….
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั ………………….………………….…………….
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย…………………………………
การดําเนินการทดลอง…………….………………….……………….……
การวิเคราะหขอ มูล………………….………………….…………………..
4 การวิเคราะหขอมูล………………….………………….…………………………
ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรู และวิธีสอนตามแนวคูมือครู………………
ตอนที 2 ทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอน
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู และวิธีสอนตามแนวคูมือครู…..
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธี
สอนตามแนวคูมือครู……………………………………………...
5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย………………….………………….……………………....
อภิปรายผล………………….………………….…………………………..
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………..
บรรณานุกรม…………………………………………………………………………...
ภาคผนวก……………………………………………………………………………….
ภาคผนวก ก รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครือ่ งมือวิจัย…………………….
ภาคผนวก ข ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ……………………
ภาคผนวก ค ผลการวิเคราหสมมติฐาน………………………………….
ภาคผนวก ง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย…………………………………..
ประวัติผูวจิ ัย……………………………………………………………………………

ฌ

78
80
80
81
93
101
102

102
105

110
113
114
116
124
126
134
135
136
145
152
255

สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
1

2
3
4
5
6
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.

หนา
แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ส 204 เรื่องสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่2ปการศึกษา2542 - 2544……………..
แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย……………………………………………..
ประชากรและตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ……………………………………
แสดงขั้นตอนการทําแผนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
ที่สอนโดยใชเทคนิค STAD…………………………………………...
แสดงขั้นตอนการทําแผนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
ที่สอนโดยใชเทคนิค TGT…………………………………………….
แสดงขั้นตอนการทําแผนการสอนโดยใชวิธีสอนตามแนวคูมือครู………...
ขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรื่องสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ฯ……………………………….
ขั้นตอนการสรางแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมประเมินโดยครู……..
ขั้นตอนการสรางแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมประเมินโดย
กลุมนักเรียน………………………………………………………….
ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน…
ขั้นตอนวิธสี อนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD………………
ขั้นตอนวิธสี อนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT………………...
ขั้นตอนวิธสี อนตามแนวคูมือครู…………………………………………...

ญ

8
15
79
82
84
85
88
90
91
93
98
99
100

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12.

13.

14.

15.

หนา
แสดงเปรียบเทียบการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูและกลุมการเรียนรู
แบบเดิม……………………………………………………………….
แสดงโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐานในภาพรวม………………..
แสดงแบบแผนการทดลองของการวิจยั ……………………………………
เกณฑกําหนดคาระดับการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุม ……………………
เกณฑการกําหนดระดับคาเฉลี่ยการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุม…………..
เกณฑกําหนดคาระดับความคิดเห็น………………………………………..
การจัดกลุมนักเรียน กลุมละ 4 คน จํานวน 10กลุม…………………………
ตารางสอนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม………………….…………...
เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน…….………….…………………...
เกณฑการคิดคะแนนพัฒนา…….………….………….………….………...
เกณฑการกําหนดคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุมที่ไดรับรางวัล…….………..
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest)ระหวางกลุม
ทดลอง ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู และกลุมควบคุม
ที่สอนตามแนวคูมือครู………………………………………………..
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน
(Posttest) ของกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูและกลุมควบคุมทีส่ อนตามแนวคูมือครู……………………….
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน(Posttest) ของกลุม
ทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและกลุมควบคุม
ที่สอนตามแนวคูมือครู………………………………………………..
แสดงผลการประเมินทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู และวิธีสอนตามแนวคูมือครู ซึ่ง
ประเมินโดยครู………………………………………………………..
ฎ

36
69
80
89
89
92
94
95
96
97
97

103

103

104
105

ตารางที่

หนา
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนกลุม ทดลองที่
สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู และกลุมควบคุมที่สอน
ตามแนวคูมือครูซึ่งประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม…………………….
ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่สอนดวยวิธสี อนแบบรวมมือกัน
เรียนรูและวิธสี อนตามแนวคูมือครู…………………………………..
ผลการประเมินตรงเชิงเนื้อหาของแผนการสอนกลุม ทดลอง………………
ผลการประเมินตรงเชิงเนื้อหาของแผนการสอนกลุมควบคุม……………...
ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์………
แสดงคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน…………………………………………….
ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินทักษะการทํางานกลุม
ประเมินโดยครู………………………………………………………...
ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติ
งานกลุม ประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม……………………………….
ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มตี อ
การจัดการเรียนการสอน………………………………………… …..
คะแนนแบบทดสอบวัดความรูพ ื้นฐานวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
คะแนนพื้นฐานการเรียนรูว ิชาสังคมศึกษาของกลุมตัวอยางกอนทดลอง…..
แสดงคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
และวิธีสอนตามแนวคูมอื ครู เรื่องสิทธิและหนาที่ของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตย …………………………………………..
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนระหวางกลุมที่สอนดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู โดยใช
สถิติ t-test แบบ independent…………………………………………
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่สอนดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู โดยใช
สถิติ t-test แบบ dependent…………………………………………...
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่สอนดวย
วิธีสอนตามแนวคูม ือครูโดยใชสถิติ t-test แบบ dependent…………...
ฏ

108
110
137
138
139
141
144
145
145
147
147
148
149

150
151

บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดการศึกษาของไทยในระยะเวลาที่ผานมาจนถึงแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) นับวาประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ขยายเชิงปริมาณแตก็ยังประสบปญหาสําคัญประการหนึ่งคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดจน
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษานั้นยังไมสามารถตอบสนองตอความตองการในกระบวนการ
พัฒนา“คน”ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นคุณภาพการศึกษาของไทยจึงอยูใน
ระดับที่นาเปน หว งความรูค วามสามารถของเด็กไทยโดยเฉลี่ยต่ําลงทั้งในดานกระบวนการคิด
วิเคราะห การสังเคราะหอยางมีเหตุผล การริเริ่มสรางสรรค การแกปญหารวมทั้งคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคในดานลักษณะนิสัยใฝรูความมีคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยและการทํางานเปน
หมูคณะผลลัพธเหลานี้เกิดจากกระบวนการปลูกฝงเสริมสรางและการเรียนการสอน ซึ่งยังขาด
ประสิทธิภาพ การเรียนรูซึ่งยังคงเนนใหผูเรียนรับรูและเชื่อฟงการถายทอดเนื้อหาวิชามากกวา
การพั ฒ นาคนให ส ามารถเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแสวงหาความรู การคิ ด สร างสรรค
และแกปญหา(แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 8 2540 - 2544 : 27 – 52) จากที่กลาวมา
ขางตน เห็น ไดวาการศึกษานั้นมีประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความสมดุลใน
ทุก ๆ ดาน เพื่อเตรียมความพรอมที่จะเปนทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณคาในอนาคตการวางรากฐาน
การศึกษาใหแกเยาวชน ถือไดวาเปนบันไดขั้นแรกของการพัฒนาโดยเฉพาะการศึกษาในระดับ
มัธยมศึก ษาตอนตน นับวาเปน รากฐานที่สําคัญเพราะเปนการศึกษาในระดับพื้นฐานที่ผูเรียน
สามารถนําความรูทักษะและความชํานาญที่มีประสบการณที่สะสมไวไปใชในการแกปญหา
ในชีวิตประจําวันสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น (เฉลิม รอดเฉลย
2537 : 38) ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การศึกษามีบทบาทสําคัญในการชวยเตรียมกําลังคนหรือกําลัง
แรงงานใหสอดคลองกับงานในสาขาตาง ๆตามที่สังคมและประเทศชาติตองการ การศึกษา
จึงเปรียบเสมือนเปนเครื่องมือที่สําคัญในการถายทอดประสบการณ ตลอดจนมรดกความรูและ
วัฒ นธรรมสูคนรุนหลัง ทําหนาที่ในการปลูกฝงความคิด ความเชื่อ คานิยม และอุดมการณ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในการเตรียมพลเมืองที่ดีใหแกประเทศชาติ จึงทําใหประเทศ
ต า ง ๆทั่ ว โลกหั น มาศึ ก ษาและเน น ในเรื่ อ งการพั ฒ นาผู เ รี ย นให เ ติ บ โตอย า งมี คุ ณ ภาพ
ในทุก ๆ ดานทั้งทางดานสติปญญา คุณธรรม จริยธรรมและการเปนพลเมืองดีของชาติ สภาพสังคม
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ประเทศไทยก็เชนกัน มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและระบบสื่อสาร
ที่ไรพรมแดน จึงผลักดันใหประเทศไทยตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหสามารถแขงขัน
กับนานาประเทศได ดวยเหตุนี้ประเทศไทยจึงตองมีการปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับสังคม
ที่เปลี่ยนไปจึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 เมื่อวันที่
20 สิงหาคม พ.ศ. 2542 เปนตนมา ซึ่งในหมวด 4 มาตรา 22 กลาวถึงแนวการจัดการศึกษา โดยการ
จัดการศึกษา ตองยึดหลักที่วาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา
ผู เ รี ย นมี ค วามสําคั ญ ที่ สุ ด ..กระบวนการจั ด การศึ ก ษาต อ งส ง เสริ ม ให ผู เรียนสามารถพัฒ นา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540 : 17)
การจัดการศึกษาเปน กิจกรรมอยางหนึ่งของสังคม ถาสังคมใดขาดการศึกษาไมวา
จะเปน การศึกษาในระบบหรือนอกระบบโรงเรียนก็ตาม สังคมนั้นก็จะมีความลาหลังเพราะ
การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการพัฒนามนุษยใหสามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งอาจกลาวไดวาคุณภาพชีวิตของมนุษยยอมนําไปสูคุณภาพของสังคม
ที่มนุษยอาศัยอยู โดยหลักธรรมชาติของชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลาย จําเปนจะตองมีการอยูรวมกัน
และพัฒนารวมกันจําเปนตองมีทักษะความสามารถ ไมวาจะเปนการแสวงหาความรู การสงเสริม
ความคิ ด แบบสร า งสรรค .การตั ด สิ น ใจต า ง.ๆ...หรื อ ทั ก ษะการอยู ร ว มกั น กั บ ผู อื่ น ได อ ย า ง
มีประสิทธิภาพและการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถรวมทั้งการเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ
ทั้งในปจจุบันและอนาคตนั้น ครูผูสอนจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะครูสังคมศึกษาเพราะ
วิชาสังคมศึกษาเปน วิชาหนึ่งที่มีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนสมาชิกและ
พลเมื อ งที่ ดี ข องสั ง คมมุ ง อบรมให เ ป น คนดี มี คุ ณ ธรรมมี ทั ก ษะในการคิ ด รู จั ก การทํางาน
เปนหมูคณะ รูจักการอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขและสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 : บทนํา)ไดกําหนดใหมีการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยเฉพาะเรื่องการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปน สําคัญใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขและพัฒนาสติปญญาอยางเต็มตามศักยภาพ
โดยกําหนดให ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นและครู ต อ งถื อ ปฏิ บั ติ ใ ห บ รรลุ ผ ลสําเร็ จ ตามเจตนารมณ
ของกฎหมาย จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ ความถนัดและความสนใจของผูเรียน
โดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนแตละคนและฝกทักษะกระบวนความคิดใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริง คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางมีเหตุผล สามารถทํางานรวมกับผูอื่นมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 :
บทนํา)ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการยึดผูเรียนเปนสําคัญ แทนที่ครูจะเปนผูแสดง

3
บทบาทเองแตจ ะใหความไวว างใจแกนักเรียนมากขึ้น ใหนักเรียนไดคิดเองทําเอง พยายาม
แกปญหาอยางมีร ะบบบนพื้น ฐานของขอเท็จจริงอยางมีเหตุผล.ตลอดจนใหผูเรียนไดคนพบ
ความสําคัญของกระบวนการคิดอยางมีระบบในการทํางานรวมกัน ฝกการตัดสินใจในแนวทาง
ที่ไมขัดตอหลักการและเหตุผลและเอื้อตอประโยชนสวนรวม
จากการศึกษารายงานการสังเคราะหเอกสารเรื่องวิธีการสอน..และรูปแบบการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทย..ภาษาอังกฤษ...คณิตศาสตร...และวิทยาศาสตรและสังคมศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาของกองวิจัยทางการศึกษา (กรมวิชาการ 2543 : 8) กลาวถึงการจัดการเรียนการสอนวา ถาครู
ผูสอนใชวิธีก ารสอนที่เหมาะสมกับวิธีการเรียนของนักเรียนแลวจะทําใหการเรียนรูของผูเรียน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคงทนยั่งยืน สุรพล พยอมแยม (2540 : 7)ไดกลาวถึงการเรียน
ที่สงผลตอการเรียนรูวาการถายทอดการเรียนรูมีอิทธิพลตอการเรียนรูเปนอยางมาก การถายทอด
ที่จะแบงงาน ที่จะเรียนรูเปนสวน ๆจะทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและครูผูสอน
จะต อ งมี ค วามรู ค วามเขาใจเกี่ยวกับจิต วิทยาการเรียนการสอนเขาใจธรรมชาติข องกระบวน
การเรียนรูและสามารถเลือกใชวิธีสอนอยางเหมาะสม..มีหลักการและวิธีการจูงใจใหผูเรียนสนใจ
และตองการที่จะเรียนรูนอกจากนี้ ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
แหงชาติ(2541 :29)ไดเสนอแนวทางของกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดความสุข
ในการเรียนจะตองเริ่มจากสิ่งที่งายไปหายาก คํานึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการยอมรับ
ของเด็กแตละวัย มีความตอเนื่องในเนื้อหาวิชาเพื่อเสริมสรางความเขาใจตอชีวิตและโลกรอบตัว
จัด กิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองบรรลุจุดประสงค มีวิวัฒนาการและยึดตัวนักเรียน
เปน หลัก นั้น มีหลายวิธี เชน การสอนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร การสอนแบบโครงการ
การสอนแบบกระบวนการสรางเสริมคานิยม การสอนแบบแกปญหา การสอนโดยการเรียน
เปนทีม การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ฯลฯ เชน ผลการวิจัยของอนุสรณ สุชาตานนท (2536 : 65)
ศึก ษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและบุค ลิกภาพประชาธิปไตยของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูกับการสอนตามแนวคูมือครู
พบวา นัก เรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาที่สอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูและการสอน
ตามแนวคูมือครูมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
มี บุ ค ลิ ก ภาพประชาธิ ป ไตยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ จุฑามาศ สดแสงจันทร (2540 : 61)ไดทําการวิจัยเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาที่สอนโดยการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค
STADกั บ การสอนตามปกติ พบว า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นแตกต า งกั น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเสรี ถุนนอก (2542 : 55)ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก เรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 เรื่องการเมืองการปกครองกลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิตระหวางการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูกับการสอน
แบบปกติพบวา นัก เรียนที่เรียนโดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และเจตคติตอกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต สูงกวานัก เรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วิ ช าสั ง คมศึ ก ษาเป น วิ ช าบั งคั บ แกนและวิ ช าบั งคับเลือกในหลัก สูต รมัธยมศึกษา
ตอนตน พุทธศักราช2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตระหนักดีวาวิชา
สังคมศึกษาเปนวิชาหนึ่งที่มีความสําคัญที่จะชวยสงเสริมและรักษาความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของชาติ บ า นเมื อ งและฝ ก อบรมเยาวชนของชาติ เพื่ อ ให เ ป น สมาชิ ก ที่ ดี ข องครอบครั ว
และของประเทศชาติ แ ละยั ง มุ ง เน น ให ผู เรียนมีค วามรูความเขาใจ อยูรว มกันในสังคมโดย
มีเปาหมายในการสรางเสริมสมาธิที่ดี มีเจตคติ คานิยมในการที่จะมีบทบาทในการพัฒนาสังคม
ดังที(่ ไพฑูรย สินลารัตน 2522 : บทนํา, อางถึงใน ทรงพรรณ วายโสภา 2531 : บทนํา) กลาววา
สังคมศึกษาเปนวิชาที่มีความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ดีแกสังคมและ เอ็ดวิน.เฟนตัน
(Edwin Fenton 1967, อางถึงใน เอกสารการสอนชุดวิชาวรรณกรรมมัธยมศึกษา)ไดกลาวไววาวิชา
สังคมศึก ษาคือวิชาการฝก อบรมนัก เรียนเพื่อเตรียมนักเรียนใหเปนพลเมืองดีที่มีประสิทธิภาพ
รูจักคิดอยางวิเคราะหมีคานิยมที่ถูกตองเหมาะสมกับสภาพสังคม รูจักสิทธิและหนาที่ในฐานะ
เปนสมาชิกที่ดีของสังคมประชาธิปไตย...ดังนั้นวิชาสังคมศึกษาจึงนับวามีความสําคัญอยางมาก
จึงจัด เปนวิชาบังคับที่นักเรียนทุกคนตองเรียนเพื่อที่จะไดรับประสบการณขั้นพื้นฐานอันเปน
ประโยชนตอการดํารงชีวิตในสังคมตอไปนอกจากนี้ยัง สอดคลองกับกรอบหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ที่กลาวถึงความสําคัญของสาระการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมวามีความสําคัญในการชวยพัฒนาคุณลักษณะตาง ๆของผูเรียนสามารถนําความรู
เทคนิค เทคโนโลยี นวัตกรรมใหมมาปรับใชในการดํารงชีวิตใหเขากับสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
และสังคมไดอยางมีความสุขและมุงพัฒนาผูเรียนใหเขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจ
ในความเป น ไทยเป น พลเมื อ งดี ยึ ด มั่ น ในวิ ถี ชี วิ ต และการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย
อัน มีพระมหากษัต ริยทรงเปนประมุข วิชาสังคมศึกษานอกจากจะสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะ
ทางวิชาการ (Academic Skills) แลวยังสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะทางสังคม (Social Skills) เชน
ความสามารถในการทํางานกลุม สามารถแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคอันเปนลักษณะของ
บุคคลิกแบบประชาธิปไตย เวสเลย และรอนสกี้ (Weasley and Wronski 1964 :485 – 486
อางถึงใน พิบูลย วาสนสมสิทธิ์ 2526 : 56) ไดกลาวไววาบทบาทสําคัญในการสรางบุคลิกภาพ
แบบประชาธิปไตยควรเปนหัวใจสําคัญของการสอนวิชาสังคมศึกษา ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ
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สุมนทิพย บุญสมบัติ ( 2526 : 200)ที่วาโรงเรียนควรเปนแหลงสําคัญในการสอนและพัฒนา
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปน
หลักการของประชาธิปไตย คือ เรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาพและภราดรภาพอันจะชวยให
เด็กเกิดการเรียนรู การรวมมือทางสังคมรูจักหนาที่และเคารพกฎหมายคําสั่ง มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและหมูคณะฝกการเปนผูนําและผูตามที่ดี นอกจากนี้ไมเคิลลิส (Michaelis 1950 : 30 - 42)
ไดกลาวสรุปถึงบุคลิกภาพแบบประชาธิปไตย พรอมทั้งวิธีการที่สอดคลองกับแนวคิดหลักการของ
การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบประชาธิปไตยไวดังนี้
1. การรวมมือ (Cooperative)โดยการใหเด็กไดแบงปนความคิด วัสดุสิ่งของ และความ
พึงพอใจใหกับคนอื่น
2. การมีสวนรวม(Participatation)โดยการจัดใหเด็กไดรวมทํางานกับคนอื่นในกลุม
เพื่อใหผลงานของกลุมนั้นไดผลดีที่สุด
3. การนําตนเอง (Self – Direction)โดยการกระตุนใหเด็กพยายามทํางานใหสําเร็จ
มีความรับผิดชอบตองานนั้น ๆ
4. ความรั บ ผิ ด ชอบ(Responsibility)โดยเริ่มแรกใหเด็ก เกิด ความรูสึกวาเขาเปน
คนหนึ่งที่เปนเจาของ เปนผูที่ตองรวมรับผิดชอบตอสวนรวม
5. ความมีใจกวาง (Open – Mindedness) โดยการที่ใหเด็กรูจักยอมรับฟงความคิดเห็น
ของคนอื่น เทาๆกับความคิดของตน
6. ความคิด สรางสรรค(Creativeness)โดยการใหเด็กเปน คนรูจักสังเกตสนใจใน
สิ่งแวดลอม ใหเด็กคิดดวยวาขณะที่เขาทํางานนั้นทําไปทําไม เพื่ออะไร ทําอยางไรจึงจะดีขึ้นกวา
ที่เคยปฏิบัติมา
7. ความคํานึงถึงผูอื่น (Concern for Others) โดยการใหเด็กรูถึงปญหาความตองการ
และความสนใจของบุคคลอื่น ซึ่งถาเด็กเกิดความรูสึกเชนนี้บอยๆ จะกลายเปนนิสัยนําไปปฎิบัติ
ทั้งที่บาน โรงเรียน และชุมชน
8. การปรับตัวเขากับสังคม (Social Adjustment) สิ่งที่จะทําใหเด็กปรับตัวเขากับสังคม
ไดดี เชนการใหเด็กมีความรับผิดชอบรวมกับคนอื่นๆวางแผนการทํางานรวมกัน และคํานึงถึงกลุม
เปนสําคัญจะเปนไปไดก็อยูที่ลักษณะดังกลาวที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคทางการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษามุงฝกการกระทําที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเพื่อจะไดสามารถดําเนินชีวิต
ในสังคมอยางสรางสรรคและสัน ติสุขปจ จัยสําคัญอยางหนึ่งที่จ ะทําใหวิชาสังคมศึกษาบรรลุ
เปาหมาย คือการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้น
ซึ่งการศึกษาสภาพการเรียนการสอนในปจ จุบันพบวาครูมักจะสงเสริมใหผูเรียนมีการแขงขัน
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เปนรายบุคคลเปนสวนใหญ...ซึ่งระบบการศึกษาในลักษณะเชนนี้จึงไมเอื้ออํานวยตอการทํางาน
กลุมหรือการรวมมือกัน จึงถือไดวาเปนการขัดแยงตอหลักประชาธิปไตย ในขณะเดียวกันโรงเรียน
ก็ไมสามารถฝก ใหผูเรียนพัฒ นาตนเองเพื่อสว นรวมแตยังคงใชวิธีใ หร างวัลผูเรียนจนลืมการ
รว มมือที่เหมาะสมและการปฏิบัติรักษากติกาการทํางาน ทั้งนี้เพราะยังเห็นแกรางวัลและการ
เอาชนะเปนสําคัญมุงเอารัดเอาเปรียบ เสียสละไมเปน แพไมเปน(โกวิท ประวาลพฤกษ 2529 : 19)
ลัก ษณะการแขงขันดังกลาวมีแนวโนมที่จะทําใหเด็กใชการแขงขันเพื่อแยงชิงผลประโยชนกัน
มากกวาการแกปญหาโดยการรวมมือกัน มุงมั่นที่จะเอาชนะโดยใชความพยายามทุกรูปแบบ ไมวา
จะอยูในกติกาหรือไมก็ตาม ยอมมีผลในการทําลายตอสวนรวมมากกวาผลสําเร็จ ซึ่งสภาพปญหา
ทางสังคมที่พบเห็น อยูเปน ประจําจะเปนดัชนีบงบอกคุณภาพของระบบการเรียนการสอนได
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ก็พบปญหาทํานองเดียวกัน ดังที่ ลาวัลย ถนองจันทร
(2525 :51, อางถึงใน ปนัดดา อางศิริน 2531 : 3) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรมัธยม
ศึกษาพุทธศักราช 2521 สรุปวาผูสอนวิชาสังคมศึกษาสวนใหญใชวิธีการสอนแบบบรรยายและ
ใหนักเรียนทองจํารายละเอียดขอเท็จจริงตาง ๆ จากคูมือครู.เนนกิจกรรมผูสอนเปนหลักโดยผูสอน
บอก เลา อธิบาย สาธิต หรือใหเนื้อหาความรูแกนักเรียนโดยผูเรียนจะเนนการฟงเพียงอยางเดียว
ซึ่งจะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยตรงซึ่งสอดคลองกับ ลาวัณย วิทยาวุฒิกุล
(2533 : 24) และกรมวิชาการ (2540 : 8-9) ที่สรุปไดวาปญหาที่ทําใหการเรียนการสอนวิชาสังคม
ศึก ษาขาดประสิทธิภ าพประการหนึ่งก็คือครูยังยึดการสอนแบบบรรยายและขาดเทคนิควิธีการ
ใหม ๆ นั ก เรี ย นส ว นใหญ ยั ง ไม ค อ ยมี โ อกาสได แ สดงความคิ ด เห็ น หรื อ ฝ ก ฝนการแกปญหา
ในระหวางการเรียนการสอนรวมทั้งยังไมคอยมีสวนรวมในการเรียนอยางทั่วถึงอีกทั้งมโนทัศน
เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในประเทศไทยนั้นยังเปนวิชาภูมิศาสตร ประวัติศาสตร
โดยแยกสอนเปน รายวิชาเนนการถายทอดเนื้อหาโดยมุงดานความรูความจําซึ่งเปนการเรียนรู
ระดับต่ําเปนสําคัญ แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักสูตรเปนการเนนการเรียนการสอน
แบบบูรณาการแลวแตแนวความคิดเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาของสังคมไทยก็ยังคงอยูในวงแคบ
จากจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาในปจจุบันมุงเนนใหผูเรียนเปนผูมีสมรรถภาพ
ทางการเรียนคือ พัฒนาทั้งทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย และทักษะทางสังคม การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ชวยใหนักเรียนเปนผูมีสมรรถภาพในทุกดานจึงควรไดรับการสงเสริม
ใหมากขึ้นในเรื่องกระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรูนั้น สุริยา ชางพลายแกว (2533 : 4)
กลาววา การที่ครูจะสอนใหนักเรียนไดรูเนื้อวิชาใดก็ตามปญหาสําคัญไมไดอยูที่ความยากงายของ
เนื้อหาสาระแตอยูที่วิธีการจัดเนื้อหาและวิธีสอนของครู โดยไมจําเปนวาผูเรียนจะเรียนอยูที่ไหน
หรือมีอายุเทาไรก็สามารถสอนใหผูเรียนเรียนรูได ดังนั้นจึงถือวาวิธีสอนมีความสําคัญตอการเรียน
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ของนัก เรียน.โดยภาพรวมครูสวนใหญมุงเนนทําตามระเบียบของกรมวิชาการ.ซึ่งกรมวิชาการ
(2543 :12)ไดมีขอเสนอใหมีการพิจารณาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาดังนี้1) ระเบียบ
การวัดผลเนนการสอบมากกวาการเรียน ทําใหนักเรียนไมใหความสําคัญในการเรียน 2) การวัดผล
การเรียนเนนความจํามากเกินไป ไมเนนการพัฒนาทั้ง 3 ดาน คือพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย จิตพิสัย
และไมเนนความสามารถของนักเรียน 3) ขอสอบสวนใหญเปนแบบปรนัย ครูจริงจังกับตัวเลข
ของคะแนนมากเกินไป 4) ครูยังไมเขาใจถึงวิธีการวัดผลอยางถองแทมักใชการวัดผลโดยการสอบ
เพียงอยางเดียว 5) วิชาสังคมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํามาก แตยังไมมีการปรับปรุงแกไข
6)วิธีการวัดผลยังไมเหมาะสมและยังขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะวิธีการวัดผลของครูยังไมถูกตอง
และเปนระบบ (กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ 2540 : 8 – 9) ดังผลการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาในระดับประเทศของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 พบวาในวิชาสังคมศึกษานักเรียน
มีคะแนนโดยเฉลี่ยรอยละ 42.65 และมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑรอยละ 4.02 มีผลการเรียนใน
ระดับพอใชมีเพียงรอยละ 36.63 ผลการเรียนในระดับดีเพียง รอยละ 1.98 และตองปรับปรุงรอยละ
61.39 สวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับกลุมโรงเรียน (กลุมที่1)จังหวัดนครปฐมของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากผลการประเมิน พบวา นักเรียนมีคะแนนโดยเฉลี่ยที่ 30.27
จากคะแนนเต็ม 60 คะแนนและอยูในระดับเฉลี่ยรอยละ.50.45..ซึ่งเปนผลการเรียนระดับต่ํากวา
เกณฑที่กลุมโรงเรียนจังหวัดนครปฐมกําหนดไว คือรอยละ 60 และผลการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาในระดับกลุมโรงเรียน (กลุมที่2) จังหวัดนครปฐมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
พบวานักเรียนมีคะแนนโดยเฉลี่ยรอยละ 29.43 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน และอยูในระดับเฉลี่ย
รอยละ 49.05 ซึ่งเปนผลการเรียนระดับ ต่ํากวาเกณฑที่กลุมโรงเรียนจังหวัดนครปฐมกําหนดไว
คือรอยละ 60 สรุปจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาระดับ
กลุมโรงเรียนทั้งกลุม 1 และกลุม 2 ของจังหวัดนครปฐม มีผลการเรียนยังไมเปนที่นาพอใจ
เนื่องจากมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่กลุมโรงเรียนกําหนดไว กลุมที่ 1 ต่ํากวาเกณฑรอยละ 9.55
กลุมที่ 2 ต่ํากวาเกณฑรอยละ 10.95 (รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2543 2544 : 5) และจากรายงานผลการประเมินระดับผลการเรียนของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางปการศึกษา 2541 – 2543 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาสังคมศึกษา ส 204 ของนักเรียนไมเปนที่นาพอใจ นักเรียนมีระดับผลการเรียนระดับ
2 รอยละ 24.27 ระดับ 1 รอยละ 20.42 มีผลการเรียนไมผานเกณฑ ได 0 รอยละ 9.02 สวน
ระดับผล การเรียนระดับ 3 และ 4 อยูในเกณฑรอยละ 24.58 และ 21.65 ตามลําดับซึ่งสอดคลอง
กับรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
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อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2542 - 2544
ดังแผนภูมิที่ 1

คะแนนเฉลี่ยรอยละ
60
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ปการศึกษา 2542 - 2544
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52.33

เกณฑขั้นต่ําคือ รอยละ 60

40
30
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แผนภูมิที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา
2542 - 2544 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
ที่มา : ฝายวิชาการ,รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ปการศึกษา 2542 – 2544 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม.
จากแผนภูมิที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2542
พบวานักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ 46.14 และปการศึกษา2543 พบวา
นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ 49.62 สวนปการศึกษา 2544 พบวา
นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยรอยละ 52.33 สรุปจากผลการประเมินคะแนน
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งสิ ท ธิ ห น า ที่ ข องประชาชนตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2542 – 2544 โรงเรียน
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สิรินธรราชวิทยาลัย อยูในระดับเฉลี่ยรอยละ49.36ซึ่งเปนผลการเรียนอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ
เฉลี่ยที่กลุมโรงเรียนจังหวัดนครปฐมกําหนดไว คือรอยละ 60
จากการสัมภาษณ นิตยา ชังคมานนท 30 กันยายน 2544 หัวหนาหมวดวิชาสังคมศึกษา
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับปญหาในการจัด
การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาปรากฏวามีปญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนักเรียน
มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาระดับที่สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครปฐม และทางกลุม
โรงเรียนกําหนด ซึ่งพบวาสาเหตุหนึ่งนาจะมาจากการจัดการเรียนการสอนของครูที่เกิดจากกลวิธี
การสอนเนนใหนักเรียนสอบปลายภาคไดเทานั้น นักเรียนขาดการรวมมือกันเรียนรูรวมทั้งเนื้อหา
วิชาสังคมศึกษามีมาก จํานวนคาบในการเรียนการสอนมีนอย ใชวิธีเนนการบรรยายมาสูเนื้อหา
สาระเปนหลักและ กิจกรรมภายในโรงเรียนยังสอดแทรกในระหวางการเรียนอยูเปนประจําและ
วิธีสอนของครูอาจจะไมเหมาะสม สื่อการเรียนการสอนมีไมเพียงพอกับความตองการ ซึ่งเปน
ปจจัยที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
สิรินธรราชวิทยาลัยจึงต่ํากวาเกณฑมาโดยตลอด แตถาครูเลือกใชยุทธวิธีและจัดการเรียนการสอน
ที่เหมาะสมกับเนื้อหา เชน การสอนโดยใหนักเรียนไดเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ
เพื่อใหนักเรียนไดรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมชวยเหลือพึ่งพากันจะชวยใหเกิดความกระตือรือรน
อยากศึกษาคนควา มีความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้นทั้งนอกและในเวลาเรียน โดยที่นักเรียน
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นรวมกัน โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือ นักเรียนไดรวมมือกัน
เรียนรูเมื่อ มีปญหาสามารถถามครูตรงที่ไมเขาใจได ซึ่งเปนจุดที่ทําใหทุกคนไดรวมกันแกปญหา
เพราะทุกคนไดรวมมือกันเรียน เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายในการเรียนแตละครั้งจะชวยใหสมาชิก
ทุกคนที่เรียนแบบรวมมือกันเกิดความตื่นตัวอยูเสมอและวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู สามารถ
ฝก ใหผูเรียนมีความมั่นใจและเชื่อมั่นตนเองมากขึ้น กลาแสดงความคิดเห็น การจัดการเรียน
การสอนแบบรว มมือกันเรียนรูเปน เทคนิควิธีสอนที่นาสนใจวิธีหนึ่งและมีก ารนําไปใชอยาง
แพรหลายและมีเหตุผลสนับสนุนจากการศึกษาคนควาของนักวิจัยเปนจํานวนมาก ซึ่งมีการสรุปไว
ดังนี้คือ การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพิ่มความคงทน
ในการเรียนรู มีการใชเหตุผลระดับสูง เพื่อแกปญหา การประเมินคา การวิเคราะห การสังเคราะห
นักเรียนไดมีโอกาสใชการอภิปราย การตั้งคําถาม การสังเคราะหความรู เพิ่มความสามารถในการ
มองภาพรวม เนนการเรียนรูโดยทําความเขาใจเรื่องใหญกอนเรื่องยอย ทําใหความสัมพันธระหวาง
บุคคลและกลุมเปนไปในทางบวก ทั้งนี้เพราะผูเรียนไดติดตอซึ่งกันและกันไดทํางานรวมกันและ
ผู เ รี ย นจะชอบการเรี ย นในแบบดั งกล า วนี้ เ พราะมีกิจกรรมตอเนื่องเปน ผลใหผูเรียนมีความ
สัมพัน ธกัน และรักโรงเรียนมากขึ้น มีเจตคติทีดีตอครู มีความภูมิใจในตนเองสูง มีแรงจูงใจ
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ภายในสูง มีการสนับสนุนทางสังคมสูงขึ้น นักเรียนมีการปรับตัวทางจิตวิทยาดีขึ้น มีพฤติกรรม
ที่อยูกับงานมากขึ้น มีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียนตอการเรียนตอโรงเรียนตอครูและบุคลากรตาง ๆ
ในโรงเรียน มีทักษะการรวมงานและการประสานงานกันดีขึ้น จากผลการวิจัยของ สามารถ
สุขาวงษ (2537 : 96) พบวา นักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการเรียนแบบโครงการโดยใช
การเรียนแบบรวมมือและการสอนตามคูมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุม
และความคงทนในการเรียนรูแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนผลการวิจัย
ของอารมณ ชอบศิลประกอบ (2542 : 56)ไดศึกษาผลของการใชวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
ที่ใช เทคนิคสแตด STADในการเรียนการสอนเรื่องหลักธรรมในรายวิชาพระพุทธศาสนาสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูที่ใช
เทคนิคสแตด STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพฤติกรรมการทํางานกลุมสูงกวานักเรียนที่เรียน
โดยการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีเจตคติหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับผลการวิจัยของ วราภรณ บรรติ
(2543:บทคั ด ย อ )ได ศึ ก ษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติก รรมในการทํางานกลุมในกลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5โดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
กับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุมสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอน
ตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยดังกลาวชวยใหมั่นใจวาการ
จัดการเรียนสอนแบบรวมมือกันเรียนรู(Cooperative Learning)นาจะเอื้อตอสภาพชีวิตในปจจุบัน
ของนักเรียน เพราะเมื่อนักเรียนจบการศึกษาแลวตองเขาสูโลกของงานอาชีพในอนาคตที่มีระบบ
การทํางานในลักษณะกระบวนการกลุม ผูนํา ผูตาม การแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันและ
เนื่องจากการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูนักเรียนจะมีเปาหมายกลุมเดียวกันและชวยเหลือกันเพื่อ
ความสําเร็จของกลุม มีการทํางานรวมกันเปนกลุม มีการเสริมแรงใหคําชมเชยกัน เปนตน ซึ่งการ
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูนั้นเพื่อกระตุนใหนักเรียนรวมมือกันทํางาน การจัดนักเรียนเขากลุม
จะตองประกอบดวยนักเรียนที่เรียนเกง ปานกลาง ออน ซึ่งแตกตางจากการสอนแบบแบงกลุม
ทั่วไปโดยปกตินักเรียนแตละหองเรียนจะมีทั้งเด็กเรียนเกง ปานกลาง ออน คละกัน ดังนั้นการเรียน
การสอนในปจ จุบัน จึงควรใหนัก เรียนมีโ อกาสทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมและลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง รูจักการทํางานเปนหมูคณะและฝกทักษะการคิดตัดสินใจ รูจักการทํางานรวมกับผูอื่น
อยางมีความสุขสามารถนําเอาความรูที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวันได สามารถสุขาวงษ(2537 : 3)
ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดทําการ
ศึกษารวบรวมเกี่ยวกับสาเหตุที่ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไว จาก
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ผลการวิ จั ย และแนวคิ ด ของนั ก การศึ ก ษาพบว า สาเหตุ ที่ มี ผ ลต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ของนัก เรียนคือความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูและวิธีสอนของครู โดยครูจํานวน
ไม น อ ยที่ ยึ ด ตัว เองเปน ศูนยก ลาง ไมคอยมีการสอนเพื่อใหนักเรียนไดคิดและวิเคราะหตาม
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ 2539 : 88 - 108)ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของกรมวิชาการ(2538 : 51)
ที่พบวาวิธีสอนและกิจกรรมการสอนที่เสนอแนะไวในคูมือครูปฏิบัติตามไดยากจึงทําใหการเรียน
วิ ช าสั ง คมศึ ก ษาเป น วิ ช าที่ น าเบื่ อ และนั ก เรี ย นไม เ ห็ น คุ ณ ค า ทําใหการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ไมสามารถพัฒ นาผูเรียนไปสูก ารแสวงหาแนวทางในการแกปญหา ดังนั้นครูผูสอนควรตอง
ชว ยกันพัฒ นาศักยภาพในดานการเรียนการสอน ปรับปรุงพัฒนาวิธีการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน
โดยเนน ผูเรียนเปน สําคัญ รวมทั้งการบูร ณาการเรียนการสอนใหสอดคลองกันและฝกทักษะ
การทํางานกลุมเขาไปในเนื้อหาวิชา อันจะสงผลใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จผูเรียน
เกิดการเรียนรู เปนคนเกง ดี มีความสุข รูจักการวางแผน การตัดสินใจแกปญหาไดอยางรอบคอบ
และที่สําคัญคือสามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางมีความสุขซึ่งมีความสอดคลองกับ
แนวคิ ด เกี่ยวกับวิธีสอนแบบรว มมือกัน เรียนรู (Cooperative Learning)ซึ่งเปนวิธีก ารเรียนรู
แบบหนึ่งที่เนน ผูเรียนเปน สําคัญ(Child Centered)เพราะเปน วิธีสอนที่สงเสริมใหผูเรียนได
รว มมือกัน เรียนรูอยางจริงจังซี่งจะสงเสริมประสิทธิภ าพดานการเรียนการสอนไดเปนอยางดี
และเปน การสอนที่เนน ทักษะการทํางานกลุม เสริมสรางปฏิสัมพัน ธร ะหวางกันภายในกลุม
แลกเปลี่ยนความรูและพัฒนาความคิด นักเรียนแตละคนจะไดรับประโยชนจากการสอนโดยที่
ตนเองจะไดเรียนรูเพิ่มขึ้นจากการที่คนอื่นสอนและตนเองสอนคนอื่น จอหนสันและจอหนสัน
(Johnson and Johnson 1992 : 44) ซึ่งวิธีสอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูมีหลายแบบเชน
แบบจิกซอร แบบรวมกันคิด และแบบกลุมชวยสอนเปนรายบุคคล ซึ่งผูวิจัยไดเลือกใชวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD และเทคนิค TGT ในการสอนวิชาสังคมศึกษาในการ
วิจัยครั้งนี้ ดวยสภาพปญหาและเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาที่ข องประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริยเปนประมุขและทักษะการทํางานกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
สิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สังกัดกรมสามัญศึกษาโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
เทคนิค STAD กับ TGT และวิธีสอนตามแนวคูมือครู ซึ่งเปนเรื่องและเนื้อหาที่ยังไมเคยมีผูใดทํา
การวิจัยมากอน และผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาวิธีสอนในวิชาสังคม
ศึกษาในเนื้อหาอื่น ๆ อยางเหมาะสมและมีประสิทธิผลตาม วัตถุประสงคของหลักสูตรตอไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิและหนาที่ของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ์ เ ป น ประมุ ข และศึ ก ษาทั กษะการ
ทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม
ที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและการสอนตามแนวคูมือครู ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา
จากแนวคิดและงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีรวมมือกันเรียนรู ซึ่งมีผู
ให ค วามหมายแนวคิ ด รวมทั้ ง หลั ก การของวิ ธี ก ารสอนแบบร ว มมื อ กั น เรี ยนรูไวหลายทาน
โดยเฉพาะแนวคิดและผลการศึกษางานวิจัยของ จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson
1987 : 18) ; สลาวินและคณะ (Slavin and other 1995 : 4 - 5)ไดใหความหมายของการจัดการเรียน
การสอนแบบรวมมือกันวาเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูใหนักเรียนตั้งแต 2 – 6 คน
เขากลุมกันโดยที่ในแตละกลุมจะประกอบดวยนักเรียนทั้งเกง ปานกลาง ออน คละกัน รวมมือกัน
เรียนรูหรือรว มทํากิจกรรมจนบรรลุเปาหมายของกลุม ของสมาชิก แตละคนในกลุมยอมรับ
กันและกัน โดยที่ทุกคนชวยเหลือสนับสนุนและจะตองรับผิดชอบตอตนเองและตองานของกลุม...
ซึ่งวิธีการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีหลายเทคนิคเชน
1) เทคนิค STAD : Student Teams Achievement Divisions
2) เทคนิค TGT : Teams Games Tournaments
3) เทคนิค CIRC : Cooperative Integrated Reading and Composition
4) เทคนิค TAI : Teams Assisted Individualization
5) เทคนิค Jigsaw
6) เทคนิค Jigsaw II
7) เทคนิค LT : Learning Together
8) เทคนิค GI : Group Investigation
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีสอนวิชาสังคมศึกษา พบวามีวิธีสอนหลายวิธี
ที่สามารถพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู (Cooperative Learning) ดังที่ผลการวิจัยของ สุรชาติ มานิตย (2530:42)ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและบุคลิกภาพประชาธิปไตยของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ดวยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยการเรียนเปนทีมกับการสอนตามคูมือครู พบวา
นัก เรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาที่สอนดวยการเรียนเปนทีมกับการสอนตามคูมือครูมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและบุค ลิกภาพประชาธิปไตยแตกตางกันจากนัก เรียนที่สอนตามคูมือครูอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชนิสา ตุไตลา (2540:บทคัดยอ)
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ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวาง
การสอนแบบร ว มมื อ กั น เรี ย นรู กั บการสอนปกติใ นกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต พบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบ
TGT สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักเรียนเกง ปานกลาง และออน ในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนความกาวหนาไมแตกตางกัน
สอดคลองกับงานวิจัยของจินตนา กิจบํารุง (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูและวิธีสอนตามคูมือครู พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบ
การสอนแบบรว มมือกันเรียนรูสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 จากงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวาการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เปนวิธีสอนที่
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นไดและเหมาะกับการเรียนการสอน
วิ ช าสั งคมศึกษา.ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิด ของนักการศึกษาตอไปนี้มา
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังที่จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson 1987 : 18,
อางถึงใน อรุณศรี เหลืองธานี 2542 : 10)ไดกลาวถึงหลักการและแนวคิดในการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบรวมมือกันไวดังนี้คือการเรียนแบบรวมมือกันเปนวิธีการจัดประสบการณเรียนรู
ใหกับนักเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละ 3 – 5 คนสมาชิกในกลุม มีความแตกตางกัน เชน เพศ
เชื้ อ ชาติ ตลอดจนความสามารถทางการเรียนของสมาชิก แตละกลุมจะมีนัก เรียนที่มีร ะดับ
ความสามารถสูง ปานกลาง ต่ํา คละกันสมาชิกในกลุมมีปฏิสัมพันธกัน รับฟงความคิดเห็น
ตลอดจนช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น สมาชิ ก ในกลุ ม ทุ ก คนจะต อ งรั บ ผิ ด ชอบและมุงประสบ
ความสําเร็จในการเรียนรวมกัน
อาโจสและจอยเนอร (Ajose and Joyner 1990 : 198) กลาววา การเรียนแบบรวมมือกัน
เรียนรูเปน กระบวนการซึ่งนักเรียนที่มีความสามารถตางกันอยูรวมกันเปนกลุมเล็ก.ๆ ทํางาน
รวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกัน..ซึ่งการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูจะตองประกอบดวยลักษณะ
ที่สําคัญ 5 ประการ คือ 1) การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 2) การมีปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด 3)
ความรับผิดชอบของตนเองตองานที่ไดรับมอบหมาย 4) การใชทักษะทางสังคม 5) การใชทักษะ
กระบวนการกลุ ม ในการเลื อ กใช รู ป แบบการเรี ย นที่ เ หมาะสมกั บ เนื้ อ หาและเพื่ อ ให เ กิด
ประสิทธิภาพนั้น จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson) 1987 : 18 ; สลาวิน (Slavin )
1995 : 4-5 ; อรพรรณ พรสีมา 2540 : 70 ; วรรณทิพา รอดแรงคา 2540 : 98 )ไดกลาวไวตรงกันวา
วิ ธี ส อนแบบร ว มมื อ เปน วิธีก ารสอนที่ชว ยใหผูเรียนใชความสามารถเฉพาะตัว และศักยภาพ
ในตนเองรวมกันแกไขปญหาตาง...ๆใหบรรลุผลสําเร็จได โดยสมาชิกในกลุมตระหนักวาแตละคน
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เปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้นความสําเร็จของกลุมจึงขึ้นอยูกับความรวมมือและความสามารถของ
สมาชิกทุกคน การเรียนแบบนี้สมาชิกกลุมทุกคนจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูที่ครูสอนและ
ชว ยเพื่อนเรียนดวยเพื่อทุกคนจะไดประสบความสําเร็จรวมกัน วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
มี ห ลายวิ ธี แ ต ล ะวิธีจ ะมีโ ครงสรางแตกตางกัน และมีความเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชาที่
แตกตางกันไป นาตยา ปลันธนานนท (2537 : 209-213) ไดกลาวถึงความสําคัญของการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาไว ดังนี้คือ
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือทําใหผูเรียนไดเห็นความสําคัญของการทํางานกลุม เปนการจัด
การเรียนการสอนที่เนน ผูเรียนเปน สําคัญซึ่งคอนขางเหมาะสมกับวิชาสังคมศึกษา อัน เนื่อง
มาจากธรรมชาติของวิชาที่เกี่ยวของกับการเรียนรูเพื่อการดํารงชีวิตการอยูรว มกันในสังคม,
โดยเฉพาะเทคนิควิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบเทคนิค STAD และ TGT ซึ่งมีขั้นตอน
การสอนดังนี้ 1)ขั้นเตรียมผูเรียน ประกอบดวยการชี้แจงวัตถุประสงคของบทเรียน การชี้แจง
บทบาทหนาที่และวัตถุประสงคของการทํางานกลุม 2)ขั้นเสนอเนื้อหาสาระตอชั้นเรียนประกอบ
ดวยการทบทวนความรูเดิม การทําความเขาใจใหถองแท การอธิบายเนื้อหาใหมและยกตัวอยาง
ใหนักเรียนทั้งชั้นเขาใจชัดเจน 3)ขั้นกิจกรรมกลุมยอยประกอบดวย ครูแบงนักเรียนเขากลุมยอย
แบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตละกลุมมีนักเรียนที่มีความสามารถสูง
ปานกลาง และต่ํา ในสัดสวน 1 : 2 : 1 กลุมละ 4 คนครูแจกแบบฝกหัดและกระดาษคําตอบ
ใหผูเรียน 1 ชุด ตอผูเรียน 2 คน โดยใหนักเรียนฝกทําแบบฝกหัดกับคูของตน เนนการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันภายในกลุม สมาชิกในกลุมจะรวมกันอภิปรายปญหาจนแนใจวาทุกคนมีความเขาใจ
เนื้อหาอยางชัดเจน 4)ขั้นการทดสอบยอยหรือการแขงขันเกมวิชาการ สําหรับเทคนิค TGT เปนการ
ทําแบบทดสอบหรือแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหายอยที่เรียนจบแลวใชเวลาประมาณ 15 นาที
5)ขั้นการประเมินผลและมอบรางวัลครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน ประเมินผลการทํางาน
กลุมและมอบรางวัลแกก ลุมที่ทําคะแนนไดตามเกณฑที่ค รูตั้งไวถามีสิ่งที่ผูเรียนไมเขาใจครูก็
อธิบายเพิ่มเติม
การสอนตามแนวคู มื อ ครู เ ป น การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามแนว
ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้ 1)ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2)ขั้น
กิจกรรมการเรียนการสอน 3) ขั้นสรุปผล 4) ขั้นวัดและประเมินผล
จากการศึกษาแนวคิดและการวิจัยที่เกี่ยวของผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิ จั ย เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องสิทธิหนาที่ข องประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข.และทักษะการทํางานกลุมของนักเรียน
ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STADและเทคนิค TGT และวิธีสอนตาม
แนวคูมือครู ดังแผนภูมิที่ 2
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กลุมทดลอง

วิธีสอนแบบรวม
มือกันเรียนรูโดย
ใชเทคนิค STAD
และเทคนิค TGT

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสิทธิและหนาที่ของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด
การเรียนการสอนของครู

กลุมควบคุม

วิธีสอนตาม
แนวคูมือครู
ของกระทรวง
ศึกษาธิการ

ทักษะการทํางานกลุม

แผนภูมิที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู และวิธีสอนตามแนวคูมือครู
2. เพื่อศึกษาทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา.เรื่ อ งสิ ท ธิ ห น า ที่ ข องประชาชนตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู
ขอคําถามของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครูแตกตางกันหรือไม

16
2. ทักษะการทํางานกลุมในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการ
สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครูอยูในระดับใดและเปนอยางไร
3. ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ
การสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและตามแนวคูมือครูอยูในระดับใดและเปนอยางไร
สมมติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทัก ษะการทํางานกลุมในการเรียน.เรื่องสิทธิหนาที่
ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครูแตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
สิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ที่กําลังศึกษาวิชาสังคมศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2545 จํานวน 10 หองเรียน รวม 400 คน
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ที่กําลังศึกษาวิชาสังคมศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 จํานวน
2 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 80 คน เปนกลุมทดลอง 1 หองเรียนและกลุมควบคุม 1 หองเรียน กลุม
ทดลองใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
2. ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 2 ประเภท คือ
2.1 ตัวแปรอิสระ(Independent Variables) ไดแกวิธีสอน 2 วิธี คือ
2.1.1 วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STADและเทคนิค TGT
2.1.2 วิธีสอนตามแนวคูมือครู
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่อง สิทธิหนาที่ของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
2.2.2 ทักษะการทํางานกลุม
2.2.3 ความคิดเห็น ของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรว มมือกัน เรียนรูและ
วิธีสอนตามแนวคูมือครู
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3. เนื้อหา
เนื้อหาที่นํามาสรางแผนการสอน…เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยเปนประมุขจากเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาตามหลักสูตรมัธยม
ศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สาระที่ 2 : หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดํารงชีวิตในสังคม มาตรฐานที่ 2.1 : ปฏิบัติตนตาม
หนาที่ของการเปนพลเมืองดีคามกฏหมาย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันใน
สังคมโลกอยางสันติสุข และมาตรฐานที่ 2.2 : เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน
ยึ ด มั่ น ศรั ท ธาและะรงรั ก ษาไว ซึ่ ง การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พระมหากษัตริย
เปนประมุข ประกอบดวย เนื้อหาเรื่อง 1) ความหมายและความสําคัญของระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย.. 2) อํานาจอธิปไตยรัฐธรรมนูญ 3) สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน
4) หนาที่ของประชาชนตามกฏหมาย 5) บทบาท หนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
4. ระยะเวลา
ระยะเวลาในการดําเนินการทดลองสอนในภาคเรียนที่ 1 ปก ารศึกษา 2545
5 สัปดาห จํานวน 10 คาบ คาบละ 50 นาที โดยทําการสอนสัปดาหละ 2 วัน วันละ 1 คาบ คือ
วันจันทรและวันพุธ
ขอตกลงเบื้องตน
ในการทําการวิจัยครั้งนี้มีขอตกลงเบื้องตน ดังนี้การวิจัยครั้งนี้ไมไดศึกษาถึงสภาพ
แวดลอมและองคประกอบสวนตัวของนักเรียนแตมุงศึกษาเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอน
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข โดยใชเทคนิค STAD และเทคนิค TGT
นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะของการวิจัยครั้งนี้
ไวดังนี้
1.วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู(Cooperative Learning Methods)หมายถึงวิธีดําเนิน
การสอนของครู ซึ่งมีการแบงผูเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4 คน ที่มีความสามารถแตกตางกัน มารวม
กันเรียนรู แตละกลุมมีนักเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลาง และต่ํา ในสัดสวน 1 : 2 : 1 ทํางาน
รว มกัน สมาชิกภายในกลุมจะมีความรับผิดชอบรว มกันชว ยเหลือกันในการเรียนรูทํางานและ
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ยอมรับในความสามารถของตนเองและสมาชิกคนอื่น มีความกาวหนาไปดวยกันและผลงาน
ของกลุมขึ้นอยูกับผลงานของทุกคนที่อยูในกลุม ซึ่งในการวิจัยใชเทคนิค STADและเทคนิค TGT
2. เทคนิค STAD : Student Teams Achievement Divisions) รูปแบบหนึ่งของวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรู โดยครูจัดสมาชิกในกลุม ๆ ละ 4 คนที่ประกอบดวยนักเรียน เกง 1 คน
ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน รวมมือกันเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมซึ่งประกอบดวยขั้นตอน
การดําเนินการแบบหนึ่งของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูดังนี้ คือ 1)ขั้นเตรียมผูเรียนประกอบ
ดวยการชี้แจงวัตถุประสงคของบทเรียนและวัตถุประสงคของการทํางานกลุม 2)ขั้นเสนอเนื้อหา
สาระตอชั้นเรียนประกอบดวยการทบทวนความรูเดิม การทําความเขาใจใหถองแท การอธิบายเนื้อ
หาใหมและยกตัวอยางใหนักเรียนทั้งชั้นเขาใจชัดเจน 3)ขั้นกิจกรรมกลุมยอย สมาชิกภายในกลุม
จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมกันอภิปรายปญหาจนแนใจวาทุกคนเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน 4)ขั้น
การทดสอบทําแบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนจบแลวใชเวลาประมาณ 15 นาที 5)ขั้นการ
ประเมินผลและมอบรางวัลครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน ประเมินผลการทํางานกลุมและ
มอบรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนไดตามเกณฑที่ครูตั้งไว
3. เทคนิค TGT : Teams Games Tournaments) เปนรูปแบบหนึ่งของวิธีสอนแบบรวม
มือกันเรียนรู โดยครูจัดกลุมนักเรียน กลุมละ 4 คน คละความสามารถ ประกอบดวยนักเรียนที่มี
ความสามารถสูง ปานกลาง และต่ํา ในสัดสวน 1 : 2 : 1 จัดใหมีการเรียนรูซึ่งปฏิบัติงานรวมกัน
โดยไมมีการสอบทุกสัปดาหแตอาจมีการจัดทีมใหมที่มีความสามารถเทากัน ใหแขงขันกันตอบ
ปญหาทุกสัปดาหโดยพิจารณาจากความสามารถของแตละบุคคล สมาชิกภายในกลุมจะมีการชวย
เหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น เพื่ อ ให ก ลุ ม ประสบความสําเร็ จ ประกอบขั้ น ตอนการดําเนิ น การดั งนี้
1) ขั้นเตรียมผูเรียน ประกอบดวย การชี้แจงวัตถุประสงคของบทเรียน การชี้แจงบทบาทหนาที่และ
วัตถุประสงคของการทํางานกลุม 2) ขั้นเสนอเนื้อหาสาระตอชั้นเรียน ประกอบดวยการทบทวน
ความรูเดิม การทําความเขาใจใหถองแท การอธิบายเนื้อหาใหมและยกตัวอยางใหนักเรียนทั้งชั้น
เขาใจชัดเจน 3) ขั้นกิจกรรมกลุมยอย สมาชิกภายในกลุมจะชวยเหลือซึ่งกันและกันจะรวมกัน
อภิปรายปญหาจนแนใจวาทุกคนมีความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน 4) ขั้นการแขงขันเกมวิชาการ
เปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนจบแลว ใชเวลาประมาณ 15 นาที
4. วิธีการสอนตามแนวคูมือครู หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดําเนิน
ไปตามแนวการสอนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ดังนี้ 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2) ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการบรรยายและการ
อภิปรายกลุมยอย 3) ขั้นสรุปผล และ 4) ขั้นวัดและประเมินผล
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5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่องสิทธิหนาที่ข องประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขซึ่ง
ประกอบดวยเนื้อหาเรื่อง 1)ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย.2)อํานาจอธิปไตยรัฐธรรมนูญ
3)สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน 4)หนาที่ของประชาชนตามกฏหมาย 5)บทบาท
หนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
6. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึงความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอการเรียน
การสอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบรรยากาศในการเรียนการสอน โดยวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู
7. ทักษะการทํางานกลุม หมายถึงความสามารถในการทํางานของบุคคลภายในกลุมซึ่ง
มีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน โดยปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนเองในการทํางานกลุมซึ่ง
ประกอบดวย ดานการเรียน การอภิปราย การแกปญหาความขัดแยง การเสนอผลงานและยอมรับ
มติกลุม
8. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่กําลังศึกษาวิชาสังคมศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน...เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและทักษะการทํางาน. ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู ผูวิจัย
ไดศึกษาวรรณกรรมและผลการวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของและไดนําเสนอดังนี้ คือ
1. หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2533
2. การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
3. ทักษะการทํางานกลุม
4. วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
5. วิธีสอนตามแนวคูมือครู ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
6. สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
7. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning Methods)
การเรียนการสอนปกติในชั้นเรียนที่ผานมานั้น…ครูจะเปนผูบอกหรือบรรยายอาจให
นักเรียนตอบคําถามทั้งหองหรือตอบทีละคนเมื่อครูเรียก ถานักเรียนคนใดตอบถูกก็จะไดรับคํา
ชมเชย นักเรียนคนนั้นก็จะดีใจ สวนนักเรียนที่ไมมีโอกาสตอบ หรือตอบไมถูกก็จะมีความรูสึก
ที่แตกตางออกไป บางก็เสียใจหรือผิดหวังที่ไมมีโอกาสตอบ นักเรียนจึงมักจะเฉยเสียเพราะเชื่อวา
อยางไรก็สูนักเรียนเกง ๆไมได หลังจากนั้นครูก็จะใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ซึ่งบางคนก็อาจจะ
ทําที่หองหรือกลับไปทําเปนการบาน ถาใครไมเขาใจใหถามครู การถามกันเองหรือการพูดคุย
ในหองเรียนอันเปนสิ่งที่ครูไมพึงปรารถนาของครู…นักเรียนจะพยายามทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ใหเสร็จภายในหองเรียนเพื่อจะไดไมตองนํากลับไปทําเปนการบาน ดังนั้นงานที่ตองใชความคิด
คิด คนจึงเปน งานที่นาเบื่อสําหรับนัก เรียนโดยเฉพาะงานที่ตองใชเวลามากๆ การเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (Cooperative Learning) เปนกระบวนการเรียนการสอนที่ผสมผสานกันระหวาง ทักษะ
ทางการอยูรวมกันในสังคม (Social Skill) และทักษะในดานเนื้อหาวิชาตาง ๆ ใชในการเสริม
การเรียนการสอนใหดีขึ้นโดยครูจะเปนผูริเริ่มฝกใหนักเรียนตองใชความรูและมีความสามารถ
ที่ตางกันทํางานรวมกันเปนกลุมได(Mixed Ability Group) โดยมีจุดมุงหมายในการชวยเหลือกัน
ภายในกลุมผูที่เรียนเกงกวาตองชวยเหลือผูที่เรียนออนกวาและตองยอมรับซึ่งกันและกันเสมอ
20
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โดยที่ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนภายในกลุม การจัดการเรียน
การสอนแบบรว มมือกันเรียนรู (Cooperative Learning)เปนที่นิยมมากในสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศในแถบ เอเชีย เชน สิงคโปร มาเลเซีย และบรูไน เปนตน ดังที่ ชัชว เถาวชาลี (2536 : 8)
ได ก ล า วถึ ง การจั ด การเรี ย นการสอนแบบร ว มมื อ กั น เรี ย นรู วาเปนการจัดการเรียนการสอน
ที่สงเสริมใหมีก ารรว มมือกัน เรียนรูร ะหวางครูและนักเรียนซึ่งเปนการพัฒนาทักษะทางสังคม
และสงเสริมประชาธิปไตยในหองเรียน อันจะเปนรากฐานที่นักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิต
ประจําวันได และสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น วิธีสอนแบบรว มมือกัน เรียนรูเปนวิธีก ารสอนที่ครูจัดใหนักเรียนเรียนรูรวมกันทํางาน
รวมกันเปนกลุมยอย โดยใหสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุมรวมกันชวยกัน
ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จโดยมีจุดมุงหมายรวมกัน สมาชิกกลุมมีการแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นซึ่งกันและกัน ทํางานเต็มความสามารถ มีการคิดรวมกัน ทํางานรวมกัน มีมนุษยสัมพันธที่ดี
ตอกันและรวมกันชวยเหลือพึ่งพากันทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ โดยมีผลงานของทุกคนคือผลงาน
ของกลุมและผลงานของกลุมคือผลงานของทุกคน วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยที่ครูจะเนน
การสอนใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูจากการที่ไดรวมมือกันเรียนรูและกลุมเขารวมกิจกรรมนั้น
มีพื้นฐานมาจากปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการ (Progressivism) ที่เนนการใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการจัดทิศทางการพัฒนาตนเอง จึงทําใหเกิดการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
ซึ่งจอหน ดุยว (John Dewey)ไดนําเสนอปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการขึ้นและไดรับการ
ยอมรับอยางแพรหลาย
แนวคิดที่สําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning) เปนยุทธวิธีในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยจัดใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆโดยทั่วไปจะจัดกลุมละ4–5 คน
แตละกลุมประกอบดวยนักเรียน ที่มีความสามารถในการเรียนสูง ปานกลาง และต่ําคละอยูในกลุม
เดียวกัน นักเรียนแตละคนตองมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกัน มีการชวยเหลือกันในการเชื่อมโยง
ความรูเดิมกับความรูใหมและชวยกันคิดแลกเปลี่ยนความรูจนทําใหกลุมประสบความสําเร็จ การที่
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหผูเรียนพึ่งพาอาศัยกันอยางสม่ําเสมอจะทําใหผูเรียนมีความกระตือ
รือรน ในการเรียนและบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อีก ทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะการ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดนอกจากแนวคิดดังกลาวขางตนยังมีนักการศึกษาอีกหลายคนไดทําการศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู และใหแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูดังนี้
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สลาวิน ( Slavin 1983 : 20 – 21) เชื่อวาการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูจะชวยใหผูเรียน
พัฒนาความภูมิใจในตนเอง กลาวคือผูเรียนจะเรียนดวยความสุขและ พัฒนาสติปญญาของตนเอง
อยางเต็มที่ พรอมกับเกิดความรูสึกที่ดีงามในทางสังคมและจากกระบวนการทํางาน
สลาวิน (Slavin 1987 :8) กลาววาการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู คือวิธีสอนรูปแบบ
หนึ่งซึ่ง นักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ ตามปกติกลุมละ 4 คน และการจัดกลุมตองคํานึงถึง
ความสามารถของนักเรียน เชนนักเรียนที่มีความสามารถสูง 1 คน ความสามารถปานกลาง 2 คน
และความสามารถต่ํา 1 คนโดยสมาชิกในกลุมจะตองชวยกันรับผิดชอบและชวยเหลือเกี่ยวกับ
การเรียนซึ่งกันและกัน
อาทซทและนิวแมน (Artzt and Newman 1990 : 448-449) ไดกลาวถึงการเรียนแบบ
รว มมือกันวาเปน แนวทางการเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ ซึ่งสมาชิกในกลุมทุกคนตองระลึก
เสมอวาพวกเขามีความสําคัญที่จะชวยใหกลุมประสบความสําเร็จหรือความลมเหลว ดังนั้นสมาชิก
ในกลุมตองชวยเหลือกันในการแกปญหาการเรียนรูรวมกัน ครูผูสอนมีหนาที่คอยใหความชวย
เหลือชี้แนะแหลงขอมูลและจัดหาสื่ออุปกรณใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเรียนรูอยางเต็มที่
อาโจสและจอยเนอร (Ajose and joyner 1990 : 198) กลาววาการเรียนแบบรวมมือกัน
เป น กระบวนการซึ่งนัก เรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน มาอยูรวมกันเปน กลุมเล็ก ๆทํางาน
รวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน
สลาวิน ( Slavin 1995 : 1 – 11, อางถึงใน วรรณี โสมประยูร และชาตรี มณีโกศล
2540 : 1 – 6) กลาววาวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning Methods)จะประกอบ
ดว ยเทคนิค หรือแบบการเรียนรูหลายๆแบบแตละแบบจะมีความเหมาะสมกับระดับการเรียนรู
ต า งๆกั น แตทุก ๆรูปแบบจะเนนในประเด็น สําคัญเดียวกัน ที่วานัก เรียนตองทํางานเพื่อเรียนรู
รวมกันและตองรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองและของเพื่อน ๆ ในกลุมดวย นอกจากนี้ การเรียน
รวมกันเปนทีมหรือเปนกลุมยังเนนที่เปาหมายของกลุม และความสําเร็จของกลุมเปนสําคัญ
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีลักษณะที่สําคัญดังนี้
1. ใชการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยนักเรียนที่เรียนเกงตองชวยนักเรียนที่เรียนออน
2. ใชปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด
3. ใชทักษะทางสังคม
4. ใชทักษะกระบวนการกลุม
1. ใชความรับผิดชอบในตัวเองตองานที่ไดรับมอบหมาย
ยุทธวิธีการเรียนรูแบบรวมมือมีหลายรูปแบบ จากผลการวิจัยพบวา วิธีการเรียนรูแบบ
รวมมือกันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดตองมีองคประกอบที่สําคัญดังนี้
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1. มีการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม
2. สมาชิกทุกคนมีสวนรับผิดชอบรวมกัน
3. ทุกคนมีโอกาสเทากันที่จะประสบผลสําเร็จ
เปาหมายกลุมคือ การเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมที่แมจะมีความแตกตางกันจะรวมกัน
ปฏิบัติงานชวยเหลือกันและกันและทุกคนไดรับความดีความชอบเทาเทียมกันสมาชิกทุกคนมีสวน
รับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติ กลาวคือสมาชิกกลุมแตละคนจะมีสวนรับผิดชอบในการเรียนรูที่ไดรับ
มอบหมาย สมาชิกมีโอกาสเทาเทียมกัน ที่จะประสบผลสําเร็จถาทุกคนพยายาม เขาจะไดรับรางวัล
โดยเฉพาะเมื่อทําคะแนนไดสูงกวาเดิม และคะแนนกลุมก็จะพัฒนาขึ้นดวย
ดังนั้นจึงกลาวไดวา วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมยอย โดยใหสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบตอตนเอง
และตอกลุมรวมกัน ชวยกันทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จโดยมีจุดมุงหมายรวมกัน สมาชิก
กลุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทํางานอยางเต็มความสามารถ มีการคิดรวมกัน
มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกันและรวมมือกันทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ
ประโยชนและความสําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
ผลจากการนําวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูไปใช ไดขอสรุปวาวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู จะชวยใหนักเรียนไดฝกฝนและพัฒนาทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น รูจักการแกปญหา
การตัดสินใจการแสวงหาความรูใหมและการยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะชวยใหนักเรียน
ไดเรียนรูอยางมีความสุข พรอมกับพัฒ นาความดีงามความรูความสามารถซึ่งมีนักการศึกษา
หลายทานไดก ลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูดังที่ สุรศักดิ์ หลาบมาลา
(2531 : 5, อางถึงใน ปยะฉัตร ขาวแกว 2542 : 27) ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรู ดังนี้
1. นักเรียนที่เกง เขาใจคําสอนของครูไดดี สามารถเปลี่ยนคําสอนของครูเปนภาษาพูด
ของตนในวัยเดียวกันกับเพื่อน แลวอธิบายใหเพื่อนฟงได จึงทําใหเพื่อนเขาใจไดดีขึ้น
2. นัก เรียนที่ทําหนาที่อธิบายบทเรียนใหเพื่อนฟง จะเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น คือ
ยิ่งสอนยิ่งเขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น
3. การสอนเพื่อนเปน การสอนแบบตัวตอตัว ทําใหนักเรียนไดรับความเอาใจใส
ชวยใหมีความสนใจมากยิ่งขึ้น
4. นักเรียนทุกคนตางก็พยายามชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะครูคิดคะแนนเฉลี่ยของ
ทั้งกลุมเทากัน
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5. นัก เรียนทุกคนเขาใจดีวาคะแนนของตนมีสวนชวยเพิ่มหรือลดคาเฉลี่ยของกลุม
ดังนั้นทุกคนตองพยายามอยางเต็มที่ จะคอยอาศัยเพื่อนอยางเดียวไมได
6. นักเรียนทุกคนมีโอกาสฝกทักษะทางสังคม มีเพื่อนรวมกลุมและเปนการเรียนรูวิธี
การทํางานเปนกลุมหรือเปนทีมงานซึ่งจะเปนประโยชนมากเมื่อเขาสูระบบการทํางานอยางแทจริง
7. นักเรียนมีโอกาสเรียนรูกระบวนการกลุม เพราะในการปฏิบัติรวมกันนั้น ตองมีการ
ทบทวนกระบวนการทํางานของกลุม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือคะแนนของ
กลุมใหดีขึ้น
8. นักเรียนเกงจะมีบทบาททางสังคมในชั้นมากขึ้น เขาจะรูสึกวาเขาไมไดเรียนหรือ
หลบไปทองหนังสือเฉพาะตน เพราะเขาตองมีหนาที่ตอสังคมดวย
9. ในการตอบคําถามในหองเรียน หากตอบผิดเพื่อนจะหัวเราะ แตเมื่อทํางานเปนกลุม
รวมมือกันเรียนรูนักเรียนจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน ถาหากตอบผิดก็ถือวาผิดทั้งกลุม คนอื่น ๆ
ก็อาจใหความชวยเหลือบาง ทําใหเด็กในกลุมมีความผูกพันกันมากขึ้น
กลาวไดวาการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู จะสงเสริมใหนักเรียนไดมีการฝกฝนและ
พัฒนาทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น รูจักแกปญหา ตัดสินใจ ยอมรับ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ทําใหก ารเรียนแบบรว มมือกัน เรียนรูของนักเรียนไดผลดีกวาการเรียนแบบเดิมที่ครูเปนผูสอน
หรืออธิบายแตเพียงฝายเดียว และเปน การสรางเสริมพฤติกรรมการทํางานกลุมไดเปนอยางดี
ชูศรี สนิทประชากร (2534 : 46 – 47, อางถึงใน ปยะฉัตร ขาวแกว 2540 : 28) ไดกลาวถึงประโยชน
และความสําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูไวดังนี้ 1)เปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
ที่ดีขึ้น และความรูนั้นจะคงทนถาวร 2)ทําใหนักเรียนรูจักการใชเหตุผลมากขึ้นมีความเขาใจ
ในเรื่องนั้นลึกซั้งและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 3)มีแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกที่จะเรียนรู
มากขึ้น 4)นักเรียนสนใจในการทํางานและลดความไมเปนระเบียบวินัยของหองเรียนลงไดมาก
เพราะทุกคนทํางานรวมกัน 5)ไดรับแนวคิดและมีความสามารถมากขึ้นจากเพื่อนดวยการชวยเหลือ
งานกลุม 6) มีการยอมรับในความแตกตางระหวางเพื่อนในดานตาง ๆ เชน ลักษณะนิสัย เพศ ความ
สามารถและระดับของสังคม และลักษณะแตกตางอื่น ๆของเพื่อนแมกระทั่งสีผิว ในสหรัฐอเมริกา
ไดใ ชวิธีนี้กับการเรียนการสอนและประสบความสําเร็จ ทําใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน
7) มีการชวยเหลือสนับสนุนกันในดานตาง ๆ 8)มีสุขภาพจิต การปรับตัว และการทํางานใน
สถานที่ เ ป น ธรรมชาติ ดี ไ ม ตึ ง เครี ย ด 9)มี ก ารใช ค วามสามารถของตนอย า งเต็มที่ที่จ ะคอย
ชวยเหลือเพื่อน 10)มีทักษะทางดานสังคมมากขึ้น 11)มีทัศนคติที่ดีตอการเรียน ตอเพื่อนรวมชั้น
และตอโรงเรียน สอดคลองกับ สุรีย บาวเออร (2535 : 19 – 20) และบุญชม ศรีสะอาด (2537 : 122)
ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูไวดังนี้ 1)นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร
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การเขาสังคม การเปนผูนําและการอภิปรายกลุมได 2)มีความนับถือตนเองเพราะวาไดชวยกัน
แกปญหาของกลุมไดสําเร็จ 3)มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันทําใหนักเรียนไดเรียนรู
สิ่งใหม ๆจากหลาย ๆทัศนะ 4)เกิดแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากทุกคนมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จในการเรียนสูง 5) สงผลทางดานจิตพิสัย (Affective) ทําใหนักเรียนสามารถอภิปราย
ตามที่ตนรูสึก 6)นักเรียนที่เรียนออนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นทํากิจกรรมและสามารถประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนเทากับผูอื่น 7)สงเสริมดานความคิด (Cognitive) นักเรียนรูจักใชเหตุผล และ
รูจักใชความคิดอยางรอบคอบ 8)สงผลทางดานสุขภาพจิต (Psych๐l๐gical Health) และนักเรียน
รูสึกวาไดรับการยอมรับ 9)มีทัศนะคติที่ดีตอกัน ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของ กุลยา เบญจกาญจน
(2538 : 18) และสมศักดิ์ ขจรเจริญกุล (2538 : 21 – 22) ที่ไดกลาวถึงขอดีของการเรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรูวา เมื่อผูเรียนไดรวมมือกันเรียนรูแลวจะเกิดการเรียนรูไดดี มีการซักถามทําใหเกิดความ
กลาและไดทราบคําตอบในเรื่องที่ตนสนใจ หรือเรื่องที่ยังไมกระจาง โดยการอธิบายใหเพื่อนฟง
จะสงผลทําใหผูอธิบายมีความแมนยําในเรื่องที่เรียนมากขึ้น เพื่อนที่ฟงเกิดความเขาใจอยางชัดแจง
ผูเรียนก็ไดพัฒนาการเรียนเปนกลุมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคนที่เรียนออนไดเรียนรูจาก
คนที่เกงกวา ซึ่งจะมีความตั้งใจชวยเพื่อน ๆ เพื่อยกระดับผลงานของกลุมใหสูงขึ้น สงผลดีใหกับ
สมาชิกทุกคนในกลุม ดังนี้ 1)เปนการสรางทัศนคติและคุณคาตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก ปฏิสัมพันธทาง
สังคม การเรียนแบบรวมมือจึงชวยใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทัศนคติพื้นฐานและคุณคาในการ
รู จั ก คิ ด อย า งอิ ส ระทั้ ง ในและนอกห อ งเรี ย น 2)ช ว ยให ผู เ รี ย นรู จั ก สร างสรรคความคิด เห็น
แลกเปลี่ยนความคิดยอมรับและปรับเปลี่ยนความคิดของตนเองกับสมาชิกภายในกลุม การทํางาน
ร ว มกั น อาจจะประสบสิ่งที่ชอบและไมชอบผูเรียนก็จะรูจักปรับตัว เขาหากัน 3)ปฏิสัมพัน ธ
ในสังคมชวยใหมองเห็นตนเอง รูจักทัศนคติและคุณคาความสามารถของตนเองในสถานการณ
ตาง ๆ รวมทั้งสรางบุคลิกภาพความเชื่อมั่น การรูจักตนเองมากขึ้น 4)ชวยสรางกระบวนการเรียนรู
และความคิดสรางสรรค รูจักคิดอยางมีเหตุผลและเรียนรูทักษะการแกปญหาเปนกระบวนการ
ทางความคิดระดับสูง ซึ่งจะนําผูเรียนไปสูการสรางภาระงานแบบผูใหญ 5)มีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 6)มีความเขาใจการเรียนอยางลึกซึ้งและเพลิดเพลิน 7)ไดพัฒนาทักษะ
ความเปนผูนําและสงเสริมเจตคติที่ดีตอตนเองและผูอื่น 8)เห็นคุณคาของตนเองและภาคภูมิใจ
ในตนเอง 9)ไดเรียนรูอยางกวางขวางและสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตได และในทัศนะ
เดียวกัน นฤมล ยุตาคม (2541 : 35 – 36)ไดกลาวถึง ประโยชนที่ไดจากการเรียนแบบรวมมือกัน
เรียนรูคือ 1)เปนการจําลองประสบการณจริงในการทํางานรวมกันของกลุมคนในอาชีพตาง ๆ
ในการแกปญหาที่ยาก 2)การทํางานเปนกลุมจะไดทั้งความสนุกสนาน และความวิตกกังวลที่
เกี่ยวของกับงานการแกปญหานั้น ๆ การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูจะชวยใหหองเรียนเปน
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ที่รวมของความคิดและแนวทางการแกปญหาใหม ๆ 3)สงผลดีตอการพัฒนาทักษะทางสังคม
และพัฒนาความรูสึกเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 4)ทําใหไดใชพลังของตนในการทํางาน
ที่สรางสรรค ขณะเดียวกันก็สนองความตองการขั้นพื้นฐานในการมีปฏิสัมพันธกับผูอื่น 5) ชวยให
ผูที่มีพื้นฐานทางสังคมตางกันไดรวมมือกันทํางาน เมื่อเขารวมอยูในกลุมที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน
จะเกิดความรูสึกในทางที่ดีมากขึ้นตอกันและกันและตระหนักถึงความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
6)ช ว ยทําให นั ก เรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน ไดทํางานรวมกันในวิถีทางที่เปน ทางบวก
นักเรียนที่มีความรูพื้นฐานนอยสามารถจะมีปฏิสัมพันธกับกลุมเพื่อนนักเรียนที่อยูในเกณฑเฉลี่ย
และเกณฑสูงไดดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู นักเรียนจะรูสึกวาตนเองมีสวนทํางาน
และแบ ง ปน ใหกับคนอื่น อีกดว ย 7)เปนการใหความสําคัญกับนักเรียนและใหนัก เรียนเขามี
สว นรว มทําใหนัก เรียนมั่นใจในตนเอง เนื่องจากเขาไดเรียนรูบางสิ่งบางอยางดวยตัวเองจาก
การรวมมือกันทํางานมากกวาจะไดรับความรูที่เตรียมมาพรอมแลว ชวยทําใหนักเรียนเปนผูพอใจ
ในตนเองเปนผูนําตนเองและเปนผูที่เรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต
สรุปความสําคัญและประโยชนของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เปนการรวมมือกัน
เรียนรูอยางกวางขวางทําใหนักเรียนมีความเขาใจลึกซึ้งเรียนดวยความเพลิดเพลิน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สงเสริมใหเห็นคุณคาของตนและมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีเจตคติที่ดีตอกัน
พัฒนาทักษะความเปนผูนํา การสื่อสาร และการเขาสังคมไดดี
ลักษณะสําคัญของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1987 : 23 – 24 , อางถึงใน
ชีวพร ตปนียากร 2538 : 9 - 10) ไดสรุปถึงลักษณะสําคัญของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูไวดังนี้
1. สมาชิ ก กลุ ม มี ค วามรับผิด ชอบตอกลุมรวมกัน…“อยูดวยกันหรือตายดวยกัน”
ชวยกันทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จโดยมีจุดมุงหมายรวมกัน แบงขอมูลและอุปกรณระหวาง
สมาชิกของกลุม
2. สมาชิกกลุมมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ตอกัน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและกัน
3. สมาชิ ก กลุ ม แต ล ะคนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในตั ว เองต อ งานที่ ไ ด รั บมอบหมาย
จุดมุงหมายที่สําคัญคือ การที่แตละคนทํางานอยางเต็มความสามารถ
4. สมาชิกกลุมมีทักษะในการทํางานกลุม (Small Group Skills) และมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดี ครูสอนทักษะการทํางานกลุม และประเมินการทํางานกลุมของนักเรียน การที่จับใหนักเรียน
ที่ขาดทักษะการทํางานกลุมมาทํางานกลุมรวมกันจะไมประสบความสําเร็จ
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เทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning Techniques)
ในการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูนั้น เปนเทคนิคที่มุงเนนใหทุกคนเกิดการเรียนรูแบบ
รวมแรงรวมใจ สุมณฑา พรหมบุญ (2540 : 52) กลาววา นักเรียนจะตองไดรับการสอนเพื่อใหเกิด
การเรียนรูในเรื่องตางๆตอไปนี้
1. การแบงปน (Sharing)นักเรียนตองยอมรับวาตองมีการแบงปนชวยเหลือพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน ใครมีความรูมีขอมูล หรือแมกระทั่งมีหนังสือ สมุด อุปกรณการเรียนที่ไมไดใชในขณะนั้น
ก็จะเอามาแบงปนกับเพื่อน ๆ หรือใหเพื่อนยืมไปใชได
2. การชวยเหลือ (Helping) ทุกคนตองชวยเหลือพึ่งพากัน ดวยความจริงใจใครที่
พอจะชวยเหลือเพื่อนในเรื่องใดไดก็จะพยายามอยางเต็มที่ เชนชวยเหลือที่เรียนไมเขาใจใหเขาใจ
บทเรียน ชวยเพื่อนที่เรียนชาใหเรียนทัน ชวยเพื่อนที่ทํางานไมเสร็จใหทําเสร็จในสวนที่กระทําได
ชวยเพื่อนในการประสานงาน ติดตอ จัดหาขาวของเครื่องใชที่จําเปนตอการเรียน
3. การใหความรวมมือ (Cooperating) ทุกคนตองถือวาเปนหนาที่ที่จะตองใหความ
รวมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนของเพื่อนและของโรงเรียน เชน เพื่อนใหออกไปรวมแสดง
หนาชั้นเรียน สงเสริมใหกําลังใจใหเขารวมกิจกรรมกีฬา สันทนาการ ขนบธรรมเนียมประเพณี
และกิจกรรมเพื่อเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมทั้งหลาย นักเรียนตองเขารวมดวยความเต็มใจ
และอยางมีความสุข
สุมณฑา พรหมบุญ (2540 : 57 – 58, อางถึงใน ปยะฉัตร ขาวแกว 2540 : 30 – 31)
ไดกลาวถึงเทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูไวดังนี้
1. เทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ชวยเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดี นักเรียน
ในกลุมทุกคนจะชวยเหลือแลกเปลี่ยน ใหความรวมมือซึ่งกันและกัน ทําใหบรรยากาศในการเรียน
เปนกันเองและเปดเผย สมาชิกในกลุมทุกคนกลาถามคําถามที่ตนไมเขาใจ บรรยากาศเชนนี้จะ
นําไปสู ก ารอภิ ป รายซั ก ถามทั้ งในชั้ น เรี ย นและนอกชั้น เรียน อันจะนําไปสูการเรียนรูแบบ
ไรพรมแดน
2. เทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู จะทําใหเกิดการเรียนรูในกลุมยอย การทํา
ความเข าใจในความคิ ด รวบยอด หรื อ หลั ก การที่ สําคั ญ นั้ น ครู อ าจแบ ง ออกเปนกลุมยอย
เพื่ อเปด โอกาสใหนัก เรียนไดพูดคุย อภิปราย และซัก ถามจนเกิด ความเขาใจอยางแจมแจง
คนที่เรียนไวสามารถชวยเหลือคนที่เรียนชาเพื่อใหตามเพื่อนไดทัน ในบางโอกาสครูอาจทํางาน
อยางใกลชิดกับนักเรียนบางคนหรือบางกลุม ในขณะที่มอบหมายงานใหกับสมาชิกกลุมอื่น ๆ
ในชั้นใหทํางานมอบหมายใหอานตําราหรือทําแบบฝกหัด
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3. เทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู จะชวยลดปญหาขาดวินัยในชั้นเรียน ทุกคน
ในห อ งเรี ย นจะให กําลั ง ใจ ยอมรั บ ร ว มมื อ และช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น สมาชิ ก ในกลุ ม
จะรั บ ผิ ด ชอบในความสําเร็จ ของกลุม จึงจําเปน ตองรวมมือกัน พัฒนาเสริมสรางพฤติก รรม
ที่พึงประสงคใ หเกิดขึ้นในกลุม การขาดเรียน พฤติกรรมกาวราวอยางรุน แรง การโตเถียง
ในชั้นเรียนจึงไมปรากฏใหเห็น
4. เทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู จะชวยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลี่ยของทั้งชั้น การที่นักเรียนเกงชวยเหลือนักเรียนที่เรียนชา นักเรียนเกงจะเรียนรูความคิด
รวบยอดของหัวขอที่กําลังเรียนไดชัด เจนขึ้น ในขณะเดียวกันนักเรียนที่เรียนชายอมจะเรียนรู
ความคิดรวบยอดจากเพื่อน ซึ่งใชภาษาใกลเคียงกันไดงายขึ้นกวาเรียนจากครู ซึ่งครูอาจใชภาษา
วิชาการ ชั้นสูงและเขาใจยาก
5. เทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู จะชวยสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาความคิด
เชิงสรางสรรค ไดศึกษาคนควาทํางานและแกปญหาดวยตนเองผูเรียนมีอิสระที่จะเลือกยุทธศาสตร
การเรียนรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง
6. นักเรียนที่มีประสบการณในการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูสวนใหญ จะมีทักษะ
ในการบริหารการจัดการ การเปนผูนํา การแกปญหา มนุษยสัมพันธ การสื่อความหมายดีกวา
นักเรียนที่ไมมีประสบการณจากการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ทักษะดังกลาวถูกพัฒนาขึ้นได
จากการที่นักเรียนไดทํางาน อภิปราย ซักถาม ชวยเหลือ แลกเปลี่ยน และใหความรวมมือซึ่งกัน
และกัน
7. เทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูชวยเตรียมผูเรียนใหออกไปใชชีวิตในโลก
ของความเปนจริงซึ่งเปนโลกที่อาศัยความรวมมือมากกวาการแขงขันแบบเผชิญหนา หองเรียน
แบบรว มมือกัน เรียนรูจะสะทอนใหเห็นสภาพชีวิตจริงในอนาคตของผูเรียนภายหลังจากสําเร็จ
การศึกษา
องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
จากลักษณะของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู สามารถนํามาใชในการจัดการเรียน
การสอนไดโดย จัดองคประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ไดดังตอไปนี้
(สุจินต วิสวธีรานนท 2536 : 231 - 232)
1. สรางความรูสึก พึ่งพากันใหเกิดขึ้นในกลุมนัก เรียน โดยกําหนดวัต ถุประสงค
เกี่ยวกับการพึ่งพาชวยเหลือกันเพื่อนําไปสูความสําเร็จรวมกัน เชนใหศึกษาจากเอกสารที่ไดรับ
และตรวจสอบวา สมาชิกทุกคนในกลุมเขาใจเนื้อหาสาระในเอกสารนั้น และเพื่อสงเสริมให

29
มีการพึ่งพากัน ครูอาจจะกําหนดใหมีการใหรางวัลรวม(Joint Rewards) เชนถาสมาชิกทุกคนของ
กลุมใดไดคะแนนคิดเปนรอยละ 90 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม สมาชิกในกลุมนั้นจะไดรางวัลพิเศษ
(Bonus Point) อีกคนละ 5 คะแนน การสงเสริมการพึ่งพาอีกวิธีหนึ่ง ไดแก การแยกแหลงขอมูล
ที่จ ะใหนักเรียน เชนใหสมาชิกแตละคนมีขอมูลเพียงบางสวนของขอมูลทั้งหมดในการทํางาน
ที่ไดรับมอบหมาย แตกําหนดใหทั้งกลุมทํางานใหเสร็จ นอกจากนี้การสงเสริมการพึ่งพากัน
อาจทําไดโดยการใชวิธีกําหนดบทบาทของสมาชิกในกลุมเปนผูอาน ผูตรวจสอบ ผูใหกําลังใจ
และผูชี้แจงรายละเอียด
2. จัดใหมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียน เมื่อครูจัดใหมีความรูสึกพึ่งพากันแลว ครูตอง
เปดโอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน เพื่อชวยและสงเสริมการทํางานใหสําเร็จนักเรียนจะตอง
ซักถามและอภิปรายถึงสิ่งที่ไดเรียนรู อธิบายกันและกันใหเขาใจวิธีการทํางาน ที่ไดรับมอบหมาย
ชวยเหลือ สนับสนุนและใหกําลังใจแกกัน
3. จัดใหมีความรูสึกรับผิดชอบในสวนบุคคล วัตถุประสงคของการเรียนรูแบบรวมมือ
คือการทําใหสมาชิกแตละคนมีความสมบูรณหรือพัฒนาขึ้น นักเรียนเรียนดวยกันเพื่อให แตละคน
มีความสามารถสูงขึ้น มิใชจัดใหนักเรียนเปนกลุมเพื่อแกปญหาอุปกรณไมเพียงพอ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาว จึงตองมีการประเมินผลงานของแตละคนควบคูไปกับผลงานกลุม ภายใน
กลุมจะตองทราบวาสมาชิกคนใดตองการความชวยเหลือ ตองใหสนับสนุน หรือตองการกําลังใจ
เพื่อใหงานประสบผลสําเร็จ อีกทั้งตองทําใหทุกคนทราบวาเขาไมสามารถกินแรงเพื่อนในกลุมได
4. จัดใหมีความรูเกี่ยวกับทักษะสังคม…ครูจะจัดวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเพื่อให
ประสบความสําเร็จไดนั้น จะตองอาศัยทักษะระหวางบุคคลและทักษะระหวางกลุม ถานักเรียน
ไม มี ทั ก ษะสังคมจะเปนการยากที่ก ลุมการเรียนแบบรวมมือกัน เรียนรูจะประสบความสําเร็จ
ครูจะตองจัดสอนทักษะสังคมที่จําเปนในการทํางานรวมกันใหแกนักเรียน และเตือนใหนักเรียน
ใชทักษะดังกลาว ตัว อยางทักษะสังคมที่ตองมีการสอนไดแก ความเปนผูนํา การตัดสินใจ
การสรางความไวเนื้อเชื่อใจ การสื่อสารและทักษะการจัดการกับขอขัดแยง
5. จั ด ใหมีกระบวนการกลุม ครูจ ะตองใหสมาชิก ของกลุมไดรว มกัน อภิปราย
วากลุมของตนทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคไดเพียงใด และจะทําใหความสัมพันธในการทํางาน
คงอยูไดอยางไร กลุมจะตองระบุการกระทําของสมาชิกที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน และ
ตกลงกันวาการกระทําใดควรคงไว และการกระทําใดควรละเวนกระบวนการกลุมจะชวยใหขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับการทํางานกลุมแกนักเรียน ความสําเร็จของกระบวนการกลุมอยูที่การใหเวลา
อย า งเพี ย งพอแกนัก เรียน เตือนใหนักเรียนใชทักษะสังคมขณะทํางานในกลุม และอธิบาย
ความ คาดหวังของครูอยางชัดเจนวาตองการอะไร
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บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
บทบาทที่สําคัญของครูในการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ชูศรี สนิทประชากร
(2534 : 42, อางถึงใน อนุสรณ สุขาตานนท 2536 : 37) กลาววา ครูจะตองตั้งจุดมุงหมายในการ
สอนทั้งในดานวิชาการและอื่น ๆ (Academic and Collaborative Skills Objectives) ซึ่งจุดมุงหมาย
หลังนี้จ ะเปน ลัก ษณะของการทํางานรว มกันวาตองการใหมีลักษณะอยางไรอาจเปนทักษะการ
ทํางานกลุมหรือการเขาสังคม (Social Objective) นอกจากการที่ครูตั้งจุดมุงหมายของการสอน
ใหชัด เจนแลว ครูควรเอาใจใสในเรื่องของการจัดกลุมดว ย ซึ่งเรื่องการจัดกลุมนี้นับวาเปน
สิ่งสําคัญอยางยิ่งในการเรียนรูโดยการรวมมือ เพราะการจัดกลุมไมเหมาะสมนั้น จากการวิจัย
พบวาจะสงผลตอการเรียนรูอยางยิ่ง ครูควรพิจารณาองคประกอบของการจัดการกลุมลักษณะใด
กลุมอาจจัดเปนลักษณะเดียวกัน (Homogeneous) หรือลักษณะคละกัน (Heterogeneous) ลักษณะ
ดังกลาวไดแก เพศ อายุ เชื้อชาติ สีผิว ความสามารถ ความสนใจ หรืออื่น ๆ จะจัดแบบใดอยางไร
ขึ้นอยูกับดุลพินิจของครูวาตองการจุดมุงหมายอื่น ๆ อะไรอีกบาง นอกเหนือจากจุดมุงหมาย
ทางวิชาการ ดังนั้นครูตองพิจารณาวากิจกรรมใดบางที่จะจัดกลุมเพื่อการเรียนรูแบบรวมมือกัน
แนวทางการจัดกลุม ซึ่งกลุมจะตองพิจารราและตัดสินใจวา
1. การจัดกลุมจะวางอยางไร เชน

2 คน

3 คน

4 คน

5 คน

2. สมาชิกกลุมใครจะเปนผูเลือกให ครูเลือกหรือเด็กเลือกเองแตโดยทั่วไปจากการวิจัย
พบวา การเรียนรูจะดีครูควรเปนผูเลือกให
3. ระยะเวลาที่กลุมอยูดวยกันควรยาวนานแคไหน การเรียนรูจึงจะประสบผลดี ครูควร
จะตองพิจารณาตามความเหมาะสม
4. การเตรียมเอกสารหรืออุปกรณสําหรับผูเรียนวาควรจะมีชุดเดียวสําหรับของกลุม
เพื่อใชรวมกันหรือจัดแบงเปนหลายสวนหลายชุด แยกตามสมาชิกกลุม แลวมารวมกันใชทีหลัง
ก็แลวแตครูวาแบบไหนจะเหมาะสม
5. การกําหนดบทบาทของสมาชิกกลุม (Role Assignments) การที่ครูกําหนดบทบาท
ของสมาชิก กลุม นับวาเปน สิ่งสําคัญมากเพราะทุกคนจะตองรับรูและเรียนรูเพื่อจุดมุงหมาย
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ของการเรียนรวมกัน สมาชิกในกลุมควรตองมีหนาที่และบทบาทโดยเสมอภาคกัน ซึ่งในขอนี้
พบวาถาไมไดกําหนดบทบาทหนาที่ใหนัก เรียนแลว บางคนในกลุมอาจไมทําอะไรซึ่งจะเกิด
ปญหาและความขัด แยงอยูเสมอ ดังนั้น ครูควรจะกําหนดบทบาทหนาที่ของนัก เรียนในกลุม
แตละคนดังนี้คือ
ก. ผูนํากลุม – ทํางานใหลุลวง
ข. ผูสรุป – สรุปผลการเรียนรู
ค. ผูตรวจสอบ – ตรวจสอบทุกคนในกลุมใหรูรวมกันหมด
ง. ผูชวย – คอยชวยเหลือใหความคิดวาถูกตองหรือไม
จ. ผูชี้แนะ – คอยเพิ่มเติมความคิด ขยายความรู
ฉ. ผูหาขอมูล – หาเอกสารขอมูลใหกลุม
ช. ผูกระตุนเตือน – คอยใหกําลังใจและกระตุนใหทํางาน
ซ. ผูสังเกต – ดูแลวาทุกคนทําหนาที่ของตนหรือยัง ไมออกนอกเรื่อง
การกําหนดบทบาทนี้นอกเหนือจากการใหความรูแลกเปลี่ยนความคิดหรือทํางาน รวม
กันเพื่อใหไดงานตามจุดมุงหมายรวมกันนั้น ก็เพื่อใหทุก ๆ คนไดรูจักหนาที่ของตนและ
รวม
ทํางานกลุมไปไดดวยดี ซึ่งนับวาเปนเทคนิคอยางหนึ่งที่ครูควรใชในอธิบายและฝกใหทุกคนไดทํา
หนาที่อยางหนึ่งอยางใดการทํางานกลุม แตถากลุมแบง 4 คน หนาที่ควรมีดังนี้
ก. ผูนํากลุม (Leader)
ข. ผูอธิบาย (Explainer)
ค. ผูตรวจสอบ (Checker)
ง. ผูกระตุนเตือนหรือใหกําลังใจ (Encourager)
เมื่ อ แบ ง กลุ ม และให บ ทบาทสมาชิ ก กลุ ม แล ว ครู ค วรจั ด ใหเด็ก ทุกคนไดมีหนาที่
อย า งหนึ่งอยางใดและไดรวมมือกัน เรียนรูทําผลงานรวมกัน โดยนํามาสงครูซึ่งผลงานนี้ครู
จะไมไดพิจารณาแตผลงานนั้น ๆอยางเดียวแตพิจารณาการทํางานกลุมของนักเรียนดวย รวมทั้ง
เวลาที่นัก เรียนใชทั้งนี้ก็แลวแตวาครูไดตั้งจุด มุงหมายอยางไร งานของกลุมนั้นอาจใชวิธีการ
ทดสอบหรืออาจถามจากสมาชิก คนใดคนหนึ่งซึ่งยอมสงผลรวมถึงคะแนนของคนอื่น ๆดวย
เพราะนัก เรียนเปน ตัว แทนของกลุม ครูอาจประเมินผลดวยการซักถามถึงการไดมาซึ่งผลงาน
วิธีการทํางานของกลุมแลวจึงใหคะแนน แตอยางไรก็ตามวิธีการตัดสินดวยคะแนนอาจจะใชได
ไมเหมาะสมทุกกรณี ครูอาจใชการใหรางวัลอื่นๆ ควบคู กันไปดวย อยางไรก็ตามบทบาทของครู
ที่สําคัญคือ ครูควรกํากับดูแลใหความสนใจกระบวนการทํางานกลุมใหมีประสิทธิภาพโดยเนนให
นักเรียนไดรวมมือกันเรียนรู โดยครูไมควรรีบรอนบอกผลของการเรียนรูเสียกอน ซึ่งครูอาจใชวิธี
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การชวยเหลือแนะนําเสริมทักษะตางๆที่จะทําใหประสบความสําเร็จในการเรียน และควรวัดผล
ทั้งในดานวิชาการและดานคุณภาพของผูเรียนโดยใชกลวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
การเตรียมการสอนของครู
ในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ครูตองเตรียมการสอนเตรียมเนื้อหา
ในดานตางๆ (อนุสรณ สุชานนท 2536 : 44, อางในจินตนา กิจบํารุง 2545:45 ) เชน ครูจะตองตั้ง
จุ ด มุ ง หมายในการสอนทั้ ง ในด า นวิ ช าการและทั ก ษะความร ว มมื อ อื่ น ๆ(Academic and
Collaborative Skill Objective)ซึ่งจุดมุงหมายหลังนี้จะเปนลักษณะของการทํางานรวมกันวา
ตองการใหมีลักษณะอยางไร อาจเปนทักษะการทํางานกลุม หรือการอยูรวมกันในสังคม (Social
Objective) นอกจากการตั้งจุดมุงหมายของการสอนใหชัดเจนแลว ครูควรเอาใจใสในเรื่องของ
การจั ด กลุ ม ด ว ย ซึ่ ง การจั ด กลุ ม นี้ นั บว า เป น สิ่ ง สําคั ญ อย า งยิ่ งในการเรียนรูแบบรว มมือกัน
เพราะการจั ด กลุ ม ไม เ หมาะสมนั้ น จากการวิ จั ย พบว า จะส ง ผลต อ การเรี ย นรู อ ย า งยิ่ ง
(ชูศรี สนิทประชากร 2534 : 44-45) กลาววาครูตองเตรียมการสอนโดยกําหนดดังนี้
1. บทบาทและหนาที่ (Role and Duty)แบงสมาชิกที่แตกตางกันออกเปนกลุมๆละ 4 คน
สมาชิกทุกคนตองมีภาระและหนาที่ความรับผิดชอบแตกตางกันไปตามที่ไดรับมอบหมายโดยตอง
ชวยเหลือกัน เชน
1.1 ผูจดบันทึก (Record)
1.2 ผูสนับสนุน (Encourager)
1.3 ผูรายงาน (Reporter)
1.4 ผูตรวจสอบ (Checker)
2. การหันหนาเขาหากัน (Face to Face Interaction) จัดใหนักเรียนนั่งอยางเหมาะสม
เพื่อการรวมกิจกรรมอยางทั่วถึง นักเรียนจะนั่งเรียนเปนกลุม กลุมละ 2 – 4 คน หันหนาเขาหากัน
เพื่อจะได ซักถาม ตอบปญหา อธิบาย โตตอบซึ่งกันและกัน ใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการ
ทํางาน ยอมรับเหตุผลของผูอื่น โตเถียงกันดวยเหตุผล ไมใชเถียงกันเพราะบุคคล รูจักสนับสนุน
และกลาวชมเชยผูอื่น เปนการฝกทักษะพื้นฐานของการอยูรวมกันในสังคม
3. การรับผิดชอบของแตละบุคคล (Individual Accountability) กําหนดใหนักเรียน
แตละคนในกลุมมีหนาที่ตองรับผิดชอบและตองทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ
เชนสมาชิกแตละคนตองตอบคําถามเพื่อนดวยความเต็มใจ สมาชิกแตละคนตองสนับสนุนและ
คอยใหกําลังใจแกเพื่อนในกลุมและรูวาผลงานที่เกิดขึ้นจากความรวมมือและความรับผิดชอบ
ของทุกคนภายในกลุม
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4. งาน (Task) ครูตองเตรียมใบงาน ใบความรู เอกสารแนะแนว และแบบฝกตาง ๆ
ที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการภายในกลุม
5. รางวัล (Reward) ครูตองเตรียมรางวัลหรือเครื่องเสริมกําลังใจ อยางเหมาะสม
รางวัลและคะแนนขึ้นอยูกับผลงานในกลุม เชนคะแนนกลุมไดมาจากการนําคะแนนของสมาชิก
ทุกคนภายในกลุมมารวมกัน ถาทีมใดที่มีสมาชิกทุกคนไดคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไปจะไดรับรางวัล
หรือโบนัสพิเศษ
2. ทักษะทางสังคม (Social Skill) ครูตองฝกทักษะการทํางานของนักเรียนใหบรรลุผล
สําเร็จซึ่งจะตองสอนและฝกนักเรียนดังนี้
6.1 ทักษะเบื้องตน (Fundamental Skill) ในการทํางานเปนกลุม ครูตองฝกใหนัก
เรียน มีทักษะและนิสัยตาง ๆ เชน จัดกลุมอยางรวดเร็ว และไมทําเสียงดังรบกวนผูอื่น นั่งทํางาน
พูดคุย ซักถาม อธิบายใหไดยินกันภายในกลุมเทานั้นผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่ตาง ๆ เชน ผูบันทึก
ผูสนับสนุน ผูตรวจสอบ ผูรายงาน ใหความสําคัญแกสมาชิกทุกคนภายในกลุม
6.2 ทักษะเกี่ยวกับหนาที่ (Functioning Skill)ในการทํางานรวมกันใหเกิดผลสําเร็จ
ที่ ดี แ ละรั ก ษาความสั ม พั น ธ ที่ ดี ร ะหว า งสมาชิกภายในกลุมโดยใหทุกคน มีก ารแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ภายในกลุม อธิบาย โตต อบ การแบงอุปกรณกันใชภ ายในกลุม กลาซักถาม
ตอบคําถาม อธิบายและแกไขความเขาใจผิดตางๆที่เกิดขึ้นภายในกลุม และยอมรับฟงความคิดเห็น
ของทุกคนภายในกลุม…มิใชยอมรับฟงเฉพาะผูที่เรียนเกงเทานั้น ใชคําพูดที่สุภาพ ไมกาวราวและ
ไมโตเถียงกันดวยเหตุผลสวนตัวไมทําตัวเปนผูเผด็จการกลุม สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
รวมกันโดยมีอารมณขันและรักษาน้ําใจซึ่งกันและกัน
6.3 ทักษะเกี่ยวกับการกําหนดกฎเกณฑ (Forming Skill) เปนทักษะที่จําเปนในการ
พั ฒ นาการเรี ย นรู ค วามเข าใจและใช เ ป น การกระตุ น ให เ กิ ด การใช ค วามคิ ด อย า งเป น ลําดับ
อยางมีเหตุผลโดยครูตองใหนักเรียนฝกทักษะเหลานี้คือ สรุปความคิดเห็นและขอเท็จจริงทั้งหมด
ที่เกี่ยวของ ฝกแสดงความสามารถในการตรวจสอบความถูกตองแมนยําของผลงานกลุม โดยการ
แกไขปรับปรุงขอคิดเห็นที่ยังไมถูกตองของเพื่อนสมาชิก สมาชิกทุกคนตองตรวจสอบคําตอบ
และผลงานกอนนําสงครู
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning Implementation)

การนํายุทธวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูไปใชใหประสบผลสําเร็จ จะตองมีการ
ดําเนินการอยางเหมาะสม ตามลําดับขั้นตอน เริ่มตั้งแตขั้นวางแผนการสอน การเตรียมการเรียน
การสอน ซึ่งหลักการแนวทางการดําเนินการโดยครูคอยชวยเหลือ แนะนําใหนักเรียนปฏิบัติตาม
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อยางถูกตองเหมาะสมโดยตลอด บางทีจะเกิดการพัฒนาทั้งทางดานรางกายและสังคมดังผลการ
วิจัยมากมายที่ยืนยัน เสนอ ผลทางบวกที่เกิดกับผูเรียนในหลาย ๆ ดาน
ไลทตั้น (Leighton M.S 1994 : 318 – 319, อางใน วัชรา เลาเรียนดี 2545)ไดเสนอ
แนวทางการทําแผนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการสอน
1.1 เขียนวัตถุประสงคของบทเรียน/จุดประสงคการเรียนรู
1.2 สรางใบงาน สําหรับการปฏิบัติงานกลุมในแตละคาบเรียน ที่ประกอบดวย
ปญหาคําถามตาง ๆ หรือประเด็นการอภิปราย ซึ่งไดมาจากวัตถุประสงคของบทเรียน กําหนด
ประเด็นอภิปราย 2 – 3 ประเด็น สําหรับการอภิปรายทั้งชั้น
1.3 สรางแบบทดสอบใหสอดคลอง ตามวัตถุประสงคการเรียนรูตามใบงาน
1.4 จัดกลุมนักเรียน 4 – 5 คน คละความสามารถ (เตรียมลวงหนา)
1.5 แจงวิธีการเก็บคะแนน ใหคะแนนพัฒนาการของกลุม (และเกณฑการตัดสิน
กลุมดีเยี่ยม – ดีมาก – ดี) ทําแบบบันทึกการใหคะแนน
2. ขั้นดําเนินการเรียนการสอน
2.1 แจงชื่อสมาชิกในแตละทีม (อธิบายขั้นในการจัดกลุม)
2.2 จัดโตะเรียน สําหรับการเรียนเปนกลุม
2.3 ใหแตละทีมตั้งชื่อทีมตนเอง
2.4 ทบทวนทักษะการทํางานกลุม บทบาทของสมาชิก แตละคน และความ
รับผิดชอบของแตละคนตอตนเองและตอกลุม
3. สอนเนื้อหาสาระ
3.1 แจงวัตถุประสงคการเรียนรู/จูงใจผูเรียน
3.2 ทบทวนทักษะที่จําเปน ความรูเดิมที่เกี่ยวของ
3.3 เพิ่มนิยามสําคัญ สาระสําคัญ สาธิตวิธีการ
3.4 ตรวจสอบความเขาใจ ใหฝกปฏิบัติโดยครูคอยดูแลแนะนํา
3.5 เตือนใหสมาชิกกลุมแตละกลุม ปฏิบัติตามใบงานรวมกัน และทําแบบฝกหัด
ที่กําหนด
4. หลังจากจบบทเรียน
4.1 ตรวจแบบทดสอบใหคะแนน
4.2 ประกาศผลและใหคะแนนกลุมที่มีการพัฒนา
4.3 ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นการทํางานกลุม
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ขอดีของวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เปนการจัดกิจกรรมที่ใหความสําคัญ
ต อ การพั ฒ นาทางด า นทั ศนคติ แ ละค า นิ ย มในตั ว นั ก เรี ย นที่ จําเป น ทั้ ง ในและนอกหองเรียน
การจําลองรู ป แบบพฤติก รรมทางสังคมที่พึงประสงคในหองเรียนการเสนอแนะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นที่หลากหลายระหวางสมาชิกในกลุม การพัฒนาพฤติกรรมการแกปญหา การคิด
วิเคราะหและคิดอยางมีเหตุผล รวมทั้งการพัฒนาลักษณะของผูเรียนใหเปนผูที่รูจักตนเองและ
เพิ่มคุณคาของตนเอง กิจกรรมดังกลาวจะมีผลตอผูเรียนโดยสรุป 3 ประเด็น คือ
1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน (Cognitive Knowledge)
2. ทักษะทางสังคม โดยเฉพาะทักษะการทํางานรวมกัน (Social Skills)
3. การรูจักตนเองและตระหนักในคุณคาของตนเอง (Self – Esteem)
โรเบริต อี สลาวิน (Robert E. Slavin 1991) ไดทําการวิเคราะหงานวิจัยเรื่องการเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรู เมื่อป 1991 โดยมีผลการวิเคราะหดังนี้ 1) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน วิธีที่จะทําใหประสบความสําเร็จมากที่สุด มาจากพื้นฐานสําคัญคือเปาหมายของกลุม
และความรับผิดชอบของแตละบุคคล โดยกลุมจะไดรับรางวัลแหงความสําเร็จไดนั้นยอมขึ้นอยูกับ
การเรียนรูของแตละบุคคลและสมาชิกทุกคนในกลุม 2) เมื่อแนวคิดเรื่องเปาหมายของกลุม และ
ความรับผิด ชอบของสมาชิก แตละคนถูกนํามาใช พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ที่เรียนแบบรวมมือกันเรียนรูสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 3) ผลสัมฤทธิ์ที่ไดรับจากการเรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรูในทุกรายวิชาและ พบวาโรงเรียนแถบชานเมืองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นอยาง
เทาเทียมกันทั้งนักเรียนกลุมเกง ปานกลาง และออน 4) ผลในทางบวกของการเรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรู พบวานักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสัมพันธภายในกลุม ยอมรับนักเรียน
ที่เรียนชา มีทัศนคติที่ดีตอโรงเรียนและมีความสามารถที่จะทํางานกับผูอื่นได จากการวิเคราะห
การวิจัยดังกลาวสรุปไดวา การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูมีความแตกตางกับการเรียนรูแบบเดิม
ทั้งในดานตัวนัก เรียน ตัวครู บทบาทและความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนและครู
ที่มีตอการเรียนแบบรวมมือกัน เรียนรูแตกตางกันจากการเรียนเปนกลุมแบบเดิมอยางชัด เจน
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงเปรียบเทียบการเรียนรูแบบรวมมือกันและกลุมการเรียนรูแบบเดิม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กลุมการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
Cooperative Learning
สมาชิกมีความรับผิดชอบรวมกัน
สมาชิกแตละคนรับผิดชอบงานของตนและ
ของสมาชิกกลุม
สมาชิกมีความสามารถที่แตกตางกัน
สมาชิกผลัดเปลี่ยนกันเปนหัวหนา
สมาชิกแบงความรับผิดชอบซึ่งกันและกัน
การประเมินเนนวิธีการและผลงาน
ครูจัดการเรียนการสอนทักษะทางสังคม
ครูสังเกตการณ แนะนําการทํางานกลุม
ครูเนนวิธีการทํางานกลุม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กลุมการเรียนแบบเดิม
Traditional Learning
มีความรับผิดชอบเฉพาะตนเอง
สมาชิก แตละคนอาจจะไมรับผิดชอบงาน
ของตนเองและของสมาชิกกลุม
สมาชิกมีความสามารถใกลเคียงกัน
สมาชิกเลือกหัวหนา
สมาชิกรับผิดชอบเฉพาะตนเอง
การประเมินผลเนนที่ผลงาน
ทักษะทางสังคมถูกละเลยไมมีการสอน
ครูละเลยไมสนใจการทํางานกลุม
มีวิธีการทํางานกลุมนอย

รูปแบบหรือเทคนิควิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning Techniques)
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีวิธีสอนหลายรูปแบบสามารถที่จะดัดแปลงนําไปใช
ในการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาตาง ๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพนั้น ๆ สําหรับรูปแบบ
วิธีสอนแบบรว มมือกัน เรียนรูที่นิยมใชกันทั่ว ไปในประเทศสหรัฐอเมริกาและในยุโรปพบวา
ปจจุบันมี 8 เทคนิควิธี ดังที่ โรเบริต อี สลาวิน (Robert E. Slavin1995 : 71 – 128, อางถึงใน
สุรศักดิ์ หลาบมาลา 2535 : 97) ไวดังนี้
1. เทคนิค STAD : (Student Teams Achievement Divisions) เปนรูปแบบหนึ่งของ
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค STAD เปนกิจกรรมการเรียนรูที่ครูจัดสมาชิกในกลุมๆละ
4 คนที่ประกอบดวยนักเรียน เกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน โดยเริ่มกิจกรรมการเรียน
การสอนดวยการที่ครูทําการสอบบทเรียนใหนักเรียนทั้งชั้น จากนั้นใหกลุมทํางานตามที่กําหนด
นั ก เรี ย นในกลุ ม ช ว ยเหลือกัน นัก เรียนที่เกงจะชว ยเหลือและตรวจงานของเพื่อนใหถูกตอง
กอนนําสงครู นักเรียนทุกคนจะมีคะแนนฐาน (Base score) ของแตละคน ในการสอนครูจะเปน
ผูเสนอบทเรียนแลวใหนักเรียนทํางานรวมกันแบงหนาที่รับผิดชอบหมุนเวียนกันไป เมื่อเรียนจบ
บทเรียนในแตละคาบแลว ใหทําแบบฝกหัดทักษะเพื่อทบทวนความรูที่เรียนและทําการทดสอบ
ย อ ยเป น รายบุ ค คลประมาณ 15 – 20 นาทีคะแนนที่ไดจ ะถูก เปลี่ยนไปเปน คะแนนกลุม
เพื่ อ หาคะแนนพั ฒ นาของแต ละบุค คล หลัก ที่สําคัญของการเรียนแบบรวมมือกัน เรียนรูคือ
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การสรางแรงจูงใจใหนักเรียนตั้งใจเรียนและชวยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุมใหเรียนรูสิ่งที่ครูสอน
อยางแจมแจง และถานักเรียนตองการใหกลุมของตนประสบความสําเร็จจนสามารถไดรับรางวัล
สมาชิกในกลุมจะตองชวยเหลือกันกระตุนใหสมาชิกกลุมทําใหดีที่สุด การสอบนักเรียนตางคน
ตางทําขอสอบ แลวนําคะแนนของทุกคนมารวมกันเปนคะแนนของกลุม แลวจัดลําดับคะแนน
ของทุก กลุมปดประกาศใหทุกคนทราบ การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD
ประกอบดวย 5 องคประกอบที่สําคัญ คือ
ขั้นที่ 1 ครูเสนอบทเรียนตอชั้นเรียน โดยการทบทวนความรูเดิมทีม่ ีมากอนและเสนอ
เนื้อหาใหมมีการยกตัวอยางและจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีการสรุปบทเรียนโดยการตั้งคําถามและ
ตอบขอสงสัยของนักเรียน
ขั้นที่ 2 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถกลุมละ4 - 5คนครูแจกใบงาน
และแบบฝกหัดเสริม
ขั้น ที่ 3ใหแตละกลุมยอยศึกษาหัวขอที่เรียนจากใบงานหรือแบบฝกหัดแตละกลุม
ชวยกันปฏิบัติตามใบงานและแบงหนาที่ตามบทบาทของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
ขั้น ที่ 4 เมื่อแกปญหาครบทุกขอแลวสมาชิกทุกคนในกลุทมยอยจะรวมกันอภิปราย
ปญหา จนแนใจวาสมาชิกทุกคนมีความเขาใจเนื้อหาไดถูกตอง
ขั้นที่ 5 ครูทําการทดสอบวัดความเขาใจประมาณ 15 - 20 นาที และคะแนนที่ไดจาก
การทดสอบจะถูกแปลงเปนคะแนนของแตละกลุมที่เรียกวา "คะแนนกลุมสัมพันธ"และใหรางวัล
กลุมที่ไดคะแนนสูงสุด
2. เทคนิค TGT : (Team-Games-Tournament) เปนรูปแบบหนึ่งของวิธีสอนแบบรวม
มือกันเรียนรู เทคนิค TGT มีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ครูจัดกลุมนักเรียนกลุมละ 4
คน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ใหนักเรียนไดรวมกลุมกันทํางานและชวยเหลือซึ่งกัน
และกันโดยสมาชิกแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกัน คือความสามารถ
สูง ปานกลาง และต่ําในสัดสวน 1: 2 :1 ทุกกลุมจะมีเปาหมายอยูที่เกมการแขงขันความสําเร็จของ
กลุมจะขึ้นอยูกับความสามารถของแตละบุคคลเปนสําคัญ และจะตองใชการเสริมแรงเพื่อกระตุน
ใหนักเรียนรวมมือกันทํางานและทําใหกลุมประสบความสําเร็จมากที่สุด การรวมมือกันเรียนรูโดย
ใชเทคนิค TGT ประกอบดวย 4 ขั้นตอนที่สําคัญคือ
ขั้น ที่ 1 การนําเสนอบทเรียนตอชั้น เรียน ครูสอนเนื้อหาตอชั้นเรียนโดยครูผูสอน
จัด กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามลัก ษณะเนื้อหาของบทเรียนและใชสื่อการเรียน
การสอนประกอบคําอธิบายของครูเพื่อใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาในบทเรียนมากที่สุด
ขั้นที่ 2 การเรียนเปนกลุม เปนการทํางานกลุมซึ่งในแตละกลุมจะประกอบดวยสมาชิก
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4 คน กิจกรรมของกลุมจะอยูในรูปของการอภิปรายหรือการแกปญหารวมกัน กลุมจะตองทําให
ดีที่สุด เพื่อชว ยเหลือสมาชิก แตละคนในกลุมของตน ครูควรกระตุนใหสมาชิกทุกคนทราบวา
งานของกลุมจะประสบความสําเร็จก็ตอเมื่อสมาชิกในกลุมสงเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ขั้ น ที่ 3 การแข งขั น เกมวิชาการ เปน การแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาของ
บทเรียนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในบทเรียน การแขงขันประกอบดวยผูเลน
กลุมละ 4 คน ซึ่งแตละคนจะเปนตัวแทนของกลุมยอยแตละกลุม การกําหนดนักเรียนเขากลุม
เล น เกมจะยึ ด หลั ก นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถทั ด เที ย มกั น แข ง ขั น กั น กล า วคื อ นั ก เรี ย นที่มี
ความสามารถสูงของแตละกลุมจะแขงขันกัน นักเรียนที่มีความสามารถปานกลางของแตละกลุม
จะแขงขันกัน และนัก เรียนที่มีความสามารถต่ําของแตละกลุมจะแขงขันกัน การที่นักเรียนที่มี
ความสามารถทัดเทียมกันของแตละกลุม มาทําการแขงขันกันเพื่อใหนักเรียนแขงขันกับตนเอง
และนักเรียนแตละคนมีโอกาสไดชวยเหลือกลุมใหประสบผลสําเร็จเทาเทียมกัน
ขั้น ที่ 4 การยอมรับกลุม กลุมที่ไดคะแนนรวมถึงเกณฑที่กําหนดจะไดรับรางวัล
โดยกําหนดรางวัลไว 3 รางวัล ไดแก กลุมยอดเยี่ยม กลุมเกงมาก และกลุมเกง
3. เทคนิค TAI : Teams Assisted Individualization (Slavin et al 1984) สมาชิกของ
กลุม ๆ ละ 4 คนมีระดับความรูตางกัน ใชสําหรับประถมศึกษาปที่ 3 - 6 ครูเรียกเด็กที่มีความรู
ระดับเดียวกันของแตละกลุมมาสอน ความยากงายของเนื้อหาวิชาที่สอนแตกตางกัน เด็กกลับไปยัง
กลุมของตนและตางคนตางทํางานที่ไดรับมอบหมาย แตชวยเหลือซึ่งกันและกันทุกคนสอบ
ขอสอบโดยไมมีการชวยเหลือกัน มีการใหรางวัลทีมที่ทําคะแนนไดดีกวาเดิม
ขั้นที่ 1 ใหนักเรียนจัดกลุมที่แตกตางกัน ประมาณ 4 คน
ขั้นที่ 2 ครูอธิบายทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เรียนมาแลว และใหนักเรียนทําแบบฝก
ที่ครูเตรียมไว
ขั้นที่ 3 ใหนักเรียนจับคูกันภายในกลุมของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนแบบฝก ตรวจสอบ
อธิบายขอสงสัย ถานักเรียนคูใดทําแบบฝกไดถูกเกิน รอยละ 75 ใหรอทดสอบ แตถาไมถึงรอยละ
75 ใหทําแบบฝกชุดอื่นอีกจนกวาจะถึงรอยละ 75
ขั้นที่ 4 การทดสอบ (Final Test) คะแนนที่ไดจากการทดสอบจะมารวมเปนคะแนน
ของกลุม
ขั้นที่ 5 กลุมที่ไดคะแนนสูงสุดจะติดประกาศไวที่มุมจดหมายขาวของหอง
4. เทคนิค CIRC : Cooperative Integrated Reading and Composition (Stevens et al
1987)เปน อีก เทคนิคหนึ่งของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูที่ใชสําหรับวิธีอานเขียนและทักษะ
อื่น ๆ ทางภาษา สมาชิกในกลุมมี 4 คน มีพื้นฐานความรูเทากัน คนอีก 2 คนก็เทากัน แตตางระดับ
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ความรูกับ 2 คนแรก ครูจะเรียกคูที่มีความรูเทากันจากทุกกลุมมาสอนใหกลับเขากลุม แลวเรียก
คูถัดไปจากกลุมมาสอน คะแนนของกลุมพิจารณาจากคะแนนสอบของสมาชิกกลุมเปนรายบุคคล
5. เทคนิค Jigsaw (Aronson et al 1976) ใชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 - 6
สมาชิกในกลุมมี 6 คน ความรูตางระดับกัน สมาชิกแตละคนไปเรียนรวมกับสมาชิกของกลุมอื่น ๆ
ในหัวขอที่ตางกันออกไป จากนั้นแลวทุกคนกลับมากลุมของตนเพื่อสอนเพื่อนในสิ่งที่ตนไปเรียน
รวมกับสมาชิกของกลุมอื่น ๆมา การประเมินผลเปนรายบุคคลแลวรวมเปนคะแนนของกลุม
6. เทคนิค Jigsaw II (Slavin 1986) สมาชิกในกลุมมี 4 - 5 คน นักเรียนทุกคนเรียน
เรื่องเดียวกัน สมาชิกแตละคนในกลุมใหความสนใจในหัวขอยอยในบทเรียนตางกัน ใครที่สนใจ
ในหั ว ข อ เดี ย วกั น จะไปประชุ ม กั น ค น คว า และอภิ ป รายแล ว กลั บ มาที่ ก ลุ ม เดิ ม ของตน
เพื่อนํากลับไปสอนเพื่อนในเรื่องที่ตนไปประชุมกับสมาชิกของกลุมอื่น ๆมา ผลการสอบของ
แตละคนเปนคะแนนของกลุม กลุมที่ทําคะแนนรวมไดดีกวาครั้งกอนจะไดรับรางวัล
ขั้นที่ 1 ครูแบงหัวขอที่จะเรียนออกเปนหัวขอยอย ๆ ใหเทากับจํานวนกลุมสมาชิก
ขั้นที่ 2 จัดกลุมนักเรียนโดยใหมีความสามารถตางกันภายในกลุมเปน Home Group
ประมาณกลุมละ 4 คน ใหสมาชิกแตละคนศึกษาเฉพาะหัวขอยอยที่ตน ไดรับมอบหมายมาเทานั้น
ขั้ น ที่ 3 ให นั ก เรี ย นที่ ไ ด รั บมอบหมายจากแต ล ะกลุ ม ที่ ศึ ก ษาในหั ว ข อ เดี ย วกั น
มารวมกลุมกันเปน Expert Group เพื่อซักถามและทํากิจกรรมรวมกันภายในกลุมโดยใหมีการ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนหนาที่กันภายในกลุม จนเสร็จสิ้นภาระกิจหรือทุกคนเขาใจดีแลว
ขั้นที่ 4 นักเรียนแตละคนใน Expert Group กลับมายังกลุมเดิม Home Group แลว
ผลัดเปลี่ยนกันอธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมฟง เริ่มจากหัวขอยอยที่ 1, 2, 3 และ 4
ขั้นที่ 5 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหัวขอยอยที่ 1 – 4 ตามกลุมที่ไดศึกษามาแลว
นําคะแนนของสมาชิกมารวมกันเปนคะแนนของกลุม
ขั้นที่ 6 กลุมที่ไดคะแนนสูงสุดในการสอบครั้งนี้ จะติดประกาศไวที่มุมจดหมายขาว
ภายในหองเรียน
7. เทคนิค Learning Together (Sharan and Johnson : 1987) สมาชิกในกลุมมี 4 - 5 คน
ระดับความรูตางกัน ใชสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2-6 ครูทําการสอนทั้งชั้น เด็กแตละคน
ทํางานตามที่ครูมอบหมาย คะแนนของแตละกลุม พิจารณาจากผลงานของกลุม
ขั้นที่ 1 ใหนักเรียนจัดกลุมที่แตกตางกัน ประมาณ 4 คน
ขั้นที่ 2 ใหนักเรียนแบงบทบาทหนาที่ของตนในการปฏิบัติงานตามใบงาน
คนที่ 1 อานคําถาม
คนที่ 2 ฟงคําถามและโนตยอขอมูลที่กําหนดให
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คนที่ 3 คิดไตรตรองและเขียนคําตอบ
คนที่ 4 อานทบทวนและตรวจสอบ
ขั้นที่ 3 แตละทีมตองตอบคําถามใหครบทุกขอ แลวสงกระดาษคําตอบเพียงใบเดียว
ชมเชยและใหรางวัลแกทีมที่มีผลงาน
ขั้นที่ 4 แตละสัปดาหจะมีจดหมายขาว 1 หนา แจงกลุมที่ไดคะแนนสูงสุดในชั้นเรียน
8. เทคนิค Group Investigation (Sharan and Sharan : 1980, 1989) มีลักษณะการ
จัดกิจกรรมโดยจัดสมาชิกในกลุมๆ ละ 2 – 6 คน แตละกลุมเลือกหัวขอเรื่องที่ตองการคนควา
สมาชิกในกลุมแบงงานกัน ทั้งกลุมเสนอผลงานหรือรายงานตอหนาชั้น การใหรางวัลหรือคะแนน
ใหเปนกลุม
ขั้นที่ 1 นักเรียนหลาย ๆ คนปฏิบัติผลงานในกลุมที่แตกตางกัน กลุมละ 4 คน โดย
รวมมือกันในการสืบสวนสอบสวน อภิปรายในกลุม วางแผนงานและ โครงการรวมกัน
ขั้ น ที่ 2 ครู กําหนดเรื่ อ งให แ ล ว ให นั ก เรี ย นในแต ล ะกลุ ม เลื อ กหั วขอยอยตางกัน
นํามาแบงงานใหสมาชิกในกลุมของตน และทํากิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ
ขั้นที่ 3 แตละกลุมนําผลงานออกไปนําเสนอหนาชั้น
ขั้นที่ 4 ยกยอง ชมเชย และมอบรางวัลแกกลุมที่มีผลงาน
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD : Student Teams Achievement Division

โรเบริต อี สลาวิน (Robert E. Slavin 1986) ไดนําเสนอเทคนิค STAD ซึ่งมีวิธีการที่งาย
ที่สุดในบรรดาเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือแบบอื่น ๆ เหมาะสําหรับครูที่ใหมตอวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู โดยที่ครูเปนผูจัดกลุมนักเรียนใหเปนกลุมยอย กลุมละ 4 คน อัตราสวนนักเรียน
เรียนเกง นักเรียนที่เรียนปานกลางและนักเรียนเรียนออน 1 : 2 : 1 ตามลําดับนักเรียนทุกคนจะมี
คะแนนฐาน (Base score) ของแตละคน ในการสอนครูจะเปนผูเสนอบทเรียน แลวใหนักเรียน
ทํางานรวมกัน แบงหนาที่รับผิดชอบหมุนเวียนกันไป เมื่อเรียนจบบทเรียนในแตละคาบแลว จะได
ทําแบบฝกหัดทักษะเพื่อทบทวนความรูที่เรียนไปแลวโดยสมาชิกกลุมจะชวยเหลือกันและกัน และ
ทําการทดสอบยอยเปนรายบุคคล คะแนนที่ไดจะถูกเปลี่ยนไปเปนคะแนนกลุมเพื่อหาคะแนน
พัฒนาของแตละบุคคล หลักสําคัญของการเรียนคือการสรางแรงจูงใจใหนักเรียนตั้งใจเรียน และ
ชวยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุมใหเรียนรูสิ่งที่ครูสอนอยางแจมแจง ถานักเรียนตองการใหกลุมของ
ตนประสบความสําเร็จและไดรับรางวัล ตองชวยเหลือกันและกระตุนใหสมาชิกในกลุมทําใหดี
ที่สุด องคประกอบที่สําคัญของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู โดยใชเทคนิค STAD คือ 1. การ
สอนบทเรียนตอชั้นเรียน (Class Presentation) 2. การเรียนเปนกลุม (Team Study) 3. การทดสอบ
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(Test) 4.คะแนนในการพัฒนาตนเอง (Individual Improvement Scores) 5. การยอมรับกลุม (Team
Recognition)
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD มีขั้นตอนการสอนดังนี้
ขั้น ที่ 1 การเสนอบทเรียนตอชั้นเรียน (Class Presentation) เนื้อหาของบทเรียน
จะถูก เสนอตอนัก เรียนทั้งหองโดยครูผูสอน ซึ่งครูผูสอนตองใชกิจกรรมการสอนที่เหมาะสม
ตามลักษณะของเนื้อหาบทเรียนโดยใชสื่อการเรียนการสอนประกอบคําอธิบายของครู เพื่อให
ผูเรียนเขาใจเนื้อหาบทเรียน
ขั้นที่ 2 การเรียนเปนกลุม (Team Study) ซึ่งแตละกลุมจะประกอบดวยสมาชิก 4 คน
ซึ่ ง สมาชิ ก กลุ ม จะมี ค วามแตกต า งกั น ในเรื่ อ งระดั บ สติ ป ญ ญาซึ่ ง หน า ที่สําคัญของกลุมก็คือ
การเตรี ย มสมาชิ ก ของกลุ ม ให ส ามารถทําแบบทดสอบได ดี กิ จ กรรมของกลุ ม จะอยู ใ นรู ป
การอภิปรายหรือการแกปญหารวมกัน การแกความเขาใจผิดของเพื่อนรวมกลุม กลุมจะตอง
ทําใหดีที่สุด เพื่อชว ยสมาชิกแตละคนของกลุม กลุมจะตองชวยสอนเสริมเพื่อใหเพื่อนในกลุม
เขาใจเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด ซึ่งการทํางานของกลุมจะเนนความสัมพันธของสมาชิกในกลุมการ
ภูมิใจในตนเอง (Self - Esteem) และการยอมรับเพื่อนที่เรียนออน ซึ่งสิ่งที่นักเรียนควรคํานึงถึงคือ
นักเรียนตองชวยเหลือเพื่อนใหรูเนื้อหาอยางถองแท นักเรียนไมสามารถศึกษาเนื้อหาจบโดยลําพัง
คนเดียวโดยที่เพื่อนในกลุมไมเขาใจ ถาหากไมเขาใจควรปรึกษาเพื่อนในกลุมกอนปรึกษาครู
ในการปรึกษากันในกลุมไมควรเสียงดังรบกวนกลุมอื่นและใหแตละกลุมยอยศึกษาหัวขอที่เรียน
จากใบงานหรือแบบฝกหัดที่ครูกําหนดประมาณ 2 - 3 ขอ โดยสมาชิกภายในกลุม ชวยกันปฏิบัติ
ตามใบงานและแบงหนาที่การทํากิจกรรม และตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ
ขั้นที่ 3 การทดสอบ (Test) หลังการเรียนไปแลว 1 - 2 คาบ นักเรียนจะตองไดรับการ
ทดสอบโดยครูทําการทดสอบวัดความเขาใจประมาณ 15-20 นาทีและคะแนนที่ไดจากการทดสอบ
จะถูกแปลงเปนคะแนนของแตละกลุมที่เรียกวา "คะแนนกลุมสัมฤทธิ์" ซึ่งในการทดสอบ นักเรียน
ทุกคนจะทําขอสอบตามความสามารถของตนโดยไมมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ขั้นที่ 4 การคํานวณคะแนนในการพัฒนาตนเอง (Individual Improvement Scores)
ในการทดสอบแตละครั้งนักเรียนแตละคนจะไดคะแนนพัฒนา จากนั้นก็นําคะแนนของแตละคน
ในกลุ ม มารวมกั น แลว คิด เปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม ถากลุมใดไดค ะแนนเฉลี่ยสูงถึงเกณฑ
ที่กําหนดครูจะใหรางวัล การที่กลุมประสบความสําเร็จไดนั้นตองขึ้นอยูกับคะแนนของสมาชิก
ทุก คน สลาวิน(Slavin 1980) ไดใหแนวปฏิบัติการคิดคะแนนพัฒนาไวดังนี้ ใหนําคะแนน
แบบทดสอบของแตละคนไปเทียบกับคะแนนพื้นฐาน (Base Score) แลวคิดเทียบเปนคะแนน
พัฒนาตามเกณฑที่กําหนดไว จากนั้นนําคะแนนพัฒนาของสมาชิกในกลุมมารวมกันแลวนํามา
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คิด เปน คะแนนเฉลี่ยของกลุม ถากลุมใดไดคะแนนสูงหรือถึงเกณฑที่กําหนดก็จะไดรับรางวัล
เปนเครื่องหมายแหงความสําเร็จ การคิดคะแนนพื้นฐานทําไดโดยการนําระดับผลการเรียนในวิชา
เดียวกันของภาคเรียนที่ผานมาหรือคะแนนจากการทดสอบ ในหนวยการเรียนที่ผานมาแลว
นํามาเฉลี่ยเปนคะแนนพื้นฐาน
ขั้นที่ 5 การยอมรับกลุม (Team Recognition) กลุมจะไดรับรางวัลเมื่อคะแนนเฉลี่ย
ถึงเกณฑที่ครูตั้งไว โดยกําหนดรางวัลไว 3 รางวัล ไดแก กลุมกลุมยอดเยี่ยม กลุมเกงมาก และ
กลุมเกง โดยใชเกณฑการคิดคะแนนพัฒนาของกลุม
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT :Teams GamesTournaments
เดอรวีส และสลาวิน (De Vries and Slavin : 1978) เทคนิค TGT เปนวิธีสอนแบบรวม
มือกัน เรียนรูที่เปนการจัดกลุมเชน เดียวกับการสอนโดยใชเทคนิค STAD แตไมมีการสอบ
ทุกสัปดาห แตจะมีการแขงขันกันตอบปญหา โดยมีการจัดกลุมใหมทุกสัปดาหโดยพิจารณาจาก
ความสามารถของแตละบุคคลโดยจัดเปนกลุมละ 4 - 5 คนแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเพศ ภาระงานของกลุม คือหลังจากที่ครูนําเสนอบทเรียนทั้งชั้นแลวใหนักเรียน
แตละกลุมทํางานตามที่ครูกําหนดและแตละกลุมเตรียมสมาชิก แตละคนใหพรอมสําหรับการ
แขงขันตอบคําถาม โดยปกติจะมีการแขงขันสัปดาหละ 1- 2 ครั้งประกอบดวยคําถามสั้น ๆเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่ครูแจกให การตอบคําถามใชเวลาประมาณ 15 - 20 นาที ในการแขงขันครูจะจัดให
นักเรียนที่มีผลการเรียน ในระดับเดียวกันแขงขันกัน คะแนนที่สมาชิกตอบคําถามไดจะนํามา
รวมกันเปนคะแนนของกลุม เมื่อจบการแขงขันในแตละครั้งครูจะประกาศคะแนน ผูไดคะแนน
สูงสุดและกลุมที่ทําคะแนนไดสูงสุด และลําดับขั้นตอนการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
แบบกลุมการแขงขัน (TGT) มีดังนี้
ขั้ น ที่ 1 ครู ท บทวนเนื้ อ หาที่ เ รี ย นมาแล ว โดยการตั้ งคําถามและตอบข อ สงสั ย
ของนักเรียน
ขั้นที่ 2 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ กลุม 4 - 5 คนครูแจกใบงาน
หรือแบบฝกหัดใหนักเรียนในกลุมชวยกันทํา
ขั้น ที่ 3 สมาชิกกลุมรว มมือกันเรียนรู โดยใหแตละกลุมยอยศึกษาหัวขอที่เรียน
จากใบงานหรือแบบฝก หัด แตละกลุมชว ยกัน ปฏิบัติต ามใบงานและแบงหนาที่ต ามบทบาท
ของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เชน
คนที่ 1 ผูนํากลุม (Leader)
คนที่ 2 ผูอธิบาย (Explainer)
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คนที่ 3 ผูตรวจสอบ (Checker)
คนที่ 4 ผูกระตุนเตือนหรือใหกําลังใจ (Encourager)
ขั้น ที่ 4 สมาชิก กลุมยอยแตละกลุมรว มกัน อภิปราย เมื่อแกปญหาครบทุกขอแลว
สมาชิก ทุก คนในกลุมยอยจะรว มกัน อภิปราย ปญหา จนแนใจวาสมาชิกทุกคนมีความเขาใจ
ในเนื้อหาอยางชัดเจน
ขั้นที่ 5 การแขงขันตอบคําถาม ใหแตละกลุมเตรียมสมาชิกสําหรับแขงขันตอบคําถาม
วิธีสอนตามแนวคูมือครูของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
วิธีสอนตามแนวคูมือครูของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการตาม(หลักสูตรมัธยม
ศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533, อางถึงใน อัจฉรา วงษโสธร 2538 : 47)
มีขั้นตอนการสอนดังนี้
1. ขั้นนํา ครูใชคําถามหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอมของนักเรียนและ
ดึงดูดความสนใจของนักเรียนใหมาอยูที่การสอนและพรอมที่จะเริ่มเรียน
2. ขั้นสอน ครูดําเนินการสอนเพื่อใหนักเรียนไดรับความรูในเนื้อหา โดยเนนนักเรียน
เปนสําคัญ ในการสอนนั้นอาจใชกิจกรรมตาง ๆ เชน การอภิปราย บทบาทสมมุติ สถานการณ
จําลองการแสดงละคร เพื่อชวยใหการสอนนาสนใจและเราความสนใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้น
สงผลใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตลอดเวลา และทําใหนักเรียนมีบทบาทในการเรียนการสอน
รวมทั้งทําใหการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ
3. ขั้น สรุป นัก เรียนรวมกันสรุปเนื้อหา เพื่อทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหา
ที่เรียนมากยิ่งขึ้นและเห็นความสัมพันธของสวนประกอบตาง ๆ ของเนื้อหาที่ไดเรียนมาแลวยังเปน
การย้ําใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจใชวิธีการใหนักเรียนรวมกันสรุป การอภิปราย
การใชสื่อ ฯลฯ
4. ขั้น วัดประเมิน ผล เปน ขั้นตอนที่ทําใหครูทราบวานักเรียนไดเรียนไปมากนอย
เพียงใด โดยการทดสอบและการทําแบบฝกหัด
รูปแบบที่สอนโดยวิธีสอนตามคูมือครู ใชเวลาในการสอนแตละครั้ง เปนเวลา 50 นาที
มีรายละเอียดดังนี้
1. การทบทวนพื้ น ฐานความรู เ ดิ ม เป น การทบทวนความรู เ ดิมที่จําเปน ตองใช
เปนพื้นฐานในการเรียนเนื้อหาใหมในวันนั้น (5 นาที)
2. การสอนเนื้อหาใหม โดยมีลําดับขั้นตอนการเรียนรูดังนี้ (10 นาที)
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2.1 การทําความเขาใจใหถองแท เปนการนําเสนอเนื้อหาและอภิปรายวิเคราะห
เนื้อหา เพื่อใหเกิดความเขาใจเนื้อหา
2.2 การหาวิธีการที่ใชในการแกปญหาเปนการใหนักเรียนไดอภิปรายรวมกับครู
ถึงวิธีการตาง ๆ ที่จะสามารถแกปญหาได แลวสรุปขั้นตอนการหาคําตอบ
2.3 การลงมื อ แก ป ญ หาตามวิ ธี ที่คิด ไว เปนการใหนักเรียนลงมือหาคําตอบ
ตามประโยคสัญลักษณที่ไดคิดไว โดยมีครูคอยใหกําลังใจและเปนที่ปรึกษาถานักเรียนมีปญหา
2.4 การตรวจสอบคําตอบ
3. การวัดความเขาใจเมื่อดําเนินการสอนเนื้อหาใหมแลว ครูมีการตรวจสอบความ
เขาใจของนักเรียน ถาพบวานักเรียนยังมีสวนที่ไมเขาใจครูควรทบทวนการสอนเนื้อหานั้น ๆ
อีกครั้ง
3.1 การสรุปบทเรียน เปนการใหนักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียนที่ไดเรียน
ในวันนั้น ๆ (5 นาที)
3.2 การฝกทักษะ เปนการใหนักเรียนไดทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียนหรือโจทย
ที่ครูสรางขึ้น โดยมีครูเปนที่ปรึกษาถานักเรียนมีปญหา (10 นาที)
3.3 การนําความรูไปใช เปนการมอบหมายการบานตามที่ระบุไวใ นคูมือครู
ใหนักเรียนไปทํานอกเวลาเรียน ใชเวลาในการมอบหมายการบาน (5 นาที)
3.4 การประเมิน ผล เปนการประเมิน ผล เพื่อตรวจสอบวานัก เรียนมีความรู
ความเขาใจในเนื้อหาใหมอยางไรบาง ถาพบวา มีนักเรียนบางสวนยังไมเขาใจเนื้อหาใหมนั้น ๆ
ครูสามารถสอนซอมเสริมได โดยหาเวลาตามแตสมควร (5 นาที)
4. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 1 ฉบับ โดยเปนแบบทดสอบปรนัย
ชนิด 4 ตัวเลือก ถูกได 1 คะแนน ผิดได 0 คะแนน (10 นาที)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Leaning Achievement)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Leaning Achievement) เปนผลที่เกิดจากปจจัยตาง ๆ ในการ
จัดการศึกษา นักการศึกษาไดใหความสําคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเนื่องจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเปนดรรชนีประการหนึ่งที่สามารถบอกถึงคุณภาพการศึกษา ดังที่ กูด (Good 1973 : 7,
อางถึงใน อรัญญา นามแกว 2538 : 49) สรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง ความรูหรือ
ทักษะอันเกิดจากการเรียนรูที่ไดเรียนมาแลวที่ไดจากผลการสอนของครูผูสอน ซึ่งอาจพิจารณาจาก
คะแนนสอบที่กําหนดใหคะแนนที่ไดจากงานที่ครูมอบหมายใหหรือทั้งสองอยาง ซึ่งสอดคลองกับ
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ไพศาล หวังพานิช (2536 : 89) ไดใหความหมาย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาหมายถึง คุณลักษณะ
และความสามารถของบุ ค คลอั น เกิ ด จากการเรี ย นการสอนเปน การเปลี่ยนแปลงพฤติก รรม
และประสบการณการเรียนที่เกิดขึ้นจากการฝกอบรมหรือจากการสอบ จึงเปนการตรวจสอบระดับ
ความสามารถของบุคคลวาเรียนรูแลวเทาไรมีความสามารถชนิดใด สามารถวัดไดโดยการใชแบบ
ทดสอบตาง ๆ เชนใชขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ขอสอบวัดภาคปฏิบัติ เปนตน
จากความหมายขางตน พอสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการวัดการ
เปลี่ยนแปลงและประสบการณการเรียนรู ในเนื้อหาสาระที่เรียนมาแลวเกิดการเรียนรูแลวเทาไร
มีความสามารถชนิดใด โดยสามารถวัดไดจากโดยการใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในลักษณะ
ตางๆและการวัดผลตามสภาพจริง เพื่อบอกถึงคุณภาพการศึกษา
ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น จึ ง เป น การตรวจสอบระดับความสามารถหรือ
ความสัมฤทธิ์ของบุคคลวาเรียนแลวรูเทาไร มีความสามารถชนิดใด ซึ่งสามารถวัดไดโดยใชแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538 : 218) และ พวงรัตน ทวีรัตน
(2543 : 96)ไดกลาวในทํานองเดียวกัน ถึงความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วาเปนแบบทดสอบที่วัดความรูของนักเรียนที่ไดเรียนไปแลว ซึ่งมักจะเปนขอคําถามใหนักเรียน
ตอบด ว ยกระดาษและดิ น สอ กั บ ให นั ก เรี ย นปฏิ บั ติ จ ริ ง ซึ่ ง แบ ง แบบทดสอบประเภทนี้
เปน 2 ชนิด คือ
1. แบบทดสอบของครู คื อ ชุ ด ของคําถามที่ ค รู เ ป น ผู สรางขึ้น ซึ่งเปน คําถาม
ที่ถามเกี่ยวกับความรูที่นักเรียนไดเรียนในหองเรียนวา นักเรียนมีความรูมากแคไหนบกพรอง
ที่ ต รงไหนจะได ส อนซ อ มเสริ ม หรื อ เป น การวั ด ดู ค วามพร อ มที่ จ ะเรี ย นใหม ซึ่ ง ขึ้ น อยู กั บ
ความตองการของครู
2. แบบทดสอบมาตรฐาน คือ ชุด คําถามที่สรางขึ้นจากผูเชี่ยวชาญในแตละวิชา
หรือจากครูผูสอนวิชานั้นแตผานการทดลองหาคุณภาพหลายครั้งจนกระทั่งมีคุณภาพดีพอ จึงสราง
เกณฑ ปกติ ข องแบบทดสอบนั้ น สามารถใช เ ป น หลั ก และเปรี ย บเที ย บผลเพื่ อ ประเมิ น ค า
ของการเรียนการสอนในเรื่องใด ๆ ก็ได แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือดําเนินการสอนและ
มาตรฐานในดานการแปลคะแนนดวย
จากที่ นั ก วิ ช าการหลายท า นที่ ไ ด ก ล า วมาแล ว ข า งต น สรุ ป ได ว าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีวัตถุประสงคพื้นฐาน เพื่อใชวัดความรูความสามารถทางการเรียนรู
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ดานเนื้อหาดานวิชาการและทักษะตาง ๆ ของสาขาวิชานั้น ๆ โดยเฉพาะและจะเปนการเนน
การวัดผลการเรียนรู ที่เสร็จสิ้นเรียบรอยไปแลวซึ่งจะถือเปนการทดสอบผลสัมฤทธิ์ หลังจาก
ที่สอนจบไปบทหนึ่ง ๆ เพื่อจะไดทราบผลวานักเรียนมีความรูความสามารในทักษะที่เรียนนั้น
มากนอยเพียงใด
หลักเกณฑในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในการสรางแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เยาวดี วิบูลยศรี (2528 : 82) และ
วัญญา วิศาลาภรณ (2533 : 67) กลาวถึงหลักเกณฑไวสอดคลองกันดังนี้
1. เนื้อหาหรือทักษะที่ครอบคลุมในแบบทดสอบนั้น จะตองเปนพฤติกรรมที่สามารถ
วัดผลสัมฤทธิ์ได
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใชแบบทดสอบวัดนั้น ถานําไปเปรียบเทียบกันจะตอง
ใหทุกคนมีโอกาสเรียนรูในสิ่งตาง ๆ เหลานั้น ไดครอบคลุมและเทาเทียมกัน
3. วัดใหตรงกับจุดประสงค การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรจะ
วัดตามวัตถุประสงคทุกอยางของการสอน และจะตองมั่นใจวาไดวัดสิ่งที่ตองการจะวัดไดจริง
4. การวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเป น การวั ด ความเจริ ญ งอกงามของนั ก เรี ย น
การเปลี่ยนแปลงและความกาวหนาไปสูวัตถุประสงคที่วางไว ดังนั้นครูควรจะทราบวากอนเรียน
นักเรียนมีความรูความสามารถอยางไร เมื่อเรียนเสร็จแลวมีความรูแตกตางจากเดิมหรือไม โดยการ
ทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียน
5. การวั ด ผลเป น การวั ด ผลทางอ อ มเป น การยากที่ จ ะใชขอสอบแบบเขียนตอบ
วัด พฤติกรรมตรงๆของบุคคลได สิ่งที่วัดไดคือการตอบสนองตอขอสอบ ดังนั้นการแปลง
วัตถุประสงคใหเปนพฤติกรรมที่จะสอบวัด จะตองทําอยางรอบคอบและถูกตอง
6. การวัดการเรียนรู เปนการยากที่จะวัดทุกสิ่งทุกอยางที่สอนไดภายในเวลาจํากัด
สิ่งที่วัดไดเพียงตัวแทนของพฤติกรรมทั้งหมดเทานั้น ดังนั้นตองมั่นใจวาสิ่งที่วัดนั้นเปนตัวแทน
แทจริงได
7. การวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นเป น เครื่ อ งช ว ยพั ฒ นาการสอนของครู แ ละ
เปนเครื่องชวยในการเรียนของนักเรียน
8. ในการศึกษาที่สมบูร ณนั้น สิ่งสําคัญไมไดอยูที่ก ารทดสอบแตเพียงอยางเดียว
การทบทวนการสอนของครูก็เปนสิ่งสําคัญยิ่ง
9. การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรจะเนนการวัดความสามารถในการใชความรู
ใหประโยชน หรือการนําความรูไปใชในสถานการณใหม ๆ
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10. ควรใชคําถามใหสอดคลองกับเนื้อหา วิชา และวัตถุประสงคที่จะวัด
11. ใหขอสอบมีความเหมาะสมกับนักเรียนในดานตาง ๆ เชน ความยากงาย พอเหมาะ
มีเวลาพอสําหรับนักเรียนในการทําขอสอบ
ในการสร า งแบบทดสอบให มี คุ ณ ภาพ วิ ธี ก ารสร า งแบบทดสอบที่ เ ป น คําถาม
เพื่อวัดเนื้อหาและพฤติกรรมที่สอนไปแลว ตองตั้งคําถามที่สามารถวัดพฤติกรรมการเรียนการสอน
ไดอยางครอบคลุมและตรงตามจุดประสงคการเรียนรู พวงรัตน ทวีรัตน (2543 : 97)ไดกลาวถึงวิธี
การสรางแบบทดสอบที่มีคุณภาพ ดังนี้
1) วัดดานความรูความเขาใจ
2) วัดความเขาใจ
3) วัดการนําไปใช
4) วัดดานการวิเคราะห
5) วัดดานการสังเคราะห
6) วัดดานการประเมินคา
จึงสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ ผลอันเกิดจากการใชแบบทดสอบไปวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงค แลวนําผลนั้นมาใชเพื่อประเมินผลกการเรียนวานักเรียน
มีความรูความสามารถ ความกาวหนาตามจุดประสงคที่กําหนดไวหรือไม รวมทั้งความรูและทักษะ
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
ทักษะการทํางานกลุม (Group work skills)
การทํางานกลุม เกิดจากการรวมตัวของบุคคลเปนกลุมมีเปาหมายเดียวกันในการทํางาน
รวมกัน แตละคนตองรูบทบาทหนาที่ของตนและกระทําตามนั้นอยางคลองแคลวเต็มความสามารถ
ความหมายของกลุม
สามารถ สุขาวงษ (2537 : 49, อางถึงในจินตนา กิจบํารุง 2545 : 59) ไดสรุปไววาการที่
บุคคลตั้งแต 2 คนมารวมกันโดยมีจุดมุงหมายที่จะกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน
ถือไดวาเปนกลุมทั้งสิ้นและจะตองมีลักษณะดังนี้
1. มีคนตั้งแต 2 คนมารวมกัน
2. มีจุดมุงหมายในการกระทําพฤติกรรมอยางเดียวกัน
3. ทุกคนจะมีบทบาทตามหนาที่ของตน
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เดวิส (Davis 1962 : 405, อางถึงในสามารถ สุขาวงษ 2538 : 48)ไดใหความหมายไววา
กลุมหมายถึง การที่บุคคล 2 คนขึ้นไปมีปฏิสัมพันธกัน โดยมีเปาหมายรวมกันอยางเห็นไดชัด
โดยทั่วไปแลวกลุมมีความหมายนอกเหนือจากการที่คนเราอยูรวมกันอยางธรรมดา
ซึ่งสอดคลองกับกัลลี (Gulley 1963, อางถึงใน สายฝน เพ็งเภา 2542) ที่กลาววากลุม
ควรประกอบไปดวยคุณลักษณะ 3 ประการคือ
1. มีวัตถุประสงครวมกันวัตถุประสงคควรสนองความตองการของสมาชิกทุกคนในกลุม
2. มีผลการทํางานอันเกิดจากความรวมมือของสมาชิกทุกคนในกลุม
3. มีการสื่อสารทางวาจาหรืออยางใดอยางหนึ่งระหวางสมาชิกในกลุม
ทักษะการทํางานรวมกันในกลุมหรือทักษะกระบวนการกลุม เปนการทํางานรวมกัน
อยางมีระบบและมีประสิทธิภาพในลักษณะประชาธิปไตยประกอบดวย การรวมมือกับผูอื่นในการ
ทํางานกลุมยอยและกลุมใหญ การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายของกลุม
อยางสรางสรรค ความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย ความสามารถในการเปนผูนํา
และผูตาม การวางแผนงานในกลุม การสื่อสารกับสมาชิกของกลุมอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด
การฟง การเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่นซึ่งเกี่ยวของกับทักษะการดําเนินชีวิตรวมกัน
ในสังคม (Social Living Skills) หมายถึง ความสามารถในการสรางความสัมพันธที่ดีกับบุคคลอื่น
มีน้ําใจ มีความเปนประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบ ใหความรวมมือ และมีสวนรวมในการทํางาน
กับบุคคลอื่น มีความโอบออมอารี เห็นแกประโยชนสวนรวม ดังที่ เลียวนารด (Leonard 1973 :
235, อางถึงใน ลาวัณย วิทยาวุฒิกุล 2533 : 130) กลาวถึง ลักษณะของผูนําที่มีทักษะทางสังคมไววา
เปนผูที่สามารถฟงผูอื่นอยางสนใจและชื่นชม เปนผูรวมสนทนาที่ดีและมีมารยาท มีความสามรถ
ในการรวมงานกับผูอื่นเปนอยางดีและรับผิดชอบงานในกลุม ปฏิบัติตนตามมารยาทในวัฒนธรรม
ของตนและวัฒนธรรมสากลอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูมีมารยาทดีตามมาตรฐานของสังคม
แสดงความชื่น ชมตอผูอื่น ไดอยางเหมาะสม อภิปรายแสดงความคิด เห็น ไดอยางสรางสรรค
แสดงความเปน มิต ร มีเมตตา สนใจจริงใจ เคารพชื่น ชมบุคคลอื่น ดวยความผูก พัน หวงใย
ในความรู สึ ก ถึงสวัสดิภาพและความสุข เปน ผูนําและผูตามในฐานะสมาชิก ที่ดีของกลุมได
อยางมีประสิทธิภาพ เคารพและปฏิบัติตามกติกา กฎเกณฑของกลุมและสังคมดวยความเต็มใจ
ใหความรวมมือและมีสวนรวมในงานของกลุมของสังคมอยางมีความรับผิดชอบเต็มที่ เขาใจและ
เคารพสิทธิของผูอื่นและมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่นและในทํานองเดียวกัน จอหนสัน
และ จอหนสัน (Johnson and Johnson 1990 : 30) ไดกลาวถึง ทักษะทางสังคมวามีความจําเปน
ตอการทํางานกลุม การทํางานของกลุมจะบรรลุเปาหมายไดหรือไมนั้นสมาชิกในกลุมตองมีความ
ไววางใจซึ่งกัน และกันมีการสื่อสารที่ถูกตองแมนยํา รูจักยอมรับและใหการสนับสนุนผูอื่นตลอด
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จนขจัดความขัดแยงใหหมด สมาชิกในกลุมจะมีคุณสมบัติดังกลาวไดจะตองไดรับการฝกทักษะ
การทํางานกลุม หรือทักษะทางสังคมในหลาย ๆ ทักษะจากทักษะตาง ๆ ดังนี้ เชนการเคลื่อนยาย
โตะเพื่อเขากลุม การปรึกษาหารืออยางใกลชิด การพูด การฟง การแบงงาน การสรางความคิด
การผลัด เปลี่ยนบทบาท การชมเชยซึ่งกัน และกัน การสนับสนุนใหมีสวนรวมในกลุม การ
ตรวจสอบความเขาใจ การถามเพื่อการอธิบาย การวิจารณความคิดแตไมวิจารณบุคคล การสรุป
ความคิด การยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น ในการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดทํางาน
เปน กลุมยอย โดยเฉพาะการจัดการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู นักเรียนควรไดรับการฝกการ
ใชทักษะทางสังคมในการทํางานจึงจะทําใหการทํางานกลุมหรือการเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด
สรุปไดวา กลุม หมายถึง การที่บุคคลหลายๆ คน หรือตั้งแต 2 คนขึ้นไปมาทํางาน
ดว ยกันเพื่อบรรลุเปาหมายอยางเดียวกันทุกคนในกลุมมีใจตรงกันทํางานกันเต็มที่สุดฝมือและ
ประสานกันอยางดีเพื่อแกปญหาตางๆใหสําเร็จตามวัตถุประสงค จากความหมายของการทํางาน
รวมกันที่กลาวในขางตน จึงพอสรุปไดดังนี้วา การทํางานรวมกันหมายถึงการทํากิจกรรมรวมกัน
ของบุคคลหลาย ๆ คน โดยที่ทุกคนในกลุมตางทํางาน รวมกัน ชวยเหลือกันและประสานงานกัน
อยางเต็มที่ในบรรยากาศที่สงเสริมซึ่งกันและกันเพื่อใหงานของกลุมบรรลุจุดมุงหมายที่ตองการ
ทักษะการทํางานกลุมและพฤติกรรมการทํางานกลุม
การทํางานกลุม เกิดจากการวมตัวของบุคคลเปนกลุมที่มีการวางแผนและกําหนดเปาหมาย
รวมกัน ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันละกัน สมาชิกทุกคนใชความรูค วามสามารถและปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ดวยความชํานาญ สามารถนําไปประยุกตใชกับ
ประสบการณใหมเพื่อแกปญหาตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ จนกลายเปนทักษะการทํางานกลุม
ซึ่ ง เป น สิ่ ง ที่ บุ ค คลจะต อ งเรี ย นรู แ ละฝ ก ปฏิ บั ติ จ นเกิ ด ความชํานาญสามารถปฏิ บั ติ ไ ด อ ย า ง
คลองแคลว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
พฤติกรรมการทํางาน หมายถึงการแสดงออกหรือการกระทําในทุกๆ ดานของมนุษย
จะโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม
อารีย พันธมณี (2534: 15) กลาววาพฤติกรรมหมายถึงกิจกรรมหรือการกระทําของรางกาย
ที่บุคคลสามารถสังเกตเห็นได รูได หรือใชเครื่องมือตางๆ ตรวจสอบได
สรุปไดวาทักษะการทํางานกลุมและพฤติกรรมการทํางานกลุมมีความสัมพันธกันดังที่
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2531: 75)กลาววาการทํางานกลุมจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว
นั้น สว นหนึ่งขึ้น อยูกับทักษะตางๆในการทํางานกลุม หากสมาชิก ไดเรียนรูและฝกฝนทักษะ
ตาง ๆจนชํานาญก็จ ะสามารถพัฒนาพฤติกรรมการทํางานกลุมของตนเองไดซึ่งจะสงผลทําให
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งานของกลุมประสบความสําเร็จ ได ทักษะการทํางานกลุมที่จําเปนในการพัฒนาพฤติกรรม
การทํางานกลุมไดแกทักษะการสื่อความหมาย การจูงใจ การแกปญหาทักษะ การคิด การอาน
และทักษะการประเมินผลการทํางานกลุม ซันดา ฮิเบล (Sunda Hibell และคณะ 1979, อางถึงใน
ทิศนา แขมมณี และคณะ 2531) สวนทักษะที่บุคคลควรฝกปฏิบัติจนเปนความชํานาญเชนทักษะ
การเปนผูนํากลุม ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการวางแผนการทํางาน ทักษะการสื่อความหมาย
ทักษะการแกปญหาลดความขัดแยง และทักษะทางสังคม เดวิส จอหนสัน (Davis Johnson และ
คณะ 1982, อางถึงในทิศนา แขมมณี และคณะ 2531) ไดกลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุม หรือการทํางานเปนกลุม จําเปนตองฝกใหสมาชิกของกลุมมีทักษะตอไปนี้เปน
พื้นฐาน 8 ประการ คือ
1. ทักษะการวางแผนทั้งผูนําและสมาชิก ตองรวมกันวางแผนภายใตการนําและควบคุม
ของผูนํากลุม
2. ทักษะการสื่อความหมาย สมาชิทุกคนจะตองมีทักษะที่สําคัญ คือ ทักษะการพูด ทักษะ
การฟง ทักษะการเขียน และทักษะการอาน สําหรับทักษะในการพูดและการฟงเปนสิ่งสําคัญและ
จําเปนมากในการทํางานกลุม
3. ทักษะการจูงใจ ระหวางการทํางานหรืออภิปรายกลุม บรรยากาศของการทํางานกลุม
เปนปจจัยสําคัญ เชน การยิ้มแยมแจมใสตอกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน กลาวชมเชย และติเพื่อกอ
สิ่งเหลานี้ลวนเปนแรงจูงใจในการทํางานกลุม
4. ทักษะการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจเปนทักษะที่สําคัญที่มีผลตอการดําเนินงาน
5. ทักษะการแกไขปญหาความขัดแยง เปนทักษะที่สามารถแกไขปญหาความขัดแยง
ที่เกิดขึ้นไดเมื่อจําเปนตองตัดสินใจเลือกระหวางสิ่งที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน หรือสภาพการณที่มี
ความคิดหรือความตองการแตกตางกัน มีวิธีคิดที่ตางกันการรับรูตางกันคานิยมตางกันมีอคติตอกัน
หรือผลประโยชนที่ขัดกัน
6. ทักษะการแกปญหาเปนกลุม ตองอาศัยวิธีการที่มีระบบระเบียบการแกปญหาไดอยาง
มีประสิทธิภาพนั้น จะตองรูและเขาใจปญหาอยางถองแท มีการรวบรวมความรูขอมูล ขอเท็จจริง
หลักการตาง ๆ เพื่อประกอบการวางแผนหาแนวทางการแกปญหา และประเมินผลการแกปญหา
7. ทักษะการประเมินผลการทํางานกลุมโดยการพิจารณาไดจากคุณภาพของงานที่ปรากฏ
และคุณภาพของผูรวมงาน ซึ่งทั้งสองสวนนี้มีอิทธิพลตอกัน ถาผูรวมงานคุณภาพดี ก็จะไดงานที่
มีคุณภาพดี ถาผูรวมงานไมดี ก็จะสงผลตอคุณภาพของงานใหไมดี
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8. ทักษะการนําเสนอผลงาน ในการนําเสนอผลงานเปนขั้นตอนสุดทาย เปนการถายทอด
เรื่องราวตลอดจนวิธีการตาง ๆไปยังผูฟง ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและกรรมวิธีเพื่อจะสามารถโนมนาว
ใหเห็นถึงความสําคัญของการนําเสนอผลงาน
ทักษะการทํางานกลุมในวิชาสังคมศึกษา
ทักษะการทํางานกลุมในวิชาสังคมศึกษา หมายถึง การที่ผูเรียนมีโอกาสทํากิจกรรม
รว มกัน เปนกลุมหรือเปนทีม ซึ่งมีครูเปนผูแนะนําและเปนผูประสานความรวมมือของสมาชิก
ในการทํางานกลุม ดว ยเหตุผลนี้จึงตองมีก ารศึกษาทักษะการทํางานกลุมในวิชาสังคมศึกษา
เพื่อชวยใหผูเรียนไดเกิดทักษะการทํางานเปนกลุม ดังที่ ลัดดา ศิลานอย (2534 : 53) ไดกลาวถึง
วิธีการนําทักษะการทํางานกลุมไปใชในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ดังนี้
1. การสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิด ชอบตองานที่มุงหวังโดยการทํางานอยางใด
อยางหนึ่งที่ครูมอบหมายให ดวยการวางแผนรวมกันในเรื่องของหนาที่ ความรับผิดชอบ และ
จุดมุงหมายในการประกอบกิจกรรม
2. ฝกการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น เมื่อมีการทํางานเปนกลุม ครูพยายามใหผูเรียน
ทุกคนไดแสดงความคิดเห็น และใหสมาชิกไดยอมรับความคิดเห็น ถึงแมจะไมเห็นดวยก็ตาม
ควรที่จะรับฟงไมแสดงกิริยาที่ไมพอใจ ไมสนใจ
3. ฝกการยอมรับความสามารถของผูอื่น เชน การผลัดเปลี่ยนหนาที่ของการเสนอ
ผลงานดวยการรายงาน อภิปราย เสนอผลงาน ฯลฯ
4. พยายามใหสมาชิกในกลุม มีสวนชวยเหลือกลุม หรือมีสวนรวมในการทํางาน
สมาชิกตองคิดวา ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุมที่จะชวยแกไขปญหาของกลุม ความสําเร็จของงาน
ถือเปนความสําเร็จของกลุม
5. ฝก การวิเคราะหรวมกันของผูเรียน จากประสบการณเรียนรูจากการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนไดพบระหวางการทํางานกลุม
ดังนั้นจากความหมายของคําวา “ทักษะ การทํางานกลุม” อาจกลาวไดวาเปนทักษะการ
ทํางานรวมกันซึ่งเปนลักษณะของการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันของบุคคล ในกลุมที่มีการวางแผน
และกําหนดเปาหมายรวมกัน ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันละกัน สมาชิกทุกคนใชความรูความ
สามารถและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ดวยความชํานาญ สามารถ
นําไปประยุกตใชกับประสบการณใหมเพื่อแกปญหาตาง ๆไดอยางมีประสิทธิภาพ สรุปไดวา
ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ครูจะตองสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ
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มอบหมาย ฝกการยอมรับความคิดเห็น ยอมรับความสามารถของผูอื่น ใหความชวยเหลือแกปญหา
ในกลุม และฝกวิเคราะหแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในระหวางทํางานกลุมรวมกัน
องคประกอบของการทํางานรวมกันเปนกลุม
การทํ า งานร ว มกั น เป น กลุ ม ให ป ระสบผลสํา เร็ จ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
มีองคประกอบที่เปนปจจัยสําคัญหลายประการ ดังที่นิพนธ จิตตภักดี (2528:5) มีแนวคิดสอดคลอง
กับ ทิศนา แขมมณี และคณะ(2528 : 11 – 12) ที่ไดกลาวถึงคุณสมบัติของกลุมที่ทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพไวดังนี้ 1) ผูนํากลุมที่ไดรับคัดเลือกมาตองเปนผูนําที่มีความสามารถในการปฏิบัติ
หนาที่ไมวาสถานการณใด 2) ผูนํามีคุณสมบัติที่ดีกอใหเกิดบรรยากาศใหสมาชิกทํางานรวมกัน
มากกวาแขงขัน มีความอดทนและความตั้งใจจริง มีความรับผิดชอบเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคน
ร ว มงานและแสดงความคิด เห็น 3) ผูนํากลุมตองไมเผด็จการควรใหก ลุมรว มกัน ตัด สินใจ
4) สมาชิกกลุมทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมทุกอยางของกลุม แตทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับลักษณะของ
กิจกรรมแตละอยางดวย 5) สมาชิกรวมกันทํางานเพื่อจุดมุงหมายของกลุม ชวยกันแกปญหาและ
อุปสรรค 6) สมาชิกตองฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทุกคนมีสิทธิออกความคิดเห็นไมดูถูก
ความคิดของสมาชิกในกลุม ไมมีใครมีอํานาจเหนือใคร ทุกคนในกลุมรวมมือรวมใจกันทํางาน
แมวาจะมีปญหาขัดแยงเกิดขึ้น กลุมจะตองศึกษาสาเหตุอยางรอบคอบและพยายามตัดสินใจ
เลือกหาวิธีการและเหตุผลที่ดีที่สุดเหมาะสมกับสาเหตุเพื่อแกปญหาของกลุม 7) ขนาดของกลุม
ที่เหมาะสมในการทํางานคือ 5 – 15 คน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเนื้อเรื่องกิจกรรมและอุปกรณเครื่องมือ
ตลอดจนการจัด ที่นั่งกลุมที่จ ะทําใหก ารทํางานเปน ไปตามเปาหมายที่นิยม คือสมาชิกนั่งเปน
วง หันหนาเขาหากัน 8) บรรยากาศของกลุมตองเปนกันเอง ไมเปนทางการหรือเปนระบบระเบียบ
9) จุดมุงหมายของกลุมตองชัดเจน และเปนที่ยอมรับของสมาชิกในกลุม 10) กลุมจะตองรวมกัน
วางแผนแบ ง กั น ทํางาน ตกลงกติกาการทํางานเพื่อใหสมาชิก เขาใจและปฏิบัติเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายของกลุม 11) กระบวนการตัดสินใจตองสอดคลองกับสถานการณ และมีการตัดสินใจ
รว มกัน 12) เนนการทํางานรวมกันสงเสริมความสามัคคีในกลุม 13) สมาชิกเปนผูประเมิน
ประสิทธิภาพของกลุม ตัดสินใจวาจะปรับปรุงและสงเสริมการทํางานใหดีไดอยางไร
การทํางานกลุมที่มีประสิทธิภาพ
องคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหการทํางานกลุมมีประสิทธิภาพคือ นักเรียนตองรูจักทํางาน
เพื่อกลุม ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับการเรียนรูและผลรวมของสมาชิกในกลุม นักเรียนที่มีความ
สามารถสูงจะตองชวยเหลือสมาชิกอื่นที่มีความสามารถต่ํากวา การพยายามใหนักเรียนไดทํางาน

53
กลุมรวมกัน ครูควรอภิปรายใหนักเรียนทราบถึงความรับผิดชอบ ของสมาชิกแตละคนในกลุม
ซึ่งจะมีประโยชนตอนักเรียนเปนอยางมาก ถามีการสรุปสิ่งเหลานี้และเขียนติดไวที่หนาหองจะ
ทําใหนักเรียนทราบบทบาทหนาที่ของตน ซึ่งถือเปนเกณฑมาตรฐานในการประเมินผลการทํางาน
กลุมของนักเรียนดวย ดังที่ นิพนธ จิตตภักดี (2528 : 5) กลาวไวโดยสรุปวากลุมจะตองประกอบ
ดวยสิ่งตาง ๆ ดังนี้ 1) การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของกลุม ในการทํางานรวมกัน
เพื่อความสําเร็จและเพื่อประสิทธิภาพไวอยางชัดเจน 2) การกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิก
แตละคนไวอยางชัดเจน 3) การมีสวนรวมของสมาชิกภายในกลุมในการแสดงความคิดเห็น การ
วางแผน การตัดสินใจ การรับผิดชอบตองานของกลุม 4) ตองตระหนักถึงความรูสึกของสมาชิก
ทุก คนในขณะรว มกัน ทํางานกลุม 5)วิธีการดําเนินงานของกลุมตองมีขั้นตอนมีก ารทบทวน
ประเมินผลจนเปนที่ยอมรับของสมาชิกในกลุม 6) ผูนํากลุมตองไมเปนนักเผด็จการ 7)เปดโอกาส
ใหสมาชิกกลุมมีสวนรวมในการตัดสินใจ ไววางใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นในการทํางานกลุมรวมกัน
ของสมาชิกจะมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค สลาวิน(Slavin1986, อางถึงใน
สุรีย บาวเออร 2536 : 15) กลาวไววาตองคํานึงถึงองคประกอบ 3 ดานดังนี้
1. องคประกอบดานสมาชิกในกลุม สมาชิกจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น
สมาชิกในกลุมควรมีคุณสมบัติดังนี้ คือมีเจตนาที่ดีและตั้งใจทํางาน มีทักษะในการทํางาน ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของกันและกัน เชื่อในความสามารถในเพื่อนสมาชิกดวยกันพรอมที่จะชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันมีความรูสึกวาทุกคนมีความสําคัญ มีการยืดหยุนบทบาทที่แสดงภาวะผูนํา เปนผูมี
มนุ ษ ยสั ม พั น ธ ที่ ต ระหนั ก ถึ ง ความต อ งการและความรู สึ ก ของบุ ค คลอื่ น ในกลุ ม พยายาม
ปรับคานิยมใหกลมกลืนกัน มีความไวเนื้อเชื่อใจกันและพยายามเขาใจพฤติกรรมของคนอื่น
2. องคประกอบดานผูนํากลุม กลุมควรมีผูนําที่มีความสามารถคือตองมีความอดทน
ตั้งใจจริง ไมหงุดหงิดในความลาชาและความไมคอยกาวหนาของกลุม เมื่อเผชิญปญหายุงยาก
ก็ยอมรับผิด ได ที่สําคัญคือมีความสามารถในการชักจูงใจสมาชิกใหเกิดความรวมมือรวมใจ
มีค วามสามารถขจัดความขัดแยงของกลุมที่เปนอุปสรรคตอการทํางาน ดังนั้นกลุมที่ดีตองรูวา
ทําอยางไรจึงจะใชความขัดแยงของกลุมใหเปนไปในทางเสริมสรางได เอาใจใสกลุม เพิ่มพูน
ความรูใหแกสมาชิกใหมีความเชื่อมั่นที่จะทํางาน มีความเขาใจในพฤติกรรมของสมาชิกแตละคน
และมีความรอบรูและมีความรูในการวางแผนการปฏิบัติงานและติดตามผลงาน
3. องคประกอบดานการจัดกลุม การจัดกลุมตองมีเปาหมายของกลุมชัดเจน มีขอบเขต
แนนอน มีกลไกยอนกลับเพื่อปรับปรุงผลงาน มีวิธีการทํางานของกลุมอยางมีระบบซึ่งสมาชิก
เขาใจกันเปนอยางดีอยางดี มีรูปแบบการประสานงานอยางดี เกิดความยึดเหนี่ยวกันในกลุม มีการ
แสวงหาวิธีการที่ดีอยูเสมอ และมีการจัดเงื่อนไขเสริมพลังกลุมอยางสม่ําเสมอ
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ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใชทักษะกระบวนการทํางานกลุม
การเรียนการสอนโดยใชทักษะกระบวนการทํางานกลุม เปนกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่ จันทิภา ลิมปเจริญ (2522 : 45 – 46) กลาวโดยสรุปวาในการเรียนการสอนแตละครั้ง
จะแบงออกเปนขั้นใหญ ๆ ได 6 ขั้น แตละขั้นมิไดแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด มีลักษณะดังนี้
1. ขั้น วางแผน(Planning)กอนการเรียนการสอน ครูตองวางแผนไวกอนวาจะจัด
กิ จ กรรมใดใหสอดคลองกับเนื้อหาที่กําหนดไวและควบคุมอยางไร ใหผูเรียนพบอะไรบาง
ซึ่งเปาหมายที่ตองการจัดกิจกรรม อาจเปนในรูปเกมหรือการอภิปราย
2. ขั้ น การลงมื อ ปฏิ บั ติ ( Participation)ผู ส อนเป น ผู จั ด กิ จ กรรมโดยเป ด โอกาส
ใหสมาชิกไดมีสวนรวมในกิจกรรมทุกคน
3. ขั้น คนพบ(Discovery)ผูเรียนตองรวมกิจกรรมและคอยสังเกตและเกิดความรูสึก
ความเขาใจ เปนการคนพบสิ่งที่เรียนดวยตนเอง
4. ขั้นวิเคราะห(Analysis)เมื่อเกิดความเขาใจในกิจกรรมก็จะเกิดการเรียนรู นําสิ่งที่
เรียนรูเขาไปวิเคราะหดวยตนเองหรือบางครั้งก็ไดวิเคราะหรวมกันกับกลุมใหญ
5. การประเมินผล (Evaluation) เมื่อวิเคราะหวิจารณรวมกันแลว ก็จะมีการประเมินผล
อาจเปนการประเมินผลรวมกับกลุมหรือผูเรียนเกิดการวิเคราะหและประเมินเอง หลังจากกลุม
อภิปรายไปแลวก็ได
6. ขั้ น นําไปใช (Application) เป น การนําสิ่ ง ที่ ไ ด เ รี ย นรู แ ละประเมิ น ผลแลว
นําไปประยุกตใชเพื่อประโยชนตอสวนรวมและตนเอง ขั้นนี้ยากที่จะติดตามผลของกันและกัน
บางครั้งตัวผูเรียนหรือผูสอนเองก็นําสิ่งที่ไดเรียนรูไปใชโดยไมรูตัว
ขั้นตอนการเรียนการสอนที่กลาวมาเปนเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สามารถ
พัฒนาทักษะการทํางานกลุมของผูเรียนและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
การประเมินผลทักษะการทํางานกลุม
การที่ผูเรียนจะมีทักษะในการทํางานกลุมไดดีนั้น จะตองพิจารณาที่ผลงานของกลุม
พฤติก รรมการทํางานของกลุมในเรื่องของความรวมมือ การมีสวนรวมของสมาชิกโดยอาศัย
เทคนิคและวิธีการ ดังที่สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (2539) ไดเสนอแนวทางในการ
ประเมินผลดังตอไปนี้
1. การสังเกต เมื่อมีก ารมอบหมายงานใหผูเรียนทํางานรวมกัน เปนกลุม ทั้งใน
กิจกรรมการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครูสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ทั้งในดาน
บทบาทสมาชิก ผูนํา ผูตาม และวิธีการทํางานของกลุม
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2. การซักถาม เปนวิธีการที่จะชวยใหครูรูพฤติกรรมการทํางาน ในขณะที่ครูไมได
สังเกตดวยตนเอง
3. การใหผูเรียนประเมินตนเองและประเมินกันเอง ใหเพื่อนผูเรียนประเมินการทํางาน
ของสมาชิกกลุม และใหผูเรียนประเมินตนเองตามรายการที่ครูกําหนด ซึ่งควรประเมินทั้งทางดาน
เนื้อหาหรือผลงานที่กลุมเรียนรูวาตนเขาใจเนื้อหาที่ศึกษามากนอยเพียงใด ตองการความชวยเหลือ
จากกลุมหรือไมอยางไร ดานบทบาทของสมาชิกของกลุม ตนไดปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม
หรือไม ไดรวมปฏิบัติบทบาทที่เหมาะสมหรือไม ดานการทํางานของกลุมเปนอยางไร มีขอควร
ปรับปรุงหรือไมอยางไร การประเมินดังกลาวควรทําทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานกลุมโดยถือเปน
ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนทราบพัฒนาการของตนเองและฝก
การยอมรับคําวิพากษวิจารณดวย
4. การประเมินดานผลงาน ใชวิธีการตรวจผลงานจากการปฏิบัติงานกลุมของผูเรียน
ผลงานที่ควรจะตรวจไดแก สมุดจดงาน การรายงานของกลุม และผลงานที่ไดจากการปฏิบัติจริง
จากทักษะการทํางานกลุมที่กลาวมา แสดงใหเห็นวาพื้นฐานในการทํางานกลุมยอย
จะตองอาศัยความรวมมือ ความรับผิดชอบและความเสียสละ จากสมาชิกแตละคนภายในกลุม
ดังนั้นครูผูสอนจึงควรฝกหัดใหผูเรียนรูจักการทํางานกลุมและเกิดทักษะในการทํางาน
การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้นเกิดจาก
การจัดประสบการณที่เหมาะสมใหแกผูเรียนไดศึกษา เชนเดียวกันกับการจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชาอื่นจะตองใชเทคนิควิธีสอนหลาย ๆ แบบที่สอดคลองเหมาะสมกับวัตถุประสงคของ
รายวิชาเนื้อหาสาระในสถานการณทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา การสอนวิชาสังคม
ศึก ษาจําเปน ที่จ ะตองสอนใหนัก เรียนรูไดเทาทันสังคม โดยใชวิธีสอนเปนสื่อกลางเพื่อทําให
นัก เรียนบรรลุถึงจุด มุงหมายปลายทาง การที่กลาววาวิธีการสอนใดดีที่สุดนั้นจํากัดไมไดและ
จะสอนเวลาใดระยะเวลาแคไหนนั้น ตองขึ้นอยูกับสถานการณที่เหมาะสม เชน ขึ้นอยูกับเนื้อหา
และสภาพสิ่งแวดลอมตองเหมาะสมกับความตองการและความสามารถของนักเรียน ครูจะกําหนด
เวลาและวิธีสอนใหตายตัวไมได ดังที่ สันต ธรรมบํารุง (2522 : 78) กลาววา การเรียนวิชาสังคม
ศึกษาไมไดมุงใหนักเรียนไดเรียนรูในศาสตรทางสังคมทุกสาขา หรือเพื่อพัฒนาความกาวหนา
ทางวิ ช าการเฉพาะสาขาแตอยางใด แตเปนการเรียนรูเพื่อใหมนุษยสามารถดํารงชีวิต อยูใน
สิ่งแวดลอมทุก ๆ ดานที่เกี่ยวของกับตน ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา จึงตอง
เนนประสบการณการเรียนรูของนักเรียน โดยถือวากลุมนักเรียนมีความสําคัญมีครูเปนมัคคุเทศก
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เปนผูเชี่ยวชาญผูนําทาง รวมทั้งครูตองการใชการสอนหลายวิธีเปนตนวา การสอนแบบสืบสวน
สอบสวน การสอนแบบหนวย การสอนแบบสถานการณจําลอง การสอนแบบแกปญหา รวมทั้งให
นักเรียนไดมีโอกาสอภิปราย และแสดงความคิดเห็น ทั้งโดยการทํางานเปนกลุม และการทํางาน
ตามลําพังกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีองคประกอบหลายอยางดวยกันซึ่ง หทัย ตันหยง
(2525 :209) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค จําเปน
ตองพิจารณาถึงองคประกอบที่สําคัญ 5 ประการคือ
1. ตัวผูเรียน จะตองพิจารณาลักษณะความสามารถพื้นฐานประสบการณ และสภาพ
ชีวิตในสังคม
2. กระบวนการเรียนการสอน จะตองคํานึงถึง จุดประสงค วิธีสอน วิธีเรียนที่จะบังเกิด
ผลดี ตองอาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
3. รูปแบบการสอน จะตองพิจารณาแบบวิธีสอน รวมทั้งสื่อการสอนที่เหมาะสม
กับระดับความรูและวัยของนักเรียน
4. แหลงวิชา ไดแกทรัพยากรทองถิ่น สิ่งแวดลอม ภูมิปญญาทองถิ่น และปจจัยในการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม
5. การประเมินผลทางการศึกษา จะตองสามารถใชระบบการวัดผล ประเมินผลได
อยางมีประสิทธิภ าพ สามารถสังเกตพฤติก รรมของผูเรียนไดอยางชัด เจนและสอดคลองกับ
จุดประสงคที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุภาภรณ สภาพงศ (2542 : 163) ไดใหความ
สําคัญเรื่องกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งถือวาเปนหัวใจที่จะทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในปจจุบัน จึงเนนในสิ่งตอไปนี้
1. เรื่องที่สอน เนนในเรื่องโครงสรางในสาขา ความคิดควบยอด การสรุปหลักการ
และการแกไขปญหาตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.1 เนนความสําคัญของการสอนใหเกิดความคิดรวบยอด เปนพื้นฐานมากขึ้น
1.2 สงเสริมใหนักเรียนรูกฎเกณฑตั้งแตชั้นตน ๆ และคอยขยายใหกวางและลึกซึ้ง
ในขั้นสูงตอไป
1.3 สงเสริมใหมีการศึกษาปญหา การขัดแยงในสังคม โดยสามารถคิดวิพากษและ
ตัดสินเหตุการณดวยใจเปนกลาง
1.4 สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูและเขาใจเหตุการณปจจุบัน
1.5 พิจารณาบทบาทของคานิยมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่มีผลกระทบตอ
ความเปนอยูของคนในสังคม
1.6 สงเสริมใหเกิดความเขาใจวัฒนธรรมของชาติอื่น ๆ

57
2. วิธีสอน เนนเกี่ยวกับวิธีสอน ที่ใหนักเรียนสามารถเรียนรูกฎเกณฑตาง ๆ ในสังคม
และศึกษาไดดวยตนเอง สงเสริมใหนักเรียนรูจักวิธีการคนควาหาความรูใหม ๆ เพื่อใหเกิดทัศนคติ
วาความรูที่เหลืออยูในปจจุบันนี้ยังไมสมบูรณถึงที่สุด และไมยุติลงได
3. อุปกรณ มีการนําอุปกรณและเครื่องมือชวยสอนเขามาใชมากขึ้น เชน บทเรียนแบบ
โปรแกรมสําเร็จรูป เครื่องบันทึกเสียง สไลด ภาพยนตร โทรทัศน และคอมพิวเตอร ฯลฯ
4. การจัดการเรียนการสอน ตองคํานึงถึงนักเรียนหลากหลายประเภท เชน นักเรียน
ที่เรียนเกงมาก ปานกลาง ออน นอกจากนี้ ยังคํานึงถึงการเรียนการสอนแบบแตละบุคคลและ
แบบกลุมดวย ในการจัดการเรียนการสอนในทุกวิชานอกเหนือจากการคํานึงถึงหลักการ เปาหมาย
ของหลั ก สู ต รที่ กําหนดแล ว ครู จ ะต อ งยึ ด หลั ก การและวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการสอนในวิ ช า
แตละรายวิชาซึ่งในการจัดการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษา หทัย ตันหยง (2525 : 210)
ไดกลาวถึงจุดประสงคของวิธีสอนวิชาสังคมศึกษาพอสรุปไดดังนี้ 1) เพื่อสรางพฤติกรรมการเรียน
การสอนวิชาสังคมศึกษาใหเกิดขึ้น 2) เพื่อนําหลักสูตรและหลักการสอนวิชาสังคมศึกษาไปสู
การปฏิบัติใหนักเรียนบังเกิดผลแหงการเรียนรูและบังเกิดเปนแนวประพฤติปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิตของนักเรียน 3) เพื่อชวยใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนวิชาสังคมศึกษาซึ่งกําหนด
พฤติกรรมที่คาดหวังไว เชน มีบุคลิกภาพดี เขาใจสังคม รูจักคิดอยางมีเหตุผล รวมงานกับหมูคณะ
ไดดี เขาใจและปฏิบัติตนเกี่ยวกับสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบของตนเองและผูอื่น รูจักการ
ดํารงชีวิตดวยการประหยัด บริโภคสิ่งของดวยความฉลาด มีทักษะในการวิเคราะห วิจารณ รักษา
ระเบียบวินัย 4) เพื่อใหครูสามารถใชกลวิธีการสอน สื่อการสอน และดําเนินการเรียนการสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ ครั๊ก (Krug 1960 : 300) ไดกลาวถึง วัตถุประสงคของการสอน
วิชาสังคมศึกษาดังนี้ 1) ดานสัจจะการแหงตน ชวยใหนักเรียนมีประสบการณ มีทักษะในการ
สังเกตการใชภาษาในการทํางานเปนหมูคณะ และความรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน 2) ดาน
มนุษ ยสัมพัน ธมุงใหสังคมศึกษาชว ยใหนักเรียนรูจักผูกมิตรสัมพันธกับผูอื่นเขาใจและซาบซึ้ง
เรื่องมารยาทอันดีงามในสังคม การทํางานรวมกันและการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
3) ด า นประสิ ท ธิ ภ าพและทางด านเศรษฐกิจ มุงชวยใหพลเมืองรูจักการประกอบอาชีพตาม
ความสามารถของตน มีความรับผิดชอบตองาน และทํางานนั้นใหไดผลดี 4) มีความรับผิดชอบใน
ฐานะเปน พลเมืองดีข องประเทศชาติ การสอนวิชาสังคมศึกษาจะชว ยใหนัก เรียนเขาใจเรื่อง
ความรับผิดชอบและหนาที่ของตนเองตอสังคมตอประเทศชาติในฐานะเปนพลเมืองดี
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วิธีสอนวิชาสังคมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาจะใหประสบผลสําเร็จและบรรลุจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรนั้น ยอมขึ้นอยูกับความสามารถของครูที่จะพัฒนาเทคนิคและวิธีสอนแบบตาง ๆ
ใหเหมาะสมกับเนื้อหา และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่มีอยู
เฟนตัน (Fenton 1967 : 25 – 58) ไดเสนอวิธีสอนวิชาสังคมศึกษาโดยเสนอแนะนําวา
ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษานั้น ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธีสอน
หลาย ๆ วิธี ซึ่งแตละวิธีครูจะตองเลือกใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค เนื้อหาสาระ หลักสูตรและวัย
ความพรอมของผูเรียนรวมทั้งอีกหลาย ๆ ปจจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพของการจัดการเรียน
การสอน แตอยางไรก็ตามโดยลักษณะของรายวิชาสังคมศึกษาและจุดประสงคข องรายวิชา
ดังกลาวแลว ครูสามารถจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธีสอนดังตอไปนี้
1. การสอนแบบสืบสวนสอบสวน ครูอาจใชวิธีการแกปญหา ซึ่งเปนวิธีการที่เนนให
นักเรียนรูจักคิด โดยผานกระบวนการสืบสวน วิธีนี้จะทําใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค รูจัก
ใชเหตุผล มีวิจารณญาณมากกวาการสอนแบบเกา ที่เนนใหนักเรียนทองจํา ซึ่งครูเปนผูที่มีบทบาท
มากที่สุด เปนผูคอยแนะนําใหความรูแกนักเรียน สวนนักเรียนก็เปนผูรับความรูที่ครูใหการเรียน
ในลั ก ษณะดั ง กล า ว ทําให นั ก เรี ย นเสี ย เวลาโดยเปล า ประโยชน เพราะความรูที่ครูใหนั้น
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ในที่สุดนักเรียนจะกลายเปนผูที่ไมรูอะไรเลย เพราะขาดประสบการณ
ในการใชความคิด ดังนั้น การสอนวิชาสังคมศึกษา จึงควรเนนในเรื่องการใชความคิด สงเสริม
ความคิด ซึ่งเปนสิ่งสําคัญของนักเรียนทั้งในปจจุบันและในอนาคต
2. การสอนแบบบรรยาย ในบางครั้งบางเนื้อหาสาระครูจําเปนที่จะตองใชในการสอน
วิชาสังคมศึกษาอยูบาง แตครูไมควรใชการสอนแบบบรรยายอยูตลอดเวลา ควรหาวิธีการสอนอื่น
มาใชดวย การสอนแบบบรรยายนั้นเปนที่ยอมรับกันวาเปนวิธีสอนที่ทําใหนักเรียนไดรับความรู
และเนื้อหามาก ถาครูบรรยายดีแตจะนําไปใชกับสภาพหองเรียนอยูตลอดเวลาไมได การนําไปใช
ควรอยูในดุลพินิจของครู
3. การสอนแบบอภิปราย เปนวิธีการสอนอีกวิธีหนึ่งที่นํามาใชสอนวิชาสังคมศึกษาได
คือในการสอนแบบอภิปราย เรื่องที่จ ะนํามาอภิปรายนั้นไมจําเปนวาตองเปนความรูที่ถูกตอง
ในลักษณะที่เปนขอเท็จจริงเสมอไป เพราะขอเท็จจริงเหลานั้นนักเรียนสามารถอานไดดวยตนเอง
ครูอาจจะใชคําถามใหนักเรียนตอบปากเปลา เพื่อตรวจสอบดูวานักเรียนมีความรู ความเขาใจ
ในขอมูลที่สําคัญบางเรื่องเพียงใด ในขณะที่มีการอภิปรายครูอาจจะมีการบรรยายสั้น ๆซึ่งจะทําให
นักเรียนไดรับความรูใหมและมีการรวมอภิปรายเสนอความคิดเห็นภายในกลุมเสมอ
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4. การสอนแบบแกปญหา เปนวิธีสอนที่ใ ชกันมากในการสอนวิชาสังคมศึกษา
ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งนักเรียนอาจจะเริ่มตนดวยการถามปญหาหรือคําถามที่เขาสงสัย และมี
ความหมายอยางแทจริงตอชีวิตของเขาดวยแรงกระตุนที่อยากจะเรียนรู…จะทําใหเขาเกิดความ
เขาใจดีขึ้น จําไดนาน และสามารถถายทอดสิ่งที่เขาเรียนรูไปแลวนั้นไดงายในสถานที่แหงใหม
นักเรียนจะรูจักการคิดแกปญหา ดังที่ นาตยา ภัทรแสงไทย (2525 : 158 – 162) กลาวถึงการสอน
วิชาสังคมศึกษาดวยวิธีสอนตาง ๆ สอดคลองกับ สันต ธรรมบํารุง (2522 : 78) ดังนี1้ ) การบรรยาย
(lecture) การบรรยายควรมีความมุงหมายเฉพาะอยาง ใชไดดีกับการมุงใหมีขอสรุปการเชื่อมโยง
หัวขอปญหาหรือความคิดเห็นตางๆ การสอนแบบบรรยายควรมีการจัดเตรียมเนื้อหาที่จะบรรยาย
และไมควรใชเวลานานเกินไป 2) การอภิปราย (Discussion) การสอนแบบอภิปรายเหมาะที่จะ
พัฒนาความคิด โดยครูตองจัดบรรยากาศใหเปนกันเอง มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ไมควร
วิพากษวิจารณอยางเดียว นักเรียนจะฝกการเปนผูนํา การอยูรวมกันในสังคม การยอมรับฟง และ
การเคารพในสิทธิของผูอื่น 3) เกมส (Education Games) การสอนแบบนี้นิยมใชกันมากในวิชา
สังคมศึกษา นิยมนํามาสรางเปนสถานการณจําลอง เพื่อใหนักเรียนเขาใจพฤติกรรมของมนุษย
ครูทําหนาที่เพียงใหคําปรึกษาหรือเปนกรรมการตัดสินหลังจากเลนเกมจบแลว เกมจะใหผลดีมาก
สําหรั บ การพั ฒ นาทั ก ษะทางป ญ ญาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การตั ด สิ น ใจ และการแก ป ญ หาพั ฒ นา
ความเขาใจในกระบวนการทางสังคม 4) ตําราเรียน (Textbook) ตําราวิชาสังคมศึกษาจะบรรจุ
ประกอบดวยสาระความรู ขอเท็จ จริงและคําจํากัดความตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนไดแสวงหา
ความคิดรวบยอดและขอเท็จจริงที่ตั้งสมมติฐานไว ตําราเรียนสามารถใชไดตั้งแตขั้นนําจนถึง
ขั้นประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสิ่งแวดลอมทุก ๆ ดานที่เกี่ยวของ
กับตนเองและสังคม ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา จึงตองเนนประสบการณ
การเรียนรูของนักเรียน โดยถือวากลุมผูเรียนมีความสําคัญ มีครูเปนมัคคุเทศกที่เชี่ยวชาญนําทาง
รวมทั้งการใชการสอนหลายวิธี เปนตนวาการสอนแบบสืบสวนสอบสวน การสอนแบบหนวย
การสอนแบบสถานการณจําลอง การสอนแบบแกปญหา รวมทั้งใหนักเรียนไดมีโอกาสอภิปราย
และแสดงความคิด เห็น ทั้งโดยการทํางานเปนกลุมและการทํางานตามลําพัง ดังนั้นการเรียน
การสอนวิชาสังคมศึกษาใหมีประสิทธิภาพจึงตองศึกษาทักษะดานตาง ๆ ใหเกิดความชํานาญ ดังที่
ประนอม เดชชัย (2521 :79 – 82) ไดกลาวถึงทักษะทางวิชาสังคมศึกษาที่สําคัญมีดังตอไปนี้
1. ทักษะในการอาน (Reading Skills) เปนทักษะพื้นฐานไดแก การอาน การตีความ
การจับใจความสําคัญ การจัดลําดับ รูจักเก็บความคิดในเรื่องที่อานมาสัมพันธกันได
2. ทัก ษะในการคิด(Thinking Skills)เปนการคิดอยางมีวิจารณญาณ รูจักคิดอยาง
มีเหตุผล รูจัก วาอะไรเปนขอเท็จจริง อะไรเปนความคิดเห็น การฝกใหมีความนึกคิดวิพากษ
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วิ จ ารณ นั้ น จะช ว ยให ค น หาทางเลือกเปน …การรูจักคิดตัด สินใจไดถูกตองตามสภาวะการณ
สิ่งเหลานี้ตองฝกมาก ๆ เพื่อใหเกิดทักษะ
3. ทักษะในการคนควาวิจัย (Research Skills) ทักษะนี้ควรเริ่มตนในขั้นตนของ
การเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยเริ่มจากการคนควาในหองสมุด จดโนตยอและนํามารายงาน หรือ
เขียนรายงาน จดรายงานจากการฟง การอานหนังสือหรือการฟงจากวิทยุ โทรทัศน หรือภาพยนตร
สิ่งเหลานี้เปนการเริ่มตนของการวิจัยทั้งสิ้น
4. ทักษะในการใชแผนที่และลูกโลก (Map and Globe Skills) ทักษะนี้มีความจําเปน
ในการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิชาสังคมศึกษาใหเกิดประโยชน และนํามาใชในชีวิตจริงได
เชน รูจักการอานและการใชแผนที่ไดถูกตอง รูจักทิศทาง ระยะทาง มาตราสวน การหาตําแหนง
ที่ตั้งของสถานที่ตาง ๆ อันมีสวนเกี่ยวของมาถึงชีวิตมนุษย เปนตน ทักษะตาง ๆเหลานี้
สอดคลองกับ นาตยา ภัทรแสงไทย (2525 : 198 – 199) ที่ไดกลาวถึงทักษะในวิชาสังคมศึกษา
โดยแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ทักษะทางวิชาการ(Academic Skills)และทักษะทางสังคม
(Social Skills)
ทักษะทางวิชาการ (Academic Skills) ประกอบดวย 1) การอาน 2) การมองเห็น 3)
การฟง 4) การเขียนโครงราง 5) การสรางแผนภูมิ 6) การอานและการตีความแผนที่ 7) การจด
โนตยอ 8) การเขียนหรือใหชื่อเรื่อง 9) การเขียนไดอะแกรม 10) การแสดงตาราง 11) การสราง
เสนเวลา 12) การถามคําถาม
ทักษะทางสังคม (Social Skills) ประกอบดวย 1) การวางแผนรวมกับผูอื่น 2) การ
มีสวนรวมในโครงการตาง ๆ 3) การมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม 4) การสนองตอบอยาง
มีมารยาทตอคําถามของผูอื่น 4) การเปนผูนําอภิปราย 5) การแสดงความรับผิดชอบ 6) การชวย
เหลือผูอื่น
สรุปก็คือ ทักษะตาง ๆ ที่จําเปนในวิชาสังคมศึกษาที่กลาวมาแลวนี้ ครูควรจัดให
นัก เรียนฝกในระหวางการจัดการเรียนการสอนใหครบถวน…เพื่อใหนักเรียนเกิดความคุนเคย
เกิดความคลองตัวและเกิดความชํานาญที่จะนําเอาทักษะตาง ๆไปใชในการทํางานรวมกับผูอื่น
หรือการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
ประโยชนของการเรียนวิชาสังคมศึกษา
วิ ช าสั ง คมศึ ก ษาเป น วิ ช าหลักที่สําคัญในการสรางคนใหเปน พลเมืองดีข องสังคม
หลัก การที่สําคัญของวิชานี้คือ ประการแรกสรางความเขาใจและซาบซึ้งตอมรดกความเปน
ประชาธิปไตยของชาติไทย ประการที่สองเพื่อการพัฒนาความคิดรวบยอดและวิธีศึกษาที่จะเขาใจ
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ความสัมพันธของมนุษยและการจัดการกับสถานการณหรือปญหาในสังคม ประการที่สามเพื่อ
พัฒนาทักษะความคิดอยางไตรตรอง มีความสามารถในการวิเคราะหสังคม การเขารวมในการ
ตัดสินใจมีสวนรวมในกิจกรรมที่เปนการปรับปรุงสถานภาพของมนุษยใหดีขึ้น หทัย ตันหยง
(2525 : 25 – 26) กลาววาวิชาสังคมศึกษาจะมีคุณคาในทางสรางสรรคประโยชนสุขเปนสําคัญ
หากจะชี้ใหเห็นคุณคาของวิชาสังคมศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ บุนนาค ตีวกุล (2535 : 3) ที่กลาวถึง
คุณคาในทางสรางสรรค ของวิชาสังคมศึกษาไวดังนี้
1. ช ว ยให ผู เ รี ย นเกิ ด ประสบการณ ชี วิ ต ในทางสร า งสรรค ประสบการณ
ยอมประกอบดวยความรูและทักษะ ซึ่งผูเรียนสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม ปรับตัวเขากับ
สภาวะของสังคมไดเปนอยางดี
2. ชว ยใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางแจมแจงตอสังคมมนุษย สังคมมนุษยยอมมี
องคก รและระบบความสัมพัน ธซับซอน ความเขาใจสังคมยอมเปนทางใหเกิดความรว มมือ
สรางประโยชนสุขแกสังคมสวนรวมไดเปนอยางดี
3. ชวยใหผูเรียนสามารถแสดงบทบาทในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
คานิยมในสังคม บุคคลยอมตองมีบทบาทและภาระหนาที่ในสังคมนับตั้งแตเกิด จวบจนกระทั่ง
วาระสุดทายของชีวิต โดยชีวิตกิจวัตรประจําวันมนุษยจะตองมีความสัมพันธระหวางเพื่อนมนุษย
และสิ่งแวดลอม ปญหาสังคมทุกวันนี้ยอมเกิดจากพฤติกรรมอันผิดปกติ หรือที่เรียกวา สังคมพิการ
(Social Disorder) ก็เพราะมนุษยไมเคารพในระเบียบของสังคม ประพฤติผิดเพี้ยนจากคานิยมของ
สังคม วิชาสังคมศึกษาจึงมีคุณคาในทางสรางสรรคประโยชนสุขใหแกสังคม
4. ชว ยใหผูเรียนเขาใจปทัสถานทางสังคม(Social Norm)และสามารถปฏิบัติตาม
ปทัสถานนั้น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดความสงบสุขในสังคม
5. ช ว ยให ผู เ รี ย นเกิ ด แนวคิ ด ทั ศ นคติ แ ละหลั ก การที่ จ ะแก ป ญ หาสั ง คมด ว ย
หลักแหงปญญา(Method of Intelligence)และหลักเหตุผลโดยปราศจากซึ่งนิสัยคดโกง ทุจริต
มัวเมา มีโมหะ โทสะ โหดราย ทารุณและขาดคุณธรรม
6. ช ว ยให ผู เ รี ย นเกิ ด ทั ศ นคติ แ ละทั ก ษะนิ สั ย ที่ จ ะดํารงชี วิ ต อยู ด ว ยทางแห ง
หลักประชาธิปไตย หลักประชาธิปไตยนั้นหมายถึง ปทัสถานทางสังคมที่เกิดขึ้นจากน้ําใจของ
บุคคลหรือสมาชิกของสังคมที่เกื้อกูลเพื่อนมนุษยซึ่งกันและกัน คือ
6.1 เคารพในความเปนเพื่อนมนุษยซึ่งกันและกัน เห็นคุณคาแหงความเปนคน
คุณคาแหงชีวิต ไมทํารายเบียดเบียนซึ่งกันและกัน
6.2 เอื้อเฟอแบงปน มีเมตตาธรรมที่จะเห็นผูอื่นมีสุขเสมอตน สามารถรวมมือ
รวมใจกันประกอบกิจการงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาประสงคและกอประโยชนสุขขึ้นในสังคม
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6.3 ใช ห ลั ก แห ง ป ญ ญาและเหตุ ผ ลเป น เครื่ อ งแก ป ญ หาและตั ด สิ น ใจใน
กิจการใด ๆ มีความมั่นคงในคุณธรรม เคารพตอหลักแหงคุณธรรม และคานิยมในสังคม
หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2533
1. เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม
พัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย และ
หลักธรรมของศาสนา
2. เพื่อใหสามารถนําความรูไปใชในการวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจ และสังคม
ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกตองและปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมได
3. เพื่อใหตระหนักในคุณคาและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม
ไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย หลักธรรมและคุณธรรม มีคานิยมที่พึงประสงค รักและ
ผู ก พั น กั บ ท อ งถิ่ น และประเทศชาติ … .มี ค วามภูมิใจในความเปน ไทย….และเทิด ทูน สถาบัน
พระมหากษัตริย
4. เพื่ อ ให ส ามารถปฏิ บั ติ ต นเป น พลเมื อ งดี ต ามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น
มีพระมหากษัต ริยเปน ประมุข …มีสวนรว มในการอนุรักษและเสริมสรางศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมในชุมชน
จุดประสงคการเรียนรู วิชาสังคมศึกษา ส 204 ประเทศของเรา
เรื่องสิทธิและหนาที่ข องพลเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
1. มี ค วามรู ค วามเข า ใจในระบอบประชาธิ ป ไตยและรู จั ก สิ ท ธิ ห น า ที่ พ ลเมื อ ง
ในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
2. บอกหลัก การ วิธีก ารแบบประชาธิปไตยและลัก ษณะสําคัญของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขได
3. บอกความหมายและอธิบายเรื่องสิทธิ หนาที่และเสรีภ าพของพลเมืองตามที่
กฎหมายบัญญัติได
4. บอกบทบาทหนาที่ของประชาชน ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองตามระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขได
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โครงสรางวิชาสังคมศึกษา (บังคับแกน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ส 203 ทวีปของเรา
2 คาบ/สัปดาห/ภาค
ส 204 ประเทศของเรา 3
2 คาบ/สัปดาห/ภาค

1 หนวยการเรียน
1 หนวยการเรียน

คําอธิบายวิชาสังคมศึกษา ส 204 ประเทศของเรา
ศึกษาประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม โดยเนนการสรางและพัฒนาชาติ
ศึก ษาสิทธิและหนาที่ของพลเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
ศึก ษาหลัก ธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น…ๆ…โดยเนนการปฏิบัติตาม
หลักธรรมในการอยูรวมกัน
เพื่อใหเกิด ความเขาใจในความเพียรพยายามของบรรพบุรุษในการทะนุบํารุงและ
พั ฒ นาชาติ เห็ น ความจําเป น ที่ จ ะต อ งร ว มมื อ กั น รั ก ษาชาติ แ ละมรดกของชาติ ปฏิ บั ติตน
ตามบทบาทหนาที่ของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย และยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา
จากหลักการและเปาหมายจุดประสงคของหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาดังกลาว ครูผูสอน
สังคมศึก ษาควรนํามาเปนแนวทางในการสอนและประยุกตใชใหเหมาะสม โดยเนนใหผูเรียน
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม ทั้งทางธรรมชาติ และ
ทางสังคม มุงใหผูเรียนรูจักปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและคุณลักษณะตางๆ อันจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยมีเปาหมายในการพัฒนาความเปนพลเมืองดี เปนผูมี
ความเจริญงอกงามในดานความรู ความคิด ทักษะในการแสวงหาความรูและการนําความรูไปใช
ในชีวิตประจําวันอันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การประเมินผลการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
การประเมินผลการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาแนวใหมจะมุงวัดทักษะเจตคติ และ
ความสามารถเชิงพฤติกรรมโดยไมวัดความรูแตเพียงอยางเดียว การประเมินผลวิชาสังคมศึกษานั้น
สามารถทําไดหลายวิธี (กระทรวงศึกษาธิการ 2520 : 178)
1. การสังเกตโดยสังเกตความประพฤติ การเลน การทํางานรวมกับผูอื่น การรวมรักษา
สาธาณะสมบัติ การไมนิ่งดูดายในการงาน การแสดงความรับผิดชอบและความสําเร็จของงาน
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2. การตรวจสอบผลงานภาคปฏิบัติจากการทําแผนที่ แผนผัง ภาพจําลอง การจัด
ชั้นเรียน การปรับปรุงบริเวณโรงเรียน การรายงาน การตรวจสมุดงานและกิจกรรมการเรียน
การสอนวิชาสังคมศึกษา
3. การสั ม ภาษณ เ มื่ อ จบเรื่ อ งหรื อ กิ จ กรรมหนึ่ ง ๆโดยซั ก ถามเพื่ อ วั ด ความรู
ความเขาใจ ความสนใจ เจตคติ ความคิดเห็น และการประเมินตนเองในกิจกรรมนั้น
4. การทดสอบขอเขียน…โดยทดสอบดวยการตั้งคําถามใหครอบคลุมสิ่งที่ไดเรียน
ไปแลวระยะหนึ่ง ๆ ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อวัดความรู ความเขาใจ และความคิดเห็นของ
นักเรียน
จากความหมายและความสําคัญของการสอนสังคมศึกษา เห็นไดชัดวา วิชาสังคมศึกษา
มีความสําคัญตอผูเรียน ซึ่งผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนจากการศึกษาเลาเรียนไปปรับใชได
ในชีวิตประจําวันและในอนาคต ทําใหผูเรียนยอมรับการเปลี่ยนตางๆ ของโลกในปจจุบัน ที่เกิดขึ้น
ดังนั้น ครูสังคมศึกษาจึงมีหนาที่ในการแสวงหาเทคนิควิธีการสอนใหม ตลอดจนใชวิธีการวัดผล
ประเมินผลแบบตาง ๆ ที่ทันตอเหตุการณในปจจุบัน และนํามาใชประกอบกับการจัดการสอนตาม
ความเหมาะสมกับเนื้อหาและตัว ผูเรียนเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูมีทักษะการอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุข และปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคมสวนรวมและประเทศชาติ
พอสรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ในปจจุบันเนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยผูเรียนมีบทบาทมากที่สุด โดยมีครูคอยแนะนํา สงเสริมสนับสนุน นําทาง รวมกันปฏิบัติและ
รวมแกปญหา ครูจึงตองพัฒนาตัวเองและแสวงหาวิธีการสอนที่หลากหลายที่จะเกิดประโยชนและ
สอดคลองกับเนื้อหาตาง ๆ ตามจุดประสงคการเรียนรูและเลือกสรรเทคนิคการสอนหลากหลาย
รูปแบบมาประกอบการใชอุปกรณการสอนประเภทตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชกับบทเรียน
จัดกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนเปนสําคัญไดอยางเหมาะสมกับความตองการและความสามารถของ
นักเรียน เพื่อสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูความเขาใจ มีทักษะมีความสามารถในการแกปญหา
มีคานิยมที่ถูกตอง เตรียมความพรอมที่จ ะเผชิญสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและ
อยางรวดเร็ว รูจักนําความรูที่ไดปรับตัวใหสามารถดํารงชีวิตอยูในโลกปจจุบันไดอยางผาสุข
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตน มีผลตอการ เปลี่ยน
แปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดวย จึงมีความจําเปนที่จะตอง
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศเพื่อสรางคนไทยใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพพรอมที่จะแขงขันและรวมมือ
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อยางสรางสรรคในเวทีโลก ซึ่งสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
กําหนดใหบุคคล มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตอง
จัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตองคํานึงถึง
การมีสว นรวมขององคกรปกครองทองถิ่น และชุมชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม
สังคมแหงการเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิต การจัด
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
และคุณ ธรรม มีจ ริยธรรมและวัฒ นธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรว มกับผูอื่น ไดอยาง
มีความสุข เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู
ใหเปนไปอยางตอเนื่อง นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาวไดกําหนดใหมีการ
จัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองที่ดีของชาติ การดํารง
ชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาตอและใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําสาระ
ของหลักสูตรในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปญญา ทองถิ่น คุณลักษณะ
อั น พึ ง ประสงค เ พื่ อ เป น สมาชิ ก ที่ ดี ข องครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คมและประเทศชาติ แ ละ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว กําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ จํานวน 9 ป
กระทรวงศึกษาธิก ารโดยอาศัยอํานาจตามความในบทเฉพาะกาลมาตรา 74 แหง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จึงเห็น สมควรกําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยยึดหลักความมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลาย
ในการปฏิบัติ กลาวคือ เปนหลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสรางหลักสูตรยึดหยุน กําหนดจุดหมาย
ซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูในภาพรวม 12 ป สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูแตละกลุม
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น เปนชวงชั้นละ 3 ป จัดเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อ
การศึกษาตอ ใหสถานศึกษาจัดทําสาระในรายละเอียดเปนรายปหรือรายภาคใหสอดคลองกับ
สภาพปญหาในชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณสมบัติอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของผูเรียนแตละกลุมเปาหมายดวย การจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญทั้งดาน
ความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อพัฒ นาคนใหมีความสมดุล โดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุดทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
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พัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ใหความสําคัญ
ตอความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ
และสังคมโลก รวมทั้งความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย และระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความรูและ
ทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรูความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ
การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน
ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา
ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษาเนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง ความรูและ
ทักษะในการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข
หลักการ

เพื่ อ ให ก ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป น ไปตามแนวนโยบายการจั ด การศึ ก ษา
ของประเทศ จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวดังนี้
1. เป น การศึ กษาเพื่อความเปน เอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับ
ความเปนสากล
2. เปน การศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค
และเทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู
5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ
จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี
มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนด
จุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้
1. เห็ น คุ ณ ค า ของตนเอง มี วิ นั ย ในตนเอง ปฏิ บั ติ ต นตามหลั ก ธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา
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3. มี ค วามรู อั น เป น สากล รู เ ท า ทั น การเปลี่ ย นแปลงและความเจริ ญ ก า วหน า
ทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและใชเทคโนโลยี ปรับวิธีการคิด
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ
4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด
การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต
5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
6. มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการผลิ ต และการบริ โ ภค มี ค า นิ ย มเป น ผู ผ ลิ ต มากกว า
เปนผูบริโภค
7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมั่น
ในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดลอม
9. รักประเทศชาติและทองถิ่น มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม
โครงสราง

เพื่ อ ให ก ารจั ด การศึ ก ษาเป น ไปตามหลั ก การ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู
ที่กําหนดไวใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงได
กําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้
1. ระดับชวงชั้น กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงชั้น ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังนี้
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3
ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6
ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3
ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6
2. สาระการเรียนรู กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตรซึ่งประกอบดวยองคความรู
ทักษะหรือกระบวนการเรียนรูและคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนเปน 8
กลุม ดังนี้
2.1 ภาษาไทย
2.2 คณิตศาสตร
2.3 วิทยาศาสตร
2.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
2.6 ศิลปะ
2.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.8 ภาษาตางประเทศ
สาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมนี้เปนพื้นฐานสําคัญที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยอาจจัด
เปน 2 กลุม คือ กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมเปนสาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อสรางพื้น ฐานการคิด และเปนกลยุทธิ์ใ นการแกปญหาและวิกฤตของชาติ กลุมที่สอง
ประกอบดวยสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ
เป น สาระการเรี ย นรู ที่ เ สริ ม สร า งพื้ น ฐานความเป น มนุ ษ ย แ ละสร างศัก ยภาพในการคิด และ
การทํางานอยางสรางสรรค เรื่องสิ่งแวดลอมศึกษา
3. กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย น เป น กิ จ กรรมที่ จั ด ให ผู เ รี ย นได พั ฒ นาความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู
ทั้ง 8 กลุม การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสมรวมกับผูอื่นอยางมีความสุขกับกิจกรรม
ที่เลือกดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจอยางแทจริง มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม
กิจกรรมพัฒนา ผูเรียนแบงเปน 2 ลักษณะ คือ
3.1 กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียน
ใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริม
สรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพที่ดี
3.2 กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมที่ผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร
ตั้งแตการศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน โดยเนน
การทํางานรวมกันเปนกลุม เชน ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน เปนตน
4. มาตรฐานการเรียนรู หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรู
ตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม ที่เปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ
คุณ ธรรม จริยธรรม และคานิยมของแตละกลุม เพื่อใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียน
ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ซึ่งกําหนดเปน 2 ลักษณะ คือ
4.1 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละ
กลุมสาระการเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.2 มาตรฐานการเรี ย นรู ช ว งชั้น เปน มาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระ
การเรียนรู เมื่อผูเรียนเรียนจบในแตละชวงชั้น คือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และ 6 และ
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ 6 มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดไวเฉพาะ
มาตรฐานการเรียนรูที่จําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับมาตรฐาน
การเรี ย นรูที่สอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณ ลักษณะ
อัน พึงประสงคเพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจน
มาตรฐานการเรี ย นรู ที่ เ ข ม ขึ้ น ตามความสามารถ ความถนั ด และความสนใจของผู เ รี ย น
ใหสถานศึกษาพัฒนาเพิ่มเติมได
5. เวลาเรียน หลัก สูต รการศึกษาขั้นพื้น ฐานกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี้
ชวงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 มีเวลาเรียนประมาณ ปละ 800-1,000
ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ 4-5 ชั่วโมง
ชวงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 มีเวลาเรียนประมาณ ปละ 800-1,000
ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ 4-5 ชั่วโมง
ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3 มีเวลาเรียนประมาณ ปละ 1,000-1,200
ชั่วโมง โดยเฉลี่ยวันละ 5-6 ชั่วโมง
ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4-6 มีเวลาเรียนประมาณ ปละ 1,200 ชัว่ โมง
โดยเฉลี่ยวันละไมนอยกวา 6 ชั่วโมง
ตารางที่ 2 แสดงโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม

ชวงชั้น
กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลป
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
เวลาเรียน

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ชวงชั้นที่ 1
ชวงชั้นที่ 2
ชวงชั้นที่ 3
ชวงชั้นที่ 4
(ป.1-3)
(ป.4-6)
(ม.1-3)
(ม.4-6)
การศึกษาภาคบังคับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
•
•
•
•
•
•
•
•
g
g
g
g
g
g
g
g
s
s
ประมาณปละ ประมาณปละ
800-1,000 ชม. 800-1,000 ชม.

•
•
•
•

•
•
•
•
g
g
g
g
s
s
ประมาณปละ
ไมนอยกวาปละ
1,000-1,200ชม.
1,200 ชม.
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หมายเหตุ
•
g
s

สาระการเรียนรูที่สถานศึกษาตองใชเปนหลักเพื่อสรางพื้นฐานการคิด การเรียนรู
และการแกปญหา
สาระการเรียนรูที่เสริมสรางความเปนมนุษย และศักยภาพพื้นฐานในการคิด และ
การทํางาน
กิจกรรมที่เสริมสรางการเรียนรูนอกจากสาระการเรียนรู 8 กลุมและการพัฒนาตน
ตามศักยภาพ

การจัดหลักสูตร
หลัก สูต รการศึกษาขั้น พื้น ฐาน เปน หลักสูตรที่กําหนดมาตรฐานการเรียนรูในการ
พัฒนาผูเรียนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สําหรับผูเรียนทุกคน ทุกกลุม
เปาหมาย สามารถปรับใชไดกับการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย สถานศึกษาตองจัดสาระการเรียนรูใหครบทั้ง 8 กลุม ในทุกชั้น ใหเหมาะสมกับ
ธรรมชาติ ก ารเรี ย นรู แ ละระดั บ พั ฒ นาการของผู เ รี ย น โดยในช ว งการศึ ก ษาภาคบั งคั บ คื อ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จัดหลักสูตรเปนรายป และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6
จัดเปนหนวยกิตดังนี้
ชวงชั้นที่ 1 และ 2 ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 - 3 และปที่ 4 - 6 การศึกษาระดับนี้เปน
ชวงแรกของการศึกษาภาคบังคับ หลักสูตรที่จัดขึ้น มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวน
การเรียนรูทางสังคม ทักษะพื้นฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห ติดตอ
สื่อสาร และพื้นฐานความเปนมนุษย เนนการบูรณาการอยางสมดุลทั้งในดานรางกาย สติปญญา
อารมณ สังคมและวัฒนธรรม
ชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนน
ใหผูเรียนสํารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง และพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน
พัฒนาความสามารถ ทักษะพื้นฐานดานการเรียนรู และทักษะในการดําเนินชีวิตใหมีความสมดุล
ทั้งดานความรูความคิด ความสามารถความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม สามารถเสริมสราง
สุ ข ภาพส ว นตนและชุ ม ชน มี ค วามภาคภู มิ ใ จในความเป น ไทย ตลอดจนใช เ ป น พื้ น ฐาน
ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ
ชวงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 - 6 เปนหลักสูตรที่มุงเนนการศึกษาเพื่อเพิ่มพูน
ความรู แ ละทั ก ษะเฉพาะด า น มุ ง ปลู ก ฝ ง ความรู ค วามสามารถและทั ก ษะในวิ ท ยาการ
และเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค นําไปใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษาตอและ
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การประกอบอาชีพ มุงมั่น พัฒ นาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนําและ
เปนผูใหบริการชุมชนในดานตาง ๆ เพือ่ ใหเกิดความยืดหยุน ในการจัดแผนการเรียนรู ที่ตอบสนอง
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผูเรียนแตละคนทั้งดานวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐาน
การเรียนรูที่แสดงคุณภาพผูเรียนเมื่อเรียนจบ 12 ป และเมื่อจบการเรียนรูแตละชวงชั้นของสาระ
การเรี ย นรู แต ล ะกลุ ม แล ว สถานศึ ก ษาต อ งนําโครงสร า งดั ง กล าวนี้ ไ ปจั ด ทําเปน หลัก สูต ร
สถานศึกษา โดยคํานึงถึงสภาพปญหา ความพรอม เอกลักษณ ภูมิปญญาทองถิ่น และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคทั้งนี้สถานศึกษาตองจัดทํารายวิชาในแตละกลุมใหครบถวนตามมาตรฐานที่กําหนด
สาระและมาตรฐานการเรียนรู
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการ
กําหนดคุณภาพของผูเรียน เมื่อเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกําหนดไวเฉพาะสวนที่จําเปน
สําหรับเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ สําหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามความ
สามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได สาระและ
มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาสังคมศึกษามีรายละเอียดดังตอไปนี้
กลุมวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิ ช าสั ง คมศึ ก ษา เรื่ อ งสิ ท ธิ ห นาที่ข องประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข จัดอยูในสาระการเรียนรูกลุมวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มาตรฐานการเรียนรู ส 2.1 และ ส 2.2 ดังนี้
มาตรฐาน ส 2.1 ปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข
มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบนั ยึดมัน่ ศรัทธา และธํารงรักษา
ไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
(1-11,16-17)
จึงกลาวไดวาวิชาสังคมศึกษา ส 204 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในจุดมุงหมายหลัก ขอ 7. ที่มุงใหผูเรียน…เขาใจประวัติศาสตร
ของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดียึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบ
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ประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยเปน ประมุข มีความสอดคลองเปน อยางยิ่งกับหลัก สูต ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ่งจัดอยูในสาระการเรียนรู กลุมวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม มาตรฐานที่ 2 ส 2.1 และ ส 2.2 ระดังชวงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - 3 โดย
มีจุดประสงคใหผูเรียนมีความเจริญงอกงาม ทั้งในดานความรู ความคิด ทักษะการแสวงหาความรู
และการนําความรูไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต มีเจตคติและคานิยมที่ถูกตอง ปฏิบัติตนตาม
บทบาทหนาที่ของพลเมืองดี ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
โรงเรียนสิริน ธรราชวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2535
ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสงยิ่ง ที่ทรงสนพระทัยในการจัดการศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาใหแกเยาวชนในชนบทหางไกล ดร.โกวิท วรพิพัฒน อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น
มีค วามคิดตามแนวพระราชดําริที่จะเปดโรงเรียนที่มีความพรอมทุก ๆ ดานและใหโอกาสแก
นัก เรียนตางจังหวัดในชนบทหางไกลไดเขาเรียนในโรงเรียนประเภทนี้บางจึงไดมอบหมายให
นางสาวยุพิน ดุษิยามี ผูอํานวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม ศึกษาขอมูลความเปนไปไดที่จะ
ตั้งโรงเรียนใหมขึ้น เปนโรงเรียนประจําสําหรับนักเรียนหญิง และไป-กลับ สหศึกษา เมื่อไดขอมูล
ชั ด เจนแลว กรมสามามัญศึกษาจึงแตงตั้งคณะกรรมการจัด ทําโครงการจัดตั้งโรงเรียนประจํา
สําหรั บ นั ก เรี ย นสตรีขึ้น คณะกรรมการไดประชุมและสรุปใหเปด โรงเรียนมัธยมพิเศษเพิ่ม
อีก 1 โรงเรียนในปการศึกษา 2534 เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและเปนอนุสรณทางการศึกษาโดย
ใชสถานที่ของโรงเรียนราชินีบูรณะคณะสินธุรวี ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
กระทรวงศึกษาธิก ารไดกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ
พระราชทานนามโรงเรียนวา“โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ”นามภาษาอังกฤษวา
“Princess Sirindhorn’s College” ปจจุบันโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เปนโรงเรียนสังกัดกรม
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปดทําการสอนนักเรียนโดยมีแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน ระดับชั้นละ 10 หองเรียน รวม 30 หองเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายระดับ
ชั้นละ 6 หองเรียน รวม 18 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 48 หองเรียน รับนักเรียนประจําสตรีที่มี
ผลการเรียนดีเดนเปนตัวแทนของจังหวัดทั่วประเทศ จังหวัดละ1 คนและนักเรียน ไป-กลับ
สหศึกษา ดวยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรง
มีตอโรงเรียนสิริน ธรราชวิทยาลัย ทรงรับโรงเรียนสิริน ธรราชวิทยาลัยไวในพระราชูปถัมภ
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เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2537 และเสด็จพระราช-ดําเนินทรงเปดปายโรงเรียนและธนาคารนักเรียน
สิรินธรราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2537 จึงนับเปนวันกอตั้งโรงเรียน
งานวิจัยที่เกี่ยวของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
งานวิจัยภายในประเทศ
อนุสรณ สุชาตานนท (2536 : 65)ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษาและบุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยการเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรู โดยใชเทคนิค TGT กับการสอนตามแนวคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาที่สอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูและการสอนตามแนวคูมือครู
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สามารถ สุ ข าวงษ ( 2537:96)ได ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
พฤติกรรมการทํางานกลุมและความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียน
วิชาสังคมศึกษาเรื่องการปกครองไทยโดยการเรียนแบบรวมมือดวยการสอนแบบโครงการกับ
การสอนตามแนวคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการสอนแบบโครง
การโดยใชการเรียนแบบรวมมือและการสอนตามแนวคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
พฤติกรรมการทํางานกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความคงทน
ในการเรียนรูหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จุฑามาศ สดแสงจัน ทร (2540 : 61)ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพฤติกรรมการทํางานกลุมที่เรียนวิชา ส 305 โลกของเราของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 ที่สอนโดยการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STADกับการสอนตามปกติ ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ผลจากการศึกษาพฤติก รรมการทํางานกลุมของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนที่สอน
โดยการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ไมแตกตางกัน
ชนิสา ตุไตลา (2540 :บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนัก เรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการสอนแบบรวมมือกับการสอนปกติ ในกลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิต ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช
รูปแบบการสอนแบบรวมมือแบบ TGT สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบ การสอนปกติ
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 และนักเรียนเกง ปานกลาง และออน ในกลุมทดลอง
มีคาเฉลี่ยของคะแนนความกาวหนา ไมแตกตางกัน
เสรี ถุนนอก (2542 : 55) ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นัก เรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เรื่องการเมืองการปกครองกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
ระหวางการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกัน เรียนรูกับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอกลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิต สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
อารมณ ชอบศิลประกอบ (2542 : 56) ไดศึกษาผลของการใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรูที่ใชเทคนิคสแตค STADในการเรียนการสอนเรื่องหลักธรรมในรายวิชาพระพุทธศาสนา
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูที่ใชเทคนิคสแตค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุมสูงกวา
นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีเจตคติหลังเรียน
สูงกวา กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
วราภรณ บรรติ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรม
ในการทํางานกลุมในกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใช เทคนิค STAD รวมกับ เทคนิค TGT กับการสอนตาม
คูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนและคะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุมสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามคูมือครู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วัสริน ประเสริฐศรี (2544 : บทคัดยอ)ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันโดยใช
กิจกรรมการเรียนแบบกลุมการแขงขัน(TGT)และแบบกลุมสัมฤทธิ์(STAD) กับการสอนตาม
แนว คูมือครูผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรี ย นและคะแนนพฤติ ก รรมการทํางานกลุ ม สู ง กว านั ก เรี ย นที่ เ รี ย นโดยการสอนตาม
แนวคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จินตนา กิจบํารุง (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สังคมศึก ษาเรื่องประวัติศาสตรสุโขทัย และศึกษาทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบจิกซอร 2 และ
แบบรวมกันคิด กับวิธีสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบรวมมือ
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กันเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุม สูงกวานักเรียนที่เรียน
โดยการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
งานวิจัยตางประเทศ
เล็กซ (Lex, อางถึงใน จารุลักษณ พินพรหมราช 2529 : 54) ไดทําการศึกษาดวยการ
ทดลองกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในรัฐอินเดียนนา (Indiana) โดยใหกลุม
ควบคุมไดรับการสอนแบบเกา กลุมทดลองใชวิธีการสอนแบบทักษะกระบวนการกลุมสัมพันธ
(Group Process) ผลจากการทดลองกอนสอนและหลังสอนพบวา กลุมทดลองมีความพอใจใน
ประสบการณที่ไดรับและยินดีรวมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีความตองการที่จะเรียนแบบทักษะ
กระบวนการกลุมสัมพันธอีก
แยกเกอร จอหนสัน และ จอหนสัน (Yaker, Johnson and Johnson 1985 : 60 – 66) ได
เปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนเกรด 2 จํานวน 75 คน ซึ่งแบงกลุมออกเปน 3 กลุม แตละกลุม
ประกอบดวยนักเรียนที่เรียนดี เรียนปานกลางและเรียนออนทั้งสองเพศอยางละเทา ๆ กัน กลุมแรก
ใหทํางานที่ไดรับมอบหมายเปนรายบุคคล กลุมที่สองใหทํางานโดยมีการอภิปรายกับเพื่อนในกลุม
ยอยของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ซึ่งมีการกําหนดโครงสรางของการอภิปรายไวอยางแนชัด
และกลุมที่สามใหทํางานในลักษณะเดียวกับกลุมที่สอง แตแตกตางกันตรงที่การอภิปรายไมได
กําหนดโครงสรางใหแนชัด ปรากฏวานักเรียนที่มีการอภิปรายกับทั้งสองกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนเปนรายบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและการทดสอบความคงทน
ในการเรียนรูซึ่งจัดขึ้นภายหลังจากการเรียนที่ใชในการทดลองเสร็จสิ้นไปแลว 18 วัน โดยให
นักเรียนทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล พบวานักเรียนในกลุมที่มีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
ทั้งสองกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่มีการเรียนเปนรายบุคคล
มอแกน และบอบเบทท (Morgan and Bobbete 1987 : 30 - 34) ไดทําการศึกษาเรื่อง
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู วิธีการที่ครูใชการจัดสภาพหองเรียน การรวมกลุมทางสังคมและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนในหองเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธี
การเรียนแบบรวมมือกัน เรียนรูจะมีทัศนคติในทางบวกตอวิชาที่เรียนมากกวานักเรียนที่เรียน
ในหองเรียนที่ใชวิธีเรียนแบบปกติมากกวา 30% และมีผลสัมฤทธิ์สูงกวา แตพฤติกรรมการรับรู
การรวมกลุมทางสังคมไมแตกตางกัน และพบวาครูที่ไดรับการฝกใหสอนโดยการเรียนแบบ
รวมมือจะนําวิธีการไปใชไดดีกวาครูที่ไมไดรับการฝก
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สรุป
จากการศึกษาวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ
รวมมือกันเรียนรูและศึกษาทักษะการทํางานกลุม สรุปไดวา หลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยม
ศึก ษาตอนตน มุงใหผูเรียนพัฒนาชีวิต ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข สวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรที่ไดพัฒนา
ใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆ สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
เปนคนดีมีปญญามีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
การจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญดานความรูความคิด ความสามารถ ยึดหลักเนนผูเรียนเปน
สําคั ญ รวมทั้ ง การบู ร ณาการการเรี ย นการสอนให ส อดคล อ งกั น และเน น การฝ ก ทั ก ษะการ
ทํางานกลุม อันจะสงผลใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ ผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนคนเกง
ดี มีความสุข รูจักการวางแผน การตัดสินใจแกปญหาไดอยางรอบคอบและที่สําคัญคือสามารถ
ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีค วามสุข ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรู (Cooperative Learning) ที่เปนการจัดการเรียนการสอนที่ไดมีการพัฒนาขึ้นมาเปน
เวลานาน โดยเนนที่การมีจุดมุงหมายของการเรียนรวมกันของกลุม ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับ
ความรวมมือของสมาชิกภายในกลุม และจากผลการวิจัยสวนใหญ พบวาการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูและใชทักษะการทํางานกลุมในการทํางานรวมกัน สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น และวีธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเปนวิธีการสอนที่ครูจัดใหนักเรียนเรียนรู
รวมกัน กลุมละ 4 - 6 คนที่คละความสามารถ คนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน
ชว ยเหลือกัน ภายในกลุมและตองยอมรับซึ่งกันและกัน ผูที่เรียนเกงตองชวยเหลือผูที่ออนกวา
ทํางานรว มกัน โดยใหสมาชิก ทุกคนรับผิด ชอบตอตนเองและตอกลุมรว มกัน ชว ยกันทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จโดยมีจุดมุงหมายรวมกัน สมาชิกกลุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่งกันและมีการคิดรวมกัน มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกันและรวมกันชวยเหลือพึ่งพากัน ทําใหงาน
บรรลุผลสําเร็จ โดยมีผลงานของทุกคนคือผลงานของกลุม และผลงานของกลุมคือผลสําเร็จ
ในการเรียนรูรวมกันของสมาชิกทุกคน การศึกษาวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอน
ตามแนวคูมือครู เพื่อใหทราบแนวทางการสอนที่ถูกตองและมีการศึกษาทักษะการทํางานกลุมของ
นักเรียน รวมทั้งศึกษาการวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการทํางานวิจัยครั้งนี้
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัย เรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัต ริยเปน ประมุข และศึกษาทักษะการทํางานกลุม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูกับวิธีสอนตาม
แนวคูมือครู เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง(Quasi Experimental Research)รูปแบบการวิจัยโดยใช
กลุมควบคุมและกลุมทดลอง แบบ Randomized Control Group , Pretest - Posttest Design โดย
มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis)
วิธีดําเนินการวิจัยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้
การดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงกําหนดรายละเอียดของ
การดําเนินการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
ศึกษาเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ ปญหา วรรณกรรม และการสัมภาษณ
รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสรางเครื่องมือ ไดแก แผนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
และแบบสอบถามความคิ ด เห็ น การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ
และเสนอขอความเห็นชอบโครงการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานตามโครงการวิจัย
ผูวิจัยใชเครื่องมือที่พัฒนาจาก ขั้นตอนที่ 1 ไปทดลองสอนและรวบรวม
ขอมูลจากตัว อยาง นํามาตรวจสอบความถูกตองจัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับรางเพื่อเสนอ
ขออนุมัติโครงการวิจัย ปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะและ
สงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย
ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับวิธีวิจัยประกอบดวย ประชากรและตัวอยาง ตัวแปร
ที่ศึก ษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวมรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช ดังรายละเอียดตอไปนี้
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐมที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545
จํานวน 10 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน รวมเปนประชากรทั้งสิ้น 400 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จํานวน 2 หองเรียน หองละ 40 คนรวมทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย
(Simple Random Sampling)โดยมีรายละเอียดของวิธีการไดมาของกลุมตัวอยางดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทําการสุมกลุมตัวอยางนักเรียนจาก 10 หองเรียน
ใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชวิธีการจับฉลากจํานวน 2
หองเรียนแลว นําแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข จํานวน 1 ฉบับมี 40 ขอซึ่งผูวิจัยได
ปรับปรุงจากจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษาของกรมวิชาการ
นําไปทดสอบกั บ กลุมตัวอยางทั้ง 2 หองเรียน นําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
มาวิเคราะหความแตกตาง โดยการทดสอบคา(t–test) แบบ Independent โดยหอง ม.2/1 ไดคาเฉลี่ย
(X) = 15.40 คาสวน เบี่ยงเบนมาตราฐาน(S.D.) = 1.15 และหอง ม.2/5 เปนกลุมควบคุมไดคาเฉลี่ย
(X) = 16.08 คาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) = 1.33 ผลการทดสอบคาที (t .05 df 78 ) ไดคา
t = 1.30 ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวานักเรียนหอง ม.2/1และหอง ม.2/5 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเขาสูการทดลองไมแตกตางกัน(รายละเอียดในภาคผนวก ค ตารางที่ 25 หนา148)
ขั้นตอนที่ 2 จากขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยทําการสุมเพื่อหากลุมควบคุมและกลุมทดลอง
โดยวิธีจับฉลาก ไดหอง ม.2/1 เปนกลุมทดลองใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู และหอง ม.2/5
เปนกลุมควบคุมใชวิธีสอนตามแนวคูมือครู
รายละเอี ย ดของจํานวนประชากร และการเลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย
แตละขั้นตอนดังแผนภูมิที่ 3
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ประชากรที่ใชในการวิจัยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
คือจํานวน 10 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 400 คน
ขั้นที่ 1 (จับฉลากหองเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยาง)
หองเรียน หองเรียน หองเรียน หองเรียน หองเรียน หองเรียน หองเรียน หองเรียน หองเรียน หองเรียน
ม. 2/1
ม. 2/2
ม. 2/3
ม. 2/4
ม. 2/5
ม. 2/6
ม. 2/7
ม. 2/8
ม. 2/9
ม. 2/10
40 คน
40 คน
40 คน
40 คน
40 คน
40 คน
40 คน
40 คน
40 คน
40 คน

ม. 2/1 และ ม. 2/5
ขั้นที่ 2 (จับฉลากกลุมควบคุมและกลุมทดลอง)

ม. 2/1
กลุมทดลอง
40 คน

ม.2/5
กลุมควบคุม
40 คน

ตัวอยางที่ใชในการวิจัย รวมทั้งสิ้น 80 คน
ชั้น

จํานวน (คน)

กลุม

วิธีสอน

ม. 2/1
ม. 2/5

40 คน
40 คน

ทดลอง
ควบคุม

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
วิธีสอนตามแนวคูมือครู

แผนภูมิที่ 3 ประชากรและตัวอยางที่ใชในการวิจัย
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แบบแผนการทดลองของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research)รูปแบบการ
วิจัยโดยใชกลุมควบคุมและกลุมทดลอง แบบ Randomized Control Group , Pretest - Posttest
Design (Tuckman 1999 : 162 – 163) ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงแผนผังการทดลองของการวิจัย
กลุม
RE
RC

การทดสอบกอนทดลอง (Pretest)

T1
T1

วิธีสอน
X
~X

การทดสอบหลังทดลอง (Pretest)

T2
T2

สัญลักษณที่ใชในแบบทดลอง
RE แทน กลุมทดลอง (Experimental Group)
RC “ กลุมควบคุม (Control Group)
T1 “ การทดสอบกอนทําการทดลอง (Pretest)
T2 “ การทดสอบหลังทําการทดลอง (Posttest)
X “ วิธีสอนแบบการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
~X “ วิธีสอนตามแนวคูมือครู
R “ การไดมาของกลุมตัวอยางโดยการสุม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการสอน เรื่องสิทธิหนาที่ข องประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข สําหรับกลุมทดลองเปนแผนการสอนที่ใชวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูโดยใชเทคนิค STAD 3 แผน ๆ ละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที และใชเทคนิค TGT 2 แผน ๆ ละ
2 คาบ ๆ ละ 50 นาที
2. แผนการสอนวิชา เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข สําหรับกลุมควบคุมเปนแผนการสอนที่ใชวิธีสอนตามแนวคูมือครู
โดยใชเทคนิคการบรรยายและการอภิปรายกลุมยอยจํานวน 5 แผน แผน ๆ ละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข จํานวน 1 ฉบับโดยเปนแบบทดสอบปรนัยชนิด
4 ตัวเลือก กําหนดใหการใหคาคะแนนคือตอบถูกได 1คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนนจํานวน40 ขอ
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4.แบบประเมิน ทักษะการทํางานกลุม มีลัก ษณะเปน แบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating scale) มี 5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน 20 ขอ (ประเมิน
โดยครู)
5.แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมประเมินมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบราย
การ (Checklist)ประเมินโดยใชคารอยละ (%) บอยครั้ง บางครั้ง ไมเคยจํานวน 10 ขอ (ประเมิน
โดยนักเรียน)
6.แบบสอบถามความคิด เห็น ของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและ
วิธีสอนตามแนวคูมือครู มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) 5 ระดับ คือ
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด จํานวน 10 ขอ
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การสรางแผนการสอน เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD
3 แผน ๆละ 2 คาบ ๆละ 50 นาที มีขั้นตอนการสรางแผนการสอนดังนี้
1.1ศึกษารายละเอียดหลักสูตร จุดประสงค คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาวิชาสังคม
ศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
1.2 ศึกษาการสรางแผนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูที่สอนโดยเทคนิค STAD
1.3 สรางแผนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD แผนการสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ประกอบดวย
ขั้น ที่ 1 ครูเสนอบทเรียนตอชั้น เรียนโดยการทบทวนความรูเดิมที่มีมากอนและ
เสนอเนื้อหาใหมมีก ารยกตัว อยางและจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีการสรุปบทเรียนโดยการ
ตั้งคําถามและตอบขอสงสัยของนักเรียน
ขั้นที่ 2 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถกลุมละ4 - 5คนครูแจก
ใบงานและแบบฝกหัดเสริม
ขั้นที่ 3 ใหแตละกลุมยอยศึกษาหัวขอที่เรียนจากใบงานหรือแบบฝกหัดแตละกลุม
ชวยกันปฏิบัติตามใบงานและแบงหนาที่ตามบทบาทของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
ขั้นที่ 4 เมื่อแกปญหาครบทุกขอแลวสมาชิกทุกคนในกลุมยอยจะรวมกันอภิปราย
ปญหา จนแนใจวาสมาชิกทุกคนมีความเขาใจเนื้อหาไดถูกตอง
ขั้นที่ 5 ครูทําการทดสอบวัดความเขาใจประมาณ 15 - 20 นาที และคะแนนที่ได
จากการทดสอบจะถูกแปลงเปนคะแนนของแตละกลุมที่เรียกวา "คะแนนกลุมสัมพันธ"และให
รางวัลกลุมที่ไดคะแนนสูงสุด
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1.4 เสนอแผนการสอนแบบรว มมือกัน เรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ตอคณะ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขใหกิจกรรมการเรียน
การสอนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
1.5 นําแผนการสอนใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานใชดุลยพินิจตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา(Content Validity)และภาษาที่ใชและดานวัดผล เพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง
ของเครื่องมือ (IC) ใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป (รายละเอียดในภาคผนวก ข
ตารางที่ 18 หนา 137)
1.6 นําแผนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ไปใชเปน
เครื่องมือในการวิจัย (ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 4
ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 6

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร หลักการ จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา
สังคมศึกษา เรื่องสิทธิและหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
ศึกษาการสรางแผนการสอนโดยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
ที่สอนโดยใชเทคนิค STAD
สรางแผนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
ที่สอนโดยใชเทคนิค STAD
เสนอแผนการสอนตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและปรับปรุงแกไข
นําแผนการสอนใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา(Content Validity)ดานภาษาที่ใชและดานวัดผล
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของ
เครื่องมือ (IC) ใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
นําแผนการสอนที่สอนแบบรวมมือกันเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือการวิจัยในกลุมทดลอง

แผนภูมิที่ 4 แสดงขั้นตอนการทําแผนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูที่สอนโดยใชเทคนิค STAD
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2. การสรางแผนการสอน เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT
จํานวน 2 แผน ๆ ละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที มีขั้นตอนการสรางแผนการสอนดังนี้
2.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตร จุดประสงค คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาวิชาสังคม
ศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
2.2 ศึกษาการสรางแผนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูที่สอนโดยเทคนิค TGT
2.3 สรางแผนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT แผนการสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT ประกอบดวย
ขั้นที่ 1 การนําเสนอบทเรียนตอชั้นเรียน ครูสอนเนื้อหาตอชั้นเรียนโดยครูผูสอน
จัด กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามลัก ษณะเนื้อหาของบทเรียนและใชสื่อการเรียน
การสอนประกอบคําอธิบายของครูเพื่อใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาในบทเรียนมากที่สุด
ขั้นที่ 2 การเรียนเปนกลุม เปนการทํางานกลุมซึ่งในแตละกลุมจะประกอบดวย
สมาชิก 4 คนกิจกรรมของกลุมจะอยูในรูปของการอภิปรายหรือการแกปญหารวมกัน กลุมจะตอง
ทําใหดีที่สุดเพื่อชวยเหลือสมาชิกแตละคนในกลุมของตน ครูควรกระตุนใหสมาชิกทุกคนทราบวา
งานของกลุมจะประสบความสําเร็จก็ตอเมื่อสมาชิกในกลุมสงเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ขั้นที่ 3 การแขงขันเกมวิชาการ เปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาของ
บทเรียนโดยมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในบทเรียน การแขงขันประกอบดวยผูเลน
กลุมละ 4 คน ซึ่งแตละคนจะเปนตัวแทนของกลุมยอยแตละกลุม การกําหนดนักเรียนเขากลุม
เล น เกมจะยึ ด หลั ก นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถทั ด เที ย มกั น แข ง ขั น กั น กล า วคื อ นั ก เรี ย นที่
มีความสามารถสูงของแตละกลุมจะแขงขันกัน นักเรียนที่มีความสามารถปานกลางของแตละกลุม
จะแขงขันกัน และนัก เรียนที่มีความสามารถต่ําของแตละกลุมจะแขงขันกัน การที่นักเรียนที่มี
ความสามารถทัดเทียมกันของแตละกลุม มาทําการแขงขันกันเพื่อใหนักเรียนแขงขันกับตนเอง
และนักเรียนแตละคนมีโอกาสไดชวยเหลือกลุมใหประสบผลสําเร็จเทาเทียมกัน
ขั้นที่ 4 การยอมรับกลุม กลุมที่ไดคะแนนรวมถึงเกณฑที่กําหนดจะไดรับรางวัล
โดยกําหนดรางวัลไว 3 รางวัล ไดแก กลุมยอดเยี่ยม กลุมเกงมาก และกลุมเกง
2.4 เสนอแผนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT ตอคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขใหกิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
2.5 นําแผนการสอนใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานใชดุลยพินิจตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา(Content Validity)และภาษาที่ใชและดานวัดผล เพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของ
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เครื่องมือ (IC) ใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป (รายละเอียดในภาคผนวก ข
ตารางที่ 18 หนา 137)
2.6 นําแผนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT ไปใชเปนเครื่องมือ
ในการวิจัย (ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 5)
ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร หลักการ จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา
สังคมศึกษา เรื่องสิทธิและหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
ศึกษาการสรางแผนการสอนโดยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
ที่สอนโดยใชเทคนิค TGT

ขั้นที่ 3

สรางแผนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
ที่สอนโดยใชเทคนิค TGT

ขั้นที่ 4

เสนอแผนการสอนตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและปรับปรุงแกไข

ขั้นที่ 5

นําแผนการสอนใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา(Content Validity)ดานภาษาที่ใชและดานวัดผล
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IC)
.ใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป

ขั้นที่ 6

นําแผนการสอนที่สอนแบบรวมมือกันเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือการวิจัยในกลุมทดลอง

แผนภูมิที่ 5 แสดงขั้นตอนการทําแผนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูที่สอนโดยใชเทคนิค TGT

3. การสรางและพัฒนาคุณภาพแผนการสอนโดยวิธีสอนตามแนวคูมือครู ที่ใชวิธีสอน
แบบบรรยายรวมกับอภิปรายกลุมยอย ใชเวลาสอนทั้งหมด 10 คาบ ๆ ละ 50 นาที โดยมีขั้นตอน
การสรางแผนดังนี้
3.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรู และ เนื้อหา เรื่องสิทธิ
และหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ มหากษัตริยเปนประมุข
3.2 ศึกษาการเขียนแผนการสอนตามแนวคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ใชวิธี
สอนแบบบรรยายรวมกับการอภิปรายกลุมยอย
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3.3 ดําเนินการเขียนแผนการสอนตามแนวคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ใช
วิธีสอนแบบบรรยายรวมกับการอภิปรายกลุมยอย
3.4 เสนอแผนการสอนตามแนวคูมือครู ที่ใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับ
การอภิปรายกลุมยอย ตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองและ
ปรับปรุงแกไข ใหกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
3.5 นําแผนการสอนตามแนวคูมือครู ที่ใ ชวิธีสอนแบบบรรยายรว มกับการ
อภิปรายกลุมยอยที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญดานภาษา ดานเนื้อหาและดานการวัดผลจํานวน
3 ทานใชดุลยพินิจเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IC) ใชเกณฑคาดัชนีความ
สอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางที่ 19 หนา 138)
3.6 นําแผนการสอนที่สอนดวยวิธีการสอนตามแนวคูมือครู ที่ใชวิธีสอนแบบ
บรรยายรวมกับการอภิปรายกลุมยอย ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย(ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 6
ขั้นที่ 1

ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงค เนื้อหาวิชาสังคมศึกษา เรื่องสิทธิและหนาที่
ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

ขั้นที่ 2

ศึกษาการเขียนแผนการสอนตามแนวคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับการอภิปรายกลุมยอย

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 6

ดําเนินการเขียนแผนการสอนตามแนวคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับการอภิปรายกลุมยอย
เสนอแผนการสอนตามแนวคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ใชวิธีสอนแบบบรรยาย
รวมกับการอภิปรายกลุมยอยตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข
ขั้นที่ 5
นําแผนการสอน ที่ใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับการอภิปรายกลุมยอยใหผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหา(Content Validity)ดานภาษาที่ใชและดานวัดผล จํานวน 3 ทาน
ตรวจสอบเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ(IC)
ใชเกณฑ คาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
นําแผนการสอนตามแนวคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ใชวิธีสอนแบบบรรยาย
รวมกับการอภิปรายกลุมยอย ไปใชเปนเครื่องมือการวิจัยในกลุมควบคุม

แผนภูมิที่ 6 แสดงขั้นตอนการทําแผนการสอนโดยใชวิธีสอนตามแนวคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ
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4. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชน

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขโดยใชเปนแบบทดสอบใชฉบับเดียว
กัน ทั้งกอนการเรียนและหลังเรียนเปนขอสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก กําหนดใหคาคะแนนคือ
ตอบถูกตอง ได 1 คะแนน และตอบผิด ได 0 คะแนนจํานวน 1 ฉบับมีจํานวน ทั้งหมด 60 ขอ
มีขั้นตอนดังตอไปนี้
4.1 ศึกษาหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ของชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
4.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางแบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ
4.3 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูใหครอบคลุมเนื้อหา เรื่องสิทธิหนาที่
ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
4.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขโดยมีแนวคิดในการสรางใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงค จํานวน 60 ขอ
4.5 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข
4.6 นําแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นและตารางวิ เ คราะห แ บบ
วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อ งสิ ท ธิ ห น า ที่ ข องประชาชนตามระบอบประชาธิ ป ไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ไปใหผูเชี่ยวชาญวิชาสังคมศึกษาจํานวน 3 ทาน ใชดุลยพินิจ
ดานภาษา ดานเนื้อหาและการวัดผล เพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง(IC) ของแบบทดสอบ
แลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตาราง
ที่ 20 หนา 139-140)
4.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 จํานวน 1 หอง 40 คน ซึ่งกําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สังกัดกรมสามัญศึกษา ซึ่งถือวาไมใชกลุมทดลอง
4.8 นําผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มาวิเคราะหทั้งฉบับ เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบ
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4.8.1 คาความยากงาย (P)คือสัดสวนระหวางจํานวนผูตอบแบบทดสอบถูก
ในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20–0.80 (พวงรัตน
2543 :129)ผูวิจัยจึงทําการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 60 ขอ ซึ่งไดแบบทดสอบ
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ 47 ขอ แตเนื่องจากแบบทดสอบมีจํานวนเกินกวาที่ตองการ ผูวิจัยจึงได
คัดเลือกแบบทดสอบตามตองการ คือ 40 ขอโดยใชเกณฑดังนี้ 1)มีจํานวนขอสอบในแตละ
จุดประสงคใกลเคียงกันและใหกระจายครบทุกจุดประสงค 2)มีความยากงาย (p) ใกลเคียง 0.5
มากที่ สุ ด ผลการตรวจสอบความยากง า ยของแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
เรื่ อ งสิ ท ธิ ห น า ที่ ข องประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัต ริยเปนประมุข
ผูวิจัยไดคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคาความยากงาย (p) มีคาระหวาง 0.50–0.77 คัดเลือกแบบทดสอบ
ตามเกณฑ ใหเหลือ 40 ขอ (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางที่ 21 หนา 141)
4.8.2 คาอํานาจจําแนก(Discrimination) คือการตรวจสอบวาแบบทดสอบสามารถ
จําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดีเพียงใด โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 – 1.00
(พวงรัตน 2543 : 130) ผูวิจัยจึงทําการทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจํานวน 60 ขอ ซึ่งได
แบบทดสอบ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ 49 ขอ แตเนื่องจากแบบทดสอบมีจํานวนเกินกวาที่ตองการ
ผูวิจัยจึงไดคัดเลือกแบบทดสอบตามตองการ คือ 40 ขอ โดยใชเกณฑดังนี้ 1)มีจํานวนแบบทดสอบ
ในแตละจุดประสงคใกลเคียงกันและใหกระจายครบทุกจุดประสงค 2)คาอํานาจจําแนก (r)
ใกลเคียง 1.00 มากที่สุดโดยยึดหลักการตามแนวคิดของ บีเอส บลูม (B.S. Bloom) คือวัดความรู
ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา ผลการตรวจสอบ
คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ผูวิจัยไดคัดเลือกแบบทดสอบที่มี
คาอํานาจจําแนก (r) มีคาอยูระหวาง 0.27–0.64 (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางที่ 21หนา 141)
4.8.3 คาความเชื่อมั่น (Reliability) คือการตรวจสอบการวัดคาความเชื่อมั่น
ที่สม่ําเสมอและคงที่ โดยผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สิทธิหนาที่ของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มีพระมหากษัตริยเปน ประมุขทั้งฉบับ นํามาหาคา
ความเชื่อมั่นโดยใชวิธีการของ คูเดอร ริชารดสัน จากสูตร KR– 20 (ลวน สายยศ และ อังคณา
สายยศ 2539 : 215) โดยใชเกณฑความเชื่อมั่นตั้งแต 0.80 ขึ้นไป ผลการตรวจสอบคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้ ง ฉบั บ เท า กั บ 0.84 แสดงว า แบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่น สูงสามารถ
นําไปใชไดอยางมั่นใจและผลการวัด สม่ําเสมอคงที่ (รายละเอียดในภาคผนวก ข หนา142)
ซึ่งรายละเอียดการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามแผนภูมิที่ 7
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ขั้นที่ 1

ศึกษาหลักสูตร

ขั้นที่ 2

ศึกษาทฤษฏี หลักสูตร และวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา

ขั้นที่ 3

วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคและสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

ขั้นที่ 4

สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข จํานวน 60 ขอ

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 6

ขั้นที่ 7

เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานใชดุลยพินิจ
ดานภาษา ดานเนื้อหาและการประเมินผลเพื่อนําไปหา
คาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ(IC)

นําแบบทดสอบไปใชทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 หองเรียน
40 คน ที่ไมใชกลุมทดลองและเคยเรียนเรื่อง สิทธิหนาที่ของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยมาแลว เพื่อวิเคราะหหาความยากงาย
และคาอํานาจจําแนก คัดเลือกขอสอบที่ผานเกณฑ
จํานวน 40 ขอ นําไปหาคาความเชื่อมั่น KR-20

แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
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5. การสรางแบบประเมินทักษะการทํางานกลุม ประเมินโดยครู
5.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะ การทํางานกลุมแลวนํามาสราง
แบบวัดทักษะการทํางานกลุม
5.2 สรางแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบสถานการณ
โดยเขียนเปนขอความใหครอบคลุมองคประกอบของทักษะการทํางานกลุม ตามแนวคิดของจอหน
สันและจอหสันที่กลาวถึงทักษะการทํางานกลุม ดานการเรียน ดานการอภิปราย ดานการแกปญหา
ความขั ด แยง และดานการเสนอผลงานและยอมรับมติก ลุม ใชประเมิน หลังเรียนเปน แบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
จํานวน 20 ขอ ซึ่งเปนคําถามเชิงนิมาน (Positive)
การแปลความหมายของคําถามที่มีลักษณะเปนเชิงนิมาน (Positive) กําหนดคาระดับ
การปฏิบัติเปน 5 ระดับ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เกณฑการกําหนดคาระดับการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุม
ระดับการปฏิบัติ
ปฏิบัติมากที่สุด
ปฏิบัติมาก
ปฏิบัติปานกลาง
ปฏิบัตินอย
ปฏิบัตินอยที่สุด

เชิงนิมาน(Positive) คะแนน
5
4
3
2
1

จากตารางที่ 4 เกณฑการกําหนดคาระดับการปฏิบัติสําหรับใหความหมายของคาที่วัดได ผูวิจัยได
กําหนดเกณฑที่ใชในการใหความหมายโดยพัฒนามาจากแนวคิดของเบสท (Best 1981-182) โดยมี
คาระดับเฉลี่ยการปฏิบัติเชิงนิมาน (Positive) ดังรายละเอียดตารางที่ 5
ตารางที่ 5 เกณฑการกําหนดระดับคาเฉลี่ยการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุม
คาเฉลี่ย
1.00 – 1.49
1.50 – 2.49
2.50 – 3.49
3.50 – 4.49
4.50 – 5.00

ระดับการปฏิบัติ
นอยที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
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5.3 เสนอแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขขอความใหสอดคลองกับแบบประเมินโดยปรับปรุง
จากคูมือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับ
ปรุง2533 ข : 19)
5.4 นําแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
ใช ดุ ล ยพิ นิ จ ด า นภาษา ด า นเนื้ อ หาและด า นการวั ด ผลเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง
ของเครื่องมือ(IC) โดยใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตั้งแต 0.5ขึ้นไป (รายละเอียด
ในภาคผนวก ข ตารางที่ 22 หนา 143)
5.5 นําแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 8
ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับทักษะการทํางานกลุม

สรางแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมตามองคประกอบดานการเรียน ดานการอภิปราย
ดานการแกปญหาความขัดแยง ดานการเสนอผลงานและยอมรับมติกลุม
เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 20 ขอ

เสนอแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

นําแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
ใชดุลยพินิจ ดานภาษา ดานเนื้อหาและดานการประเมินผล เพื่อนําไปหา
คาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ(IC)

นําแบบประเมินทักษะการทํางานกลุม จํานวน 20 ขอไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 8 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมประเมินโดยครู
6. การสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม
6.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมแลวนํามา
สรางแบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
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6.2 สรางแบบประเมิน พฤติก รรมการปฏิบัติงานกลุมซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ(Checklist)ประเมินโดยใชคารอยละ (%) บอยครั้ง บางครั้ง ไมเคยจํานวน 10 ขอ
6.3 เสนอแบบประเมิน พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข ขอความใหสอดคลองกับแบบประเมิน
6.4 นําแบบประเมิน พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ท านใช ดุ ลยพิ นิ จ ด า นภาษา ดานเนื้อหาและดานการวัด ผลเพื่อนําไปหาคาดัชนี
ความสอดคลองของเครื่องมือ(IC)โดยใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตั้งแต 0.5
ขึ้นไป (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางที่ 23 หนา 144)
6.5 นําแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมที่ไดไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 9
ขั้นที่ 1

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

ขั้นที่ 2

สรางแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ประเมินโดยใชคารอยละ (%) บอยครั้ง บางครั้ง ไมเคยจํานวน 10 ขอ

ขั้นที่ 3

เสนอแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

ขั้นที่ 4

นําแบบวัดประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
ใชดุลยพินิจดานภาษาดานเนื้อหาและดานการวัดผลเพื่อนําไปหา
คาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IC)

ขั้นที่ 5

นําแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม จํานวน 10 ขอไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 9 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมประเมินโดยกลุมนักเรียน
7. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ที่สอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู

92
การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เรื่องสิทธิหนาที่
ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ที่นักเรียนมีตอการจัด
การเรี ย นการสอนแบบร ว มมื อกั น เรี ย นรู แ ละการสอนตามแนวคูมือครูเปน แบบมาตราสวน
ประมาณคา(Rating scale) 5 ระดับจํานวน 1 ฉบับ มีจํานวน 10 ขอ ซึ่งถามใน 2 ประเด็น คือ
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) บรรยากาศการเรียนการสอน ประเด็นละ 5 ขอเปนคําถาม
เชิงนิมาน(Positive)การแปลความหมายของคําถามที่มีลักษณะเปนเชิงนิมาน(Positive)กําหนดคา
ระดับ ความคิดเห็น 5 ระดับซึ่งผูวิจัยไดปรับมาจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การเรียนวิชาสังคมศึกษาของปาริชาติ จันทรฉ่ํา (2540 : 132-134) โดยการแปลความหมายของ
คําถามที่มีลักษณะเปน เชิงนิมาน (Positive ) ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เกณฑการกําหนดคาระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
เห็นดวยมากที่สุด
เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยนอย
เห็นดวยนอยนอยที่สุด

เชิงนิมาน(Positive)คะแนน
5
4
3
2
1

คาเฉลี่ย
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

ขั้นตอนในการพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเปนดังนี้
7.1 ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู
7.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู
7.3 นําแบบสอบถามความคิด เห็นของนัก เรียนเสนอตอคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขขอความใหสอดคลองกับแบบ
สอบถาม
7.4 นําแบบสอบถามความคิด ของนัก เรียนที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 3 ทานใชดุลยพินิจดานภาษา ดานเนื้อหาและดานการวัดผล เพื่อนําไปหาคาดัชนีความ
สอดคลองของเครื่องมือ(IC) โดยใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตั้งแต 0.5 ขึ้นไป
(รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางที่ 24 หนา 144)
7.5 นําแบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
เรื่ อ งสิ ท ธิ ห น า ที่ ข องประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัต ริยเปนประมุข
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ซึ่งถามใน 2 ประเด็น คือ 1) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ 2) ดานบรรยากาศการเรียน
การสอน ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 10
ขั้นที่ 1

ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู

ขั้นที่ 2

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอน
ตามแนวคูมือครูเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข
นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
ใชดุลยพินิจดานภาษา ดานเนื้อหาและดานการวัดผลเพื่อนําไป
หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IC)
นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและ
วิธีสอนตามแนวคูมือครู จํานวน 10 ขอ ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 10 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน
การดําเนินการทดลอง
วิธีดําเนินการทดลอง ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นกอนการทดลอง เปนขั้นที่ผูวิจัย เตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.1 ทําการสรางเครื่องมือซึ่งประกอบดวย 1) แผนการสอน 2 วิธี 2) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3)แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู 4) แบบประเมินทักษะการทํางานกลุมประเมินโดยครูและ
5) แบบประเมินทักษะการทํางานกลุมประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม ผูวิจัยนํามาจากแบบประเมิน
ทั ก ษะการทํางานกลุมและพฤติก รรมการทํางานกลุม ที่ใชใ นงานวิจัยของจินตนา กิจ บํารุง
(2545 :167-170) และอารยา กลาหาญ (2545 : 116) ซึ่งสรางโดยวัชรา เลาเรียนดี (เอกสารประกอบ
การสอนวิชาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ 2545 : 201-205)
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1.2 ผูวิจัยสรางความคุนเคยกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม
1.3.ใหนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest)
วัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิเสรีภ าพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข เพื่อทดสอบความรูพื้นฐานกอนเรียนของทั้งสองกลุม
2. ขั้นการทดลองผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนดวยตนเองทั้งกลุมทดลองโดยใชวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรู และกลุมควบคุมใชวิธีสอนตามแนวคูมือครู ตามแผนการสอนที่สรางไว
เพื่อปองกันมิใหเกิดตัวแปรแทรกซอนอันเนื่องมาจากตัวครูเชน ประสบการณในการสอนและ
ไดดําเนินการทดลองสอนโดยครูจัดสมาชิกในกลุม ๆละ 4 คนประกอบดวยนักเรียน เกง 1 คน
ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน ผูวิจัยดําเนินการจัดกลุมดังนี้
นักเรียนในชั้นเรียนมีจํานวน 40 คน จัดเขากลุม ๆละ 4 คน รวม 10 กลุม นําคะแนน
จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545 คะแนนเต็ม 20 คะแนน
มาจัดโดยเรียงลําดับคะแนนจากสูงไป-ต่ํา ลําดับที่ 1–10 ไดคะแนนระหวาง 15-20 คะแนน จัดเปน
นักเรียนกลุมเกง ลําดับที่ 11–30 ไดคะแนนระหวาง 10-14 คะแนน จัดเปนนักเรียนกลุมปานกลาง
และลําดับที่ 31–40 ไดคะแนนระหวาง 5-9 คะแนน จัดเปนนักเรียนกลุมออน
ตารางที่ 7 การจัดกลุมนักเรียน กลุมละ 4 คน จํานวน 10 กลุม
นักเรียน
เกง

นักเรียน
ปานกลาง

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คะแนน
20
19
18
18
17
17
16
16
15
15
14
14
14
14
14
13
13
12
12
12

ชื่อกลุม
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1

นักเรียน
ปานกลาง

นักเรียน
ออน

ลําดับที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คะแนน
12
12
12
11
11
11
10
10
10
10
9
9
8
8
7
7
7
6
6
5

ชื่อกลุม
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
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ผลการจัดกลุมนักเรียนไดดังนี้
กลุม A 1 ไดแกนักเรียนคนที่
กลุม A 2 ไดแกนักเรียนคนที่
กลุม A 3 ไดแกนักเรียนคนที่
กลุม A 4 ไดแกนักเรียนคนที่
กลุม A 5 ไดแกนักเรียนคนที่
กลุม A 6 ไดแกนักเรียนคนที่
กลุม A 7 ไดแกนักเรียนคนที่
กลุม A 8 ไดแกนักเรียนคนที่
กลุม A 9 ไดแกนักเรียนคนที่
กลุม A 10 ไดแกนักเรียนคนที่

1, 20 , 21, 40
2, 19 , 22, 39
3, 18 , 23, 38
4, 17 , 24, 37
5, 16 , 25, 36
6, 15 , 26, 35
7, 14 , 27, 34
8, 13 , 28, 33
9, 12, 29, 32
10, 11 , 30, 31

2.1 ระยะเวลาในการทดลองสอนระหวาง วันที่ 5 สิงหาคม - 9 กันยายน 2545
2.2 เวลาที่ใช จํานวน 5 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน วันละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที
รวมทั้งสิ้น 10 คาบ โดยการทดลองสอนในวันจันทรและวันพุทธ ทั้งในกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ผูวิจัยเปนผูสอนเอง
2.3 การจัดชวงเวลาในการเรียนแตละวัน ของกลุมควบคุมและกลุมทดลองกําหนด
ใชชวงเวลา 08.30 – 9.20 และ 12.40 – 13.30 หมุนเวียนกันทั้งในกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ตารางสอนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม
วัน

เวลา
จันทร
พุธ

08.30 – 9.20

12.40 – 13.30

กลุมทดลอง (2/1)
กลุมควบคุม (2/5)

กลุมควบคุม (2/5)
กลุมทดลอง (2/1)

2.4 เนื้ อ หาที่ ใ ช คื อ เนื้ อ หาเรื่ อ งสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ซึ่งมีรายละเอียด
ของแผนการสอน ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
แผนการสอนที่

เรื่อง

1

ความหมายและความสําคัญของระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย
อํานาจอธิปไตย, รัฐธรรมนูญ
สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน
หนาที่ของประชาชนตามกฏหมาย
บทบาทหนาที่ของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย

2
3
4
5

ใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
โดยใชเทคนิค
STAD
STAD
STAD
TGT
TGT

รูปแบบขั้นตอนวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD
ขั้นที่ 1 การเตรียมผูเรียน
1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียน
1.2 ชี้แจงบทบาทหนาที่และวัตถุประสงคของการทํางานกลุม
ขั้นที่ 2 การสอนเนื้อหาสาระ
2.1 ทบทวนความรูเดิม
2.2 ทําความเขาใจใหถองแท
2.3 อธิบายเนื้อหาใหมและยกตัวอยางใหเขาใจชัดเจน
2.4 ตรวจสอบความเขาใจ
ขั้นที่ 3 กิจกรรมกลุมยอย
3.1ครู จั ด นั ก เรี ย นเข า กลุ ม ย อ ยแบบคละความสามารถด านผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมละ 4 คน ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลาง และต่ําในสัดสวน
1 : 2 : 1 โดยจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ครูเสนอบทเรียนตอชั้นเรียนโดยการทบทวนความรูเดิมที่มีมากอน
และเสนอเนื้อหาใหมมีก ารยกตัว อยางและจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีก ารสรุปบทเรียนโดย
การตั้งคําถามและตอบขอสงสัยของนักเรียน 2.ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ
กลุมละ 4 คนครูแจกใบงานและแบบฝกหัดเสริม 3.ใหแตละกลุมยอยศึกษาหัวขอที่เรียนจากใบงาน
หรือแบบฝก หัด แตละกลุมชว ยกัน ปฏิบัติต ามใบงานและแบงหนาที่ต ามบทบาทของการเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรู 4.เมื่อแกปญหาครบทุกขอแลวสมาชิกทุกคนในกลุมยอยจะรวมกันอภิปราย
ปญหาจนแนใจวาสมาชิกทุกคนมีความเขาใจเนื้อหาไดถูกตอง 5.ครูทําการทดสอบวัดความเขาใจ
ประมาณ 10 นาที และคะแนนที่ไดจากการทดสอบจะถูกแปลงเปนคะแนนของแตละกลุมที่เรียกวา
"คะแนนกลุมสัมพันธ" และใหรางวัลกลุมที่ไดคะแนนสูงสุด
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3.2 ครูแจกใบงานแบบฝกหัดและกระดาษคําตอบใหนักเรียน 1 ชุดตอผูเรียน 2 คน
โดยมีวัตถุประสงคใหแตละกลุมทํากิจกรรมรวมกันและฝกกับคูของตน สมาชิกในกลุมชวยกัน
ศึกษา จนแนใจวาทุกคนมีความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน
ขั้นที่ 4 ทําการทดสอบยอย
ทําการทดสอบยอยเปนรายบุคคล ประมาณ 10 นาที และคะแนนที่ไดจากการทดสอบ
จะนําไปเปรียบเทียบกับคะแนนพื้นฐาน (Base Score) ของนักเรียนแตละคน การคิดคะแนน
พื้นฐานทําไดโดยการนําคะแนนจากผลการสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียน
ที่ 2 ปการศึกษา 2544 ที่ผานมา แลวนํามาปรับใหเปนคะแนนเต็ม 100 คะแนน เชนดวงใจ ทําการ
ทดสอบ 4 ครั้ง ไดคะแนน 76,80,83และ86 ตามลําดับ ดวงใจจะมีคะแนนพื้นฐาน 81 คะแนน
แลวนําคะแนนพื้นฐานไปเปรียบเทียบคิดหาคะแนนพัฒนา (Improvement Points)โดยมีเกณฑ
ดังตารางที่ 10

ตารางที่ 10 เกณฑการคิดคะแนนพัฒนา (Improvement Points)
คะแนนจากการทดสอบ
ต่ํากวาคะแนนพื้นฐานมากกวา 10 คะแนน
ต่ํากวาคะแนนพื้นฐาน 1 – 10 คะแนน
เทากับคะแนนพื้นฐาน หรือมากกวา 0 – 10 คะแนน
สูงกวาคะแนนพื้นฐานมากกวา 10 คะแนน

คะแนนพัฒนา
0
10
20
30

ที่มา : Slavin, Cooperative Learning, Research, and Practice. (Massachusetts :A Simon & Schuster Company,
1995), 80, อางถึงใน อรุณศรี เหลืองธานี, “การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดย
การเรียนแบบรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและ
การประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542.

ขั้นที่ 5 การประเมินผลและมอบรางวัล
ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน ประเมินผลการทํางานกลุม และมอบรางวัลใหแก
กลุ ม ที่ ทําคะแนนได ต ามเกณฑ ที่ ค รู ตั้ ง ไว ในการทดสอบแตละครั้งนัก เรียนทุกคนจะตองรู
คะแนนฐานของตนเองกอน ซึ่งคะแนนพัฒนาของแตละคนขึ้นอยูกับความพยายามที่จะทําคะแนน
การทดสอบใหมากกวาคะแนนพื้นฐาน เพื่อประโยชนของตนเองและของกลุม กลุมจะไดรับรางวัล
เมื่อทําคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑที่ครูตั้งไว โดยกําหนดรางวัลได 3 รางวัล ไดแก กลุมยอดเยี่ยม กลุม
เกงมาก และกลุมเกง โดยใชเกณฑการคิดคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม ดังตารางที่ 11
ตารางที่ 11 เกณฑการกําหนดคะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุมที่ไดรับรางวัล
คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม
0 – 15
16 – 25
26 – 30

ระดับการพัฒนา
กลุมเกง
กลุมเกงมาก
กลุมยอดเยี่ยม

ที่มา : Slavin, Cooperative Learning, Research, and Practice. (Massachusetts :A Simon & Schuster Company,
1995), 80, อางถึงใน อรุณศรี เหลืองธานี, “การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดย
การเรียนแบบรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและ
การประเมินผลการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542.
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สําหรับขั้นตอนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู โดยใชเทคนิค STAD ดังแผนภูมิที่ 11
ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3

การเตรียมผูเรียนและแจงจุดประสงคการเรียนรูและวัตถุประสงคของการทํางานกลุม
การสอนเนื้อหาสาระ อธิบายเนื้อหาใหมและตัวอยางใหเขาใจชัดเจน
กิจกรรมกลุมยอย จัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมละ 4 คน ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลาง และต่ํา ในสัดสวน 1 : 2 : 1

ขั้นที่ 4

การทดสอบยอย ทําแบบทดสอบ 10 ขอ ภายในเวลา 10 นาที

ขั้นที่ 5

สรุปการประเมินผล และมอบรางวัลใหกลุมที่ทําคะแนนไดตามเกณฑที่ครูตั้งไว

แผนภูมิที่ 11 ขั้นตอนวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD
รูปแบบขั้นตอนวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบทีมการแขงขัน (TGT) ไดแก
1. ขั้นครูเสนอบทเรียนตอทั้งชั้น
เพื่อใหผูเรียนเขาใจความคิดรวบยอดหรือพัฒนาความคิดและหลักการของการเรียน
โดยใชเกม การแขงขันเปนทีม ภาพประกอบขาว การบรรยาย อภิปราย สาธิต ฯลฯ
1.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน มีจุดมุงหมายเพื่อใหนักเรียนไดรู จุดประสงคการเรียนรู
ทบทวนความรูเดิมเพื่อเชื่อมโยงใหเขากับเนื้อหาใหม
1.2 ขั้ น เสนอเนื้ อ หา เสนอเนื้ อ หาบริบทของบทเรียนตอนัก เรียนทั้งชั้น โดย
ครูผูสอนจะใชเทคนิควิธีก ารสอนรูปแบบการสอนที่เหมาะสม ผูเรียนตองสนใจและตั้งใจฟง
ในขณะที่ครูเสนอบทเรียนทั้งชั้น เพื่อจะใชในการเขากลุมยอย และการทําแบบทดสอบยอย
1.3 ขั้นสรุปบทเรียน เพื่อใหนักเรียนไดทําความเขาใจเนื้อหาที่เรียน และสรุป
เนื้อหารวมกัน ทั้งรายบุคคลและรายกลุม โดยครูคอยชวยเหลือ
2. ขั้นแบงกลุมทํากิจกรรม
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ผูเรียนจะเขากลุมยอยตามที่ครูกําหนดให จากนั้นสมาชิกภายในกลุมจะชวยกันทํากิจ
กรรมกลุม ชวยกันศึกษากิจกรรมตามที่กําหนดให และนักเรียนที่เกงจะชวยเหลือนักเรียนที่เรียน
ออนใหเขาใจเนื้อหา
3. ขั้นการแขงขันเกมวิชาการ
เกมเปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อ
ทดสอบความรูความเขาใจในบทเรียน เกมประกอบดวยผูเลน 4 คน ซึ่งแตละคนจะเปนตัวแทน
ของกลุมยอยแตละกลุม การกําหนดนักเรียนเขากลุมเลนเกมจะยึดหลักนักเรียนที่มีความสามารถ
ทั ด เที ย มกั น แข ง ขั น กั น กล า วคื อ นั ก เรียนเกงของแตละกลุมแขงขันกัน นัก เรียนปานกลาง
แขงขันกัน การที่นักเรียนมีความสามารถทัดเทียมกันจากแตละกลุมมาทําการแขงขันกันเพื่อให
นั ก เรี ย นแข ง ขั น กั บ ตนเองและนัก เรียนแตละคนมีโ อกาสไดชว ยเหลือกลุมประสบผลสําเร็จ
เทาเทียมกัน
4. ขั้นยกยองกลุมที่ประสบความสําเร็จ
ในขั้นนี้จะประเมินผลจากการสังเกตการมีสวนรวมในการทํางานเปนกลุม จํานวน
บั ต รที่ ไ ด จ ากการเล น เกมในแต ล ะชั่ ว โมง และจะมีค ะแนนของสมาชิกในกลุมที่ไดรับจาก
การทดสอบยอยหาคะแนนความกาวหนาของนักเรียนรายบุคคลและของกลุม แลวนําคะแนน
ความกาวหนาของกลุมมาเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว 3 ระดับ เพื่อยกยองใหเปนกลุมยอดเยี่ยม
กลุมเกงมาก และกลุมเกง
สําหรับขั้นตอนวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบทีมการแขงขัน(TGT)ดังรายละเอียด
แผนภูมิที่ 12
ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

ครูเสนอบทเรียนตอนักเรียนทั้งชั้น ทบทวนความรูเดิมเพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาใหม
แบงกลุมกันทํากิจกรรม นักเรียนเขากลุมคละความสามารถ
เกง ปานกลาง ออน อัตราสวน 1: 2 : 1
แขงขันเปนทีม โดยนักเรียนที่มีความสามารถใกลเคียงกันแขงกันไดแก นักเรียน
เกงแขงกับนักเรียนเกง นักเรียนออนแขงกับนักเรียนออน เปนตน
ประเมินผลผลยกยองกลุมที่ประสบความสําเร็จ
- กลุมเกง - กลุมเกงมาก - กลุมยอดเยี่ยม

แผนภูมิที่ 12 ขั้นตอนวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT
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รูปแบบขั้นตอนวิธีสอนตามแนวคูมือครู
วิธีสอนตามแนวคูมือครูของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรมัธยม
ศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุง 2533) มีขั้นตอนการสอนดังนี้ดังนี้
1. ขั้น นําเขาสูบทเรียน ครูใชคําถามหรือกิจกรรมตางๆเพื่อเตรียมความพรอมของ
นักเรียนเปนการทบทวนความรูเดิม แจงจุดประสงคการเรียนรูและดึงดูดความสนใจของนักเรียน
ใหมาอยูที่การสอนและนําเขาสูเนื้อหาใหม โดยใชวิธีการที่หลากหลาย เชน นําภาพอนุสาวรีย
ประชาธิปไตย,แผนภูมิแสดงที่มาของอํานาจอธิปไตย,วีดีทัศนการไปใชสิทธิเลือกตั้งผูแทนราษฏร
2. ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ครูดําเนินการสอนเพื่อใหนักเรียนไดรับความรูโดย
เนนนักเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักเรียนใชวิธีการตาง ๆ เชน การอธิบาย การสนทนาซักถาม
ตอบปากเปลา การทําแบบ ฝกหัด การทํากิจกรรมตามใบงานหรือทํางานกลุม ประกอบกับใชสื่อ
การสอน รูปภาพ ใบงาน หรือแผนภูมิประกอบการเรียนการสอน
3. ขั้นสรุปบทเรียน ครูและนักเรียนรวมกันสรุปหลักการและสาระรวมกัน เพื่อทําให
นักเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาที่เรียนยิ่งขึ้น และเห็นความสัมพันธของเนื้อหาที่เรียนมาแลว เปน
การย้ําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น อาจใชวิธีการใหนักเรียนรวมกันสรุปและรวมกันอภิปราย
4. ขั้นวัดและประเมินผล เปนการตรวจสอบเพื่อวินิจฉัยวานักเรียนบรรลุจุดประสงค
การเรียนรูที่กําหนดไวหรือไม ทําใหครูทราบวานักเรียนไดเรียนไปมากนอยเพียงใด ถานักเรียน
ยังไมบรรลุตามจุดประสงคก็จะไดรับการสอนซอมเสริม กอนเรียนเนื้อหาตอไป การทําแบบฝกหัด
และการทดสอบยอย
สําหรับขั้นตอนวิธีสอนตามแนวคูมือครู ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 13
ขั้นตอนวิธีสอนตามแนวคูมือครู
ขั้นนํา

แจงจุดประสงคการเรียนรู

ขั้นสอน

ครูเสนอเนื้อหาและแบงกลุมทํากิจกรรม

ขั้นสรุป

ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา

ขั้นวัดผล

ทําแบบฝกหัด, ทดสอบยอย

แผนภูมิที่ 13 ขั้นตอนวิธีสอนตามแนวคูมือครู
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การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การตรวจสอบความตรงโดยการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IC)
ใชตรวจสอบเครื่องมือตอไปนี้
1.1.1 แผนการสอนกลุมทดลอง ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
โดยใชเทคนิค STAD และเทคนิค TGT (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางที่ 18 หนา 137)
1.1.2 แผนการสอนกลุมควบคุม ที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู โดยใช
การบรรยายรวมกับการอภิปรายกลุมยอย (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางที่ 19 หนา 138)
1.1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิทธิและหนาที่ของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางที่ 20 หนา 139-140)
1.1.4 แบบประเมินทักษะการทํางานกลุมประเมินโดยครู (รายละเอียดใน
ภาคผนวก ข ตารางที่ 22 หนา 144)
1.1.5 แบบประเมิน พฤติก รรมการปฏิบัติงานกลุมประเมินโดยนักเรียน
เปนกลุม (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางที่ 23 หนา 145)
1.1.6 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อการจั ด การเรียน
การสอน (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางที่ 24 หนา 145)
1.2 การตรวจสอบคาอํานาจจําแนก(r)(รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางที่ 21หนา141-142)
1.3 การตรวจสอบคาความยากงาย(P)(รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางที2่ 1 หนา141-142)
1.4 การตรวจสอบคาความเชือ่ มัน่ ( R tt) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ทั้งฉบับโดยใชสูตร KR-20 (Kuder Richardson-20) (รายละเอียดในภาคผนวก ข หนา 143)
2. การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัย
2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สิทธิหนาที่ของประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตยที่สอนดว ยวิธีสอนแบบรว มมือกันเรียนรู และวิธีสอนตามแนวคูมือครู
ทดสอบความแตกต า งค า เฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรียนระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม
ใชการทดสอบคาที (t-test) แบบ Independent (รายละเอียดในภาคผนวก ข หนา 149)
2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องสิทธิ
หนาทีข่ องประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยทีส่ อนดวยวิธสี อนแบบรวมมือกันเรียนรู และวิธสี อน
ตามแนวคูมือครู ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชการทดสอบคาที (t-test)
แบบ Dependent (รายละเอียดในภาคผนวก ข หนา 150-151)
2.3 การประเมินทักษะการทํางานกลุมประเมินโดยครู วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
2.4 การประเมิน พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมประเมิน โดยนักเรียนเปนกลุม
วิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ (%)
2.5 การสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู และวิธีสอน
ตามแนวคูมือครู ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
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บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิและหนาที่ของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และศึกษาทักษะการทํางาน
กลุมของนัก เรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอน
ตามแนวคูมือครู ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 80 คน แบงเปนกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู จํานวน 40 คน และกลุมควบคุมที่สอนตามแนวคูมือครูจํานวน 40 คน ซึ่งผูวิจัยไดดําเนิน
การทดลองตามขั้นตอนและประเมินทักษะการทํางานกลุมรวมทั้งสอบถาม ความคิดเห็นของ
นักเรียนทั้ง 2 กลุม ดวยตนเองเพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามของการวิจัย ผูวิจัย
ขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิและหนาที่ของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู
ตอนที่ 2 ทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู
ตอนที่ 3 การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการ
การเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู
รายละเอียดของการวิเคราะหขอมูลในแตละตอนมีดังนี้
ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิและหนาที่ของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู และวิธีสอนตามแนวคูมือครู
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันดังรายละเอียดในตารางที่ 11, 12 และตารางที่ 13

102

103
ตารางที่ 12 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) ระหวางกลุมทดลอง
ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู และกลุมควบคุมที่สอนตามแนวคูมือครู
วิธีสอน
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
วิธีสอนตามแนวคูมือครู

N (คน)

X

40
40

30.55
29.95

S.D.

t-test

2.07
1.30 ns
2.04
* t (.01, df = 78) = 2.356
จากตารางที่ 12 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (pretest) เรื่องสิทธิและหนาที่
ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ของกลุมทดลองที่สอน
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู จากการทดสอบจํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
มีคาเฉลี่ย 30.55 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.07 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (pretest)
ของกลุมควบคุมที่สอนตามแนวคูมือครู มีคาเฉลี่ย 29.95 คาเบี่ยงเบนมาตราฐาน 2.04 เมื่อ
ตรวจสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ Independent พบวา คาที (t)
= 1.30 ซึ่งไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวานักเรียนที่เปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม
มี ค วามรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ เรื่องสิทธิและหนาที่ข องประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยเปนประมุขกอนเรียนไมแตกตางกัน
ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (pretest) และหลังเรียน (posttest)
ของกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู และกลุมควบคุมที่สอน
ตามแนวคูมือครู
วิธีสอน
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
วิธีสอนตามแนวคูมือครู

∑D

∑D2

t-test
40
238
1510
24.25 * *
40
143
591
15.80 * *
* t (.01, df = 78) = 2.356
จากตารางที่ 13 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียนและหลังเรียน เรื่องสิทธิ
และหน า ที่ ข องประชาชนตามระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย เ ป น ประมุขของ
กลุมทดลอง ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู จากการทดสอบจํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม
40 คะแนน มีคา ∑D = 238 , คา ∑D2 = 1,510 เมื่อทดสอบความแตกตางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองโดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ dependent พบวา
N (คน)
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คาที (t) = 24.25 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงใหเห็นวาวิธีสอนทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแตกตางกันและวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา
วิธีสอนตามแนวคูมือครู แสดงวาวิธีสอนแบบรว มมือกัน เรียนรูทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงขึ้นมาก สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องสิทธิและหนาที่ของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ของกลุมควบคุมที่สอน
ตามแนวคูมือครู จากแบบทดสอบจํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีคา ∑D = 143, คา ∑D2
= 591 เมื่อทดสอบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของ
กลุมควบคุมโดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ dependent พบวา คาที (t) = 15.80 ซึ่งมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ร ะดับ.01 ซึ่งกลาวไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุม
ควบคุมที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู นักเรียนมีคะแนนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เช น เดี ย วกั น แสดงวาวิธีสอนก็มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตเมื่อศึก ษาทั้ง 2 วิธีแลว
พบวา วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีการพัฒนามากกวา
ตารางที่ 14 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (posttest) ของกลุมทดลองที่สอน
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและกลุมควบคุมที่สอนตามแนวคูมือครู
วิธีสอน
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
วิธีสอนตามแนวคูมือครู

N (คน)

X

40
40

34.52
32.33

S.D.

t-test

1.64
5.47 **
1.92
* t (.01, df = 78) = 2.356

จากตารางที่ 14 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน(posttest)ของนัก เรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 เรื่ อ งสิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ข องประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษั ต ริ ย เ ป น ประมุ ข ที่ ส อนด ว ยวิ ธี ส อนแบบร ว มมื อ กั น เรียนรู มีคาเฉลี่ย 34.52
คาเบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.64 สวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน(posttest) ของนักเรียน
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 เรื่ อ งสิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ข องประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัตริยเปนประมุขที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู จากการทดสอบจํานวน 40 ขอ
คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีคาเฉลี่ย 32.33 คาเบี่ยงเบนมาตราฐาน 1.92 จากเมื่อตรวจสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยการทดสอบคาที (t-test) Independent พบวาคาที (t) ที่คํานวณได
= 5.47 ซึ่งมีคามากกวา คา t ที่เปดจากตาราง (2.356) แสดงวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องสิทธิและหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ที่ ส อนด ว ยวิ ธี ส อนแบบร ว มมื อ กั น เรี ย นรู กั บกลุ มควบคุ ม ที่ ส อนตามแนวคู มื อ ครู ห ลังเรียน
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงสรุปไดวา ผลการเรียนเรื่องสิทธิและ
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หนาที่ข องประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวาวิธีสอนตามคูมือครู และเมื่อพิจารณาคาเบี่ยงเบนมาตราฐาน(S.D.) พบวา วิธีสอนแบบ
รว มมือกัน เรียนรูมีคาเบี่ยงเบนมาตราฐานต่ํากวา แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ใกลเคียงกันมากกวาการสอนตามแนวคูมือครูซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 2 จากการประเมินทักษะ
การทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและ
วิธีสอนตามแนวคูมือครู อยูในระดับใด และเปนอยางไร
1. จากการประเมินทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรูและวิธีสอนตามคูมือครู ซึ่งประเมินโดยครู แลวนําผลการประเมินมาวิเคราะหขอมูล
โดยใชคาเฉลี่ย (X) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) รายละเอียดดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15 แสดงผลการประเมินทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรู และวิธีสอนตามแนวคูมือครู ซึ่งประเมินโดยครู

พฤติกรรมที่ปฏิบัติภายในกลุม
ดานการเรียน
1. การกระตือรือรนสนใจในบทเรียน
2. ปฏิบัติตามคําแนะนําของครู
3. ถามหรือตอบคําถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่ครูสอน
รวม
ดานทํางานกลุม
1. การรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
ภายในกลุม
2. การมีสวนรวมในการทํางานกลุม
3. การกลาแสดงความคิดเห็นในการ
ทํางานรวมกัน
4. การชวยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ทํางาน
5. การวางแผนการทํางานกลุม
6. มีความสนุกสนานในการทํางาน
รวม

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
ระดับการ
X
S.D.
ปฏิบัติ ลําดับที่

X

วิธีสอนตามแนวคูมือครู
ระดับการ
S.D.
ปฏิบัติ
ลําดับที่

4.02
3.90
4.12

0.54
0.49
0.37

มาก
มาก
มาก

2
3
1

3.10
3.75
3.10

0.61
0.63
0.60

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

3
1
2

4.01

0.46

มาก

5

3.31

0.61

ปานกลาง

2

3.77

0.49

มาก

6

3.25

0.76

ปานกลาง

3

3.97
4.27

0.85
0.48

มาก
มาก

4
2

2.80
3.15

0.73
0.50

ปานกลาง
ปานกลาง

6
5

3.95

0.82

มาก

5

3.20

0.67

ปานกลาง

4

4.20
4.30
4.07

0.47
0.59
0.62

มาก
มาก
มาก

3
1
4

3.26
3.27
3.15

0.64
0.66
0.65

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2
1
5
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ตารางที่ 15 (ตอ)

พฤติกรรมที่ปฏิบัติภายในกลุม
ดานการอภิปราย
1. การอธิบายใหแกเพื่อนสมาชิกในกลุม
ทุกคน
2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก
ในกลุม
3. การเปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกแสดงออก
4. การซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิก
ในกลุม
5. การมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม
รวม
ดานการแกปญหาความขัดแยง
1. การแกไขโดยการประนีประนอม
2. การแกไขปญหาขัดแยงภายในกลุม
อยางมีเหตุผล
รวม
ดานการเสนอผลงานและยอมรับมติกลุม
1. การใชภาษาชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหา
2. การเสนอผลงานดวยวิธีที่นาสนใจ
3. การตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเสนอ
ไดอยางชัดเจน
4. การยอมรับมติกลุม
รวม
รวมทุกขอ

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
ระดับการ
X
S.D.
ปฏิบัติ ลําดับที่

X

วิธีสอนตามแนวคูมือครู
ระดับการ
S.D.
ปฏิบัติ
ลําดับที่

3.92

0.57

มาก

5

3.17

0.81

ปานกลาง

4

4.05

0.55

มาก

3

3.12

0.93

ปานกลาง

5

4.50
4.15

0.55
0.66

มากที่สุด
มาก

1
2

3.25
3.32

0.98
0.94

ปานกลาง
ปานกลาง

2
1

3.97

0.57

มาก

4

3.20

0.40

ปานกลาง

3

4.11

0.58

มาก

2

3.21

0.82

ปานกลาง

4

4.22
3.92

0.40
0.66

มาก
มาก

1
2

3.12
3.33

0.61
0.65

ปานกลาง
ปานกลาง

2
1

4.07

0.50

มาก

3

3.21

0.63

ปานกลาง

3

4.27
4.12
4.20

0.59
0.40
0.49

มาก
มาก
มาก

2
4
3

3.35
3.20
3.40

0.89
0.64
0.60

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3
4
1

4.50
4.27
4.10

0.50
0.49
0.52

มากที่สุด
มาก
มาก

1
1

3.37
3.33
3.24

0.64
0.68
0.67

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2
1

จากตารางที่ 15 ผลการประเมินทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรู โดยภาพรวมพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่2ที่สอนดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูมีทักษะการทํางานกลุม อยูในระดับมาก (X = 4.10, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณา
เปนรายดานมีทักษะการทํางานกลุมเรียงจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการเสนอผลงานและยอมรับ
มติกลุม (X = 4.27, S.D. = 0.49) จัดวาเปนทักษะการทํางานกลุมที่ดีกวาทักษะดานอื่น ๆ ซึ่งไดแก
ทักษะดานการอภิปราย (X = 4.11, S.D = 0.58) ทักษะดานการแกปญหาความขัดแยง (X = 4.07,
S.D = 0.50) ทักษะดานการทํางานกลุม (X = 4.07, S.D = 0.62) และทักษะดานการเรียน (X = 4.01,
S.D = 0.46) ตามลําดับ
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สว นผลการประเมิน ทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามแนว
คู มื อ ครู โ ดยภาพรวมพบวา นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่2ที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู
มีทักษะการทํางานกลุม อยูในระดับปานกลาง (X = 3.24, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณา เปนรายดาน
มีทักษะการทํางานกลุมเรียงจากมากไปหานอยดังนี้ ทักษะการทํางานกลุมดานการเสนอผลงาน
และยอมรับมติกลุม (X = 3.33, S.D. = 0.68) จัดวาเปนทักษะการทํางานกลุมที่ดีกวาทักษะดาน
อื่น ๆ ซึ่งไดแก ทักษะดานการเรียน (X = 3.31, S.D. = 0.61) ทักษะดานการแกปญหาความขัดแยง
(X = 3.21, S.D = 0.63) ทักษะการทํางานกลุมดานการอภิปราย (X = 3.21, S.D = 0.82) และทักษะ
ดานการทํางานกลุม (X = 3.15, S.D = 0.65) ตามลําดับ
เมื่อพิจ ารณาพฤติก รรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด 2 ประเด็นคือ นักเรียนมีการเปดโอกาสให
เพื่อนสมาชิกแสดงออก (X = 4.50, S.D = 0.55) และนักเรียนมีการยอมรับมติกลุม (X = 4.50, S.D
= 0.50) สว นพฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอน
ตามแนวคูมือครู อยูในระดับมาก คือ การปฏิบัติตามคําแนะนําของครู
ซึ่งในการพิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอน
ดว ยวิธีสอนแบบรว มมือกัน เรียนรู ดานการเสนอผลงานและยอมรับมติ มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน (S.D.=0.49)ในขณะที่พฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอน
ดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู ดานการเสนอผลงานและยอมรับมติ มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
(S.D. = 0.68) พฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู ดานการอภิปราย มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D = 0.58)ในขณะที่พฤติกรรม
ในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู ดานการ
อภิปราย มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D = 0.82) พฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุม
ของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ดานการแกปญหาความขัดแยง มีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D=0.50)ในขณะที่พฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของ
นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู ดานการแกปญหาความขัดแยง มีคาสวนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน(S.D = 0.63) พฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู ดานการทํางานกลุม มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D = 0.59)
ในขณะที่พฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามแนว
คูมือครู ดานการทํางานกลุม มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D = 0.65) พฤติกรรมในการปฏิบัติ
ทั ก ษะการทํางานกลุ ม ของนั ก เรี ย นที่ ส อนดว ยวิธีสอนแบบรว มมือกัน เรียนรู ดานการเรียน
มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D = 0.46)ในขณะที่พฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุม
ของนัก เรียนที่สอนดว ยวิธีสอนตามแนวคูมือครู ดานการเรียน มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน
(S.D. = 0.61) สรุปในภาพรวมพบวา นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีคาสวน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน(S.D.) ต่ํากวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู แสดงใหเห็นวา
ทัก ษะการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดว ยวิธีสอนแบบรว มมือกันเรียนรูมีการกระจายของ
คะแนนนอยกวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู

108
ขอสังเกตของผูวิจัย ในดานทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอน
แบบร ว มมื อ กั น เรี ย นรู พบว าวิ ธี ส อนแบบร ว มมื อ กั น เรี ย นรู ช ว ยให นั ก เรียนเกิด ทักษะการ
ทํางานกลุมไดดีกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีลักษณะเปนการเรียนการสอนแบบแบงกลุมทํางาน
เปนกลุมยอย แบงหนาที่ใหสมาชิกรับผิดชอบรวมกันภายในกลุม มีการยอมรับมติกลุมเปนสําคัญ
โดยเป ด โอกาสใหเพื่อนสมาชิก ไดแสดงความคิดเห็น สามารถนําประสบการณจ ากสมาชิก
ภายในกลุมมาแกปญหาความขัด แยงภายในกลุมไดอยางมีเหตุผล สงเสริมการทํางานรวมกัน
กอใหเกิดความสามัคคีและมีความสนุกสนานในการเรียน
2. การประเมิน พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครูซึ่งประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม วิเคราะหขอมูล
โดยใชคารอยละ (%) รายละเอียดดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู ซึ่งประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม
พฤติกรรมที่ปฏิบัติงานกลุม
1. สมาชิกทุกคนในกลุมเขารวม
กิจกรรมกลุมดวยความกระตือรือรน
2. กลุมของเรายอมรับฟงความคิด
เห็นของสมาชิกทุกคนในกลุม
3. กลุมของเรารวมมือกันวางแผน
กอนลงมือทํางานทุกครั้ง
4. กลุมของเรารวมแสดงความคิดเห็น
และอธิบายเนื้อหาใหสมาชิกกลุม
เขาใจตรงกัน
5. กลุมของเราสามารถจัดวางตัวบุคคล
ไดเหมาะสมกับงาน
6. สมาชิกในกลุมทุกคนศึกษาและ
ทําความเขาใจกฎกติกาของกลุม
7. ผลงานของกลุมเกิดจากสมาชิก
ภายในกลุมทุกคนรวมมือกัน
8. กลุมของเรามีความเสียสละในการ
ทํางานกลุมเพื่อสวนรวม
9. กลุมของเราเสนอผลงานกลุม
อยางมีประสิทธิภาพ
10.กลุมของเรามีการคนควาเพิ่มเติม
จากแหลงความรูหลากหลาย
รวม

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
วิธีสอนตามแนวคูมือครู
คารอยละของพฤติกรรม

บอยครั้ง

บางครั้ง

ไมเคย

ลําดับที่

บอยครั้ง

บางครั้ง

ไมเคย

ลําดับที่

81.82

18.18

-

2

75.43

21.18

3.39

1

77.27

22.73

-

3

55.04

33.73

11.23

5

72.73

27.27

-

4

65.94

30.27

3.79

3

63.64

36.36

-

5

60.26

38.05

1.69

4

59.09

40.91

-

6

47.02

46.91

6.07

8

54.55

45.45

-

7

36.36

55.45

8.19

9

50.00

50.00

-

8

51.04

45.35

3.61

6

44.43

55.57

-

9

50.26

48.48

1.26

7

39.75

60.25

-

10

31.82

64.22

3.96

10

62.96

37.04

54.32

40.52

5.15

86.36

13.64

-

1

70.02

21.64

8.34

2
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จากตารางที่ 16 ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนที่สอนดวย
วิธีสอนแบบรว มมือกัน เรียนรูและวิธีสอนตามคูมือครูซึ่งประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม พบวา
นัก เรียนที่สอนดว ยวิธีสอนแบบรว มมือกัน เรียนรู มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมทุกรายการ
ในระดับบอยครั้ง คิดเปนรอยละ 62.96 ซึ่งเปนผลการประเมินที่ดีกวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอน
ตามคูมือครู มีพฤติกรรม การปฏิบัติงานกลุมทุกรายการในระดับบอยครั้ง คิดเปนรอยละ 54.32
เมื่อพิจารณาเปนรายพฤติกรรมพบวา นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมบอยครั้ง เรียงลําดับดังนี้ สมาชิกทุกคนในกลุมเขารวมกิจกรรมดวย
ความกระตือรือรนคิด เปนรอยละ 86.36 กลุมของเรายอมรับความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน
ในกลุม คิดเปนรอยละ 81.82 กลุมของเรารวมมือกันวางแผนกอนลงมือทํางานทุกครั้ง คิดเปน
รอยละ 77.27 กลุมของเรารวมแสดงความคิดเห็นและอธิบายเนื้อหาใหสมาชิกกลุมเขาใจตรงกัน
คิดเปนรอยละ 72.73 กลุมของเราสามารถจัดวางตัวบุคคลไดเหมาะสมกับงานคิดเปนรอยละ 63.64
สมาชิกในกลุมทุกคนศึกษาและทําความเขาใจกติกาของกลุม คิดเปนรอยละ 59.09 ผลงานของกลุม
เกิดจากสมาชิกในกลุมทุกคนรวมมือกัน คิดเปนรอยละ 54.55 (กลุมของเราเสนอผลงานกลุม
อย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพคิ ด เป น ร อ ยละ 50.00 กลุ มของเรามีค วามเสียสละในการทํางานกลุม
เพื่อสวนรวม คิดเปนรอยละ 44.43 กลุมของเรามีการคนควาเพิ่มเติมจากแหลงความรูหลากหลาย
คิดเปนรอยละ 39.75 ตามลําดับ
สวนนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครูมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมปฏิบัติ
บอยครั้ง เรียงลําดับดังนี้กลุมของเรายอมรับฟงความคิดเห็นสมาชิกของทุกคนในกลุม คิดเปน
รอยละ 75.43 สมาชิกทุกคนในกลุมเขารวมกิจกรรมกลุมดวยความกระตือรือรน คิดเปนรอยละ
70.02 กลุมของเราแสดงความคิดเห็นและอธิบายเนื้อหาใหสมาชิกกลุมเขาใจตรงกัน คิดเปนรอยละ
65.94 กลุมของเราสามารถจัดวางตัวบุคคลไดเหมาะสมกับงาน คิดเปนรอยละ 60.26 กลุมของเรา
รวมมือกันวางแผนกอนลงมือทํางานทุกครั้ง คิดเปนรอยละ 55.04 กลุมของเรามีความเสียสละ
ในการทํางานกลุ ม เพื่ อ ส ว นรวม คิ ด เป น ร อ ยละ 51.04 กลุ ม ของเราเสนอผลงานกลุ ม
อยางมีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 50.26 สมาชิกในกลุมทุกคนศึกษาและทําความเขาใจกติกา
ของกลุม คิดเปนรอยละ 47.02 ผลงานของกลุมเกิดจากสมาชิกภายในกลุมทุกคนรวมมือกัน คิดเปน
รอยละ 36.36 กลุมของเรามีการคนควาเพิ่มเติมจากแหลงความรูหลากหลาย คิดเปนรอยละ 31.82
ตามลําดับ และผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามแนว
คูมือครู ยังพบอีกวา ในประเด็นที่ก ลุมของเรารวมมือกันวางแผนกอนลงมือทํางานทุกครั้ง
มีคารอยละของพฤติกรรมในระดับที่ไมเคยปฏิบัติสูงถึงรอยละ 11.23 สะทอนใหเห็นวาวิธีสอน
ตามแนวคูมือครูนั้นนัก เรียนสว นใหญยังไมคอยใหความสําคัญกับการรวมมือกันวางแผนกอน
ลงมือทํางาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธีสอนตามแนวคูมือครู ไมไดเนนที่กระบวนการรวมมือกัน
ทํางาน จึงขาดการรวมมือกันวางแผนกอนลงมือทํางาน เพราะนักเรียนจะเปนผูฟงคําอธิบาย และ
การบรรยายจากครูผูสอนเปนสวนใหญ
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ขอสังเกตของผูวิจัย จากการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมนักเรียนที่สอนดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู พบวาวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูทําใหนักเรียนสวนใหญเกิด
พฤติ ก รรมการปฏิ บัติงานกลุมรว มกัน ไดดีกวา นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การทํางานรวมกัน เพื่อผลงานของกลุมที่ทุกคนรับผิดชอบ การชวยเหลือกัน
การแสดงความคิด เห็น การระดมสมอง การวางแผนกอนลงมือทํางาน ทําใหสมาชิกทุกคน
เกิดความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงคามคิดเห็นมากขึ้น รูสึกภูมิใจวาผลงานของกลุมเปนสวนหนึ่ง
ของความพยายามและความรวมมือของสมาชิกทุกคนในกลุมที่ชวยใหกลุมประสบความสําเร็จได
ทําใหนักเรียนไดทั้งความรูและความสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามขอที่ 3 จากการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความคิดเห็นอยางไรตอการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู
การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูโดยใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (X)และสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน(S.D)ดังตารางที่17
ตารางที่ 17 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
และวิธีสอนตามแนวคูมือครู
ความคิดเห็นของนักเรียน
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
1.นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
การเรียนการสอนและสามารถ
แกปญหาเฉพาะหนาในสถานการณ
ที่กําหนดให
2.นักเรียนสามารถสรุปความสําคัญ
ของเนื้อหาสาระและสามารถศึกษา
คนควาดวยตนเองจากแหลงความรู
ตางๆ
3.มีการทดสอบความรูในเนื้อหาสาระ
กอนการดําเนินการสอนและนักเรียน
เอาใจใสการเรียนขณะที่ครูสอน
4.นักเรียนสามารถซักถามบทเรียนที่ได
เรียนผานมาแลวและครูแจง
จุดประสงคการเรียนกอนดําเนิน
การสอนทุกครั้ง
5.นักเรียนทํางานไดทันตามเวลาที่
กําหนดและครูมีการสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล
รวม

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
X

S.D.

ระดับการ
ปฏิบัติ

4.81

0.43

มากที่สุด

3.91

0.80

3.88

ลําดับที่

วิธีสอนตามแนวคูมือครู
X

S.D.

ระดับการ
ปฏิบัติ

ลําดับที่

1

3.42

0.81

ปานกลาง

1

มาก

2

3.22

0.94

ปานกลาง

2

0.69

มาก

3

3.21

0.71

ปานกลาง

3

3.84

0.51

มาก

4

3.17

0.72

ปานกลาง

4

3.46

0.63

ปานกลาง

5

3.00

0.83

ปานกลาง

5

3.85

0.61

มาก

3.20

0.80

ปานกลาง
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ตารางที่ 17 (ตอ)
ความคิดเห็นของนักเรียน
ดานบรรยากาศการเรียนการสอน
1.บรรยากาศในการเรียนเหมาะสมกับ
เนื้อหาในบทเรียนที่มุงใหนักเรียน
แสดงความคิดเห็นและกระตุนให
นักเรียน กระตือรือรนที่จะรวมกัน
เรียนรูเพื่อความสําเร็จของกลุม
2.การเรียนการสอนมุงใหนักเรียน
สามารถนําความรู ไปใชในชีวิต
ประจําวัน และเนนการฝกทักษะการ
ทํางานกลุม
3.การเรียนเนนการสงเสริมใหนักเรียน
รูจักการทํางานรวมกับผูอื่นยอมรับ
ความคิดเห็นของกันและกันและเปน
นักประชาธิปไตยสามารถนํา
ความรูไปประยุกตใชในชีวิต
ประจําวันได
4.เปดโอกาสและกระตุนใหนักเรียน
สวนใหญไดแสดงความคิดเห็นและ
ใหการเสริมแรงแกนักเรียน เชนชมเชย
นําผลงานของนักเรียนติดบอรด
ประกาศใหเพื่อนๆ ทราบโดยทั่วกัน
5.สนับสนุนใหนักเรียนทํากิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการเรียนโดยจัดอภิปราย
กลุมยอย และครูแสดงความใสใจให
คําแนะนํา คําปรึกษาแกสมาชิก
อยางทั่วถึง
รวม

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
X

S.D.

ระดับการ
ปฏิบัติ

4.26

0.64

มาก

4.15

0.50

3.78

ลําดับที่

วิธีสอนตามแนวคูมือครู
X

S.D.

ระดับการ
ปฏิบัติ

ลําดับที่

1

3.38

0.77

ปานกลาง

1

มาก

2

3.27

0.83

ปานกลาง

2

0.67

มาก

3

3.26

0.82

ปานกลาง

3

4.15

0.50

มาก

4

3.21

0.59

ปานกลาง

4

4.13

0.66

มาก

5

3.18

0.95

ปานกลาง

5

4.05

0.59

มาก

3.26

0.79

ปานกลาง

จากตารางที่ 17 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู พบวา
นัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความคิด เห็นที่ดีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาพรวมในทุกประเด็นอยูในระดับมาก (X = 3.85, S.D. = 0.61)
โดยนักเรียนมีความคิดเห็นดวยมากที่สุด ในประเด็นที่นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
การสอนและสามารถแกปญหาเฉพาะหนาในสถานการณ ที่กําหนดให (X = 4.18, S.D. = 0.43)
และมีค วามคิด เห็นดว ยปานกลาง ในประเด็นที่นักเรียนทํางานไดทันตามเวลาที่กําหนดและ
ครูมีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล (X =3.46, S.D. = 0.63)
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สวนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ดานบรรยากาศ
การเรียนการสอน ภาพรวมในทุกประเด็นอยูในระดับมาก (X =4.05, S.D. = 0.59) โดยนักเรียน
เห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 ในประเด็นที่นักเรียนมีความคิดเห็นวาบรรยากาศในการเรียนเหมาะสม
กับเนื้อหาในบทเรียนที่มุงใหนักเรียนแสดงความคิด เห็น และกระตุนใหนักเรียนกระตือรือรน
ที่จะรวมกันเรียนรู เพื่อความสําเร็จของกลุม (X =4.26, S.D. = 0.64)
เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนตามแนวคูมือครู พบวานักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความคิดเห็นที่ดีตอวิธีสอนตามแนวคูมือครู ดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ในทุ ก ประเด็ น อยู ใ นระดั บ ปานกลาง โดยนักเรียนมีความคิด เห็น ดวยปานกลาง
เปนลําดับที่ 1 ในประเด็นที่นักเรียนสามารถซักถามบทเรียนที่ผานมาแลวและครูแจงจุดประสงค
การเรียนกอนดําเนินการสอนทุกครั้ง (X =3.42, S.D. = 0.81) และนักเรียนมีความคิดเห็นดวย
ปานกลางเปนลําดับที่ 5 ในประเด็นที่นักเรียนสามาถสรุปความสําคัญของเนื้อหาสาระและสามารถ
ศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงขอมูลตางๆได (X =3.00, S.D. = 0.83)
สวนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนตามแนวคูมือครู พบวา นักเรียนชั้นมัธยม
ศึก ษาปที่ 2 มีความคิดเห็นที่ดีตอวิธีสอนตามแนวคูมือครู ดานบรรยากาศการเรียนการสอน
ภาพรวมในทุกประเด็นอยูในระดับปานกลาง (X =3.26, S.D. = 0.79) โดยนักเรียนเห็นดวย
ปานกลางเปนลําดับที่ 1 ในประเด็นที่นักเรียนมีการเปดโอกาสและกระตุนใหนักเรียนสวนใหญ
ไดแสดงความคิดเห็นและใหการเสริมแรงแกนักเรียน เชน ชมเชย นําผลงานของนักเรียนติดบอรด
ประกาศใหเพื่อน ๆทราบโดยทั่วกัน (X =3.38, S.D. = 0.77) และเมื่อพิจารณาคาสวนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน(S.D.) พบวา นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีคาเบี่ยงเบนมาตราฐาน
(S.D.)ในดานการจัดการเรียนการสอนและดานบรรยากาศในการเรียนการสอนต่ํากวานักเรียน
ที่สอนดว ยวิธีสอนตามแนวคูมือครู แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นดานการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและดานบรรยากาศในการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวย
วิ ธี ส อนแบบร ว มมือกัน เรียนรู มีก ารกระจายของขอมูลนอยกวานัก เรียนที่สอนดว ยวิธีสอน
ตามแนวคูมือครู
จากความคิ ด เห็ น (X)ของนั ก เรี ย นที่ มี ต อ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
และบรรยากาศการเรียนการสอน โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู จะเห็นไดมีคา(X) สูงกวา
วิธีสอนตามแนวคูมือครู แสดงวานักเรียนมีความรูสึกที่ดีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
บรรยากาศการเรียนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มากกวาวิธีสอนตามแนวคูมือครู
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ งการเปรี ย บเที ย บผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิและหนาที่ข อง
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และศึกษาทักษะการทํางาน
กลุมของนัก เรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอน
ตามแนวคูมือครู มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิและ
หนาที่ข องประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครูและ
ศึกษาทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่องสิทธิและหนาที่ของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรี ย นรู แ ละวิ ธี ส อนตามแนวคู มื อครู รวมทั้งศึกษาความคิด เห็นของนักเรียนที่มีตอการสอน
เรื่ อ งสิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ข องประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัตริยเปน ประมุขที่สอนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรู ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สังกัดกรมสามัญศึกษาจํานวน 400 คน จาก 10 หองเรียน ที่ไดมาโดย
การสุมหองเรียนอยางงาย(Simple Random Sampling)ตัวแปรอิสระคือวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นไดแก แผนการสอน
เรื่องสิทธิและหนาที่ข องประชากรตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่องสิทธิและหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน40 ขอ มีคาความยากงาย (p)
มีคาระหวาง 0.50 – 0.77 มีคาอํานาจจําแนก (r) มีคาอยูระหวาง 0.27 – 0.64 มีคาความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.84 เครื่องมือการประเมินทักษะการทํางานกลุมประเมินโดยครูซึ่ง
ผูวิจัยนํามาจากแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมและพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ใชในงานวิจัย
ของจินตนา กิจบํารุง(2545 :167-170)และอารยา กลาหาญ (2545 :116)ซึ่งสรางโดยวัชรา เลาเรียนดี
(2545 : 201-205)และผูวิจัยเสนอใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความเหมาะสมอีกครั้ง
และพัฒ นาเปน แบบประเมิน ทักษะการทํางานกลุมดานการเรียน ดานการอภิปราย ดานการ
แกปญหาความขัดแยง ดานการเสนอผลงานและยอมรับมติกลุม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ เปนคําถามเชิงนิมาน (Positive) แบบประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุมประเมินโดยนักเรียนเปนกลุมเปนแบบตรวจสอบรายการ(check list) จํานวน 10 ขอ
และแบบสอบถามความคิด เห็น ของนัก เรียนที่มีตอการสอนการจัดการเรียนการสอนเปนแบบ
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มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ และการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิง
กึ่งทดลอง(Quasi Experimental Research) แบบแผนการวิจัยแบบ Randomized Control Group
Pretest Posttest Design
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใ ชก ารเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวาง
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู โดยใชสูตร t-test แบบ Dependent และ
Independent การศึกษาทักษะการทํางานกลุมและความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนทั้ง 2 วิธี
ใชการหาคาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน(S.D.) รอยละ(%)
สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยสามรถสรุปผลการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
อัน มีพระมหากษัตริยเปนประมุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01โดยนักเรียน
ที่สอนดว ยวิธีสอนแบบรว มมือกัน เรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่สอนดวย
วิธีสอนตามแนวคูมือครู ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย
2. ทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ซึ่งประเมินโดยครู พบวาวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูชวยให
นั ก เรี ย นเกิ ด ทั ก ษะการทํางานกลุ ม ได ดี ก ว านั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด ว ยวิ ธี ส อนตามแนวคู มื อ ครู
โดยพฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูอยูในระดับมากที่สุด 2 ประเด็นคือ นักเรียนมีการเปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกแสดงออก และ
นัก เรียนมีการยอมรับมติกลุม สวนพฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของนักเรียน
ที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู อยูในระดับมาก คือ การปฏิบัติตามคําแนะนําของครู
พฤติก รรมการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
ซึ่งประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม พบวาวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ทําใหนักเรียนสวนใหญ
เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมรวมกันไดดีกวา กลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามแนว
คูมือครู โดยนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
ในระดับบอยครั้งกวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู และจากการสังเกตทักษะการทํางาน
กลุมของนักเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู พบวา
ในดานการเรียนนักเรียนมีความกระตือรือรนสนใจในบทเรียน มีการถามและตอบคําถามเกี่ยวกับ
เรื่องที่ครูสอน ในดานการทํางานกลุมนักเรียน มีความสนุกสนานในการทํางานกลุม มีการวางแผน
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กอนลงมือทํางานกลุม ในดานการอภิปรายนัก เรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก
ในกลุมอยางทั่วถึงสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม ในดานการแกปญหาความขัดแยง
นักเรียนแกปญหาโดยการประนีประนอม แกปญหาความขัดแยงอยางมีเหตุผล ในดานการเสนอ
ผลงานและยอมรับมติกลุม นักเรียนยอมรับมติสวนใหญของกลุม ใชภาษาชัดเจนและครอบคลุม
เนื้อหาในการนําเสนอผลงานดวยวิธีที่นาสนใจ สวนนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนตาม
แนวคูมือครู ในดานการเรียนนักเรียนปฏิบัติตามคําแนะนําของครูและขอตกลงของกลุม ในการ
ทํางานกลุมนักเรียนมีการวางแผนการทํางานกลุมคอนขางนอย สมาชิกสวนใหญตางคนตางทํางาน
ในดานการอภิปรายนักเรียนมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางสมาชิกคอนขางนอย สมาชิก
สวนใหญมักเปนผูรับฟงมากกวาเปนผูรวมอภิปราย ในดานการแกปญหาความขัดแยงนักเรียนใช
มติของกลุมและการประนีประนอมแกปญหาความขัดแยง ในดานการเสนอผลงานและยอมรับ
มติก ลุม นัก เรียนยอมรับมติสวนใหญของกลุมและนัก เรียนกลุมเกงจะเสนอผลงานดวยวิธีที่
นาสนใจ สวนกลุมออนหัวหนากลุมจะเปนผูเสนอผลงาน
3. นัก เรียนมีความคิด เห็นวาวิธีสอนแบบรว มมือกัน เรียนรู ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ทําใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถแกปญหา
เฉพาะหนาในสถานการณที่กําหนด สามารถสรุปความสําคัญของเนื้อหาสาระสามารถศึกษา
คน ควาดวยตนเองจากแหงความรูตางๆ มีก ารทดสอบความรูในเนื้อหาสาระกอนการดําเนิน
การสอน นักเรียนเอาใจใสการเรียนขณะที่ครูสอนสามารถซักถามบทเรียนที่ไดเรียนผานมาแลว
ครูแจงจุดประสงคการเรียนกอนดําเนินการสอนทุกครั้ง ทํางานไดทันตามเวลาที่กําหนดและ
ครูสังเกตพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคลได สวนในดานบรรยากาศการเรียน
การสอน เนนสงเสริมใหนักเรียนรูจักการทํางานรวมกับผูอื่น ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน
และเป น นั ก ประชาธิ ป ไตย สามารถนําความรูไปประยุกตใ ชในชีวิตประจําวัน และเปนการ
สนับสนุน ใหนักเรียนทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียน โดยจัดอภิปรายกลุมยอยและครูแสดง
ความใสใจใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกสมาชิกทุกกลุมอยางทั่วถึง การเรียนการสอนมุงใหนักเรียน
สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและเนนการฝกทักษะการทํางานกลุม เปดโอกาสและ
กระตุนใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและใหการเสริมแรงแกนักเรียน เชน กลาวชมเชย
นําผลงานของนักเรียนติดบอรดประกาศใหเพื่อนๆทราบโดยทั่วกัน ทําใหมีบรรยากาศในการเรียน
โดยนัก เรียนรวมแสดงความคิด เห็น และกระตุนใหนักเรียนกระตือรือรนที่จะรวมมือกันเรียนรู
เพื่อความสําเร็จของกลุม โดยภาพรวมพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความคิดเห็นที่ดี
ตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดานบรรยากาศ
การเรียนการสอนในทุกประเด็นอยูในระดับมาก สวนความคิดเห็นที่ดีตอวิธีสอนตามแนวคูมือครู
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ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดานบรรยากาศการเรียนการสอนในทุกประเด็น
อยูในระดับปานกลาง
อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาที่ของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และศึกษาทักษะการทํางาน
กลุมของนัก เรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอน
ตามแนวคูมือครู สามารถนําไปสูการอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
1. จากผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาที่ของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ป ที่ 2 ที่ ส อนด ว ยวิ ธี ส อนแบบร ว มมื อ กั น เรี ย นรู แ ละวิ ธี ส อนตามแนวคู มื อ ครู แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .01 โดยนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานัก เรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู ซึ่งเปนไปตาม
สมมติ ฐ านการวิ จั ย ที่ กําหนดไว ที่ เ ป น เช น นี้ อ าจเนื่ องมาจากวิธีสอนแบบรว มมือกัน เรียนรู
เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู จัดนักเรียนเขากลุมกันโดยที่ในแตละกลุมจะประกอบดวย
นักเรียนทั้งเกง ปานกลาง ออน คละกัน รวมมือกันเรียนรูหรือรวมทํากิจกรรมจนบรรลุเปาหมาย
ของกลุม สมาชิก แตละคนในกลุมยอมรับกัน และกัน โดยที่ทุกคนชว ยเหลือสนับสนุน และ
แตละคนตองมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกัน แลกเปลี่ยนความรูจนทําใหกลุมประสบความสําเร็จ
การที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหผูเรียนพึ่งพาอาศัยกันอยางสม่ําเสมอ จะทําใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรนในการเรียนและบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ดังที่สลาวิน (Slavin) ;จอหนสัน
และจอหนสัน (Johnson and Johnson)1990 ; อางถึงใน คาแกน (Kagan)1994 : 1- 4 ; อางถึงใน
พิมพันธ เดชะคุปต (2542 : 80-81 , อางถึงในวัชรา เลาเรียนดี 2545 : 165) ที่วาการเรียนแบบ
รวมมือกันเรียนรูจะชวยใหผูเรียนพัฒนาความภูมิใจในตนเอง กลาวคือผูเรียนจะเรียนดวยความสุข
และพัฒ นาสติปญญาของตนเองอยางเต็มที่ พรอมกับเกิดความรูสึก ที่ดีงามในทางสังคมและ
จากกระบวนการทํางาน วิ ธี ส อนแบบร ว มมื อกั น เรี ย นรู เ ป น วิธีก ารสอนที่ชว ยใหผูเรียนใช
ความสามารถเฉพาะตั ว และศั ก ยภาพในตนเองร ว มกั น แก ป ญ หาต า งๆให บ รรลุ ผ ลสําเร็ จ
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ เล็กซ (Lex,อางถึงในจารุลักษณ พินพรหมราช 2529 : 54) ที่ไดทํา
การศึกษาดวยการทดลองกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในรัฐอินเดียนนา
(Indiana)โดยใหก ลุมควบคุมไดรับการสอนแบบเกา กลุมทดลองใชวิธีก ารสอนแบบทัก ษะ
กระบวนการกลุมสัมพันธ (Group Process)ผลจากการทดลองกอนสอนและหลังสอน พบวา
กลุ ม ทดลองมี ค วามพอใจในประสบการณ ที่ ไ ด รั บ และยิ น ดี ร ว มกิ จ กรรม นอกจากนี้ ยั ง มี
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ความตองการที่จะเรียนแบบทักษะกระบวนการกลุมสัมพันธอีก และสอดคลองกับผลการวิจัยของ
แยกเกอร จอหนสัน และจอหนสัน (Yaker, Johnson and Johnson 1985 : 60 – 66) ที่ไดเปรียบเทียบ
ผลการเรียนของนักเรียนเกรด 2 จํานวน 75 คน ซึ่งแบงกลุมออกเปน 3 กลุม แตละกลุมประกอบ
ดวยนักเรียนที่เรียนดี เรียนปานกลางและเรียนออนทั้งสองเพศอยางละเทาๆกันกลุมแรกใหทํางาน
ที่ไดรับมอบหมายเปนรายบุคคล กลุมที่สองใหทํางานโดยมีการอภิปรายกับเพื่อนในกลุมยอยของ
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ซึ่งมีการกําหนดโครงสรางของการอภิปรายไวอยางแนชัด และ
กลุมที่สามใหทํางานในลักษณะเดียวกับกลุมที่สองแตแตกตางกันตรงที่การอภิปรายไมไดกําหนด
โครงสรางใหแนชัด ปรากฏวานักเรียน ที่มีการอภิปรายกับทั้งสองกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวานัก เรียนที่เรียนเปน รายบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและการทดสอบความคงทนใน
การเรียนรูซึ่งจัดขึ้นภายหลังจากการเรียนที่ใชในการทดลองเสร็จสิ้นไปแลว 18 วัน โดยใหนักเรียน
ทําแบบทดสอบเป น รายบุ ค คล พบว านั ก เรี ย นในกลุ ม ที่ มี ก ารเรี ย นแบบร ว มมื อ กั น เรี ย นรู
ทั้งสองกลุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวา นักเรียนที่มีการเรียนเปนรายบุคคลสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของมอแกน และบอบเบทท (Morgan and Bobbete 1987 : 30 - 34) ที่ไดทําการศึกษา
เรื่องการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู วิธีการที่ครูใชการจัดสภาพหองเรียนการรวมกลุมทางสังคม
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย พบวา นักเรียนในหองเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน
โดยวิธีก ารเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูจะมี ทัศนคติในทางบวกตอวิชาที่เรียนมากกวานักเรียน
ที่เรียนในหองเรียนที่ใชวิธีเรียนแบบปกติ มากกวา 30 % และมีผลสัมฤทธิ์สูงกวาแตพฤติกรรม
การรับรูการรวมกลุมทางสังคมไมแตกตางกันและพบวา ครูที่ไดรับการฝกใหสอนโดยการเรียน
แบบร ว มมื อ จะนําวิ ธี ก ารไปใช ไ ด ดี ก ว าครู ที่ ไ ม ได รั บ การฝ ก ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ ทั ศ นะของ
กุลยา เบญจกาญจน (2538 : 18) และสมศักดิ์ ขจรเจริญกุล (2538 : 21 – 22) ที่ไดกลาวถึงขอดีของ
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูวา เมื่อผูเรียนไดรวมมือกันเรียนรูแลวจะเกิดการเรียนรูไดดี มีการ
ซักถามทําใหเกิดความกลาและไดทราบคําตอบในเรื่องที่ตนสนใจ หรือเรื่องที่ยังไมกระจางโดย
การอธิบายใหเพื่อนฟง จะสงผลทําใหผูอธิบายมีความแมนยําในเรื่องที่เรียนมากขึ้น เพื่อนที่ฟง
เกิดความเขาใจอยางชัดแจง ผูเรียนก็ไดพัฒนาการเรียนเปนกลุมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคน
ที่เรียนออนไดเรียนรูจากคนที่เกงกวา ซึ่งจะมีความตั้งใจชวยเพื่อน ๆ เพื่อยกระดับผลงานของกลุม
ใหสูงขึ้น สงผลดีใหกับสมาชิกทุกคนในกลุม สอดคลองกับ ผลการวิจัยของอนุสรณ สุชาตานนท
(2536: 65) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและบุค ลิกภาพ
ประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูกับ
การสอนตามแนวคูมือครู ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษาที่สอนโดยการเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรูและการสอนตามแนวคูมือครู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยาง
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มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีบุคลิกภาพประชาธิปไตยหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง สอดคลองกับผลการวิจัยของ สามารถ สุขาวงษ
(2537:9)ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพฤติกรรมการทํางานกลุมและความคงทน
ในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการสอนแบบโครงการ
โดยใชการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูกับการสอนตามแนวคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่
เรี ย นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาด ว ยการสอนแบบโครงการโดยใชก ารเรียนแบบรว มมือกัน เรียนรูและ
การสอนตามแนวคูมือครูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมการทํางานกลุมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 และมีความคงทนในการเรียนรูหลังการทดลองสูงกวากอน
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และทํานองเดียวกับผลการวิจัยของจุฑามาศ
สดแสงจันทร(2540 : 61)ที่ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สอนโดยการ
เรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กับการสอนตามปกติ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนของนัก เรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลจากการศึกษา
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนที่สอนโดยการเรียนแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STADไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของชนิสา ตุไตลา (2540:
บทคัดยอ) ที่ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ระหวางการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูกับการสอนปกติในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรูแบบ TGT สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใชรูปแบบการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และนักเรียนเกง ปานกลาง และออน ในกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยของคะแนนความ
กาวหนาไมแตกตางกันและสอดคลองกับ ผลการวิจัยของเสรี ถุนนอก (2542 : 55)ที่ไดทําการวิจัย
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 6 เรื่องการเมือง
การปกครองกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตระหวางการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
กั บ การสอนแบบปกติ ผ ลการวิจัยพบวา นัก เรียนที่เรียนโดยการสอนแบบรว มมือกัน เรียนรู
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตสูงกวานักเรียนที่เรียน
โดยการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากวิธีสอน
แบบรว มมือกัน เรียนรูเปน รูปแบบการเรียนการสอนที่จัดใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม
เล็กๆแตละกลุมประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนสูง ปานกลาง ต่ํา คละอยูใน
กลุมเดียวกัน นักเรียนแตละคนตองมีสวนรวมในการเรียนรวมกัน มีการชวยเหลือกันในการ
เชื่ อ มโยงความรู เ ดิ มกั บ ความรู ใ หม แ ละช ว ยกั น คิ ด แลกเปลี่ ย นความรูจ นทําใหก ลุมประสบ
ความสําเร็จ การที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดพึ่งพาอาศัยกันและคอยติดตามดูแล
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การปฏิ บั ติ ง านกลุ ม อย า งสม่ําเสมอทําให ผู เ รี ย นมี ค วามกระตื อ รื อ ร น ในการเรียนและบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
2. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีทักษะการ
ทํางานกลุมดีกวา นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู โดยนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอน
แบบรว มมือกัน เรียนรูมีทักษะการทํางานกลุมดานการเสนอผลงานและยอมรับมติกลุม การใช
ภาษาชั ด เจนและครอบคลุ ม เนื้ อ หา การตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเสนอไดอยางชัด เจน
การเสนอผลงานดว ยวิธีที่นาสนใจ ดานการอภิปราย เปด โอกาสใหเพื่อนสมาชิกแสดงออก
การซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม การมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม การอธิบายใหแก
เพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ดานการแกปญหาความขัดแยง การแกไขโดยการประนีประนอม
การแก ป ญ หาขั ด แย งภายในกลุ ม อย า งมี เ หตุ ผ ล ด า นการทํางานกลุ ม มี ค วามสนุ ก สนาน
ในการทํางาน กล า แสดงความคิ ด เห็ น ในการทํางานร ว มกั น การวางแผนการทํางานกลุม
การมีสวนรวมในการทํางานกลุม การชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางาน การรับฟงความคิดเห็น
ของสมาชิ ก ภายในกลุ ม ด า นการเรี ย น การถามหรื อ ตอบคําถามเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ค รู ส อน
การกระตือรือรนสนใจในบทเรียน และการปฏิบัติตามคําแนะนําของครูตามลําดับ อยูในระดับมาก
และนักเรียน ที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู มีทักษะการทํางานกลุมอยูในระดับปานกลาง
จากการที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครูมีพฤติกรรมดานการเรียน,ดานการทํางานกลุม,ดานการ
อภิปราย,ดานการแกปญหาความขัด แยง,ดานการเสนอผลงานและยอมรับมติกลุมอยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งจะเห็น ไดวาคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน(S.D.)ของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูต่ํากวา นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู แสดงใหเห็นวาทักษะ
การทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเกิดขึ้นกับนักเรียนสวนมาก
ที่เปน นัก เรียนสว นใหญข องหอง เพราะมีการกระจายของขอมูลนอย แตนักเรียนที่สอนดวย
วิธีสอนตามแนวคูมือครูมีการกระจายของขอมูลมาก ชี้ใหเห็นวาทักษะการทํางานกลุมเกิดขึ้นกับ
นัก เรียนสวนนอย ทั้งนี้เนื่องจากวาขณะรวมมือกันเรียนรูของสมาชิกในแตละกลุมครูคอยดูแล
การปฏิบัติงานกลุม การชวยเหลือพึ่งพากันแลกเปลี่ยนความรูกันและกันโดยตลอด สมาชิกกลุม
จึงรวมมือกันเรียนรูอยางจริงจัง ทําใหทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมอยางทั่วถึง สอดคลองกับ
แนวคิดของสลาวิน (Slavin 1995 : 1–11,อางถึงในวรรณี โสมประยูร และชาตรี มณีโกศล 2540 :
1 – 6) ที่ไดกลาวถึงแนวคิดที่สําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู(Cooperative Learning
Methods)ที่วานักเรียนตองทํางานเพื่อเรียนรูรวมกันและตองรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองและ
ของเพื่ อ นๆในกลุมดวย นอกจากนี้การเรียนรวมกันเปน ทีมหรือเปน กลุมยังเนนที่เปาหมาย
ของกลุมและความสําเร็จของกลุมเปนสําคัญ ทุกคนจึงมีความรับผิดชอบรวมกันและเนื่องจาก
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วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูจะชวยใหนักเรียนไดฝกฝนและพัฒนาทักษะในการทํางานรวมกับ
ผู อื่ น รู จั ก การแก ป ญ หาการตั ด สิ น ใจการแสวงหาความรู ใ หม แ ละการยอมรับซึ่งกัน และกัน
ซึ่งสิ่งเหลานี้จ ะชว ยใหนัก เรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข พรอมกับพัฒ นาความดีงามความรู
ความสามารถ ดังที่เลียวนารด (Leonard 1973 : 235, อางถึงใน ลาวัณย วิทยาวุฒิกุล 2533 : 130)
กลาวถึงลักษณะของผูนําที่มีทักษะทางสังคมไววาเปนผูที่สามารถฟงผูอื่นอยางสนใจและชื่นชม
เป น ผู ร ว มสนทนาที่ดีและมีมารยาท มีความสามารถในการรว มงานกับผูอื่น เปน อยางดีและ
รั บ ผิ ด ชอบงานในกลุ ม ปฏิ บั ติ ต นตามมารยาทในวั ฒ นธรรมของตนและวั ฒ นธรรมสากล
อยางมีประสิทธิภ าพ เปนผูมีมารยาทดีตามมาตรฐานของสังคม แสดงความชื่นชมตอผูอื่นได
อยางเหมาะสม อภิปรายแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค แสดงความเปนมิตร มีเมตตา สนใจ
จริงใจ เคารพชื่นชมบุคคลอื่นดวยความผูกพัน หวงใยในความรูสึกถึงสวัสดิภาพและความสุข
เปนผูนําและผูตามในฐานะสมาชิกที่ดีของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ เคารพและปฏิบัติตามกติกา
กฎเกณฑข องกลุมและสังคมดวยความเต็มใจ ใหความรวมมือและมีสวนรวมในงานของกลุม
ของสังคมอยางมีความรับผิดชอบเต็มที่เขาใจและเคารพสิทธิของผูอื่นและมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและผูอื่นและ ในทํานองเดียวกัน จอหนสันและจอหนสัน(Johnson and Johnson 1990 :30)
ไดก ลาวถึงทักษะทางสังคมวามีความจําเปน ตอการทํางานกลุม การทํางานของกลุมจะบรรลุ
เปาหมายไดหรือไมนั้นสมาชิกในกลุมตองมีความไววางใจซึ่งกันและกัน มีการสื่อสารที่ถูกตอง
แมนยํา รูจักยอมรับและใหการสนับสนุนผูอื่นตลอดจนขจัดความขัดแยงใหหมด สมาชิกในกลุม
จะมี คุ ณ สมบั ติ ดังกลาวไดจ ะตองไดรับการฝก ทักษะการทํางานกลุมหรือทักษะทางสังคมใน
หลาย ๆ ทักษะ จากทักษะตาง ๆ ดังนี้ เชน การเคลื่อนยายโตะเพื่อเขากลุม การปรึกษาหารือ
อยางใกลชิด การพูดการฟง การแบงงาน การสรางความคิดการผลัดเปลี่ยนบทบาท การชมเชย
ซึ่งกัน และกัน การสนับสนุนใหมีสว นรว มในกลุม การตรวจสอบความเขาใจ การถามเพื่อ
การอธิบาย การวิจารณความคิดแตไมวิจารณบุคคล การสรุปความคิด การยอมรับความคิดเห็น
ของผู อื่ น ในการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ใ หนักเรียนไดทํางานเปนกลุมยอยโดยเฉพาะการจัด
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู นักเรียนควรไดรับการฝกการใชทักษะทางสังคมในการทํางาน
จึงจะทําใหการทํางานกลุมหรือการเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุดและดังที่ สุรศักดิ์ หลาบมาลา
(2531: 5, อางถึงใน ปยะฉัตร ขาวแกว 2542 : 27) ที่ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรู ดังนี้ 1. นักเรียนที่เกงจะเขาใจคําสอนของครูไดดี สามารถเปลี่ยนคําสอนของครูเปน
ภาษาพูดของตนในวัยเดียวกันกับเพื่อนแลว อธิบายใหเพื่อนฟงไดจึงทําใหเพื่อนเขาใจไดดีขึ้น
2. นัก เรียนที่ทําหนาที่อธิบายบทเรียนใหเพื่อนฟงจะเขาใจบทเรียนไดดีขึ้นคือยิ่งสอนยิ่งเขาใจ
บทเรียนไดดียิ่งขึ้น 3. การสอนเพื่อนเปนการสอนแบบตัวตอตัว ทําใหนักเรียนไดรับความเอาใจใส
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ชวยใหมีความสนใจมากยิ่งขึ้น 4. ทุกคนตางก็พยายามชวยเหลือซึ่งกันและกันเพราะครูคิดคะแนน
เฉลี่ยของทั้งกลุมเทากัน 5. นักเรียนทุกคนเขาใจดีวาคะแนนของตนมีสวนชวยเพิ่มหรือลดคาเฉลี่ย
ของกลุม ดังนั้นทุกคนตองพยายามอยางเต็มที่จะคอยอาศัยเพื่อนอยางเดียวไมได 6.ทุกคนมีโอกาส
ฝกทักษะทางสังคม มีเพื่อนรวมกลุมและเปนการเรียนรูวิธีการทํางานเปนกลุมหรือเปนทีมงาน
ซึ่ ง จะเปน ประโยชนมากเมื่อเขาสูร ะบบการทํางานอยางแทจ ริง 7. นัก เรียนมีโ อกาสเรียนรู
กระบวนการกลุมเพราะในการปฏิบัติรวมกันนั้นตองมีการทบทวนกระบวนการทํางานของกลุม
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือคะแนนของกลุมใหดีขึ้น 8.นักเรียนเกงจะมีบทบาท
ทางสังคมในชั้น มากขึ้น เขาจะรูสึกวาเขาไมไดเรียนหรือหลบไปทองหนังสือเฉพาะตนเพราะ
เขาตองมีหนาที่ตอสังคมดวย 9.ในการตอบคําถามใน หองเรียนหากตอบผิดเพื่อนจะหัวเราะ
แตเมื่อทํางานเปนกลุมรวมมือกันเรียนรูนักเรียนจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน ถาหากตอบผิดก็ถือวา
ผิ ด ทั้ ง กลุ ม ทํ า ให เ ด็ ก ในกลุ ม มี ค วามผู ก พั น กั น มากขึ้ น ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ
ชูศรี สนิทประชากร(2534 :46 – 47, อางถึงในปยะฉัตร ขาวแกว 2540: 28)ไดกลาวถึงประโยชน
และความสําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูไว ดังนี้1.เปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู
ที่ดีขึ้น และความรูนั้นจะคงทนถาวร 2.ทําใหนักเรียนรูจักการใชเหตุผลมากขึ้น มีความเขาใจ
ในเรื่องนั้นลึกซั้งและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.มีแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกที่จะเรียนรู
มากขึ้น 4.นักเรียนสนใจในการทํางานและลดความไมเปนระเบียบวินัยของหองเรียนลงไดมาก
เพราะทุกคนทํางานรวมกัน 5.ไดรับแนวคิดและมีความสามารถมากขึ้นจากเพื่อนดวยการชวยเหลือ
งานกลุม 6.มีการยอมรับในความแตกตางระหวางเพื่อนในดานตางๆ เชน ลักษณะนิสัย เพศ
ความสามารถ และระดับของสังคมและ ลักษณะแตกตางอื่น ๆ ของเพื่อนแมกระทั่งสีผิว ในสหรัฐ
อเมริ ก าได ใ ช วิ ธี นี้ กั บการเรียนการสอนและประสบความสําเร็จ ทําใหเกิดความเขาใจอันดี
ระหวางกัน 7. มีการชวยเหลือสนับสนุนกันในดานตาง ๆ 8.มีสุขภาพจิตการปรับตัวและการทํางาน
ในสถานที่เปน ธรรมชาติดีไมตึงเครียด 9.มีก ารใชความสามารถของตนอยางเต็มที่ที่จ ะคอย
ชวยเหลือเพื่อน 10. มีทักษะทางดานสังคมมากขึ้น 11.มีทัศนคติที่ดีตอการเรียน ตอเพื่อนรวมชั้น
และตอโรงเรียนและยังสอดคลองกับสุรีย บาวเออร (2535 : 19 – 20) และบุญชม ศรีสะอาด (2537 :
122)ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูไวดังนี้ 1.นักเรียนมีทักษะในการ
สื่อสารการเขาสังคม การเปนผูนําและการอภิปรายกลุมได 2.มีความนับถือตนเองเพราะวาได
ชวยกันแกปญหาของกลุมไดสําเร็จ 3.มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันทําใหนักเรียนได
เรียนรูสิ่งใหม ๆจากหลายๆทัศนะ 4.เกิดแรงจูงใจในการเรียนเนื่องจากทุกคนมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จในการเรียนสูง 5.สงผลทางดานจิตพิสัย (Affective)ทําใหนักเรียนสามารถอภิปราย
ตามที่ต นรูสึก 6.นัก เรียนที่เรียนออนมีโ อกาสแสดงความคิดเห็นรวมทํากิจกรรมและสามารถ
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ประสบผลสําเร็จในการเรียนเทากับผูอื่น 7.สงเสริมดานความคิด(Cognitive) นักเรียนรูจักใช
เหตุผลและรูจักใชความคิดอยางรอบคอบ 8.สงผลทางดานสุขภาพจิต (Psych๐l๐gical Health)
และนักเรียนรูสึกวาไดรับการยอมรับ 9.มีทัศนะคติที่ดีตอกัน และในทัศนะเดียวกันนฤมล ยุตาคม
(2541 : 35 – 36)ไดกลาวถึงประโยชน ที่ไดจากการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูคือ 1.เปนการจําลอง
ประสบการณจริงในการทํางานรวมกันของกลุมคนในอาชีพตางๆในการแกปญหาที่ยาก 2.การ
ทํางานเปนกลุมจะไดทั้งความสนุกสนานและแนวทางที่เกี่ยวของกับการแกปญหานั้นๆ การเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรูจะชวยใหหองเรียนเปนที่รวมของความคิดและแนวทางการแกปญหาใหมๆ
3.สงผลดีตอการพัฒนาทักษะทางสังคมและพัฒนาความรูสึกเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง
4.ทําใหไดใชพลังของตนในการทํางานที่สรางสรรค ขณะเดียวกันก็สนองความตองการขั้นพื้นฐาน
ในการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ กั บ ผู อื่ น 5.ช ว ยให ผู ที่ มี พื้ น ฐานทางสั ง คมต า งกันไดรวมมือกันทํางาน
เมื่อเขารว มอยูใ นกลุมที่มีจุด มุงหมายเดียวกัน จะเกิดความรูสึกในทางที่ดีมากขึ้นตอกันและกัน
ตระหนักถึงความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 6.ชวยทําใหนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน
ไดทํางานรวมกันในวิถีทางที่เปนทางบวกนักเรียนที่มีความรูพื้นฐานนอยสามารถจะมีปฏิสัมพันธ
กับกลุมเพื่อน นักเรียนที่อยูในเกณฑเฉลี่ยและเกณฑสูงไดดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
นักเรียนจะรูสึกวาตนเองมีสวนทํางานและแบงปนใหกับคนอื่นอีกดวย 7.เปนการใหความสําคัญ
กับนัก เรียนและใหนักเรียนเขามีสวนรวมทําใหนักเรียนมั่นใจในตนเอง เนื่องจากเขาไดเรียนรู
บางสิ่งบางอยางดวยตัวเองจากการรวมมือกันทํางานมากกวาจะไดรับความรูที่เตรียมมาพรอมแลว
ช ว ยทําใหนักเรียนเปนผูพอใจในตนเองเปน ผูนําตนเองและเปน ผูที่เรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต
จากการวิจัยนี้เมื่อประเมิน พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนัก เรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามคูมือครู โดยใชแบบประเมินโดยนักเรียนเปนกลุมพบวา นักเรียน
ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมทุกประเด็นดีกวา นักเรียน
ที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู ทั้งนี้เนื่องมาจากวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูเนนการใช
ทักษะการทํางานกลุม การทํางานรวมกัน ซึ่งเปนวิธีที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนสูงขึ้นได เนื่องจากในแตละกลุมจะมีทั้งนักเรียนเกง ปานกลาง ออน คละกัน ดังนั้น
จะมีการชวยเหลือกัน ภายในกลุมยอมรับซึ่งกันและกัน ผูที่เรียนเกงตองชวยเหลือผูที่ออนกวา
ทํางานรวมกัน โดยใหสมาชิกทุกคนรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุมรวมกัน ชวยกันทํางานที่
ไดรับมอบหมายใหสําเร็จโดยมีจุดมุงหมายรวมกัน สมาชิกกลุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ซึ่ ง กั น และมี ก ารคิ ด ร ว มกัน มีมนุษยสัมพัน ธที่ดีตอกันและรว มกัน ชว ยเหลือพึ่งพากันทําให
งานบรรลุผลสําเร็จ โดยมีผลงานของทุกคนคือผลงานของกลุมและผลงานของกลุมคือผลสําเร็จ
ในการเรียนรูรวมกันของสมาชิกทุกคน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อารมณ ชอบศิลประกอบ
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(2542 : 56) ไดศึกษาผลของการใชวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูที่ใชเทคนิคสแตค STAD
ในการเรียนการสอน เรื่องหลักธรรมในรายวิชาพระพุทธศาสนาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 1 ผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูที่ใชเทคนิคสแตค STAD
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติก รรมการทํางานกลุมสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอน
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .01 และมีเจตคติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ วราภรณ บรรติ (2543 :
บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฤติกรรมในการทํางานกลุมในกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิตของนัก เรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 5โดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูกับ
การสอนตามคู มื อครู ผลการวิ จั ย พบว า นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นโดยการสอนแบบรว มมือกัน เรียนรู
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุมสูงกวา นักเรียนที่เรียนโดย
การสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3.จากผลการวิจัยดานความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
โดยใชเทคนิค STAD กับเทคนิค TGT และวิธีสอนตามแนวคูมือครู พบวา นักเรียนเห็นดวย
ตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู อยูในระดับมาก สวนความคิดเห็นตอวิธีสอนตามแนวคูมือครู
อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองแนวคิดของชัชว เถาวชาลี (2536: 8)ไดกลาวถึงการจัดการเรียน
การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูวาเปนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหมีการรวมมือกันเรียนรู
ระหวางครูและนักเรียน ซึ่งเปนการพัฒนาทักษะทางสังคมและสงเสริมประชาธิปไตยในหองเรียน
อันจะเปนรากฐานที่นักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และสงผลใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอนทําใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเปนวิธี
การสอนที่ค รูจัดใหนักเรียนเรียนรูรว มกัน ทํางานรว มกัน เปนกลุมยอยโดยใหสมาชิกทุกคน
มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุมรวมกันชวยกันทํางานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ โดยมี
จุ ด มุ ง หมายร ว มกัน สมาชิกกลุม มีก ารแลกเปลี่ยนความคิด เห็น ซึ่งกัน และกันทํางานรวมกัน
เต็มความสามารถ มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอกันและรวมกันชวยเหลือพึ่งพากันทําใหงานบรรลุผล
สําเร็จ โดยมีผลงานของทุกคนคือผลงานของกลุมและผลงานของกลุมคือผลงานของทุกคน
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยที่ครูจะเนนการสอนใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูจากการที่ได
รวมมือกันเรียนรูและกลุมเขารวมกิจกรรมนั้น มีพื้นฐานมาจากปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการ
(Progressivism)ที่เนนการใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดทิศทางการพัฒนาตนเอง จึงทําใหเกิด
การจัดการเรียนการสอนที่ยึด ผูเรียนเปนสําคัญซึ่งจอหน ดุยว(John Dewey)ไดเสนอปรัชญา
การศึ ก ษาแบบพิ พั ฒ นาการขึ้ น และได รั บการยอมรั บ อย า งแพร ห ลาย แสดงให เ ห็ น วาการ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเป น ส ว นสําคั ญ อย า งยิ่ง ที่ชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิด ทักษะ
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การทํางานกลุม รูจักการทํางานรวมกับผูอื่นยอมรับความคิดเห็นของกันและกันทุกคนมีสวนรวม
ในการเรียน ทําใหนัก เรียนมีความกระตือรือรน เห็นคุณคาของตนเอง จึงสงผลใหนัก เรียน
มีความสุขในการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับรุง แกวแดง(2541 :29)
ไดก ลาววาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทําใหนักเรียนเกิด
ความสนใจและเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม ไดปรึกษาหารือและชวยเหลือ
ซึ่งกัน และกัน ทั้งนี้อาจเปน เพราะเพื่อนในวัยเดียวสามารถสรางความสัมพันธที่ดีภายในกลุม
สร า งความคุ น เคยยอมรั บ ซึ่ ง กั น และกั น เกิ ด ความรู สึ ก ว า ตนเองมี ค วามสําคั ญ และทุ ก คน
มีค วามสําคัญเทาเทียมกัน จึงสงผลใหเกิดการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหนักเรียนไดเรียน
อยางมีความสุข
ขอเสนอแนะ
จากข อค น พบของการวิ จั ย และการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผูวิจัยมีแนวคิด
ที่จะนําเสนอแนะใน 2 สวน คือขอเสนอแนะทั่วไปและขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
ดังรายละเอียดตอไปนี้
ขอเสนอแนะทั่วไปเพื่อนําไปใช
จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรี ย นรู มี ค ะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรียน เรื่องสิทธิและหนาที่ข องประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู
ดังนั้นผูวิจัย จึงมีขอเสนอแนะดังนี้
1.จากผลการวิ จั ย พบว า การสอนแบบรว มมือกัน เรียนรูสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนและทักษะในการปฏิบัติงานกลุมสูงขึ้น ดังนั้น โรงเรียนควรสงเสริมใหครูผูสอนนํา
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูไปประยุกตใชรวมกับวิธีสอนตามแนวคูมือครู
2.จากผลการวิจัยและการสังเกตการเรียนการสอนและฝกการทํางานกลุม การยอมรับ
และพึ่งพาอาศัยกันและกันอยางจริงจัง พบวานักเรียนมีความกระตือรือรนรวมกันทํางานกลุมและ
ยอมรั บ ความคิ ด เห็น ซึ่งกัน และกัน มากขึ้น แตนัก เรียนยังไมคุนเคยกับวิธีดําเนินการของครู
ในระยะแรก ๆ ดังนั้นในการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ครูควรทําความเขาใจกับนักเรียนกอน
เริ่มดําเนินการสอน เชน การแบงกลุม การตั้งกฏเกณฑของกลุม เพื่อชวยใหการสอนไมติดขัด
เพราะนักเรียนไมใหความรวมมือ
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ในเนื้อหา
อื่นๆ เชน กฏหมาย การเมืองการปกครอง เหตุการณโลกปจจุบัน เศรษฐศาสตรในครอบครัว
และพระพุทธศาสนา ที่จัด การเรียนการสอนโดยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค
หลาย ๆอยาง เชนเทคนิค STAD รวมกับ เทคนิค TGT และเทคนิค JIGSAW รวมกับเทคนิค
Co-Op-Co-Op เทคนิค Group Investigation เทคนิค Numbered Heads Togather เปนตน
2. ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและทักษะ
ทางสังคม โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูกับวิธีสอนแบบอื่นๆ เชนการสอนโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูป หรือการสอนโดยการใชบทบาทสมมติ การสอนเปนรายบุคคลและการสอนโดยตรง
จากครู หรือการสอนแบบแกปญหา เปนตน
3. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูกับตัวแปรอื่นๆ เชน
ความมีวินัยในตนเอง ความสนใจใฝรูและสรางสรรค ความเปนผูนําและความคงทนของความรู
เปนตน
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือวิจัย

ชื่อ - สกุล
อาจารย ดร.สุจิตรา คงจินดา

ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผล
ตําแหนง - สังกัด
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ(ขาราชการบํานาญ อดีตศึกษานิเทศก ระดับ 7)
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม

ชื่อ - สกุล
อาจารยนิตยา ชังคมานนท

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
ตําแหนง - สังกัด
อาจารย 2 ระดับ 7(ศศ.ม.วิธีสอนสังคมศึกษา หลักสูตรและการสอน
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม

ชื่อ - สกุล
อาจารยกฤติยา มหาชนะวงศ

ผูเชี่ยวชาญดานภาษา
ตําแหนง - สังกัด
ศึกษานิเทศก ระดับ 7 (ศศ.ม ไทยคดีศึกษาดานสังคมศาสตร)
หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
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ภาคผนวก ข
1.
2.
3.

4.
5.
6.

การตรวจคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
แผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (กลุมทดลอง)
- ความตรงเชิงเนื้อหา (IC)
แผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู(กลุมควบคุม)
- คาดัชนีความสอดคลอง (IC)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- คาดัชนีความสอดคลอง (IC)
- ความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r)
- ความเชื่อมั่น (r tt)
แบบประเมินทักษะการทํางานกลุม ประเมินโดยครู
- คาดัชนีความสอดคลอง (IC)
แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม ประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม
- คาดัชนีความสอดคลอง (IC)
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
- คาดัชนีความสอดคลอง (IC)
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ตารางที่ 18 ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการสอนที่สอนกลุมทดลอง
รายการประเมิน
1. สาระสําคัญ
1.1 ความคิดรวบยอดสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรูและเนื้อหา
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 สอดคลองกับเนื้อหา
2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 สอดคลองกับสื่อการเรียนการสอนและการประเมินผล
3. เนื้อหา
3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและคําอธิบายรายวิชา
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
4.2 สอดคลองกับเนื้อหา
4.3 สอดคลองกับการประเมินผล
5. สื่อการเรียนการสอน
5.1 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน
6. การประเมินผล
6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
6.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน

ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

+1

+1

+1

1.00

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

+1

+1

+1

1.00

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

+1

+1

+1

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00
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ตารางที่ 19 ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการสอนกลุมควบคุม
รายการประเมิน
1. สาระสําคัญ
1.1 ความคิดรวบยอดสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรูและเนื้อหา
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.4 สอดคลองกับเนื้อหา
2.5 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน
2.6 สอดคลองกับสื่อการเรียนการสอนและการประเมินผล
3. เนื้อหา
3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและคําอธิบายรายวิชา
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
4.2 สอดคลองกับเนื้อหา
4.3 สอดคลองกับการประเมินผล
5. สื่อการเรียนการสอน
5.1 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน
6. การประเมินผล
6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
6.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน

ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

+1

+1

+1

1.00

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

+1

+1

+1

1.00

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00
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ตารางที่ 20 ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จุดประสงค

ขอที่

ระดับพฤติกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
2. อธิบายความหมายของอํานาจ
9
อธิปไตยอันเปนอํานาจสูงสุด
10
ในการปกครองประเทศได
11
และอธิบายความหมาย ความสําคัญ 12
ของรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมาย
13
สูงสุดในการปกครองประเทศได
14
15
16
3.อธิบายความสําคัญเรื่องสิทธิ
17
เสรีภาพและความเสมอภาคของ
18
ประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติได 19
20
21
22
23
24

ความเขาใจ
การวิเคราะห
การวิเคราะห
ความเขาใจ
ความเขาใจ
การวิเคราะห
การวิเคราะห
ความเขาใจ
ความรูความจํา
ความรูความจํา
ความเขาใจ
การวิเคราะห
ความรูความจํา
การวิเคราะห
ความเขาใจ
ความรูความจํา
ความรูความจํา
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความรูความจํา
การวิเคราะห
ความรูความจํา
ความรูความจํา
ความเขาใจ

1. บอกหลักการ วิธีการแบบ
ประชาธิปไตยและลักษณะสําคัญ
ของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข

ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

คาดัชนีความ
สอดคลอง
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

140
ตารางที่ 20 (ตอ)
จุดประสงค

4. วิเคราะหความสําคัญของหนาที่
ประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยที่บัญญัติไว
ในกฎหมายรัฐธรรมนูญได

5. อธิบายความหมายของอํานาจ
อธิปไตยอันเปนอํานาจสูงสุด
ในการปกครองประเทศไดและ
อธิบายความหมาย ความสําคัญ
ของรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมาย
สูงสุดในการปกครองประเทศได

ขอที่

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ระดับพฤติกรรม

การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
ความเขาใจ
การวิเคราะห
การวิเคราะห
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
การนําไปใช
ความเขาใจ
การนําไปใช
การนําไปใช
การวิเคราะห

ผูเชี่ยวชาญ
1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คาดัชนีความ
สอดคลอง
3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
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ตารางที่ 21 แสดงคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง สิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

P
0.68
0.82
0.55
0.86
0.64
0.59
0.68
0.64
0.55
0.50
0.91
0.68
0.82
0.68
0.73
0.59
0.82
0.32
0.68
0.68
0.95
0.73
0.64
0.64
0.59
0.36
0.73
0.59
0.64
0.50

*
*

*

*

*

R
0.27
0.36
0.36
0.27
0.36
0.27
0.27
0.18
0.36
0.27
0.00
0.64
0.36
0.64
0.55
0.27
0.36
0.09
0.45
0.64
0.09
0.55
0.55
0.36
0.45
0.18
0.55
0.45
0.55
0.27

*
**

*

*

ขอ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

P
0.59
0.32
0.86
0.73
0.86
0.77
0.55
0.68
0.73
0.36
0.59
0.64
0.59
0.86
0.73
0.59
0.91
0.55
0.64
0.59
0.82
0.50
0.55
0.59
0.50
0.82
0.55
0.95
0.77
0.68

*
*

*
*

*

*

หมายเหตุ 1. ขอสอบที่ผานเกณฑตองมีคา P ระหวาง 0.20 – 0.80 และคา r ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป
2. ขอสอบขอที่ 2, 4, 13, 17, 21, 33, 35, 44, 47, 51, 56 มีคา P สูงกวา 0.80 จัดเปน
ขอสอบที่งาย
3. ขอสอบขอที่ 8, 18, 26, 32, 36, 40, 60 มีคา r ต่ํากวา 0.20 จัดเปนขอสอบที่ยาก
4. ขอสอบขอที่ 11 มีคา r 0.00 ไมสามารถจําแนกเด็กเกง-ออน
5. ขอสอบขอที่ 58 มีคา r ติดลบ ไมสามารถจําแนกเด็กเกง-ออน

R
0.27
0.09
0.27
0.55
0.27
0.09
0.36
0.27
0.55
0.18
0.27
0.36
0.27
0.27
0.55
0.45
0.18
0.36
0.55
0.27
0.36
0.27
0.36
0.27
0.45
0.36
0.36
- 0.09
0.45
0.09

*

*

*

**
*
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การคํานวณหาคาความยากงาย (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 129)
จากสูตร
เมื่อ
เมื่อ
เมื่อ
ถา
ถา
คา

P
R
N
P
P
P

R
N
แทน คาความยากงายของคําถามแตละขอ
แทน จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ
แทน จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด
มีคามาก (ตัวถูก) หมายถึง มีคนตอบในขอนั้นมาก ขอสอบนั้นก็งาย
มีคานอย (ตัวถูก) หมายถึง มีคนตอบในขอนั้นนอย ขอสอบนั้นก็ยาก
จะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1
P=

ไดคาความยาก-งาย อยูระหวาง 0..50 - 0.77
การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 129)
Ru − Re
N
2
คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ
จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง
จํานวนผูที่ตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน
จํานวนคนในกลุมตัวอยางทั้งหมด
ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.27 - 0.64

จากสูตร r =
R แทน
Ru แทน
Re แทน
N แทน
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การคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากสูตร KR 20 ของ Kuder Richardson (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 124)
R tt =

n  ∑ pq 
1 −

n − 1  S 2t 

n

= 40
= 49.98
S 2t
∑pq = 8.49
n แทน จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ
S 2t แทน ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ
∑pq แทน ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ
และสัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ
R tt แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
R tt =
=

n  ∑ pq 
1 −

n − 1  S 2t 
40
39

= 1.025

1 - 8.49
49.98
1 - .169

= 1.025 ( 0.830 )
= 0.851
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ เทากับ 0.851
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ตารางที่ 22 ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาแบบประเมินทักษะการทํางานกลุม ประเมินโดยครู
รายการประเมิน

ขอ

พฤติกรรมประเมินรายขอ

1. ดานการเรียน

1
2
3

2. ดานการ
ทํางานกลุม

4

การกระตือรือรนสนใจในบทเรียน
ปฏิบัติตามคําแนะนําของครู
ถามหรือตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ครูสอน
การรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
ในกลุม
การมีสวนรวมในการทํางานกลุม
การกลาแสดงความคิดเห็นในการ
ทํางานรวมกัน
การชวยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ทํางาน
การวางแผนการทํางานกลุม
มีความสนุกสนานในการทํางาน
การอภิปรายใหแกเพื่อนสมาชิก
ในกลุมทุกคน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
สมาชิกในกลุม
การเปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิก
แสดงออก
การซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิก
ในกลุม
การมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม
การใชเหตุผลในการตัดสินใจ
การแกไขปญหาความขัดแยงภายใน
กลุมอยางมีเหตุผล
การใชภาษาชัดเจนและครอบคลุม
เนื้อหา
การเสนอผลงานดวยวิธีที่นาสนใจ
การตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ตน
นําเสนอไดอยางชัดเจน
การยอมรับมติกลุม

5
6
7

3.ดานการอภิปราย

8
9
10
11
12
13

4. ดานการ
แกปญหา
ความขัดแยง
5. ดานการเสนอ
ผลงานและ
ยอมรับมติกลุม

14
15

17
18
19
20

ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3
+1 +1 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

คาดัชนีความ
สอดคลอง
1.00
1.00
1.00

+1

+1

+1

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

+1

+1

+1

1.00

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

+1

+1

+1

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

+1

+1

+1

1.00
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ตารางที่ 23 ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
ประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม
รายการประเมิน ขอ
1. การเรียน
2. การทํางานกลุม
3. การอภิปราย
4. การแกปญหา
ความขัดแยง
5. การเสนอผลงาน
และยอมรับมติ
กลุม

พฤติกรรมประเมินรายขอ

1 การยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
ทุกคนในกลุม
2 การเข า ร ว มกิ จ กรรมกลุ ม ด ว ยความ
กระตือรือรน
3 การร ว มมื อ กั น วางแผนก อ นลงมื อ
ทํางานทุกครั้ง
4 การรวมแสดงความคิดเห็นและอธิบาย
เนื้อหาใหสมาชิกกลุมเขาใจตรงกัน
5 การจัดวางตัวบุคคลไดเหมาะสมกับงาน
6 การเสียสละในการทํางานกลุมเพื่อ
สวนรวม
7 การเสนอผลงานกลุมอยางมี
ประสิทธิภาพ
8 การคนควาเพิ่มเติมจากแหลงความรูที่
หลากหาย
9 การศึ ก ษาและทําความเขาใจกฏกติกา
ของกลุม
10 การรวมมือกันของสมาชิกเพื่อ
ผลงานกลุม

ผูเชี่ยวชาญ
1
2
3
+1 +1 +1

คาดัชนีความ
สอดคลอง

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

ตารางที่ 24 ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียน
การสอน เรื่อง สิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข
รายการประเมิน
1. ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. ความเหมาะสมและสอดคลองของบรรยากาศในการเรียนการสอน

ผูเชี่ยวชาญ
1 2 3
+1 +1 +1
+1 +1 +1

คาดัชนีความ
สอดคลอง

1.00
1.00
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ภาคผนวก ค
-

ผลการวิเคราะหสมมติฐาน
คะแนนวัดความรูพื้นฐาน
คะแนนกอนเรียนหลังเรียน
การคํานวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตารางการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติ
t-test แบบ independent และแบบ dependent
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ตารางที่ 25 คะแนนแบบทดสอบวัดความรูพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ของกลุมตัวอยางโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ปการศึกษา 2545
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กลุมตัวอยาง
ชั้น ม.2/1
ชั้น ม.2/5
17
16
15
16
15
15
16
14
15
13
14
13
16
14
16
16
16
16
17
15
16
16
15
15
15
17
16
16
14
14
16
14
16
15
14
17
14
15
17
17

ลําดับที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
รวม
X
S.D.

กลุมตัวอยาง
ชั้น ม.2/1
ชั้น ม.2/5
19
17
17
15
17
17
15
15
17
16
18
14
15
16
17
16
14
17
18
14
17
17
18
17
17
15
16
15
18
16
16
16
18
15
14
15
16
14
15
16
616
643
15.40
16.08
1.15
1.33

ตารางที่ 26 คะแนนพื้นฐานการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาของกลุมตัวอยางกอนทดลอง
กลุมตัวอยาง/ชั้น
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/5

* t (.01, df = 78) = 2.356
* t (.05, df = 78) = 1.663

N

40
40

X

15.40
16.08

S.D.
1.15
1.33

t-test
1.30ns

t = 1.00 ns = ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 27 แสดงคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอน
ตามแนวคูมือครู เรื่องสิทธิและหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข
ลําดับ
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

วิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู

กอน
เรียน
47
48
44
41
40
40
42
48
47
46
47
44
51
49
42
43
46
50
44
50

หลัง
เรียน
54
53
50
49
48
52
49
54
53
54
54
50
55
54
50
50
51
54
49
56

คา
ความ
ตาง

7
5
6
8
8
12
7
6
6
8
7
6
4
5
8
7
5
4
5
6

วิธีสอนตาม
แนวคูมือครู

กอน
เรียน
45
44
44
47
39
41
47
41
41
50
42
46
45
42
43
41
48
40
42
47

หลัง
เรียน
50
49
47
51
43
45
52
46
47
55
48
53
50
46
49
46
52
45
46
50

คา
ความ
ตาง

ลําดับ
ที่

5
5
3
4
4
4
5
5
6
5
6
7
5
4
6
5
4
5
4
3

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

วิธีสอนแบบรวม
มือกันเรียนรู

กอน
เรียน
51
45
51
46
48
43
49
48
50
42
45
48
46
42
43
47
44
45
44
47

หลัง
เรียน
55
51
56
50
54
50
54
53
55
49
50
52
52
47
48
53
49
50
51
54

∑D =
∑D2 =

คา
ความ
ตาง

4
6
5
4
6
7
5
5
5
7
5
4
5
5
5
6
5
5
7
7
238
1510

วิธีสอนตาม
แนวคูมือครู

กอน
เรียน
50
51
46
46
47
48
45
46
42
45
47
45
51
44
47
45
45
40
47
45

∑D
∑D2

หลัง
เรียน
52
53
48
49
50
51
47
48
44
47
50
47
54
47
49
48
47
43
49
47

=
=

คา
ความ
ตาง

2
2
2
3
3
3
2
2
2
2
3
2
3
3
2
3
2
3
2
2
143
591

149
ตารางที่ 28 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนระหวางกลุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
และวิธีสอนตามแนวคูมือครู โดยใชสถิติ t – test แบบ Independent
Group Statistics
N
Mean
Std.Deviation
Std.Error Mean
คะแนนกอนเรียน กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

40
30.55
40
29.95
Indepent Samples Test
Levene ' s Test for
Equal of variances
F
Stg.

คะแนนกอนเรียน Equal variances assumed
Equal variances not assumed

.254

1.64
1.92

t – test for Equality of Means

.616

t

df

1.306
1.306

78
77.983

t – test for Equality of Means

คะแนนกอนเรียน Equal variances assumed
Equal variances not assumed

.26
.30

Mean Difference

Std.Error Mean

.60
.60

.46
.46

Stg. ( 2 – taliled
)
.195
.195

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
Upper
-.31
-.31

1.51
1.51

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหวางกลุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแลวิธีสอนตามแนวคูมือครู
โดยใชสถิติ t – test แบบ Independent
Group Statistics
N
Mean
Std.Deviation
Std.Error Mean
คะแนนหลังเรียน กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

คะแนนหลังเรียน Equal variances assumed
Equal variances not assumed

40
40

34.52
32.33
Indepent Samples Test
Levene ' s Test for
Equal of variances
F
Stg.
.229

.634

1.64
1.92

.26
.30

t – test for Equality of Means
t

df

Stg. ( 2 – taliled )

5.471
5.471

78
76.070

.000
.000

t – test for Equality of Means
Mean Difference Std.Error Mean
คะแนนหลังเรียน Equal variances assumed
2.18
.40
Equal variances not assumed
2.18
.40
จากแบบทดสอบจํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน ( แสดงในตารางที่ 12, 14 หนา 103, 104

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
1.39
1.39

Upper
2.98
2.98
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ตารางที่ 29 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
โดยใชสถิติ t – test แบบ dependent
Dependent Samples Statistics

คะแนนกอนเรียนกลุมทดลอง
คะแนนหลังเรียนกลุมทดลอง

Mean

N

Std.Deviation

Std.Error Mean

34.52
32.33

40
40

1.64
1.92

.26
.30

Dependent Samples Correlations

คะแนนกอนเรียนกลุมทดลอง
คะแนนหลังเรียนกลุมทดลอง

N

Correlations

Stg.

40

.870

.000

Dependent Samples Test

Mean

คะแนนกอนเรียนกลุมทดลอง
คะแนนหลังเรียนกลุมทดลอง

คะแนนกอนเรียนกลุมทดลอง
คะแนนหลังเรียนกลุมทดลอง

3.97

Paired Difference
Std.
Std.
Difference
Error Mean
1.03

.16

T

df

Stg. (2 – tailed)

24.252

39

.000

จากแบบทดสอบจํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน ( แสดงในตารางที่ 13 หนา 103 )

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
3.64

Upper
4.30
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ตารางที่ 30 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่สอนดวยวิธีสอนเติมตามแนวคูมือครู
โดยใชสถิติ t – test แบบ dependent
Dependent Samples Statistics

คะแนนกอนเรียนกลุมควบคุม
คะแนนหลังเรียนกลุมควบคุม

Mean

N

Std.Deviation

Std.Error Mean

29.95
30.55

40
40

2.04
2.07

.32
.33

Dependent Samples Correlations

คะแนนกอนเรียนกลุมควบคุม
คะแนนหลังเรียนกลุมควบคุม

N

Correlations

Stg.

40

.886

.000

Dependent Samples Test

Mean

คะแนนกอนเรียนกลุมควบคุม
คะแนนหลังเรียนกลุมควบคุม

คะแนนกอนเรียนกลุมทดลอง
คะแนนหลังเรียนกลุมทดลอง

2.38

Paired Difference
Std.
Std.
Difference
Error Mean
.95

.15

T

Df

Stg. (2 – tailed)

15.809

39

.000

จากแบบทดสอบจํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน ( แสดงในตารางที่ 13 หนา 103

95% Confidence Interval
of the Difference
Lower
2.08

Upper
2.69
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ภาคผนวก ง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
- โครงการการเรียนการสอนเรื่องสิทธิหนาที่ของระชาชนตามระบอบระชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนระมุข
- ตารางวิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- แบบประเมินทักษะการทํางานกลุม ประเมินโดยครู
- แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม
- แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอน 2 วิธี
- แผนการสอนกลุมทดลองและกลุมควบคุม

โครงการการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
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วิชา สังคมศึกษา ส 204 ประเทศของเรา
เรื่อง สิทธิและหนาที่ของประชากรตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยปกครองดว ยระบอบประชาธิปไตยอัน มีพระมหากษัต ริยเปน ประมุข
ประชาชนในชาติจึงจําเปนตองรูจักสิทธิและหนาที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติไว ประชาชน
ทุกคนมีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมือง จึงตองเคารพความคิดเห็นของกันและกัน ยอมรับ
เสียงขางมาก รูจักใชสิทธิ เสรีภาพ มีความสํานึกและประพฤติบทบาทหนาที่ในฐานะที่เปนสมาชิก
ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติเพื่อผลประโยชนรวมกันในอันที่จะพัฒนาชาติ
บานเมืองใหเจริญกาวหนาและสงบสุข
เปาหมาย

การจั ด การเรี ย นการสอนแบบร ว มมื อ กั น เรี ย นรู สําหรั บการเรี ย นการสอนวิชา
สังคมศึกษา ส 204 เรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปน ประมุข เปนการจัดการเรียนการสอนโดยจัด การเรียนการสอนอยางเปนระบบใชเทคนิค
STAD รวมกับเทคนิค TGT เนนทักษะการทํางานกลุม กิจกรรมและการใชสื่อการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ขอบเขต

เนื้อหาที่ใชศึกษาแบงเปน 5 เรื่อง ดังนี้
1. หลักการ และความสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. อํานาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญ
3. สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน
4. หนาที่ของประชาชนตามกฏหมาย
5. บทบาทหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
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การวิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู – เวลา
เนื้อหา

จุดประสงค

1.ความหมายและความสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู
ของการปกครองระบอบ
เพื่อใหมีความรูความเขาใจความหมาย หลักการ
ประชาธิปไตย
ลักษณะสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
จุดประสงคนําทาง
1.นักเรียนอธิบายความหมาย หลักการ วิธีการของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยได
2.นักเรียนสรุปลักษณะสําคัญของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขได
2.อํานาจอธิปไตย ,
จุดประสงคการเรียนรู
รัฐธรรมนูญ
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย
ความสําคัญของอํานาจอธิปไตย อันเปนอํานาจสูงสุด
ในการปกครองประเทศและความสําคัญของรัฐธรรมนูญ
อันเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนอธิบายความหมาย ความสําคัญของอํานาจ
อธิปไตยอันเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศได
2. นักเรียนอธิบายความหมาย ความสําคัญของ
รัฐธรรมนูญ อันเปนกฎหมายสูงสุดใน การปกครอง
ประเทศได

จํานวนคาบ
(คาบละ 50นาที)

2 คาบ

2 คาบ
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เนื้อหา
3.สิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาคของประชาชน

4. หนาที่ของประชาชน
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

5.บทบาทหนาที่ของ
ประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย

จุดประสงค
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อใหมีความรูความเขาใจสิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาคของประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติไว
จุดประสงคนําทาง
1.นั ก เรี ย นอธิ บ ายความหมายของสิทธิเสรีภาพและ
ความเสมอภาคของประชาชนได
2. นักเรียนวิเคราะหและยกตัวอยางการมีสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ ได
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อใหมีความรูความเขาใจหนาที่ของประชาชนตามที่
กฎหมายบัญญัติไว
จุดประสงคนําทาง
1. นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับหนาที่ของ
ประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติไวได
2. นักเรียนยกตัวอยางหนาที่ของประชาชนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียนได
จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อใหมีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
1.นักเรียนจําแนกบทบาทหนาที่ของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยได
2.นักเรียนยกตัวอยางบทบาทหนาที่ของนักเรียน
ในฐานะประชาชนในระบอบประชาธิปไตยได

จํานวนคาบ
(คาบละ 50นาที)

2 คาบ

2 คาบ

2 คาบ
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ตารางการวิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรมการออกขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง สิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

1. อธิบาย ความหมาย หลักการ วิธีการ
ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยได
2. สรุปลักษณะสําคัญของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขได
3. อธิบายความหมายความสําคัญของอํานาจ
อธิปไตยอันเปนอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศได
4. อธิบายความหมาย ความสําคัญของ
รัฐธรรมนูญ อันเปนกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศได
5. อธิบายความหมายของสิทธิเสรีภาพและ
ความเสมอภาคของประชาชนได
6. วิเคราะหและยกตัวอยางการมีสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคของประชาชนใน
รูปแบบตางๆได
7. อธิบายเกี่ยวกับหนาที่ของประชาชนตามที่
กฎหมายบัญญัติไวได
8. ยกตัวอยางหนาที่ของประชาชนตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของ
นักเรียนได
9. จําแนกบทบาทหนาที่ของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยได
10. ยกตัวอยางบทบาทหนาที่ของนักเรียน
ในฐานะประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยได
รวมจํานวนขอ

พฤติกรรม
รวม
การ
จํ
า
นวนข
อ
วิเคราะห

ความรู
ความจํา

ความ
เขาใจ

การนํา
ไปใช

-

1, 4

-

2,3

4

-

5, 8

-

6,7

4

9, 10

11

-

12

4

13

15

-

14

3

16,17,20

18, 19

-

-

5

22, 23

24

-

21,25,26

6

-

28

-

27, 29

3

-

31,32

-

-

2

-

33,34

-

30

3

-

35,37

36, 38,39

40

6

8

16

3

13

40
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง สิทธิและหนาที่ของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
คําชี้แจง 1. แบบทดสอบเปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ เวลา 50 นาที
คําสั่ง 2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษคําตอบขอทับขอ ก,ข,ค,หรือ ง
ที่เปนคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
1. ขอใดคือหัวใจสําคัญของการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก. พระมหากษัตริย
ข. รัฐธรรมนูญ
ค. รัฐสภาและการเลือกตั้ง
ง. การมีสวนรวมของประชาชน
2. ประโยชนของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนาจะไดแกขอใด
ก. ทําใหประเทศทันสมัย
ข. ชวยใหประเทศมีเอกราชอธิปไตย
ค. ชวยใหประชาชนมีเสรีภาพและความเสมอภาค
ง. ชวยใหประชาชนมีความรู ความสามารถในดานตาง ๆ
3. ขอใดมีความจําเปนมากที่สุดตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก. การรวมพรรคการเมือง
ข. การแตงตั้งผูบริหารประเทศ
ค. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ง. การแสดงออกถึงอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
4. ขอใดมิใชวิธีการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก. การปฏิวัติ
ข. การยุบสภา
ค. การประทวง
ง. การประชุมลงมติ
5. ขอใดกลาวถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยไดถูกตองที่สุด
ก. การปกครองที่เปนไปตามมติของมหาชน
ข. การปกครองโดยคนสวนใหญของประเทศ
ค. การปกครองของตัวแทนประชาชนที่ไดรับการเลือกตั้ง
ง. การปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
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6. ขอใดเปนวิธีการตัดสินความคิดเห็นตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ก. การตัดสินโดยนายกรัฐมนตรี
ข. การตัดสินโดยเลขาธิการพรรคฝายรัฐบาล
ค. การตัดสินดวยคะแนนเสียงสวนมาก
ง. การตัดสินโดยพระมหากษัตริยประมุขของประเทศ
7. สุภาษิตในขอใดตรงกับหลักการประชาธิปไตยมากที่สุด
ก. ทําตามใจ คือไทยแท
ข. สวนใหญวาอยางไร ก็วาตามกัน
ค. ทําตามสวนใหญ แตอยาลืมสวนนอย
ง. เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตาตาม
8. ขอใดกลาวผิดจากความเปนจริงเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย
ก. เปนระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
ข. รัฐสภา มีสภาผูแทนราษฎรเพียงสภาเดียว
ค. มีพระมหากษัตริยเปนประมุขสูงสุดของประเทศ
ง. มีนายกรัฐมนตรีมาจากหัวหนาพรรคการเมืองที่มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากที่สุด
9. ขอใดเปนอํานาจสูงสุดที่มาจากปวงชน ตามระบอบประชาธิปไตย
ก. อํานาจบริหาร
ข. อํานาจนิติบัญญัติ
ค. อํานาจตุลาการ
ง. อํานาจอธิปไตย
10. ขอใดเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย
ก. กฎหมายตราสามดวง
ข. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ค. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ง. คัมภีรพระมนูญศาสตร
11. ขอใดเปนการแสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศตาม
ระบอบประชาธิปไตย
ก. เปนกฎหมายที่จะแกไขเพิ่มเติมมิได
ข. เปนกฎหมายที่มีบทลงโทษรุนแรงที่สุด
ค. เปนกฎหมายที่ออกโดยคณะบริหารประเทศ
ง. กฎหมายอื่น ๆ จะขัดแยงกับรัฐธรรมนูญมิได
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12. อํานาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยเปนอํานาจที่เกี่ยวของกับบุคคลใดมากที่สุด
ก. ประชาชน
ข. ประธานรัฐสภา
ค. ขาราชการ พลเรือน
ง. ทหาร ตํารวจ
13. ขอใดไมสัมพันธกัน
ก. อํานาจบริหาร - การปกครองประเทศ
ข. อํานาจนิติบัญญัติ - การออกกฎหมาย
ค. อํานาจอธิปไตย - พระมหากษัตริย
ง. อํานาจตุลาการ - การพิพากษาคดี
14. ขอใด หมายถึง "อํานาจอธิปไตย"
ก. ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ข. รัฐสภา รัฐสภา และรัฐธรรมนูญ
ค. สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ง. อํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ
15. ประชาชนมีหนาที่รักษารัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุด ของประเทศเพื่อจุดประสงคใด
ก. เพื่อรักษาสถาบันสูงสุดของชาติ
ข. เพื่อใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ค. เพื่อสรางความเปนปกแผนของประชาชนในประเทศ
ง. เพื่อความมั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
16. การปกครองแบบประชาธิปไตยตองฟงเสียงประชาชน เพราะเหตุใด
ก. ประชาชนเปนผูเสียภาษีอากร
ข. ประชาชนเปนผูเลือกตนเขามา
ค. ประชาชนเปนผูกําหนดนโยบาย
ง. อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน
17. ขอใดไมใชองคประกอบสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก. การเลือกตั้ง
ข. รัฐธรรมนูญ
ค. อํานาจอธิปไตย
ง. พระมหากษัตริย
18. อํานาจในการออกกฎหมายตามระบอบประชาธิปไตยที่ใชอยูในประเทศไทย คืออํานาจใด
ก. อํานาจบริหาร
ข. อํานาจนิติบัญญัติ
ค. อํานาจตุลาการ
ง. อํานาจอธิปไตย
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19. ขอใดกลาวถึง ความหมายของสิทธิไดถูกตองที่สุด
ก. เสรีภาพของบุคคลตามกฎหมาย
ข. อํานาจอันชอบธรรมของบุคคลในสังคม
ค. ความมีอิสระในการกระทํากิจกรรมตาง ๆ
ง. ความตองการที่จะกระทําการใด ๆ ก็ไดตามกฎหมาย
20. สิ่งใดสามารถปองกันมิให ประชาชนใชสิทธิและเสรีภาพเกินขอบเขต
ก. ศาล
ข. กฎหมาย
ค. จารีตประเพณี
ง. คุณธรรม - ศีลธรรม
21. ขอใดกลาวไดถูกตองที่สุดเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน
ก. เสรีภาพเปนสิ่งที่มากอนสิทธิเสมอ
ข. ทุกคนที่เกิดมายอมมีสิทธิเทาเทียมกันเสมอ
ค. ทุกคนมีเสรีภาพที่จะกระทําการใด ๆ ตามสิทธิที่มีอยู
ง. ความเสมอภาคระหวางรัฐบาลกับประชาชนยอมแตกตางกัน
22. สิทธิของบุคคลตามกฎหมายจะเกิดขึ้นเมื่อใด
ก. เมื่อบุคคลบรรลุนิติภาวะ
ข. เมื่อบุคคลกําเนิดขึ้นในสังคม
ค. เมื่อบุคคลพนสภาพจากความเปนผูเยาว
ง. เมื่อกฎหมายรับรองความรูเปนบุคคลตามกฎหมาย
23. เพราะเหตุใดจึงตองมีการกําหนด "สิทธิเสรีภาพ" และ "หนาที"่ ของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ
ก. เพื่อใหสังคมมีความสงบสุข
ข. เพื่อใหประชาชนรูรักสามัคคี
ค. เพื่อใหรัฐบาลเกิดความมั่นคงเปนปกแผน
ง. เพื่อควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
24. ขอใด หมายถึง สิทธิความเสมอภาคทางกฎหมาย
ก. บุคคลมีสิทธิฟองรองตอศาลไดทุกศาล
ข. บุคคลมีความรูทางกฎหมายเทาเทียมกัน
ค. บุคคลจะอางวาไมรูกฎหมายเพื่อใหพนผิดไมได
ง. บุคคลไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
25. "อํานาจหรือประโยชนที่กฎหมายรับรองคุมครองให" มีความหมายสัมพันธกับขอใดมากที่สุด
ก. สิทธิ
ข. หนาที่
ค. เสรีภาพ
ง. ภราดรภาพ
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26. ขอใดกลาวถึงสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนได "ผิด" จากความเปนจริง
ก. สิทธิเสรีภาพของบุคคลเกิดขึ้นไดทุกแหงทุกแหง
ข. บุคคลจะมีเสรีภาพในสิ่งใดก็ตอเมื่อมีสิทธิในสิ่งนั้น
ค. เสรีภาพของบุคคลเปนสิ่งสําคัญในระบอบประชาธิปไตย
ง. บุคคลมีอิสระในการดําเนินชีวิตของตนเองโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
27. ขอใดเปนหนาที่ที่สําคัญที่สุดของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย
ก. เคนไปบริจาคโลหิตเปนประจําทุกป
ข. แคท ชวยรักษาสาธารณสมบัติของชาติ
ค. อารม ปฏิบัติตนตามกฎหมายโดยเครงครัด
ง. โอม เขาเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหาร ตามความสมัครใจ
28. ขอใดเปนการปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือราชการเมื่อมีการรองขอจากรัฐ
ก. นายเตา สมชายไปเสียภาษีอากร
ข. นายหนุม ศรรามไปสมัครเปนทหาร
ค. นายเจมส เรืองศักดิ์ไปชวยตํารวจจับผูราย
ง. นายชาย ไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ
29. นายเอกพันธ เปนอาสาสมัครเจาหนาที่ดับเพลิงของชุมชนแหงหนึ่งแสดงวาเอกพันธปฏิบัติ
หนาที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญขอใด
ก. การปองกันประเทศ
ข. การรักษารัฐธรรมนูญ
ค. การปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง
ง. การชวยเหลือราชการตามกฎหมาย
30. บุคคลใดมีหนาที่โดยตรงตอการรักษาสถาบันชาติ ศาสนา กษัตริย
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. ทหารตํารวจ
ค. ขาราชการพลเรือน
ง. ประชาชนทุกคน
31. การละเวนการกระทําตามกฎหมายที่ถือวาเปนหนาที่คือขอใด
ก. วินัย ไมสูบบุหรี่บนรถประจําทาง
ข. สมบัติ ไมขีดเขียนในที่สาธารณะ
ค. มานะ ไมวางของ ขายบนทางเทาริมฟุตบาท
ง. ทุกขอที่กลาวมาถือวาเปนหนาที่ที่ตองละเวนการกระทํา
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32. การกระทําในขอใดไดชื่อวามีความเขาใจในสิทธิและหนาที่ของประชาชนตามที่กฏหมายบัญญัติไว
ก. เจนนี่ ชวยปลูกตนไมทุกปในวันเขาพรรษา
ข. ปุกกี้ ไปรวมฟงการปราศรัยทุกครั้งเมื่อมีคนรูจักชักชวน
ค. บิลลี่ เคารพกฎหมายบานเมืองโดยเครงครัดอยางสม่ําเสมอ
ง. วิลลี่ เขารับการศึกษาอบรมในระดับอุดมศึกษาทันทีเมื่อมีโอกาส
33. ขอใดเปนบทบาทของพลเมืองดีทางเศรษฐกิจในฐานะผูบริโภค
ก. มาริษา เลือกซื้อสินคาตามความนิยมของตลาด
ข. นาตยา เลือกซื้อสินคาที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ
ค. วนิดา เลือกซื้อสินคาตามฐานะทางเศรษฐกิจของตนเอง
ง. ลลิตา เลือกบริโภคสินคาที่มีคุณภาพสูงโดยไมคํานึงถึงราคา
34. ขอใดเปนบทบาททางการเมืองที่ประชาชนควรกระทํามากที่สุดในระบอบประชาธิปไตย
ก. อาทิตย สนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรค
ข. อรรณพ ไปใชสิทธิเลือกตั้งผูแทนราษฎรทุกครั้ง
ค. เอกชัย สนใจกิจการบานเมือง และการทํางานของรัฐบาล
ง. อนันต ไปฟงการหาเสียงของผูสมัครเขาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
35. หนาที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ขอใดมีผลตอความเจริญกาวหนาและการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศโดยตรง
ก. วันวิสา เลือกนับถือศาสนาตามที่ตองศรัทธา
ข. วัฒนา ไปเสียภาษีเงินไดจากการประกอบอาชีพอยางสม่ําเสมอ
ค. วิทยา ไปรับคัดเลือกเพื่อเขารับการเกณฑทหารเมื่ออายุครบ 21 ปบริบูรณ
ง. วิทวัส รับเปนพิธีกรพิเศษในรายการหารายไดเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส
36. ขอใดเปนการนําแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปใชในชีวิตประจําวัน
ก. ประชาชนทุกคนเปนสวนหนึ่งของสังคม
ข. ประชาชนทุกคนตองเชื่อฟงผูนําเพียงผูเดียว
ค. ประชาชนตองไมปฏิบัติขัดตอจารีตประเพณี
ง. ประชาชนตองใชสิทธิเสรีภาพในขอบเขตของกฏหมาย ไมไปละเมิดสิทธิของผูอื่น
37. นักเรียนควรปฏิบัติตนอยางไรใหเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ของนักเรียน
ก. ปฏิบัติตามกฎหมาย
ข. ตั้งใจศึกษาเลาเรียนอยางเต็มที่
ค. ชวยเหลือบิดามารดาประกอบอาชีพ
ง. ชวยเหลืองานราชการเมื่อถูกรองขอ
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38. บุคคลใดตอไปนี้ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติหนาที่รับราชการทหาร
ก. ศรราม มีบิดาเปนนายพล
ข. ชีวิน เรียนจบปริญญาโท
ค. รัตนะ เปนนักศึกษารักษาดินแดนป 3
ง. พระวันชัย อุปสมบทมาแลว 3 พรรษา
39. การปฏิบัติของบุคคลตามขอใด ถือวาปฏิบัติหนาที่ตามกฏหมาย
ก. พงษสิทธิ์ ไมตอตานกฎหมายและไมแสดงความคิดเห็นใด ๆ
ข. ธรรมนูญ เพิ่งจบการศึกษาวิชากฏหมาย จึงมีสวนตรากฎหมายใหม
ค. มงคล ปฏิบัติตามกฏระเบียบของสังคม และกฎหมายโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
ง. คัมภีร ตั้งใจเรียนวิชากฎหมายใหจบโดยเร็ว จะไดสอบเรียนเนติบัณฑิตตอไป
40. ถาจะเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาทําหนาที่เปนตัวแทนของเรา ควรเลือกบุคคลประเภทใด
ก. มีฐานะร่ํารวยจะไดไมโกงกิน
ข. เปนคนดีมีศีลธรรมและมีอุดมการณทางการเมือง
ค. มีอิทธิพลในทองถิ่นจะไดเปนที่เกรงใจของทุกคน
ง. รูจักกันมากอนจะไดใหความชวยเหลือเราไดอยางเต็มที่

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง สิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ขอ
1 ง
2 ข
3 ค
4 ก
5 ง
6 ค
7 ค
8 ข
9 ง
10 ข

ขอ
11 ง
12 ก
13 ค
14 ง
15 ง
16 ง
17 ง
18 ข
19 ข
20 ข

ขอ
21 ค
22 ข
23 ก
24 ง
25 ก
26 ก
27 ค
28 ค
29 ง
30 ง

ขอ
31 ง
32 ค
33 ข
34 ข
35 ข
36 ง
37 ข
38 ค
39 ค
40 ข
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แบบประเมินทักษะการทํางานกลุม ประเมินโดยครู
คําชี้แจง โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวพิจารณาวานักเรียนปฏิบัติตนอยางไรเมื่อ
ทํางานกลุม กรุณาใสเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริงของนักเรียน
ขอ

พฤติกรรม

1 ดานการเรียน
การกระตือรือรนสนใจในบทเรียน
2 ปฏิบัติตามคําแนะนําของครู
3 ถามหรือตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ครูสอน
ดานการทํางานกลุม
4 รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม
5 การมีสวนรวมในการทํางานกลุม
6 การกลาแสดงความคิดเห็นในการทํางานรวมกัน
7 การชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางาน
8 การวางแผนการทํางานกลุม
9 มีความสนุกสนานในการทํางาน
ดานการอภิปราย
10 การอภิปรายใหแกเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน
เขาใจตรงกัน
11 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม
12 การเปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกสดงออก
13 การซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม
14 การมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม
ดานการแกปญหาความขัดแยง
15 การใชเหตุผลในการตัดสินใจ
16 การแกไขปญหาความขัดแยงภายในกลุม
อยางมีเหตุผล
ดานการเสนอผลงานและยอมรับมติกลุม
17 การใชภาษาชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหา
18 การเสนอผลงานดวยวิธีที่นาสนใจ
19 การตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องที่ตนนําเสนอ
ไดอยางชัดเจน
20 การยอมรับมติกลุม

มากทีสุด
5

ระดับการปฏิบัติของนักเรียน
มาก
4

ปานกลาง
3

นอย
2

นอยที่สุด
1
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม ประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม
คําชี้แจง โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวพิจารณาวานักเรียนปฏิบัติตนอยางไร
เมื่อทํางานกลุม กรุณาใสเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริงของนักเรียน
พฤติกรรมที่ปฏิบัติภายในกลุม
1. กลุมของเรายอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
ทุกคนในกลุม
2. สมาชิกทุกคนในกลุมเขารวมกิจกรรมกลุมดวย
ความกระตือรือรน
3. กลุมของเรารวมมือกันวางแผนกอนลงมือทํางาน
ทุกครั้ง
4. กลุมของเรารวมแสดงความคิดเห็นและอธิบาย
เนื้อหาใหสมาชิกกลุมเขาใจตรงกัน
5. กลุมของเราสามารถจัดวางบุคคลไดเหมาะสมกับงาน
6. กลุมของเรามีความเสียสละในการทํางานกลุม
เพื่อสวนรวม
7. กลุมของเราเสนอผลงานกลุมอยางมีประสิทธิภาพ
8. กลุมของเรามีการคนควาเพิ่มเติมจากแหลงความรู
ที่หลากหลาย
9. สมาชิกทุกคนในกลุมศึกษาและทําความเขาใจ
กฎ กติกาของกลุม
10. ผลงานของกลุมเกิดจากสมาชิกภายในกลุมทุกคน
รวมมือกัน

คารอยละของพฤติกรรม
บอยครั้ง บางครั้ง ไมเคย

ชื่อกลุม.......................................................................................
สมาชิกกลุม 1.................................. 2..................................
3.................................. 4..................................
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนที่ผูสอนจัดใหนักเรียน

คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนที่ผูสอนจัดใหนักเรียน ดังนี้
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2) บรรยากาศในการเรียนการสอน
กรุณาใสเครื่องหมาย / ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน
ขอ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ระดับความคิดเห็นของนักเรียน

ความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถ
แกปญหาเฉพาะหนาได
นักเรียนสามารถสรุปความสําคัญของเนื้อหาสาระและสามารถ
ศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงความรูตางๆ
มี ก ารทดสอบความรูในเนื้อหาสาระกอนการดําเนินการสอน
และนักเรียนเอาใจใสการเรียนขณะที่ครูสอน
นักเรียนสามารถซักถามบทเรียนที่ไดเรียนผานมาแลวและครู
แจงจุดประสงคการเรียนกอนดําเนินการสอนทุกครั้ง
นั ก เรี ย นทํางานได ทั น ตามเวลาที่กําหนดและครูมีการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล
บรรยากาศในการเรียนการสอน
เนนสงเสริมใหนักเรียนรูจักการทํางานรวมกับผูอื่น ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของกันและกัน และความเปนประชาธิปไตย
สนับสนุนใหนักเรียนทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียน
การสอน โดยจัดอภิปรายกลุมยอย และครูแสดงความเอาใจใส
ใหคําปรึกษาแกนักเรียนอยางทั่วถึง
มุ งเน น ให นั ก เรี ย นสามารถนําความรู ไ ปประยุ ก ต ใ ชในชีวิต
ประจําวันและเนนการฝกทักษะการทํางานกลุม
เปดโอกาสและกระตุนใหนักเรียนสวนใหญไดแสดงความ
คิดเห็นและใหการเสริมแรงแกนักเรียน เชนชมเชย นําผลงาน
ของนักเรียนติดบอรด ประกาศใหเพื่อนๆทราบ โดยทั่วกัน
บรรยากาศในการเรียนเหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรียน ที่มุงให
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและกระตือรือรน ที่จะรวมกัน
เรียนรูเพื่อความสําเร็จของกลุม

มากที
สุด
5

มาก
4

ปาน
กลาง
3

นอย
2

นอย
ที่สุด
1

ชื่อกลุม........................................................................................
สมาชิกกลุม 1.................................. 2..................................

3.................................. 4..........................….
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แผนการสอนกลุมทดลอง
โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (เทคนิค STAD)
เรื่อง ความหมาย และความสําคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตย
แผนการสอนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)
สาระสําคัญ

ประชาธิปไตย มาจากคําวา ประชา + อธิปไตย (ประชา = ประชาชน, อธิปไตย =
อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ) ประชาธิปไตย จึงหมายถึงอํานาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศของประชาชน กลาวคือ ประชาชนทั้งปวงทําหนาที่ปกครองตนเอง เพื่อผลประโยชนและ
ความผาสุกของตนเอง
1. จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ ความหมาย หลักการ ลักษณะสําคัญของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขได
2. จุดประสงคนําทาง
2.1 อธิบายถึงความหมาย หลักการ วิธีการแบบประชาธิปไตยได
2.2 สรุปลักษณะสําคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขได
เนื้อหา

ความหมาย และความสําคัญของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นเตรียมผูเรียน
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ
1.2 ครูชี้แจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม เปาหมายของการทํางานรวมกัน
การชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม เชน พูดเสียงเบา ๆ การรับฟงความคิดเห็นของ
เพื่อน ๆ ฯลฯ
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2. ขั้นสอนเนื้อหาสาระ
2.1 ครูทบทวนความรูเดิมโดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนัง และใหนักเรียน
ชวยกันบอกความหมายคําวา “ประชาธิปไตย” เชน ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองที่
ประชาชนเป น เจ า ของอํานาจ หรืออํานาจของประชาชน หรือประชาธิปไตยมาจาก คําวา
ประชา + อธิปไตย (ประชา = ประชาชน, อธิปไตย = อํานาจสูงสุด ในการปกครองของประเทศ)
2.2 ครูตรวจสอบความรูเดิมโดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนัง และใหนักเรียน
คิดหาคําตอบตอไปนี้
2.2.1. ประชาธิปไตย หมายถึง
แนวคําตอบ อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศของประชาชน
2.2.2 ผูมีอํานาจสูงสุดในระบอบประชาธิปไตย คือ
แนวคําตอบ ประชาชน
2.2.3. รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ใชอยูในประเทศไทย
แนวคําตอบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
2.3 ครูนําใบความรูที่ 1 ความหมาย คําวา”ประชาธิปไตย”ใหนักเรียนอานทําความ
เขาใจ และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ
2.3.1 คําวาประชาธิปไตย (Democracy) มาจากศัพทกรีก 2 คํา คือ
แนวคําตอบ Demos หมายถึงประชาชน
(Kratos หมายถึง อํานาจ เมื่อรวมกัน หมายถึง
การปกครองที่ประชาชนเปนเจาของอํานาจ)
2.3.2 การปกครองสมัยกรีกเปนประชาธิปไตยแบบโดยตรง เนื่องจาก
แนวคําตอบ สมัยกรีกมีประชาชนไมมากและความซับซอนทาง
เศรษฐกิจและการเมืองยังมีไมมาก
2.3.3 ประชาธิปไตยในดานการดําเนินชีวิต หมายถึง
แนวคําตอบ การดําเนินชีวิตของประชาชนโดยเสรีภายในกรอบ
อันชอบธรรมของสังคม
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2.4 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูที่ 1 เพิ่มเติม สรุปประเด็นและยกตัวอยาง
2.5 ครูนําใบความรูที่ 2 ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย รูปแบบและ
หลักการของประชาธิปไตยใหนักเรียนอาน ทําความเขาใจและใหนักเรียนชวยกันตอบคําถามดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ
2.5.1 รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบงเปน 2 ประเภทคือ
แนวคําตอบ 1. เสรีนิยมประชาธิปไตย 2. ประชาธิปไตยประยุกต
2.5.2 ระบอบประชาธิปไตย แบงเปน 3 ระบบ คือ
แนวคําตอบ 1. ระบบประธานาธิบดี
2. ระบบรัฐสภา
3. ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา
2.5.3 หลักการที่สําคัญของระบอบประชาธิปไตย คือ
แนวคําตอบ 1. เปนอํานาจของปวงชน
2. ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง
3. การปกครองตองถือเสียงขางมาก
4. ประชาชนตองมีสิทธิและเสรีภาพ
5. ยึดหลักความเสมอภาค
2.6 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูที่ 2 เพิ่มเติม สรุปประเด็นและยกตัวอยาง
2.7 ครูตรวจสอบความเขาใจ โดยการสุมใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้
การที่กลาววา”ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในระบอบการปกครองแบประชาธิปไตย” นักเรียน
มีความคิดเห็นในเรื่องนี้อยางไร จงอธิบาย
แนวคําตอบ การที่กลาววา "ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในระบอบประชาธิปไตย
เพราะเปน ระบอบการปกครองที่เปด โอกาสใหประชาชนไดคัดเลือกผูแทนที่ตนเห็น วาเหมาะสม
เขาไปบริหารประเทศเพื่อทําใหความผาสุกและประโยชนแกประชาชนสวนใหญของประเทศ กฎหมาย
ตางๆที่ใชในการปกครองประเทศก็จะมาจากประชาชน และความตองการของประชาชน จึงมีผูกลาววา
การปกครองระบอบประชาธิปไตย เปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน
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3. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมละ 4 คน ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน
3.2 ครูแจกเอกสารหมายเลข 1 ใหแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 1,2 และทําใบงาน
ที่ 1, 2 , 3, 4 โดยฝกกับคูของตนจนสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน
4. ขั้นการทดสอบยอย
ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล จํานวน 10 ขอ ใชเวลา 10 นาที
นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับคะแนนพื้นฐาน และหาคะแนนพัฒนาของกลุม
5. ขั้นการประเมินผลและมอบรางวัล
5.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน
5.2 ครูประเมินผลการทํางานของกลุม
5.3 ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนไดตามเกณฑ
6. สื่อการเรียนการสอน
6.1 บัตรคําถาม กระเปาผนัง
6.2 ใบความรูที่ 1 , 2 ใบงาน ที่ 1, 2, 3, 4
6.3 แบบทดสอบยอย ฉบับที่ 1
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แผนการสอนกลุมควบคุม โดยใชวิธีสอนตามแนวคูมือครู
เรื่อง ความหมาย และความสําคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตย
แผนการสอนที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)
สาระสําคัญ

ประชาธิปไตย มาจากคําวา ประชา + อธิปไตย (ประชา = ประชาชน, อธิปไตย =
อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ) ประชาธิปไตย จึงหมายถึงอํานาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศของประชาชน กลาวคือ ประชาชนทั้งปวงทําหนาที่ปกครองตนเอง เพื่อผลประโยชนและ
ความผาสุกของตนเอง
1. จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ ความหมาย หลักการ ลักษณะสําคัญของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขได
2. จุดประสงคนําทาง
2.1 อธิบายถึงความหมาย หลักการ วิธีการแบบประชาธิปไตยได
2.2 สรุปลักษณะสําคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขได
เนื้อหา
ความหมาย และความสําคัญของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ
1.2 ครูนําภาพอนุสาวรียประชาธิปไตยมาแสดงใหนักเรียนดูและใหนักเรียน
ชวยกันบอกความหมาย คําวา”ประชาธิปไตย”
1.3 ครูแบงกลุมนักเรียนเปน 6 กลุม กลุมละ 6 – 7 คน เพื่อรวมมือกันศึกษา
ทําความเขาใจ อภิปรายและชวยกันทํางานกลุม
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2. ขั้นสอน
2.1 ครูนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนัง และใหนักเรียนชวยกันบอกความ
หมายคําวา “ประชาธิปไตย” เชนประชาธิปไตยหมายถึง การปกครองที่ประชาชนเปนเจาของ
อํานาจ หรืออํานาจของประชาชน หรือประชาธิปไตยมาจาก คําวา ประชา + อธิปไตย (ประชา =
ประชาชน , อธิปไตย = อํานาจสูงสุดในการปกครองของประเทศ
2.2 ครูตรวจสอบความรูเดิมโดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนัง และให
นักเรียนคิดหาคําตอบตอไปนี้
1. ประชาธิปไตย หมายถึง
แนวคําตอบ อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศของประชาชน
2 ผูมีอํานาจสูงสุดในระบอบประชาธิปไตย คือ
แนวคําตอบ ประชาชน
3. รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ใชอยูในประเทศไทย
แนวคําตอบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
2.3 ครูนําใบความรูที่ 1 ความหมาย คําวา”ประชาธิปไตย” ใหนักเรียนอาน
ทําความเขาใจ และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ
1. คําวาประชาธิปไตย (Democracy) มาจากศัพทกรีก 2 คํา คือ
แนวคําตอบ Demos หมายถึงประชาชน
Kratos หมายถึง อํานาจ เมื่อรวมกัน หมายถึง การปกครองที่
ประชาชนเปนเจาของอํานาจ
2 การปกครองสมัยกรีกเปนประชาธิปไตยแบบโดยตรง เนื่องจาก
แนวคําตอบ สมัยกรีกมีประชาชนไมมากและความซับซอนทางเศรษฐกิจ
และการเมืองยังมีไมมาก
3. ประชาธิปไตยในดานการดําเนินชีวิต หมายถึง
แนวคําตอบ การดําเนินชีวิตของประชาชนโดยเสรีภ ายในกรอบอัน
ชอบธรรมของสังคม
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2.4 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูที่ 1 เพิ่มเติม สรุปประเด็นยกตัวอยาง
2.5 ครูนําใบความรูที่ 2 ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย รูปแบบและ
หลักการของประชาธิปไตยใหนักเรียนอาน ทําความเขาใจและใหนักเรียนชวยกันตอบคําถามดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ
1. รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบงเปน 2 ประเภทคือ
แนวคําตอบ 1. เสรีนิยมประชาธิปไตย 2. ประชาธิปไตยประยุกต
2 ระบอบประชาธิปไตย แบงเปน 3 ระบบ คือ
แนวคําตอบ 1. ระบบประธานาธิบดี
2. ระบบรัฐสภา
3. ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา
3. หลักการที่สําคัญของระบอบประชาธิปไตย คือ
แนวคําตอบ 1. เปนอํานาจของปวงชน
2. ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง
3. การปกครองตองถือเสียงขางมาก
4. ประชาชนตองมีสิทธิและเสรีภาพ
5. ยึดหลักความเสมอภาค
2.6 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูที่ 2 เพิ่มเติม สรุปประเด็นยกตัวอยาง
3. ขั้นสรุป
3.1 ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปความหมาย ที่มา รูปแบบ หลักการของการปกครอง
แบบประชาธิปไตยตามความเขาใจของนักเรียน และสุมใหนักเรียนออกมาสรุปโดยการนํา
เสนอหนาชั้นเรียน ดังตอไปนี้
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การที่กลาววา ”ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในระบอบการปกครองแบบ
“ ประชาธิปไตย” นักเรียนมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อยางไร จงอธิบาย
แนวคําตอบ การที่กลาววา "ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในระบอบ
ประชาธิปไตยเพราะเปนระบอบการปกครองที่เปดโอกาสใหประชาชนไดคัดเลือกผูแทนที่ตนเห็น
วาเหมาะสม เขาไปบริหารประประเทศเพื่อทําใหความผาสุกและประโยชนแกประชาชนสวนใหญ
ของประเทศ กฏหมายตางๆที่ใชในการปกครองประเทศก็มาจากความตองการของประชาชน จึงมี
ผูกลาววา “การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชาชน โดยประชาชน
และเพื่อประชาชน”
3.2 ใหนักเรียนทําใบงานที่ 1, 2, 3, 4
4. ขั้นวัดประเมินผล
4.1 สังเกตการรวมมือกันทํางานและตอบคําถามในหองเรียน
4.2 ตรวจผลงานจากการทําใบงานที่ 1, 2, 3, 4 และเรียกนักเรียนที่ยังไมเขาใจ
มาสอนซอมเสริมนอกเวลา
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เอกสารหมายเลข 1
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมสัมฤทธิ์ (เทคนิค STAD)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง
1. เอกสารนี้ประกอบดวยใบความรูที่ 1 , 2 และใบงานที่ 1, 2, 3, 4
2. ใหแตละกลุมศึกษาเนื้อหาจากใบความรูและใบงาน ใชเวลา 25 นาที
กิจกรรม

1. เลือกประธานและเลขากลุม ตั้งชื่อกลุม แบงหนาที่โดยเนนความรวมมือและ
ชวยเหลือกันดานการเรียน
2. ศึกษาใบความรูรวมกันและซักถามจนแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจ
เนื้อหาอยางชัดเจน (15 นาที)
3. ฝกทักษะจากใบงาน 1 ชุด ตอผูเรียน 2 คน โดยใหนักเรียนฝกกับคูของตนและ
ซักถามกันจนแนใจวาคูของตนมีความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน พยายามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และชวยเหลือเพื่อใหสมาชิกทุกคนในกลุมปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จตามเปาหมายพรอมๆกัน(10 นาที)
4. ทําแบบทดสอบยอย ฉบับที่ 1 จํานวน 10 ขอ ใชเวลา (10 นาที)
ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย
เมื่อจบกิจกรรมแลว ใหประธานกลุมเก็บรวบรวมวัสดุอุปกรณตาง ๆใหเรียบรอย
แลวนําสงครู
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ความหมายของประชาธิปไตย
สาระสําคัญ

ใบความรูที่ 1

ประชาธิปไตย มาจากคําวา ประชา + อธิปไตย (ประชา = ประชาชน, อธิปไตย =
อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ) ประชาธิปไตย จึงหมายถึงอํานาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศของประชาชน กลาวคือ ประชาชนทั้งปวงทําหนาที่ปกครองตนเอง เพื่อผลประโยชนและ
ความผาสุกของตนเอง
คําวาประชาธิปไตย (Democracy) มาจากศัพทกรีก 2 คํา คือคําวา Demos หมายถึง
ประชาชน กับ Kratos หมายถึง อํานาจ เมื่อรวมกันเขาจึงหมายถึง การปกครองที่ประชาชนเปน
เจาของอํานาจ หรืออํานาจของประชาชน
การปกครองสมัยกรีกเปนประชาธิปไตยแบบโดยตรง (Direct Democracy) เนื่องจาก
กรี ก สมั ย นั้ น มี ป ระชาชนไม ม ากและความซั บ ซ อ นทางเศรษฐกิ จ และการเมืองมีไมมากนัก
ซึ่งแตกตางจากประชาธิปไตยในยุโรป ซึ่งเปนพัฒนาการขั้นตอมาเปนประชาธิปไตยแบบมีผูแทน
(Representative Democracy) การเกิดประชาธิปไตยแบบผูแทนของอังกฤษ คือเอกสารรับรอง
เสรีภาพ (Magna Carta) และของสหรัฐคือ คําประกาศอิสรภาพและเสรีภาพของประชาชน
ชาวอเมริกัน (The American Declaration of Independence) แตอยางไรก็ตาม ในชวงศตวรรษที่ 19
เกิดประชาธิปไตยประชาชน หรือที่เรียกวา สังคมนิยมประชาธิปไตย (Socialist Democracy) ขึ้น
พัฒนาการทางการเมืองการปกครองที่ไดผลที่สุด คือประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งทําให
ประชาธิปไตยไดแพรหลายไปทั่วโลก ในปจจุบันคําวาประชาธิปไตยสรุปได 2 ความหมายคือ
1. ประชาธิปไตยในดานการปกครอง หมายถึงระบอบการปกครองที่ประชาชนมีสิทธิ
และอํานาจในการมีสวนรวมในการปกครองตนเอง อํานาจอธิปไตยอันเปนอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศนั้น เปนของประชาชนหรือมาจากประชาชน
2. ประชาธิปไตยในดานการดําเนินชีวิต หมายถึง การดําเนินชีวิตของประชาชนโดย
เสรีภายในกรอบอันชอบธรรมของสังคม รวมทั้งความสัมพันธตาง ๆ ระหวางมนุษยที่เปนไป
ในลักษณะที่ไมเอารัดเอาเปรียบหรือกดขี่ขมเหงตอกัน และการยึดหลักการที่ถูกตอง มีเหตุผล
ในการคิดการประกอบการ และการปฏิบัติตอกันระหวางบุคคล
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พระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตยของไทย
ตั้ ง แต ส มั ย ที่ สุ โ ขทั ย เป น ราชธานี พ ระมหากษัต ริยทรงปกครอง และทรงบัญญัติ
กฎเกณฑขึ้นใชภายในชาติ ทรงดูแลใหประชาชนปฏิบัติตามกฎเกณฑนั้น ๆ ตลอดจนทรงมีหนาที่
ตัดสินความเมื่อเกิดขอพิพาท พระมหากษัตริยจึงมีอํานาจทั้งสามคือ นิติบัญญัติ บริหาร และ
ตุลาการ โดยยึดหลักทศพิธราชธรรมและเมตตาธรรมที่มีตอประชาชน ในสมัยอยุธยาบานเมือง
ขยายตัวทั้งดานดินแดนและจํานวนประชากร ตลอดจนไดรับอิทธิพลจากชาติอื่น ๆ ฐานะของ
พระมหากษัตริยเปลี่ยนเปนสมมติเทพ คือเปนเทพเจาจุติลงมาปกครองแผนดิน
ความเปนประชาธิปไตยของพระมหากษัตริยไทย เริ่มตั้งแตการขึ้นครองราชสมบัติ
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ซึ่งพระมหากษัตริยอยูในฐานะสมมติเทพ ขึ้นครองราชยโดยการสืบ
สัน ตติว งษต ามลําดับในกฎมนเทียรบาล ซึ่งมีมาตั้งแตสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตาม
พระราชพงศาวดารระบุ ว า ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม บุ ค คลฝ า ยต า ง ๆ มี
สมณพราหมณาจารย มุขมนตรี กวีราช นักปราชญราชบัณฑิต และพระโหราราชครู แมบางรัชกาล
ที่ขึ้นครองราชสมบัติโดยพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริยองคกอน ยังตองมีการรับรอง
ในที่ประชุมของบุคคลฝายตาง ๆ ดวย เมื่อการปกครองเปลี่ยนเปนระบอบประชาธิปไตยการขึ้น
ครองราชสมบัติของมหากษัตริยไทย ยังคงเปนไปตามกฎมนเทียรบาลวาดวยการสืบสันตติวงศ
และไดรับการรับรองเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่งเปนผูแทนของประชาชน
เมื่อแนวคิดในการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด
ในการปกครองประเทศแพรเขามา ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ไดรับอิทธิพลนี้ จึงเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ขึ้น มีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ โดยพระมหากษัตริยดํารงตําแหนงประมุขของประเทศ ทรงอยูเหนือการเมือง
และความขัดแยงทั้งปวง ทรงเปนที่เคารพสักการะ เปนศูนยรวมจิตใจของคนทั้งชาติ และเปนผูที่
รักษาและปกปองผลประโยชนของประเทศชาติโดยสวนรวม
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ใบความรูที่ 2

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
สาระสําคัญ
ประชาธิปไตย มาจากคําวา ประชา + อธิปไตย (ประชา = ประชาชน, อธิปไตย =
อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ) ประชาธิปไตย จึงหมายถึงอํานาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศของประชาชน กลาวคือ ประชาชนทั้งปวงทําหนาที่ปกครองตนเอง เพื่อผลประโยชนและ
ความผาสุกของตนเอง
ประชาธิปไตย มาจากคําวา ประชา + อธิปไตย (ประชา = ประชาชน, อธิปไตย =
อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ) ประชาธิปไตย จึงหมายถึงอํานาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศของประชาชน
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเปนการปกครองซึ่งประชาชนมีอํานาจสูงสุด
ในการปกครองประเทศ คือ ประชาชนทั้งปวงทําหนาที่ปกครองตนเอง เพื่อผลประโยชนและความ
ผาสุกของตนเอง
รูป แบบของประชาธิปไตย รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีหลาย
รู ป แบบ แต ล ะรู ป แบบมี ร ายละเอี ย ดแตกตางกัน เชน แตกตางกันในรูปแบบของประมุข
ของประเทศบางประเทศมีประมุขเปนพระมหากษัตริย บางประเทศมีประมุขเปนประธานาธิบดี
หรือแตกตางกันในรูปแบบของระบบการใชอํานาจปกครอง บางประเทศปกครองในระบบรัฐสภา
มี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป น หั ว หน า ผู บ ริ ห ารประเทศภายใตการควบคุมดูแลของสภาผูแทนราษฎร
บางประเทศปกครองในระบบประธานาธิบดีผูมีอํานาจเต็ม คือ เปนทั้งประมุขของประเทศและเปน
ผูบริหารประเทศพรอม ๆ กัน โดยไมขึ้นตอสภาผูแทนราษฎร สภาผูแทนราษฎรมีหนาที่เพียงออก
กฎหมายเทานั้น
รูป แบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบงเปน 2 ประเภท คือ เสรีนิยม
ประชาธิปไตย และประชาธิปไตยประยุกต
ระบอบประชาธิปไตย แบงเปน 3 ระบบ คือ
1. ระบบประธานาธิบดี เปนประมุขของรัฐและฝายรัฐบาลพรอมกัน ประธานาธิบดี
รับผิดชอบแตเพียงผูเดียว
2. ระบบรัฐสภา ประมุขของประเทศอาจเปนพระมหากษัตริย หรือประธานาธิบดี
สวนฝายรัฐบาลมีนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ
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3. ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา ประชาชนเลือกประธานาธิบดีโดยตรง โดย
นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนา พรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงขางมากในรัฐสภา ทั้งนี้ประธานาธิบดี
มีอํานาจเหนือนายกรัฐมนตรี
หลั ก การของประชาธิ ป ไตย แม ป ระเทศต า ง ๆ ที่ มี ก ารปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยจะมีรูปแบบการปกครองแตกตางกันไปบาง แตหลักการใหญจะเหมือนกัน คือ
ประชาชนปกครองตนเองโดยประชาชนทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ภายใต
กฎหมายซึ่งบัญญัติขึ้นตามเสียงสวนใหญของประชาชน มีหลักการที่สําคัญคือ
1. เปนอํานาจของปวงชน
2. ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารประเทศ
3. การปกครองตองถือเสียงขางมาก
4. ประชาชนตองมีสิทธิและเสรีภาพ
5. หลักความเสมอภาค

การใชอํานาจในการปกครองของปวงชนชาวไทยในการปกครองประเทศมีดังนี้
1. การออกกฎหมาย
2. การแสดงความตองการในระบอบประชาธิปไตยในดานตาง ๆ

การออกกฏหมายมีขั้นตอนดังตอไปนี้

1. คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกผูแทนราษฎรเปนผูเสนอรางกฏหมายตอ
สภาผูแทนราษฎร
2. วุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนั้นตอจากสภาผูแทนราษฎร

การแสดงความตองการในระบอบประชาธิปไตย มีดังนี้
1. การควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยรัฐสภา ซึ่งถือวาเปนตัวแทน
ของประชาชนทําไดดังนี้ คือ
1.1 ซักถามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
1.2 ตั้งกระทูถามหรือเรงรัดใหคณะรัฐมนตรีดําเนินงานที่เรงดวนได
ลงมติไมไววางใจในคณะรัฐมนตรีได หากเห็นวาดําเนินงานไมถูกตอง
1.3 ลงมติไมไววางใจในคณะรัฐมนตรีได หากเห็นวาดําเนินงานไมถูกตอง
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2. การเลือกตั้ง ซึ่งถือวาเปนกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมในการปกครองประเทศมี
หลักเกณฑดังตอไปนี้ คือ
2.1. ประชาชนทุกคนมีอิสระที่จะออกเสียงเลือกตั้งผูแทน
2.2. ผูแทนราษฎรอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป
2.3. มีการเลือกตั้งอยางบริสุทธิ์
2.4. มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไดทั้งชายและหญิง
2.5. ทุกคนมีสิทธิออกเสียงได 1 เสียงเทานั้น
2.6. มีการลงคะแนนเสียงในที่ลับ
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การไดมาซึ่งอํานาจและการใชอํานาจของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ชั้น……………….. กลุมที่…………

ใบงานที่ 1
การใชอํานาจในการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยสามารถกระทําได
ดังตอไปนี้ คือ
……………………………………………………………………………………………………

เฉลยใบงานที่ 1
1. การออกกฎหมาย
2. การแสดงความตองการในระบอบประชาธิปไตยในดานตาง ๆ
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การไดมาซึ่งอํานาจและการใชอํานาจของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ชั้น……………….. กลุมที่…………

ใบงานที่ 2
การออกกฎหมายมีขั้นตอนดังตอไปนี้ คือ
……………………………………………………………………………………

เฉลยใบงานที่ 2
1. คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอสภาผูแทน
2. วุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนั้นตอจากสภาผูแทนราษฎร
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การไดมาซึ่งอํานาจและการใชอํานาจของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ชั้น……………….. กลุมที่…………

ใบงานที่ 3
การควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยรัฐสภากระทําไดอยางไรบาง
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

เฉลยใบงานที่ 3
1. ซักถามนโยบายของรัฐบาล
2. ตั้งกระทูถามหรือเรงรัดใหคณะรัฐมนตรีดําเนินงานที่เรงดวนได
3. ลงมติไมไววางใจในคณะรัฐมนตรีได หากเห็นวาดําเนินงานไมถูกตอง
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การไดมาซึ่งอํานาจและการใชอํานาจของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ชั้น……………….. กลุมที่…………

ใบงานที่ 4
การเลือกตั้งที่ถือวาเปนกิจกรรมที่แสดงถึงการมีสวนรวมในการปกครองประเทศ
มีหลักเกณฑอยางไรบาง (บอกมา 4 ขอ)............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………...

เฉลยใบงานที่ 4
1. ประชาชนทุกคนมีอิสระที่จะออกเสียงเลือกตั้งผูแทน
2. ผูแทนราษฎรอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป
3. มีการเลือกตั้งอยางบริสุทธิ์
4. มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไดทั้งชายและหญิง
5. ทุกคนมีสิทธิออกเสียงได 1 เสียงเทานั้น
6. มีการลงคะแนนเสียงในที่ลับ
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แบบทดสอบยอย ฉบับที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เรื่อง สิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
คําชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ เวลา 10 นาที
2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษคําตอบ ขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
จุดประสงคนําทางที่ 1 สามารถบอกหลักการวิธีการแบบประชาธิปไตย และลักษณะสําคัญของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขได
1. ขอใดมีความจําเปนมากที่สุดตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก. การรวมพรรคการเมือง
ข. การแตงตั้งผูบริหารประเทศ
ค. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ง. การแสดงออกถึงอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
2. ประโยชนของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนาจะไดแกขอใด
ก. ทําใหประเทศทันสมัย
ข. ชวยใหประเทศมีเอกราชอธิปไตย
ค. ชวยใหประชาชนมีเสรีภาพและความเสมอภาค

ง. ชวยใหประชาชนมีความรู ความสามารถในดานตาง ๆ

3. ขอใดกลาวถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยไดถูกตองที่สุด
ก. การปกครองที่เปนไปตามมติของมหาชน
ข. การปกครองโดยคนสวนใหญของประเทศ
ค. การปกครองของตัวแทนประชาชนที่ไดรับการเลือกตั้ง
ง. การปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
4. ขอใดเปนวิธีการตัดสินความคิดเห็นตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ก. การตัดสินโดยนายกรัฐมนตรี
ข. การตัดสินโดยเลขาธิการพรรคฝายรัฐบาล
ค. การตัดสินดวยคะแนนเสียงสวนมาก
ง. การตัดสินโดยพระมหากษัตริยประมุขของประเทศ
5. ขอใดกลาวผิดจากความเปนจริงเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย
ก. เปนระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
ข. รัฐสภา มีสภาผูแทนราษฎรเพียงสภาเดียว
ค. มีพระมหากษัตริยเปนประมุขสูงสุดของประเทศ
ง. มีนายกรัฐมนตรีมาจากหัวหนาพรรคการเมืองที่มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากที่สุด
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6. เพราะเหตุใดการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงไดรับความนิยมมากกวารูปแบบ
การปกครองอื่น
ก. การรับแบบอยางมาจากอารยประเทศ
ข. การใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชนโดยไมจํากัด
ค. การใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชนอยางกวางขวาง
ง. การมีหลักการที่ตรงขางกับลัทธิคอมมิวนิสต
7. "ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขอยูภายใต
รัฐธรรมนูญ" ขอความใดผิดขอเท็จจริงตามขอความดังกลาว
ก. ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ
ข. อํานาจสูงสุดเปนของปวงชนชาวไทย
ค. อํานาจอธิปไตยเปนของรัฐบาลไทย
ง. ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง
8. ขอใดคือหัวใจสําคัญของการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก. พระมหากษัตริย
ข. รัฐธรรมนูญ
ค. รัฐสภาและการเลือกตั้ง

ง. การมีสวนรวมของประชาชน

9. สุภาษิตในขอใดตรงกับหลักการประชาธิปไตยมากที่สุด
ก. ทําตามใจ คือไทยแท
ข. สวนใหญวาอยางไร ก็วาตามกัน
ค. ทําตามสวนใหญ แตอยาลืมสวนนอย
ง. เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตาตาม
10. ขอใดมิใชวิธีการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก. การปฏิวัติ
ข. การยุบสภา
ค. การประทวง
ง. การประชุมลงมติ

1. ค

2. ค

3. ง

เฉลยแบบทดสอบยอย ฉบับที่ 1
4. ค 5. ข 6. ค 7. ค 8. ง

9. ค

10. ก
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แผนการสอนกลุมทดลอง
โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (เทคนิค STAD)
เรื่อง อํานาจอธิปไตย, รัฐธรรมนูญ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

แผนการสอนที่ 2
จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)

สาระสําคัญ

อํานาจอธิปไตย คืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ มาจากประชาชนชาวไทย
แบงเปนสามอํานาจ ไดแก อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายอื่นจะขัดแยงกับรัฐธรรมนูญมิได
สิ่งที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดแก บทบัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง วิธีการใชอํานาจ
อธิปไตย และบทบัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพ และกําหนดหนาที่ของประชาชนไว เพื่อปกปอง
คุมครองใหประชาชนทุกคนสามารถดําเนินชีวิตไดดวยความสงบสุข
1. จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของอํานาจอธิปไตย อัน
เปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศได และความสําคัญของรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูง
สุดในการปกครองประเทศได
2. จุดประสงคนําทาง
2.1 อธิบายความหมาย ความสําคัญของอํานาจอธิปไตย อันเปนอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศได
2.2 อธิบายความหมาย ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ อันเปนกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศได
เนื้อหา

ความหมาย และความสําคัญของอํานาจอธิปไตย , รัฐธรรมนูญ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นเตรียมผูเรียน
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ
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1.2 ครูชี้แจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม เปาหมายของการทํางานรวมกัน
ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม เชน พูดเสียงเบา ๆ การรับฟงความคิดเห็น
ของเพื่อน ฯลฯ
2. ขั้นสอนเนื้อหาสาระ
2.1 ใหนักเรียนชวยกันบอกความหมาย คําวา อํานาจอธิปไตย และรัฐธรรมนูญ
เชน อํานาจอธิปไตย หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ แบงเปน 3 ลักษณะ คือ อํานาจ
นิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ กฎหมายอื่นจะขัดแยงกับรัฐธรรมนูญมิได
2.2 ครูตรวจสอบความรูเดิมโดยใหนักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบ ตอไปนี้
2.2.1. อํานาจอธิปไตย หมายถึง
แนวคําตอบ อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
2.2.2. แบงอํานาจอธิปไตยออกเปน 3 อํานาจ ไดแก
แนวคําตอบ 1. อํานาจนิติบัญญัติ 2. อํานาจบริหาร 3. อํานาจตุลาการ
2.2.3. ประเทศไทยไดรับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกเมื่อใด
แนวคําตอบ 10 ธันวาคม 2475
2.3 ครูนําใบความรูที่ 3 อํานาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญ ใหนักเรียนอานทําความ
เขาใจ และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ
2.3.1 อํานาจอธิปไตย แบงแยกเปน 3 อํานาจไดแก
แนวคําตอบ
1. อํานาจนิติบัญญัติ หมายถึง อํานาจในการออกกฎหมายเพื่อปกครอง
ดูแลประชาชนใหดํารงชีวิตอยูดวยความสงบเรียบรอย
2. อํานาจบริหารหมายถึง อํานาจในการดําเนินการปกครองดูแล
ประชาชนและพัฒนาชาติบานเมืองใหเปนไปตามที่กําหนดไวในตัวบทกฎหมาย
3. อํานาจตุลาการ หมายถึง อํานาจในการตัดสินพิพากษาอรรถคดีและ
ขอพิพาททั้งหลายดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ตามกระบวนการยุติธรรมที่กฎหมายกําหนดไว

189
2.3.1 รัฐธรรมนูญไทย บัญญัติวา อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริยใชอํานาจนิติบัญญัติ ทางใด
แนวคําตอบ สภาผูแทนราษฏร
พระมหากษัตริยใชอํานาจบริหาร ทางใด
แนวคําตอบ คณะรัฐมนตรี
พระมหากษัตริยใชอํานาจตุลาการ ทางใด
แนวคําตอบ ศาล
2.3.2 สิ่งที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับเรื่องใด
แนวคําตอบ รูปแบบการปกครอง วิธีใชอํานาจอธิปไตย วิธีการควบคุม
การใชอํานาจ และการศาลกําหนด สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของประชาชน เพื่อใหประชาชน
ทุกคนสามารถดําเนินชีวิตไปดวยความสงบสุข
2.4 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูที่ 3 เพิ่มเติม และสรุปประเด็น ยกตัวอยาง
2.5 ครูนําใบความรูที่ 4, 5 ความเปนมาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ประเทศไทย และพระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตย ใหนักเรียนอานทําความเขาใจและ
ใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ
2.5.1 กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประเทศไทยปกครองโดย
ระบอบการปกครองแบบใด
แนวคําตอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย
2.5.2 คณะบุคคลที่ทําการยึด อํานาจการปกครองจากพระมหากษัต ริยคือ
คณะใด และประกอบดวยหนวยงานฝายใดบาง
แนวคําตอบ คณะราษฎร ประกอบดวย นายทหารบก ทหารเรือ และ
ขาราชการพลเรือน
2.6 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูที่ 4, 5 เพิ่มเติมและสรุปประเด็น
2.7 ครูตรวจสอบความเขาใจโดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนังและสุมใหนักเรียน
ตอบคําถามตอไปนี้
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การที่กลาววา “พระมหากษัตริยไทยทรงอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ แตสาเหตุใด
พระองคจึงทรงไวในพระราชฐานะพิเศษ ที่ผูใดจะละเมิด กลาวหา หรือฟองรองพระองคใน
ทางใด ๆ มิได
แนวคําตอบ สาเหตุที่พระมหากษัตริยไทยทรงไวในพระราชฐานะพิเศษที่ผูใด
จะละเมิด กลาวหา หรือฟองรองมิได เนื่องจากพระองค ทรงดํารงตําแหนงประมุขสูงสุดของ
ชาติไทย อันเปนที่เคารพสักการะของประชาชน โดยทั่วไปพระมหากษัตริยจะไมทรงกระทําผิด
เปนอันขาด เพราะการปฏิบัติพระราชกิจตาง ๆ จะตองมีผูรับสนองพระบรมราชโองการ ถามีขอ
บกพรองหรือผิดพลาดใด ๆ ผูรับสนองพระบรมราชโองการ จะเปนผูรับผิดชอบแทนองคพระ
มหากษั ต ริ ย แ ละพระองค จึ ง ทรงอยู เ หนื อ การเมื อ งและกฎหมายอื่น แตอยูภ ายใตกฎหมาย
รัฐธรรมนูญเทานั้น
3. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมละ 4 คน ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน
3.2 ครูแจกเอกสารหมายเลข 2 ใหแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 3, 4, 5 และทํา
ใบงาน ที่ 5, 6 โดยฝกกับคูของตนจนสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน
4. ขั้นทดสอบยอย
ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล จํานวน 10 ขอ ใชเวลา 10 นาที
นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับคะแนนพื้นฐานและหาคะแนนพัฒนาของกลุม
5. ขั้นการประเมินผลและมอบรางวัล
5.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน
5.2 ครูประเมินผลการทํางานของกลุม
5.3 ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนไดตามเกณฑ
6. สื่อการเรียนการสอน
6.1 บัตรคําถาม กระเปาผนัง
6.2 ใบความรูที่ 3 , 4 , 5 ใบงานที่ 5 , 6
แบบทดสอบยอย ฉบับที่ 2
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แผนการสอนกลุมควบคุม โดยใชวิธีสอนตามแนวคูมือครู
เรื่อง อํานาจอธิปไตย, รัฐธรรมนูญ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

แผนการสอนที่ 2
จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)

สาระสําคัญ
อํานาจอธิปไตย คืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ มาจากประชาชนชาวไทย
แบงเปนสามอํานาจ ไดแก อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายอื่นจะขัดแยงกับรัฐธรรมนูญมิได
สิ่งที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดแก บทบัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง วิธีการใชอํานาจ
อธิปไตย และบทบัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพ และกําหนดหนาที่ของประชาชนไว เพื่อปกปอง
คุมครองใหประชาชนทุกคนสามารถดําเนินชีวิตไดดวยความสงบสุข
1. จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของอํานาจอธิปไตย อัน
เปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศได และความสําคัญของรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูง
สุดในการปกครองประเทศได
2. จุดประสงคนําทาง
2.1 อธิบายความหมาย ความสําคัญของอํานาจอธิปไตย อันเปนอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศได
2.2 อธิบายความหมาย ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ อันเปนกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศได
เนื้อหา

ความหมาย และความสําคัญของอํานาจอธิปไตย , รัฐธรรมนูญ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ
1.2 ครูนําแผนภูมิแสดงถึง การแบงอํานาจอธิปไตย ออกเปน 3 ทางมาแสดงให
นักเรียนดู และใหนักเรียนชวยกันบอกวาแตละอํานาจนั้นใชผานทางใดบาง
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1.3 ครูแบงกลุมนักเรียนเปน 6 กลุม กลุมละ 6 – 7 คน เพื่อรวมมือกันศึกษา
ทําความเขาใจ อภิปรายและชวยกันทํางานกลุม
2. ขั้นสอน
2.1 ใหนักเรียนชวยกันบอกความหมาย คําวา อํานาจอธิปไตย และรัฐธรรมนูญ
เชน อํานาจอธิปไตย หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ แบงเปน 3 ลักษณะ คือ อํานาจ
นิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ สวน รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ กฎหมายอื่นจะขัดแยงกับรัฐธรรมนูญมิได
2.2 ครูตรวจสอบความรูเดิมโดยใหนักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบ ตอไปนี้
1. อํานาจอธิปไตย หมายถึง
แนวคําตอบ อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
2. แบงอํานาจอธิปไตยออกเปน 3 อํานาจ ไดแก
แนวคําตอบ 1. อํานาจนิติบัญญัติ 2. อํานาจบริหาร 3. อํานาจตุลาการ
3. ประเทศไทยไดรับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกเมื่อใด
แนวคําตอบ 10 ธันวาคม 2475
2.3 ครูนําใบความรูที่ 3 อํานาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญ ใหนักเรียนอานทําความ
เขาใจ และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ
อํานาจอธิปไตย แบงแยกเปน 3 อํานาจไดแก
แนวคําตอบ
1. อํานาจนิติบัญญัติ หมายถึง อํานาจในการออกกฎหมายเพื่อปกครอง
ดูแลประชาชนใหดํารงชีวิตอยูดวยความสงบเรียบรอย
2. อํานาจบริหาร หมายถึง อํานาจในการดําเนินการปกครองดูแล
ประชาชนและพัฒนาชาติบานเมืองใหเปนไปตามที่กําหนดไวในตัวบทกฎหมาย
3. อํานาจตุลาการ หมายถึง อํานาจในการตัดสินพิพากษาอรรถคดีและ
ขอพิพาททั้งหลายดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ตามกระบวนการยุติธรรมที่กฎหมายกําหนดไว
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4. รัฐธรรมนูญไทย บัญญัติวา อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริยใชอํานาจนิติบัญญัติ ทางใด
แนวคําตอบ สภาผูแทนราษฏร
พระมหากษัตริยใชอํานาจบริหาร ทางใด
แนวคําตอบ คณะรัฐมนตรี
พระมหากษัตริยใชอํานาจตุลาการ ทางใด
แนวคําตอบ ศาล
5. สิ่งที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับเรื่องใด
แนวคําตอบ รูปแบบการปกครอง วิธีใชอํานาจอธิปไตย วิธีการควบคุม
การใชอํานาจ และการศาลกําหนด สิทธิ เสรีภาพ และหนาที่ของประชาชน เพื่อใหประชาชน
ทุกคนสามารถดําเนินชีวิตไปดวยความสงบสุข
2.4 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูที่ 3 เพิ่มเติม และสรุปประเด็น ยกตัวอยาง
2.5 ครูนําใบความรูที่ 4, 5 ความเปนมาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน
ประเทศไทย และพระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตย ใหนักเรียนอานทําความเขาใจและ
ใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ
1. กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประเทศไทยปกครองโดย
ระบอบการปกครองแบบใด
แนวคําตอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย
2. คณะบุคคลที่ทําการยึดอํานาจการปกครองจากพระมหากษัตริยคือ คณะใด
และประกอบดวยหนวยงานฝายใดบาง
แนวคําตอบ คณะราษฎร ประกอบดวย นายทหารบก ทหารเรือ และ
ขาราชการพลเรือน
2.6 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูที่ 4,5 เพิ่มเติม สรุปประเด็น และยกตัวอยาง
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3. ขั้นสรุป
3.1 ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปความหมาย ความสําคัญของอํานาจอธิปไตย อันเปน
อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศได และสรุปความหมาย ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ อัน
เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ตามความเขาใจของนักเรียน และสุมใหนักเรียน
ออกมาสรุปโดยการนําเสนอหนาชั้นเรียน ดังตอไปนี้
การที่กลาววา “พระมหากษัตริยไทยทรงอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ แต
สาเหตุใดพระองคจึงทรงไวในพระราชฐานะพิเศษ ที่ผูใดจะละเมิด กลาวหา หรือฟองรองพระองค
ในทางใด ๆ มิได
แนวคําตอบ สาเหตุที่พระมหากษัตริยไทยทรงไวในพระราชฐานะพิเศษที่ผูใด
จะละเมิด กลาวหาหรือฟองรองมิไดเนื่องจากพระองค ทรงดํารงตําแหนงประมุขสูงสุดของชาติ
ไทย อันเปนที่เคารพสักการะของประชาชน โดยทั่วไปพระมหากษัตริยจะไมทรงกระทําผิดเปนอัน
ขาด เพราะการปฏิบัติพระราชกิจตาง ๆ จะตองมีผูรับสนองพระบรมราชโองการ ถามีขอบกพรอง
หรือผิดพลาดใด ๆ ผูรับสนองพระบรมราชโองการ จะเปนผูรับผิดชอบแทนองคพระมหากษัตริย
และพระองคจึงทรงอยูเหนือการเมืองและกฎหมายอื่น แตอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญเทานั้น
3.2 ใหนักเรียนทําใบงานที่ 4, 5, 6
4. ขั้นวัดประเมินผล
4.1 สังเกตการรวมมือกันทํางานและตอบคําถามในหองเรียน
4.2 ตรวจผลงานจากการทําใบงานที่ 4, 5, 6 และเรียกนักเรียนที่ยังไมเขาใจ
มาสอนซอมเสริมนอกเวลา
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เอกสารหมายเลข 2
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมสัมฤทธิ์ (เทคนิค STAD)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง
1. เอกสารนี้ประกอบดวยใบความรูที่ 3, 4, 5 และใบงานที่ 5, 6
2. ใหแตละกลุมศึกษาเนื้อหาจากใบความรูและใบงาน ใชเวลา 25 นาที
กิจกรรม

1. เลือกประธานและเลขากลุม ตั้งชื่อกลุม แบงหนาที่โดยเนนความรวมมือและ
ชวยเหลือกันดานการเรียน
2. ศึกษาใบความรูรวมกันและซักถามจนแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจ
เนื้อหาอยางชัดเจน (15 นาที)
3. ฝกทักษะจากใบงาน 1 ชุด ตอผูเรียน 2 คน โดยใหนักเรียนฝกกับคูของตนและ
ซักถามกันจนแนใจวาคูของตนมีความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน พยายามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และชวยเหลือเพื่อใหสมาชิกทุกคนในกลุมปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จตามเปาหมายพรอมๆกัน(10 นาที)
4. ทําแบบทดสอบยอย ฉบับที่ 1 จํานวน 10 ขอ ใชเวลา (10 นาที)
5. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย
6. เมื่อจบกิจกรรมแลว ใหประธานกลุมเก็บรวบรวมวัสดุอุปกรณตาง ๆใหเรียบรอย
แลวนําสงครู
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อํานาจอธิปไตย

ใบความรูที่ 3

สาระสําคัญ

อํานาจอธิปไตย คืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ มาจากประชาชนชาวไทย
แบงเปนสามอํานาจ ไดแก อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายอื่นจะขัดแยงกับรัฐธรรมนูญมิได
สิ่งที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดแก บทบัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง วิธีการใชอํานาจ
อธิปไตย และบทบัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพ และกําหนดหนาที่ของประชาชนไว เพื่อปกปอง
คุมครองใหประชาชนทุกคนสามารถดําเนินชีวิตไดดวยความสงบสุข
อํานาจอธิปไตย
อํานาจอธิปไตย คือ อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยทั่วไปแยกใชเปน
สามลักษณะ คือ อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ
อํานาจนิติบัญญัติ คือ อํานาจในการออกกฎหมายเพื่อปกครองดูแลประชาชนใหดํารง
ชีวิตอยูดวยความสงบเรียบรอย และพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา
อํานาจบริหาร คือ อํานาจในการดําเนินการปกครองดูแลประชาชนและพัฒนาชาติ
บานเมืองใหเปนไปตามที่กําหนดไวในตัวบทกฎหมาย
อํานาจตุลาการ คือ อํานาจในการตัดสินพิพากษาอรรถคดีขอพิพาททั้งหลายทั้งปวง
ดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมตามกระบวนการยุติธรรมที่กฎหมายกําหนดไว เพื่อใหบานเมืองมีความ
สงบสุขรมเย็น
วิธีก ารของประชาธิปไตย เนื่องจากประชาชนมีจํานวนมากยอมไมสามารถรวม
ประชุม หรือรวมทําหนาที่ตาง ๆ ในการปกครองไดดวยตนเองหมดทุกคน จําเปนตองหาวิธี
มอบอํานาจใหบุคคลหรือคณะบุคคลเปนผูทําหนาที่แทนตน วิธีที่นิยมใชกันทั่วไปคือเลือกผูแทน
ซึ่งเรียกวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไปจัดตั้งคณะผูปกครองประเทศ ซึ่งเรียกวา คณะรัฐบาล
ผูแทนราษฎรเหลานั้นมีหนาที่ควบคุมดูแลการบริหารกิจการตาง ๆ ของประเทศใหเปนไปตาม
ความตองการของประชาชนทั้งปวง
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หนวยราชการ มีหนาที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งดังนี้ คือ
1 กระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดเขตเลือกตั้งและจํานวนสมาชิกสหภาพผูแทน
ราษฎรในเขตนั้น ๆ
2. ผูวาราชการจังหวัดเปนผูกําหนด - หนวยเลือกตั้ง
- วิธีลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
- การตรวจและการนับคะแนน
3. นายอําเภอเปนผูจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งวิธีควบคุมดูแลการบริหารของ คณะ
รัฐบาลยอมเปนไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของแตละประเทศ เชน รัฐธรรมนูญจะกําหนดวา
ประมุขของประเทศเปนใครดํารงตําแหนงไดอยางไร คณะรัฐบาลและผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาที่
แคไหน อยูในตําแหนงนานเทาใด วิธีออกกฎหมายมีขั้นตอนอยางไร เปนตน
โดยหลักการแลว กฎหมายรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นโดยประชาชน (หรือผูแทน) มาประชุม
ตกลงกัน ซึ่งเปนธรรมดาวาในบางเรื่องผูรวมประชุมอาจมีความเห็นไมตรงกัน จําเปนตองอภิปราย
ชี้แจงขอดีขอเสียตามความเห็นของแตละฝาย แลวลงคะแนนเสียงตัดสิน ฝายใดมีเสียงขางมากก็ยึด
ตามความเห็นของฝายนั้น ฝายที่แพคะแนนเสียงก็ยินยอมรับความเห็นของฝายชนะ ซึ่งเรียกวา
หลักเสียงขางมากหรือเสียงสวนใหญ ในขณะเดียวกันก็ยอมรับสิทธิของฝายขางนอยดวย ซึ่งหลักนี้
ถือวามีความสําคัญมากหลักหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญไทยไมวาฉบับใดจะบัญญัติวา อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยทางสถาบันการปกครองทั้งสาม คือ
1. ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติ ทางสภาผูแทนราษฎร
2. ทรงใชอํานาจบริหาร ทางคณะรัฐมนตรี
3. ทรงใชอํานาจตุลาการ ทางศาล
การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติวาอํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย หมายความวา
ประชาชนชาวไทยเปนผูใชอํานาจปกครองประเทศ ตามวิธีการที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
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สิ่งที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เนื่องจากรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ดังนั้น นอกจากจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง วิธีใชอํานาจอธิปไตย วิธีควบคุม
การใชอํานาจและการศาลแลว ยังมีบทบัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพ และกําหนดหนาที่ของ
ประชาชนไวดวย ทั้งนี้เนื่องจากในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนเปน สิ่งสําคัญที่จะตองปกปองคุมครอง เพื่อใหประชาชนทุกคนสามารถดําเนินชีวิต
ไปไดดว ยความสงบสุข ปราศจากความหวาดกลัวใชอํานาจอยางผิดทํานองคลองธรรมของผูใช
อํานาจรัฐในการบริหารประเทศพรอมกันนั้นก็กําหนดหนาที่ของประชาชนไวดวย เพราะรัฐให
ความคุมครองสิทธิเสรีภาพแกประชาชน ประชาชนทุกคนจึงตองตอบแทนรัฐดวยการทําหนาที่
ตาง ๆ เชน การเสียภาษี และการปองกันประเทศ เปนตน
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดบัญญัติใหประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพและหนาที่สําคัญ
นานาประการ
ในดานหนาที่ ใหประชาชนรักษาปกปองชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครอง
ระบอบประชาธิ ป ไตย มี ห น า ที่ ป อ งกั น ประเทศ รั บ ราชการทหาร ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
เสียภาษีอากร ชวยเหลืองานราชการและเขารับการศึกษาอบรมตามพระราชบัญญัติ
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ใบความรูที่ 4

ความเปนมาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย
สาระสําคัญ

อํานาจอธิปไตย คืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ มาจากประชาชนชาวไทย
แบงเปนสามอํานาจ ไดแก อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายอื่นจะขัดแยงกับรัฐธรรมนูญมิได
สิ่งที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดแก บทบัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง วิธีการใชอํานาจ
อธิปไตย และบทบัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพ และกําหนดหนาที่ของประชาชนไว เพื่อปกปอง
คุมครองใหประชาชนทุกคนสามารถดําเนินชีวิตไดดวยความสงบสุข
ประเทศไทยมี วิ วั ฒ นาการและพั ฒ นาการการปกครองมาหลายรู ป แบบ เช น
สมบูรณาญาสิทธิราชย เปนตน ในชวงระยะเวลาอันยาวนาน ระบบการปกครองของประเทศไดรับ
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสมกับกาลสมัย
การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยดํารงอยูจนถึง พ.ศ. 2475 จึงไดมีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 กลาวคือ
คณะราษฎรอันประกอบดวยนายทหารบก ทหารเรือ และขาราชการพลเรือน ไดทําการยึดอํานาจ
การปกครองจากพระมหากษัตริยเปนผลสําเร็จ และประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปน
ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข พระมหากษัตริยทรงอยูภายใตรัฐธรรมนูญ
อํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดเปนของปวงชนชาวไทย ดังนั้น ประชาชนสามารถมีสวนรวม
ในการปกครองตนเอง มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
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ใบความรูที่ 5

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข
สาระสําคัญ

อํานาจอธิปไตย คืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ มาจากประชาชนชาวไทย
แบงเปนสามอํานาจ ไดแก อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายอื่นจะขัดแยงกับรัฐธรรมนูญมิได
สิ่งที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดแก บทบัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง วิธีการใชอํานาจ
อธิปไตย และบทบัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพ และกําหนดหนาที่ของประชาชนไว เพื่อปกปอง
คุมครองใหประชาชนทุกคนสามารถดําเนินชีวิตไดดวยความสงบสุข
กอนวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ประเทศไทยปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ซึ่งเปนแบบที่เรียกกันทั่วไปวา กษัตริยอยูเหนือกฎหมาย คือ ทรงเปนผูออกกฎหมาย ทรงบริหาร
บานเมืองและทรงตัดสินคดีความดวยพระองคเอง เจานาย ขุนนาง ขาราชการ เปนเพียงกลไกที่
ปฏิ บั ติ ไ ปตามพระบรมราชโองการเท า นั้ น แม จ ะมี ร ะบบระเบี ย บการปฏิ บั ติ อ ยู บ า ง แต
พระมหากษัตริยก็ทรงไวซึ่งพระราชอํานาจที่ดําเนินการทั้งปวงดวยพระราชวินิจฉัยของพระองค
เอง ซึ่งเปนการปกครองที่เหมาะสมกับประเทศชาติในสมัยนั้น เนื่องจากราษฎรยังมีการศึกษานอย
ตอมาสภาพการณบานเมืองเปลี่ยนแปลงไป ราษฎรมีความรูความสามารถดีขึ้น และมีความเห็นวา
การปกครองแบบนี้เปนการลาสมัย เพราะปดกั้นมิใหราษฎรไดมีสวนรวมในการปกครอง จึงคิด
ที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเปดโอกาสใหราษฎรปกครองกันเอง
แนวคิดนี้ไดรับการสนับสนุนเห็นชอบกวางขึ้น จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 กลุมบุคคล
ที่เรียกวา คณะราษฎร ประกอบดวยฝายทหารและฝายพลเรือนมี พันเอกพระพหลพลพยุหเสนา
เปนหัวหนา ไดยึดอํานาจปกครองจากพระมหากษัตริย และประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข มีอํานาจตามที่รัฐธรรมนูญไดบัญญัติไว พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 7
ทรงเปนพระมหากษัตริยพระองคแรกที่ทรงอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช (ฉบับ
ชั่วคราวเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2475 และฉบับถาวรเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 หลังจากนั้น
ก็มีก ารเปลี่ยนแปลงปรับปรุงแกไขกฎหมายรัฐธรรมนูญใหเหมาะสมกับสภาพบานเมืองตาม
ยุคสมัยอีกหลายฉบับ)
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การไดมาซึ่งอํานาจและการใชอํานาจของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ชั้น……………….. กลุมที่…………

ใบงานที่ 5
หนวยราชการมีหนาที่ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอยางไรบาง......................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

เฉลยใบงานที่ 5
1. กระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดเขตเลือกตั้งและจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในเขตนั้น
2. ผูวาราชการจังหวัดเปนผู - กําหนดหนวยเลือกตั้ง
- กําหนดวิธีลงคะแนนเลือกตั้ง
- กําหนดการตรวจและการนับคะแนน
3. นายอําเภอเปนผูจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้ง
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การไดมาซึ่งอํานาจและการใชอํานาจของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ชั้น……………….. กลุมที่…………

ใบงานที่ 6
รัฐธรรมนูญปจจุบันไดบัญญัติใหประชาชน มีหนาที่สําคัญ คือ……………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

เฉลยใบงานที่ 6
1. ธํารงไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครองระบอบประชาประชาธิปไตย
2. ปองกันสอดสองดูแลและรายงานใหเจาหนาที่ของบานเมืองทราบถึงภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
แกประเทศได
3. รับราชการทหาร
4. ปฏิบัติตามกฏหมาย
5. เสียภาษีอากรตามกฏหมาย
6. รับการศึกษาอบรมตามที่กฏหมายกําหนด
7. ชวยเหลือราชการตามกฏหมายในยามคับขัน หรือยามสงคราม

แบบทดสอบยอย ฉบับที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
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เรื่อง สิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
คําชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ เวลา 10 นาที
2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษคําตอบ ขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
จุดประสงคนําทางที่ 2 สามารถอธิบายความหมาย ความสําคัญของอํานาจอธิปไตยอันเปนอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศได และอธิบายความหมาย ความสําคัญของรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศได
1. ขอใด หมายถึง "อํานาจอธิปไตย"
ก. ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ข. รัฐสภา รัฐสภา และรัฐธรรมนูญ
ค. สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ง. อํานาจนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ
2. ประชาชนมีหนาที่รักษารัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุด ของประเทศเพื่อจุดประสงคใด
ก. เพื่อรักษาสถาบันสูงสุดของชาติ
ข. เพื่อใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ค. เพื่อสรางความเปนปกแผนของประชาชนในประเทศ
ง. เพื่อความมั่นคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3. ขอใดไมสัมพันธกัน
ก. อํานาจบริหาร – การปกครองประเทศ
ข. อํานาจนิติบัญญัติ - การออกกฎหมาย
ค. อํานาจอธิปไตย - การบริหารราชการแผนดิน
ง. อํานาจตุลาการ - การพิพากษาคดี
4. อํานาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยเปนอํานาจที่เกี่ยวของกับบุคคลใดมากที่สุด
ก. ประชาชน
ข. ประธานรัฐสภา
ค. ขาราชการ พลเรือน
ง. ทหาร ตํารวจ
5. ขอใดเปนการแสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด
ก. เปนกฎหมายที่จะแกไขเพิ่มเติมมิได
ข. เปนกฎหมายที่มีบทลงโทษรุนแรงที่สุด
ค. เปนกฎหมายที่ออกโดยคณะบริหารประเทศ
ง. กฎหมายอื่น ๆ จะขัดแยงกับรัฐธรรมนูญมิได
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6. ขอใดเปนอํานาจสูงสุดที่มาจากปวงชน ตามระบอบประชาธิปไตย
ก. อํานาจบริหาร
ข. อํานาจนิติบัญญัติ
ค. อํานาจตุลาการ
ง. อํานาจอธิปไตย
7. อํานาจในการออกกฎหมายตามระบอบประชาธิปไตยที่ใชอยูในประเทศไทย คืออํานาจใด
ก. อํานาจบริหาร
ข. อํานาจนิติบัญญัติ
ค. อํานาจตุลาการ
ง. อํานาจอธิปไตย
8. การปกครองแบบประชาธิปไตยตองฟงเสียงประชาชน เพราะเหตุใด
ก. ประชาชนเปนผูเสียภาษีอากร
ข. ประชาชนเปนผูเลือกตนเขามา
ค. ประชาชนเปนผูกําหนดนโยบาย
ง. อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน
9. ตามระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยใชหลักกฏหมายใดในการปกครอง
ก. กฎหมายตราสามดวง
ข. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ค. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ง. คัมภีรพระมนูญศาสตร
10. ขอใดไมใชองคประกอบสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก. การเลือกตั้ง
ข. รัฐธรรมนูญ
ค. อํานาจอธิปไตย
ง. พระมหากษัตริย

1. ง

2. ง

3. ค

เฉลยแบบทดสอบยอย ฉบับที่ 2
4. ก 5. ง 6. ง 7. ข 8. ง

9. ข

10. ง
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แผนการสอนกลุมทดลอง
โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (เทคนิค STAD)
เรื่อง สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

แผนการสอนที่ 3
จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)

สาระสําคัญ

สิทธิ หมายถึง อํานาจอันชอบธรรมซึ่งบุคคลมีติดตัวมาแตกําเนิดในฐานะที่เกิดมาเปน
สมาชิกคนหนึ่งของประเทศ บุคคลยอมสามารถกระทําการตาง ๆ ไดตามความปรารถนาของตน
ตราบใดที่ไมละเมิดหรือทําอันตรายตอผูอื่น
เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระที่จะกระทําการใด ๆ ตามสิทธิที่มีอยู ผูใดจะบังคับมิให
กระทําหรือใหกระทําเปนอยางอื่นมิได
ความเสมอภาค หมายถึง การที่บุคคลยอมมีฐานะเสมอกันตามกฏหมาย ทุกคนมีสิทธิ
ที่จะไดรับความคุมครองจากรัฐเทาเทียมกัน
1. จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนตามที่
กฏหมายบัญญัติไว
2. จุดประสงคนําทาง
2.1 อธิบายความหมาย ความสําคัญ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน
2.2 วิเคราะหและยกตัวอยางการมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน
ในรูปแบบตาง ๆได
เนื้อหา
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นเตรียมผูเรียน
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ
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1.2 ครูชี้แจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม เปาหมายของการทํางานรวมกัน
ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม เชน พูดเสียงเบา ๆ การรับฟงความคิดเห็น
ของเพื่อน ฯลฯ
2. ขั้นสอนเนื้อหาสาระ
2.1 ครูทบทวนความรูเดิม โดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนัง และใหนักเรียน
ชวยกันบอกถึง ความหมายคําวา “สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค”
ตัวอยางเชน สิทธิ หมายถึง อํานาจอันชอบธรรมของบุคคลที่สามารถกระทําการตาง ๆ ไดตาม
ความปรารถนาของตน ตราบใดที่ไมละเมิดหรือทําอันตรายตอผูอื่น
เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระที่จะกระทําการใด ๆ ตามสิทธิที่มีอยู ผูใดจะบังคับมิให
กระทําหรือใหกระทําเปนอยางอื่นมิได
ความเสมอภาค หมายถึง การที่บุคคลยอมมีฐานะเสมอกันตามกฏหมาย ทุกคนมีสิทธิ
ที่จะไดรับความคุมครองจากรัฐเทาเทียมกัน
2.2 ครูต รวจสอบความรูเดิมโดยนําบัต รคําถามติด บนกระเปาผนังและใหนัก เรียน
ชวยกันคิดหาคําตอบ ตอไปนี้
2.2.1. สิทธิ หมายถึง
แนวคําตอบ อํานาจอันชอบธรรมของบุคคลที่สามารถกระทําการตาง ๆ ได
ตามความปรารถนาของตน ตราบใดที่ไมละเมิดหรือทําอันตรายตอผูอื่น
2.2.2. เสรีภาพ หมายถึง
แนวคําตอบ ความมีอิสระที่จะกระทําการใด ๆตามสิทธิที่มีอยูผูใดจะบังคับ
มิใหกระทําหรือใหกระทําเปนอยางอื่นมิได
2.2.3. ความเสมอภาค หมายถึง
แนวคําตอบการที่บุคคลยอมมีฐานะเสมอกันตามกฏหมายทุกคนมีสิทธิ
ที่จะไดรับความคุมครองจากรัฐเทาเทียมกัน
2.3 ครูนําใบความรูที่ 6 , 7 เรื่องสิทธิและขอจํากัดของสิทธิของประชาชนให
นักเรียนอานทําความเขาใจ และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ
2.3.1 คําวา สิทธิ ที่จะไดรับความเสมอภาคตามกฏหมาย หมายความวา
แนวคําตอบ ประชาชนชาวไทยทุกคนไมวาจะเปนหญิงหรือชาย ไมวาจะ
เกิดในตระกูลสูงหรือต่ํา ไมวาจะยากจนหรือมั่งมี ไมวาจะประกอบอาชีพใด ทุกคนมีสิทธิเสมอกัน
ยอมไดรับการคุมครองตามกฏหมายเทาเทียมกัน
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2.3.2 ยกตัวอยางสิทธิทางการเมือง
แนวคําตอบ เชน สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สิทธิรับสมัครเลือกตั้ง
และสิทธิลงคะแนนเสียงประชามติ เปนตน
2.3.3 ยกตัวอยางสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือจากรัฐ
แนวคําตอบ เชน การหาทนายความมาชวยในการตอสูคดี ในกรณีที่
ประชาชนชาวไทยผูถูกกลาวหาเปนผูยากไร และไมมีเงินพอที่จะหาทนายเองได
2.4 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูที่ 6 , 7 เพิ่มเติม และสรุปประเด็นยกตัวอยาง
2.5 ครูนําใบความรูที่ 8, 9 เรื่องสทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยใหนักเรียนอานทําความเขาใจและใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ
2.5.1 เสรีภาพ หมายถึง
แนวคําตอบ ความมีอิสระของบุคคลที่จะกระทําหรือไมกระทําการตาง ๆ
ไดโดยไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือไมขัดตอกฏหมาย
2.5.2 รัฐธรรมนูญไดบัญญัติคุมครองเสรีภาพของประชาชน ในดานใดบาง
แนวคําตอบ
1. เสรีภาพในการนับถือศาสนา
2. เสรีภาพในรางกาย
3. เสรีภาพในเคหสถาน
4. เสรีภาพในการพูด
5. เสรีภาพในการศึกษาวิทยาการตาง ๆ 6. เสรีภาพในการเดินทาง
7. เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม 8. เสรีภาพในการประกอบอาชีพ
9. เสรีภาพในการชุมนุม โดยปราศจากอาวุธ
10. เสรีภาพในการสงขาวสารทางไปรษณีย
2.6 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูที่ 8 เพิ่มเติม และสรุปประเด็นยกตัวอยาง
2.7 ครูตรวจสอบความเขาใจ โดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนังและสุมให
นักเรียนตอบคําถาม ดังนี้
การที่กลาววา “สิทธิ และ เสรีภาพ เปนสิ่งคูกัน นักเรียนเห็นดวยหรือไม” และให
ยกตัวอยาง มา 1 กรณี
แนวคําตอบ เห็นดวยกับการที่กลาววา สิทธิ และ เสรีภาพ เปนสิ่งคูกันเปน
อยางยิ่งเนื่องจากการที่ประชาชนจะมีเสรีภาพในสิ่งใด หรือเรื่องใด ก็จะตองมี สิทธิในเรื่องนั้นหรือ
สิ่งนั้นกอน เชน นายดําซื้อรถยนตมา 1 คัน ก็จะมีสิทธิในรถยนตคันนั้น และมีเสรีภาพที่จะทําอะไร
กับรถยนตคันนั้นก็ได
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3. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละคามสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมละ 4 คน ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน
3.2 ครูแจกเอกสารหมายเลข 3 ใหแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 6, 7, 8 และทํา
ใบงาน ที่ 7, 8, 9 โดยฝกกับคูของตนจนสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน
4. ขั้นทดสอบยอย
ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล จํานวน 10 ขอ ใชเวลา 10 นาที
นําคะแนนที่ไดจากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับคะแนนพื้นฐานและหาคะแนนพัฒนาของกลุม
5. ขั้นการประเมินผลและมอบรางวัล
5.2 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน
5.2 ครูประเมินผลการทํางานของกลุม
5.3 ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนไดตามเกณฑ
6. สื่อการเรียนการสอน
6.1 บัตรคําถาม กระเปาผนัง
6.2 ใบความรูที่ 6, 7, 8 ใบงานที่ 7, 8 , 9
6.3 แบบทดสอบยอย ฉบับที่ 3
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แผนการสอนกลุมควบคุม โดยใชวิธีสอนตามแนวคูมือครู
เรื่อง สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

แผนการสอนที่ 3
จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)

สาระสําคัญ
สิทธิ หมายถึง อํานาจอันชอบธรรมซึ่งบุคคลมีติดตัวมาแตกําเนิดในฐานะที่เกิดมาเปน
สมาชิกคนหนึ่งของประเทศ บุคคลยอมสามารถกระทําการตาง ๆ ไดตามความปรารถนาของตน
ตราบใดที่ไมละเมิดหรือทําอันตรายตอผูอื่น
เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระที่จะกระทําการใด ๆ ตามสิทธิที่มีอยู ผูใดจะบังคับมิให
กระทําหรือใหกระทําเปนอยางอื่นมิได
ความเสมอภาค หมายถึง การที่บุคคลยอมมีฐานะเสมอกันตามกฏหมาย ทุกคนมีสิทธิ
ที่จะไดรับความคุมครองจากรัฐเทาเทียมกัน
1. จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนตามที่
กฏหมายบัญญัติไว
2. จุดประสงคนําทาง
2.3 อธิบายความหมาย ความสําคัญ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน
2.4 วิเคราะหและยกตัวอยางการมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน
ในรูปแบบตาง ๆได
เนื้อหา

สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ
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1.2 ครูนําภาพ และวิดีทัศนเกี่ยวกับการใชสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
ประชาชนมาแสดงใหนักเรียนดู และใหนักเรียนชวยกันบอกถึงความหมาย ความสําคัญและลอง
ยกตัวอยางของสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค
1.3 ครูแบงกลุมนักเรียนเปน 6 กลุม กลุมละ 6 – 7 คน เพื่อรวมมือกันศึกษา ทําความ
เขาใจ อภิปรายและชวยกันทํางานกลุม
2. ขั้นสอน
2.1 ครูนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนัง และใหนักเรียนชวยกันบอกถึง ความหมาย
คําวา “สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค” ตัวอยางเชน
สิทธิ หมายถึง อํานาจอันชอบธรรมของบุคคลที่สามารถกระทําการตาง ๆ ไดตามความ
ปรารถนาของตน ตราบใดที่ไมละเมิดหรือทําอันตรายตอผูอื่น
เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระที่จะกระทําการใด ๆ ตามสิทธิที่มีอยู ผูใดจะบังคับมิให
กระทําหรือใหกระทําเปนอยางอื่นมิได
ความเสมอภาค หมายถึง การที่บุคคลยอมมีฐานะเสมอกันตามกฏหมาย ทุกคนมีสิทธิ
ที่จะไดรับความคุมครองจากรัฐเทาเทียมกัน
2.2 ครูตรวจสอบความรูเดิมโดยใหนักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบ ตอไปนี้
1. สิทธิ หมายถึง
แนวคําตอบ อํานาจอันชอบธรรมของบุคคลที่สามารถกระทําการตาง ๆ ได
ตามความปรารถนาของตน ตราบใดที่ไมละเมิดหรือทําอันตรายตอผูอื่น
2. เสรีภาพ หมายถึง
แนวคําตอบ ความมีอิสระที่จะกระทําการใด ๆตามสิทธิที่มีอยูผูใดจะบังคับ
มิใหกระทําหรือใหกระทําเปนอยางอื่นมิได
3. ความเสมอภาค หมายถึง
แนวคําตอบการที่บุคคลยอมมีฐานะเสมอกันตามกฏหมายทุกคนมีสิทธิ
ที่จะไดรับความคุมครองจากรัฐเทาเทียมกัน
2.3 ครูนําใบความรูที่ 6, 7 เรื่องสิทธิและขอจํากัดของสิทธิของประชาชนให
นักเรียนอานทําความเขาใจ และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
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คําถามและแนวคําตอบ
1. คําวา สิทธิ ที่จะไดรับความเสมอภาคตามกฏหมาย หมายความวา
แนวคําตอบ ประชาชนชาวไทยทุกคนไมวาจะเปนหญิงหรือชาย ไมวาจะ
เกิดในตระกูลสูงหรือต่ํา ไมวาจะยากจนหรือมั่งมี ไมวาจะประกอบอาชีพใด ทุกคนมีสิทธิเสมอกัน
ยอมไดรับการคุมครองตามกฏหมายเทาเทียมกัน
2 ยกตัวอยางสิทธิทางการเมือง
แนวคําตอบ เชน สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สิทธิรับสมัครเลือกตั้งและ
สิทธิลงคะแนนเสียงประชามติ เปนตน
3. ยกตัวอยางสิทธิที่จะไดรับความชวยเหลือจากรัฐ
แนวคําตอบ เชน การหาทนายความมาชวยในการตอสูคดีในกรณีที่
ประชาชนชาวไทยผูถูกกลาวหาเปนผูยากไร และไมมีเงินพอที่จะหาทนายเองได
2.4 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูที่ 6 , 7 เพิ่มเติม และสรุปประเด็นยกตัวอยาง
2.5ครูนําใบความรูที่8,9เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
ใหนักเรียนอานทําความเขาใจและใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ
1 เสรีภาพ หมายถึง
แนวคําตอบ ความมีอิสระของบุคคลที่จะกระทําหรือไมกระทําการตาง ๆ
ไดโดยไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือไมขัดตอกฏหมาย
2 รัฐธรรมนูญไดบัญญัติคุมครองเสรีภาพของประชาชน ในดานใดบาง
แนวคําตอบ
- เสรีภาพในการนับถือศาสนา
- เสรีภาพในรางกาย
- เสรีภาพในเคหสถาน
- เสรีภาพในการพูด
- เสรีภาพในการศึกษาวิทยาการตาง ๆ - เสรีภาพในการเดินทาง
- เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม
- เสรีภาพในการประกอบอาชีพ
- เสรีภาพในการชุมนุม โดยปราศจากอาวุธ
- เสรีภาพในการสงขาวสารทางไปรษณีย
2.6 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูที่ 8 เพิ่มเติม และสรุปประเด็นยกตัวอยาง
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3. ขั้นสรุป
3.1 ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปความหมาย ความสําคัญ ของสิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของประชาชน ตามความเขาใจของนักเรียน และสุมใหนักเรียนออกมาสรุปโดยนํา
เสนอหนาชั้นเรียนดังตอไปนี้
การที่กลาววา “สิทธิ และ เสรีภาพ เปนสิ่งคูกัน นักเรียนเห็นดวยหรือไม” และให
ยกตัวอยาง มา 1 กรณี
แนวคําตอบ เห็นดวยกับการที่กลาววา สิทธิ และ เสรีภาพ เปนสิ่งคูกันเปน
อยางยิ่งเนื่องจากการที่ประชาชนจะมีเสรีภาพในสิ่งใด หรือเรื่องใด ก็จะตองมี สิทธิในเรื่องนั้นหรือ
สิ่งนั้นกอน เชน นายดําซื้อรถยนตมา 1 คัน ก็จะมีสิทธิในรถยนตคันนั้น รวมถึงมีเสรีภาพที่จะยก
ใหใคร ทําอะไรกับรถยนตคันนั้นก็ได ซึ่งสิทธิ เสรีภาพนี้จะตองไมกอใหเกิดผลเสียและละเมิด
ตอผูอื่น
3.2 ใหนักเรียนทําใบงานที่ 7, 8, 9
4. ขั้นวัดประเมินผล
4.1 สังเกตการรวมมือกันทํางานและตอบคําถามในหองเรียน
4.2 ตรวจผลงานจากการทําใบงานที่ 7, 8, 9 และเรียกนักเรียนที่ยังไมเขาใจ
มาสอนซอมเสริมนอกเวลา
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เอกสารหมายเลข 3
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมสัมฤทธิ์ (เทคนิค STAD)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง

กิจกรรม

2. เอกสารนี้ประกอบดวยใบความรูที่ 6, 7, 8 และใบงานที่ 7, 8, 9
2. ใหแตละกลุม ศึกษาเนื้อหาจากใบความรูและใบงาน ใชเวลา 25 นาที

1. เลือกประธานและเลขากลุม ตั้งชื่อกลุม แบงหนาที่โดยเนนความรวมมือและ
ชวยเหลือกันดานการเรียน
2. ศึกษาใบความรูรวมกันและซักถามจนแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจ
เนื้อหาอยางชัดเจน (15 นาที)
3. ฝกทักษะจากใบงาน 1 ชุด ตอผูเรียน 2 คน โดยใหนักเรียนฝกกับคูของตนและ
ซักถามกันจนแนใจวาคูของตนมีความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน พยายามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และชวยเหลือเพื่อใหสมาชิกทุกคนในกลุมปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จตามเปาหมายพรอมๆกัน(10 นาที)
4. ทําแบบทดสอบยอย ฉบับที่ 1 จํานวน 10 ขอ ใชเวลา (10 นาที)
5. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย
6. เมื่อจบกิจกรรมแลว ใหประธานกลุมเก็บรวบรวมวัสดุอุปกรณตาง ๆใหเรียบรอย
แลวนําสงครู

214

ใบความรูที่ 6

สิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
การใชสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ความหมายและความสําคัญของสิทธิ หมายถึง ประโยชนอันชอบธรรมของบุคคลที่
กฎหมายคุมครอง ที่จะทําอะไรไดภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น สําหรับ
ประเทศไทยเราหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสูระบอบประชาธิปไตยแลว ก็ไดมีการ
คุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของชนชาวไทยไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ทุกฉบับ และในรัฐธรรมนูญ
แตละฉบับมักบัญญัติคุมครองสิทธิของประชาชนไวคลาย ๆ กันดังนี้
1) สิทธิที่จะไดรับความเสมอภาคตามกฎหมาย หมายความวา ประชาชนไทยทุกคน
ไมวาจะหญิงหรือชาย ไมวาจะเกิดในตระกูลสูงหรือต่ํา ไมวาจะยากจนหรือมั่งมี ไมวาจะประกอบ
อาชีพใด ยอมมีสิทธิเสมอกันและไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
2) สิทธิทางการเมือง เชน สิทธิเลือกตั้ง สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และสิทธิออกเสียง
แสดงประชามติ เปนตน โดยประชาชนไทยที่มีคุณสมบัติครบ เชน มีอายุครบ 18 ปบริบูรณ
ยอมมีสิทธิเลือกตั้ง และเมื่อครบ 25 ปบริบูรณ ก็มีสิทธิเขารับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรได
3) สิทธิในทรัพยสิน หมายความวา ประชาชนไทยทุกคนยอมมีสิทธิในทรัพยสินที่ตน
ไดมาโดยสุจริต และพอแมญาติพี่นองผูนั้นยอมมีสิทธิสืบมรดกในทรัพยสินนั้นไดเมื่อผูนั้นตายไป
4) สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาโทษอยางเปนธรรม โดยไดรับการสันนิษฐานไวกอนวา
เปนผูสุจริต แมจะถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําความผิดก็ตาม
5) สิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือจากรัฐ ในการหาทนายมาชวยในการตอสูคดี ในกรณี
ที่ประชาชนไทยผูถูกกลาวหาเปนผูยากไรและไมมีเงินพอที่จะหาทนายเองได
6) สิทธิที่จะไดรับคาทดแทน ในกรณีที่ถูกศาลตัดสินจําคุก แตภายหลังศาลไดรื้อฟน
พิจารณาคดีใหม และกลับคําพิพากษาวาผูนั้นเปนผูบริสุทธิ์
7) สิทธิในครอบครัว หมายความวา ประชาชนมีสิทธิที่จะอยูกันเปนครอบครัว และ
ประชาชนที่เปนสมาชิของครอบครัวใดยอมมีสิทธิในฐานะเปนสมาชิกของครอบครัวนั้น
8) สิทธิที่จะเสนอเรื่องราวรองทุกข ตัวอยางเชน เมื่อประชาชนไทยมีความเดือดรอน
ในเรื่องใดยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขตอเจาหนาที่หรือรัฐบาล ใหชวยแกไขความทุกขรอน
ของตนไดตามวิธีการที่กฎหมายกําหนด

215
9) สิทธิที่จะฟองรองหนวยราชการที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําของ
เจาพนักงาน นอกจากนี้ ประชาชนไทยยังมีสิทธิในการทํานิติกรรม สิทธิที่จะไดรับการสอบสวน
หรือพิจารณาอยางรวดเร็วและเปนธรรมในคดีอาญา และสิทธิที่จะเดินทางจากประเทศไทยไปตั้ง
ถิ่ น ฐานในต า งประเทศ ซึ่ ง ได ร ะบุ ไว ใ นปฏิ ญ ญาสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขององค ก าร
สหประชาชาติ
สรุป สิทธิของประชาชนคือ อํานาจหรือประโยชนที่กฎหมายรับรองและคุมครองให ซึ่ง
รัฐหรือบุคคลอื่นจะใชอํานาจทําใหสิทธิที่ตนมีอยูนั้นเสียไปมิได โดยมีอํานาจปองกันสิทธิของตน
ได ตราบใดที่การกระทํานั้นมิไดละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ซึ่งทุก ๆ คนตางมีสิทธิเทาเทียมกัน ภาย
ใตกฎหมายซึ่งรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไว
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ใบความรูที่ 7

ขอจํากัดเกี่ยวกับสิทธิ
ขอจํากัดเกี่ยวกับสิทธิ อยางไรก็ตาม แมวารัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจะรับรองสิทธิของ
ประชาชนไวอยางชัดเจนแลวก็ตาม แตก็ไมไดหมายความวา ประชาชนจะสามารถใชสิทธิไดโดย
ไมมีขอจํากัด กลาวคือทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยไดวางขอจํากัดเกี่ยวกับสิทธิไวดวย เพื่อ
วัตถุประสงค 4 ประการ คือ
1) เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติ ดังจะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญไทยมักจะบัญญัติไววา
ประชาชนไทยจะใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญใหเปนปฏิปกษตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยและ
รัฐธรรมนูญมิได
2) เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน
บทบัญญัติของกฎหมายอาญา ซึ่งกําหนดโทษของการกระทําที่เปนภัยตอความสงบเรียบรอยของ
บานเมือง
3) เพื่อปองกันมิใหประชาชนละเมิดหรือรบกวนสิทธิของกันและกัน เชน หามสงเสียง
หรือทําใหเกิดเสียงดังรบกวนผูอื่น
4) เพื่ อ ให รั ฐ บาลสามารถปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ ไ ด โ ดยสะดวก เพื่อประโยชนตอ
สวนรวม เพื่อความเปนธรรมแกสังคม เชน ในระยะที่บานเมืองอยูในภาวะผิดปกติหรือในยาม
สงคราม รัฐบาลอาจจํากัดการใชสิทธิประชาชนไดมากกวาภาวะปกติ
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ใบความรูที่ 8

เสรีภาพของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระของบุคคลที่จะกระทําหรือไมกระทําตาง ๆ ได โดยไม
ลวงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น หรือไมขัดตอกฎหมาย
รัฐธรรมนูญไดบัญญัติคุมครองเสรีภาพของประชาชนไว ดังนี้
1. เสรีภาพในการนับถือศาสนา ประชาชนไทยจะนับถือศาสนาใดก็ไดที่ตนเลื่อมใส
2. เสรีภาพในรางกาย ประชาชนไทยมีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได
โดยไมถูกจํากัด เวนแตถูกพิพากษาใหจําคุก
3. เสรีภาพในเคหสถาน ประชาชนไทยมีเสรีภาพที่จะกระทําการใด ๆ ภายในบาน
ของตน แตตองไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
4. เสรีภาพในการพูด เขียน พิมพ และโฆษณา แตตองไมเปนการหมิ่นประมาทผูอื่น
หรือกอความไมสงบในบานเมือง
5. เสรีภาพในการศึกษาวิทยาการตาง ๆ
6. เสรีภาพในการเดินทาง เลือกถิ่นที่อยูอาศัยภายในราชอาณาจักร
7. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ
8. เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหกรณ และพรรคการเมือง
9. เสรีภาพในการสงขาวทางไปรษณีย หรือทางอื่นที่ชอบดวยกฎหมาย
10. เสรีภาพในการประกอบอาชีพ แตตองไมขัดตอกฎหมาย
สรุปเสรีภาพของประชาชนคือ ความมีอิสระของบุคคลทุก ๆ คนที่จะกระทําการหรือ
งดเวนการกระทําอยางใดอยางหนึ่งได แตตองอยูภายใตขอบเขตของกฎหมาย หรืออีกนัยหนึ่ง
เสรี ภ าพ หมายถึ ง โอกาสที่ บุ ค คลจะทําสิ่ ง ที่ ต นปรารถนาได โ ดยจะถู ก ควบคุ มน อ ยที่สุด
แตในขณะเดียวกันการใชเสรีภาพหรือการกระทําดังกลาวจะตองไมขัดขวางตอความเปนระเบียบ
เรียบรอย ศีลธรรมอันดีของประชาชน ไมละเมิดเสรีภาพของบุคคลอื่น
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สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ชั้น……………… กลุมที่………….

ใบงานที่ 7
สิทธิ หมายถึง……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
เสรีภาพ หมายถึง………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

เฉลยใบงานที่ 7
-- อํานาจหรือประโยชนที่กฎหมายรับรองและคุมครองได
-- การใชอิสระภาพภายในขอบเขตของกฎหมาย
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สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ชั้น……………… กลุมที่………….

ใบงานที่ 8
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดบัญญัติสิทธิของประชาชนไวอยางไรบาง…………….
……………………………………………………………………………………………………..

เฉลยใบงานที่ 8
สิทธิของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีดังนี้
1. สิทธิในความเสมอภาคกันทางกฎหมาย
2. สิทธิทางการเมือง
3. สิทธิของบุคคลที่ตกเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา
4. สิทธิในทรัพยสิน
5. สิทธิในครอบครัว
6. สิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข
7. สิทธิที่จะฟองหนวยราชการ
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สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ชั้น……………… กลุมที่………….

ใบงานที่ 9
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดบัญญัติเสรีภาพของประชาชนไวอยางไรบาง
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

เฉลยใบงานที่ 9
เสรีภาพของประชาชนตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีดังนี้
1. เสรีภาพในการนับถือศาสนาและปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน
2. เสรีภาพในรางกาย
3. เสรีภาพที่จะไมถูกเกณฑแรงงาน
4. เสรีภาพในเคหสถาน
5. เสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา
6. เสรีภาพในการศึกษาอบรม
7. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
8. เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณหรือหมูคณะอื่น ๆ
9. เสรีภาพในการรวมตัวกันเปนพรรคการเมือง
10. เสรีภาพในการสื่อสารถึงกันในทางที่ชอบดวยกฎหมาย
11. เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถิ่นที่อยู
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แบบทดสอบยอย ฉบับที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
เรื่อง สิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
คําชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ เวลา 10 นาที
2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษคําตอบ ขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
จุดประสงคนําทางที่ 3 สามารถวิเคราะห และ สามารถอธิบายความสําคัญเรื่อง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาคของประชาชนตามที่กฎหมายบัญญัติไว
1. ขอใดกลาวถึงสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนได "ผิด" จากความเปนจริง
ก. สิทธิเสรีภาพของบุคคลเกิดขึ้นไดทุกแหงทุกแหง
ข. บุคคลจะมีเสรีภาพในสิ่งใดก็ตอเมื่อมีสิทธิในสิ่งนั้น
ค. เสรีภาพของบุคคลเปนสิ่งสําคัญในระบอบประชาธิปไตย
ง. บุคคลมีอิสระในการดําเนินชีวิตของตนเองโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
2. ขอใดกลาวถึง ความหมายของสิทธิไดถูกตองที่สุด
ก. เสรีภาพของบุคคลตามกฎหมาย
ข. อํานาจอันชอบธรรมของบุคคลในสังคม
ค. ความมีอิสระในการกระทํากิจกรรมตาง ๆ
ง. ความตองการที่จะกระทําการใด ๆ ก็ไดตามกฎหมาย
3. ขอใดกลาวไดถูกตองที่สุดเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน
ก. เสรีภาพเปนสิ่งที่มากอนสิทธิเสมอ
ข. ทุกคนที่เกิดมายอมมีสิทธิเทาเทียมกันเสมอ
ค. ทุกคนมีเสรีภาพที่จะกระทําการใด ๆ ตามสิทธิที่มีอยู
ง. ความเสมอภาคระหวางรัฐบาลกับประชาชนยอมแตกตางกัน
4. ขอใดถึงหมายถึง "ความเสมอภาค" ตามระบอบประชาธิปไตย
ก. อยูดีกิน กินดี เทาเทียมกัน
ข. มีสิทธิกระทําการทุกอยางไดเทาเทียมกัน
ค. มีสิทธิกระทําการทุกอยางไดเทาเทียมกัน
ง. มีความเสมอภาคกันในทางการเมือง กฎหมาย และโอกาส
5. สิทธิของบุคคลตามกฎหมายจะเกิดขึ้นเมื่อใด
ก. เมื่อบุคคลบรรลุนิติภาวะ
ข. เมื่อบุคคลกําเนิดขึ้นในสังคม
ค. เมื่อบุคคลพนสภาพจากความเปนผูเยาว
ง. เมื่อกฎหมายรับรองความรูเปนบุคคลตามกฎหมาย
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6. ขอใด หมายถึง สิทธิความเสมอภาคทางกฎหมาย
ก. บุคคลมีสิทธิฟองรองตอศาลไดทุกศาล
ข. บุคคลมีความรูทางกฎหมายเทาเทียมกัน
ค. บุคคลจะอางวาไมรูกฎหมายเพื่อใหพนผิดไมได
ง. บุคคลไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน
7. สิ่งใดสามารถปองกันมิให ประชาชนใชสิทธิและเสรีภาพเกินขอบเขต
ก. ศาล
ข. กฎหมาย
ค. จารีตประเพณี
ง. คุณธรรม - ศีลธรรม
8. ขอใดเปนสิ่งที่รองรับสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน
ก. รัฐบาล
ข. รัฐสภา
ค. รัฐมนตรี
ง. รัฐธรรมนูญ
9. "อํานาจหรือประโยชนที่กฎหมายรับรองคุมครองให" มีความหมายสัมพันธกับขอใดมากที่สุด
ก. สิทธิ
ข. หนาที่
ค. เสรีภาพ
ง. ภราดรภาพ
10. เพราะเหตุใดจึงตองมีการกําหนด"สิทธิเสรีภาพ" และ "หนาที"่ ของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ
ก. เพื่อใหสังคมมีความสงบสุข
ข. เพื่อใหประชาชนรูรักสามัคคี
ค. เพื่อใหรัฐบาลเกิดความมั่นคงเปนปกแผน
ง. เพื่อควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

1. ก 2. ข

3. ค

4. ง

เฉลยแบบทดสอบยอย ฉบับที่ 3
5. ข 6. ง 7. ข 8. ง 9. ก

10. ก
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แผนการสอนกลุมทดลอง
โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (เทคนิค TGT)
เรื่อง หนาที่ของประชาชนตามที่กฏหมายบัญญัติ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

แผนการสอนที่ 4
จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)

สาระสําคัญ

หนาที่ หมายถึง กิจที่ควรกระทํา หรือภาระที่ตองกระทําหรืองดเวนกระทําอยางใด
อยางหนึ่งตามกฏหมาย แบงเปนหนาที่ตอตนเอง หนาที่ตอผูอื่น หนาที่ตอชุมชนและประเทศชาติ
ตามที่กฏหมายบัญญัติ เพื่อกอใหเกิดความสงบเรียบรอยและความเจริญกาวหนาของประเทศ
1. จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหนาที่ของประชาชนตามที่กฏหมายบัญญัติไว
2. จุดประสงคนําทาง
2.1 อธิบายเกื่ยวกับหนาที่ของประชาชนตามที่กฏหมายบัญญัติไว
2.2 ยกตัว อยางหนาที่ของประชาชนตามกฏหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของ
นักเรียนได
เนื้อหา

หนาที่ของประชาชนตามที่กฏหมายบัญญัติ
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นเตรียมผูเรียน
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ
1.2 ครูชี้แจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม เปาหมายของการทํางานรวมกัน
ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม เชน พูดเสียงเบา ๆ การรับฟงความคิดเห็น
ของเพื่อน ฯลฯ
2. ขั้นสอนเนื้อหาสาระ
2.1 ใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยาง หนาที่ของประชาชนตามกฏหมายที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของนักเรียน เชนหนาที่เขารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การเสียภาษีอากร การเขารับราชการทหาร เปนตน
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2.2 ครูตรวจสอบความรูเดิม โดยใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม จากบัตรคําถาม
ที่ครูติดบนกระเปาผนัง เพื่อทบทวนความรูเรื่องหนาที่ของประชาชนตามที่กฏหมายบัญญัติ ดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ
2.2.1. หนาที่ หมายถึง
แนวคําตอบ ภารกิจที่ตองทํา จะละเวนมิได
2.2.2. หนาที่ของปวงชนชาวไทยไดกําหนดไวในกฏหมายฉบับใด
แนวคําตอบ กฏหมายรัฐธรรมนูญ
2.2.3. สถาบันสูงสุดของชาติที่คนไทยทุกคนจะตองมีหนาที่ดูแลรักษาตาม
บัญญัติแหงกฏหมายไดแก
แนวคําตอบ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ
2.3 ครูนําใบความรูที่ 9 เรื่องหนาที่ของประชาชนตามกฏหมาย ใหนักเรียนอาน
ทําความเขาใจ และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ
2.3.1 การปฏิบัติหนาที่ของประชาชนตามกฏหมาย มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อ
แนวคําตอบ เพื่อกอใหเกิดความสงบเรียบรอยและความเจริญกาวหนา
ของประเทศ
2.3.2 กฏหมายรัฐธรรมนูญไดบัญญัติหนาที่ของประชาชนในเรื่องใดบาง
แนวคําตอบ
ธํารงไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครอง
ระบอบประชาประชาธิปไตย
ปองกันสอดสองดูแลและรายงานใหเจาหนาที่ของบานเมือง
ทราบถึงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแกประเทศได
รับราชการทหาร
ปฏิบัติตามกฏหมาย
5. เสียภาษีอากรตามกฏหมาย
6. รับการศึกษาอบรมตามที่กฏหมายกําหนด
7. ชวยเหลือราชการตามกฏหมายในยามคับขัน หรือยามสงคราม
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2.3.3 สิ่งที่กฏหมายกําหนดขึ้นเพื่อบังคับใหคนในสังคม ปฏิบัติตามคือ
แนวคําตอบ บทลงโทษ
2.4 ครูอธิบายเนื้อหาสาระใน ใบความรูที่ 9 เพิ่มเติม และสรุปประเด็นยกตัวอยาง
2.5 ครูนําใบงานเรื่องหนาที่ของประชาชนที่พึงปฏิบัติ ตามระบอบประชาธิปไตย
ใหนักเรียนศึกษาทําความเขาใจและใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
2.6 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบงานเพิ่มเติม
2.7 ครูตรวจสอบความเขาใจ โดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนังและสุมให
นักเรียนตอบคําถาม ดังนี้
“ในฐานะที่นักเรียนเปนประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง นักเรียนควรมีหนาที่ตอชาติบานเมือง
บานเมืองอยางไร”
แนวคําตอบ หนาที่ตอชาติบานเมืองที่นักเรียนควรกระทํามากที่สุดคือหนาที่
ในการเขารับการศึกษาอบรม ตั้งแตก ารศึกษาภาคบังคับจนถึงระดับความสามารถที่นักเรียน
จะศึกษาเลาเรียนได เพื่อใหตนเองเปนพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในสังคมและสามารถนําความรูความ
สามารถไปชวยพัฒนาประเทศในอนาคตขางหนาได
3. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมละ 4 คน ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน
3.2 ครูแจกเอกสารหมายเลข 4 ใหแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 9 และทําใบงาน
ที่ 10, 11 โดยฝกกับคูของตนจนสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน
4. ขั้นแขงขันเกมวิชาการ
4.1 ครูแบงกลุมผูแขงขันออกเปน 3 สาย สายละ 4 – 5 กลุม โดยแตละกลุมสง
ผูเขาแขงขันที่มีความสามารถใกลเคียงกัน แขงขันกันในสายที่ครูกําหนดให
4.2 ใหผูเขาแขงขันนั่งประจําโตะแขงขัน ครูแจกซองคําถาม และกระดาษคําตอบ
4.3 ใหตัวแทนนักเรียนในแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีละ 1 ซอง
อานคําถามใหผูแขงขันฟง และเขียนคําตอบ
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4.4 เมื่อตอบคําถามครบ 10 ขอ ภายในเวลา 15 นาที ใหผูแขงขันตรวจเฉลยคําตอบ
ถาตอบถูกจะได 1 คะแนน และถาตอบผิดจะได 0 คะแนน
4.5 ใหผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเองผูที่ไดคะแนนมากที่สุดในโตะ
การแขงขันแตละโตะได 10 คะแนน คะแนนรองลงมาจะได 8 , 6 ,4 และ 2 คะแนน ตามลําดับ
4.6. นําคะแนนที่ไดไปรวมกับคะแนนของเพื่อนในกลุมเดียวกันเพื่อหาคะแนน
เฉลี่ยของกลุม
5. ขั้นการประเมินผลและมอบรางวัล
5.3 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน
5.2 ครูประเมินผลการทํางานของกลุม
2.1 ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนไดตามเกณฑ
6. สื่อการเรียนการสอน
6.1 บัตรคําถาม กระเปาผนัง
6.2 ใบความรูที่ 9 ใบงานที่ 10 , 11 ,
6.3 คําถามการแขงขันเกมวิชาการ ฉบับที่ 4
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แผนการสอนกลุมควบคุม โดยใชวิธีสอนตามแนวคูมือครู
เรื่อง หนาที่ของประชาชนตามที่กฏหมายบัญญัติ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2

แผนการสอนที่ 4
จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)

สาระสําคัญ
หนาที่ หมายถึง กิจที่ควรกระทํา หรือภาระที่ตองกระทําหรืองดเวนกระทําอยางใด
อยางหนึ่งตามกฏหมาย แบงเปนหนาที่ตอตนเอง หนาที่ตอผูอื่น หนาที่ตอชุมชนและประเทศชาติ
ตามที่กฏหมายบัญญัติ เพื่อกอใหเกิดความสงบเรียบรอยและความเจริญกาวหนาของประเทศ
1. จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อใหมีความรูความเขาใจในหนาที่ของประชาชนตามที่กฏหมายบัญญัติไว
2. จุดประสงคนําทาง
2.1 อธิบายเกื่ยวกับหนาที่ของประชาชนตามที่กฏหมายบัญญัติไว
2.2 ยกตัวอยางหนาที่ของประชาชนตามกฏหมายที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของ
นักเรียนได
เนื้อหา

หนาที่ของประชาชนตามที่กฏหมายบัญญัติ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ
1.2 ครูนําภาพเกี่ยวกับหนาที่ของประชาชนตามที่กฏหมายบัญญัติ เชนภาพของชาย
ไทยที่อายุครบ 18 ปบริบรูณตองไปขึ้นทะเบียนเปนทหารกองเกิน ภาพบิดา-มารดานําบุตรของตน
เขารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพของผูที่มีรายไดไปเสียภาษีเงินได
ตามกําหนดเวลา มาแสดงใหนักเรียนดู และใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหถึงความสําคัญของหนาที่
ประชาชนตามที่กฏหมายบัญญัตติ
1.3 ครูแบงกลุมนักเรียนเปน 6 กลุม กลุมละ6 – 7 คนเพื่อรวมมือกันศึกษาทําความ
เขาใจ อภิปรายและชวยกันทํางานกลุม
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2.ขั้นสอน
2.1 ครูนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนัง และใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหหนาที่
ของประชาชนตามที่กฏหมายบัญญัติ ที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันของนักเรียน เชนหนาที่เขา
รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเสียภาษีอากร การเขารับราชการทหาร
ฯ ลฯ
2.2 ครูตรวจสอบความรูเดิม โดยใหนักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบตอไปนี้
1. หนาที่ หมายถึง
แนวคําตอบ ภารกิจที่ตองทํา จะละเวนมิได
2. หนาที่ของปวงชนชาวไทยไดกําหนดไวในกฏหมายฉบับใด
แนวคําตอบ กฏหมายรัฐธรรมนูญ
3.สถาบันสูงสุดของชาติที่คนไทยทุกคนจะตองมีหนาที่ดูแลรักษาตามบัญญัติ
แหงกฏหมายไดแก

แนวคําตอบ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ
2.3 ครูนําใบความรูที่ 9 เรื่องหนาที่ของประชาชนตามกฏหมายบัญญัติใหนักเรียน
อานทําความเขาใจ และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ

ของประเทศ

-

1. การปฏิบัติหนาที่ของประชาชนตามกฏหมาย มีวัตถุประสงคสําคัญเพื่อ
แนวคําตอบ เพื่อกอใหเกิดความสงบเรียบรอยและความเจริญกาวหนา

2 กฏหมายรัฐธรรมนูญไดบัญญัติหนาที่ของประชาชนในเรื่องใดบาง
แนวคําตอบ
ธํารงไวซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครองระบอบประชาประชาธิปไตย
ปองกันสอดสองดูแลและรายงานใหเจาหนาที่ของบานเมืองทราบถึงภัยที่อาจจะเกิดขึ้นแก
ประเทศ
รับการศึกษาอบรมตามที่กฏหมายกําหนด
ชวยเหลือราชการตามกฏหมายในยามคับขัน หรือยามสงคราม
รับราชการทหาร
- ปฏิบัติตามกฏหมาย
เสียภาษีอากรตามกฏหมายรับราชการทหาร
- เสียภาษีอากรตามกฏหมาย
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3. สิ่งที่กฏหมายกําหนดขึ้นเพื่อบังคับใหคนในสังคม ปฏิบัติตามคือ
แนวคําตอบ บทลงโทษ
2.4 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูที่ 9 เพิ่มเติม และสรุปประเด็นยกตัวอยาง
2.5 ครูนําใบงานเรื่องหนาที่ของประชาชนที่พึงปฏิบัติ ตามระบอบประชาธิปไตยให
นักเรียนศึกษาทําความเขาใจและใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม
3. ขั้นสรุป
3.1 ครูใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหถึงหนาที่ของประชาชนที่พึงปฏิบัติตามที่กฏหมาย
บัญญัติแลวสรุปตามความเขาใจของนักเรียน และสุมใหนักเรียนออกมาสรุปโดยนําเสนอหนา
ชั้นเรียนดังตอไปนี้“ในฐานะที่นักเรียนเปนประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง นักเรียนควรมีหนาที่ตอชาติ
บานเมืองบานเมืองอยางไร”
แนวคําตอบ หนาที่ตอชาติบานเมืองที่นักเรียนควรกระทํามากที่สุดคือหนาที่
ในการเข า รั บการศึกษาอบรมตั้งแตก ารศึกษาภาคบังคับจนถึงระดับความสามารถที่นัก เรียน
จะศึ ก ษาเล า เรี ย นได เ พื่ อ ให ต นเองเปน พลเมืองที่ดีมีคุณ ภาพในสังคมและสามารถนําความรู
ความสามารถไปชวยพัฒนาประเทศในอนาคตขางหนาได
3.2 ใหนักเรียนทําใบงานที่ 10, 11
4. ขั้นวัดประเมินผล
4.1 สังเกตการรวมมือกันทํางานและตอบคําถามในหองเรียน
4.2 ตรวจผลงานจากการทําใบงานที่ 10, 11 และเรียกนักเรียนที่ยังไมเขาใจมาสอน
ซอมเสริมนอกเวลา
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เอกสารหมายเลข 4
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมสัมฤทธิ์ (เทคนิค TGT)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง
1. เอกสารนี้ประกอบดวยใบความรูที่ 9 และใบงานที่ 10, 11
2. ใหแตละกลุมศึกษาเนื้อหาจากใบความรูและใบงาน ใชเวลา 25 นาที
กิจกรรม

1. เลือกประธานและเลขากลุม ตั้งชื่อกลุม แบงหนาที่โดยเนนความรวมมือและ
ชวยเหลือกันดานการเรียน
2. ศึกษาใบความรูรวมกันและซักถามจนแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจ
เนื้อหาอยางชัดเจน (15 นาที)
3. แขงขันเกมวิชาการ โดยแบงกลุมผูแขงขันออกเปน 3 สาย สายละ 4 – 5 กลุม โดย
แตละกลุมสงผูเขาแขงขันที่มีความสามารถใกลเคียงกัน แขงขันกัน
3.1 ใหผูเขาแขงขันนั่งประจําโตะแขงขัน ครูแจกซองคําถาม และกระดาษคําตอบ
3.2 ใหตัวแทนนักเรียนในแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีละ 1 ซอง
อานคําถามใหผูแขงขันฟง และเขียนคําตอบ
3.3 เมื่อตอบคําถามครบ 10 ขอ ภายในเวลา 10 นาที ใหผูแขงขันตรวจเฉลยคําตอบ
ถาตอบถูกจะได 1 คะแนน และถาตอบผิดจะได 0 คะแนน
3.4ใหผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเองผูที่ไดคะแนนมากที่สุดในโตะ
การแขงขันแตละโตะได 10 คะแนน คะแนนรองลงมาจะได 8 , 6 ,4 และ 2 คะแนน ตามลําดับ
4. เมื่อจบกิจกรรมแลว ใหประธานกลุมเก็บรวบรวมวัสดุอุปกรณตาง ๆใหเรียบรอย
แลวนําสงครู
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ใบความรูที่ 9

หนาที่ของประชาชนตามกฎหมาย
ประชาชนมีความสําคัญยิ่งตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะอํานาจอธิปไตย
เปนของประชาชน ประชาชนตองปกครองตนเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเองประชนไมเพียง
แตมีสิทธิเทานั้น แตตองมีหนาที่รับผิดชอบดวยหนาที่สําคัญ ๆ ตามที่รัฐธรรมนูญไทยหลายฉบับ
กําหนดไวมีหลายประการ คือ
1) หน า ที่ รั ก ษาไว ซึ่ ง ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย แ ละการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ทั้งนี้เพราะชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยเปนสถาบันสูงสุดของประเทศไทย
2) หนาที่ปองกัน ประเทศ โดยการชวยสอดสองดูแลและรายงานใหเจาหนาที่ของ
บานเมืองทราบถึงภัยที่อาจเกิดขึ้นแกประเทศชาติ หรือโดยการสมัครเปนอาสาสมัครรักษาดินแดน
หรือกระทําอยางอื่นที่จะเปนการปองกันประเทศใหพนจากภัยตาง ๆ
3) หนาที่รับราชการทหารตามกฎหมาย โดยชายไทยที่มีอายุ 20 ปบริบูรณเขารับ
การเกณฑไปเปน ทหารประจําการชั่ว ระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเปน กําลังสําคัญในการสูรบกับศัตรู
เมื่อเกิดภาวะสงคราม
4) หนาที่ป ฏิบัติตามกฎหมาย เพราะการปฏิบัติตามกฎหมายจะชวยทําใหสังคมมี
ความสงบ เรียบรอยและทําใหสมาชิกของสังคมอยูรวมกันไดอยางมีความสุข
5) หนาที่เสียภาษีอากรตามกฎหมาย เพราะภาษีอากร คือ ที่มาสําคัญของรายไดของรัฐ
ซึ่งรัฐบาลนําไปเปนคาใชจายในการทําหนาที่ตาง ๆ ของรัฐบาล หากรัฐบาลไมมีรายไดจากการเก็บ
ภาษีอากรแลว รัฐบาลจะไมสามารถทําหนาที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนได
6) หนาที่ในการรับการศึกษาอบรมตามกฎหมายกําหนด ทั้งนี้เพราะการศึกษาอบรม
จะทําใหประชาชนมีความรู และสามารถปรับปรุงชีวิตของตนใหดีขึ้น รวมทั้งชวยทําประโยชน
ใหแกประเทศชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยไดมากกวาคนที่ไดรับการศึกษา
7) หนาที่ชวยเหลือราชการตามกฎหมาย เชน ในยามคับขันหรือในยามสงคราม
มีกฎหมายอนุญาตใหทางราชการเกณฑแรงงานของประชาชนไปทํางานตาง ๆ ได และประชาชน
มีหนาที่ตองชวยเหลือราชการโดยไมขอรับคาตอบแทน
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คุณสมบัติของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง มีดังนี้คือ
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุ 18 ป ขึ้นไป
- มีชื่อในทะเบียนบานในเขตที่ทําการเลือกตั้ง
- มีรางกายสมบูรณไมทุพพลภาพ
- ไมเปนพระภิกษุ สามเณร (นักบวช)
- ไมถูกคุมขังโดยคําสั่งศาล
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง มีดังนี้ คือ
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุ 25 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
- คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กฎหมายเลือกตั้งกําหนดไว
สรุป
เห็นไดชัดวาสิทธิและหนาที่ของประชาชนนั้น มีความสําคัญอยางมากตอการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อาจกลาวไดวา ถาประชาชนมีความเขาใจในความสําคัญของสิทธิตาง ๆ
และรู จั ก รั ก ษาสิ ท ธิ ร วมทั้ งการใช สิ ท ธิ นั้ น ด ว ยความรับผิด ชอบแลว ก็จะเปน ประโยชนตอ
ประเทศชาติและประชาชนเองอยางมากในทํานองเดียวกันถาประชาชนเต็มใจปฏิบัติหนาที่โดยไม
หลีกเลี่ยงแลว ก็จะทําใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยดํารงอยูไดอยางมั่นคง และดําเนิน
ไปไดอยางราบรื่น
จากการศึกษา สิทธิ เสรีภ าพ และหนาที่ข องพลเมือง ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จะเห็นวาการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะดํารงอยูไดอยางสันติ มั่นคง และ
ปลอดภัยจากการคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศนั้น จําเปนอยางยิ่งที่พลเมืองทุกคนจะตอง
รูจักใชสิทธิ เสรีภาพ และปฏิบัติหนาที่ของตนอยางเครงครัดและซื่อสัตยสุจริต ไมใชจะเลือกรับ
แตประโยชนโดยไมยอมปฏิบัติหนาที่ของพลเมืองที่ดี
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สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ชั้น……………… กลุมที่………….

ใบงานที่ 10
คุณสมบัติของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีอะไรบาง
……………………………………………………………………………………………………..

เฉลยใบงานที่ 10
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 18 ป ขึ้นไป
3. มีชื่อในทะเบียนบานในเขตที่ทําการเลือกตั้ง
4. มีรางกายสมบูรณไมทุพพลภาพ
5. ไมเปนพระภิกษุ สามเณร (นักบวช)
6. ไมถูกคุมขังโดยคําสั่งศาล
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สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ชั้น……………… กลุมที่………….

ใบงานที่ 11
คุณสมบัติของผูมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดมีอะไรบาง
…………………………………………………………………………………………………….

เฉลยใบงานที่ 11
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 25 ปบริบูรณ
3. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กฎหมายเลือกตั้งกําหนดไว
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คําถามการแขงขันเกมวิชาการ ฉบับที่ 4
คําชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ เวลา 10 นาที
2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษคําตอบ ขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
_____________________________________________________________________________
จุดประสงคนําทางที่ 4 เพื่อวิเคราะห และบอกถึงความสําคัญของหนาที่ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยที่
บัญญัติไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญได
1. หนาที่ใดสําคัญที่สุดของชายไทยตามกฎหมาย
ก. สมชาย เขารับการเกณฑทหาร
ข. สมควร ใชของที่ผลิตในประเทศ
ค. สามารถ เสียสละทรัพยบํารุงประเทศ
ง. สิทธิชัย เขารับการศึกษาตามที่รัฐกําหนด
2. การละเวนการกระทําตามกฎหมายที่ถือวาเปนหนาที่คือขอใด
ก. วินัย ไมสูบบุหรี่บนรถประจําทาง
ข. สมบัติ ไมขีดเขียนในที่สาธารณะ
ค. มานะ ไมวางขายบนทางเทาริมฟุตบาท
ง. ทุกขอที่กลาวมาถือวาเปนหนาที่ที่ตองละเวนการกระทํา
3. ขอใดเปนหนาที่ที่สําคัญที่สุดของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย
ก. เคนไปบริจาคโลหิตเปนประจําทุกป
ข. แคท ชวยรักษาสาธารณสมบัติของชาติ
ค. ออม ปฏิบัติตนตามกฎหมายโดยเครงครัด
ง. โอม เขาเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหารโดยความสมัครใจ
4. ขอใดเปนการปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือราชการเมื่อมีการรองขอจากรัฐ
ก. นายเตา สมชายไปเสียภาษีอากร
ข. นายหนุม ศรรามไปสมัครเปนทหาร
ค. นายเจมส เรืองศักดิ์ไปชวยตํารวจจับผูราย
ง. นายชาย ไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ
5. หนาที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ขอใดมีผลตอความเจริญกาวหนาและการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศโดยตรง
ก. วันวิสา เลือกนับถือศาสนาตามที่ตองศรัทธา
ข. วัฒนา ไปเสียภาษีเงินไดจากการประกอบอาชีพอยางสม่ําเสมอ
ค. วิทยา ไปรับคัดเลือกเพื่อเขารับการเกณฑทหารเมื่ออายุครบตามเกณฑ
ง. วิทวัส รับเปนพิธีกรพิเศษในรายการหารายไดเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส
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6. การกระทําในขอใดไดชื่อวามีความเขาใจในสิทธิและหนาที่ของประชาชนตามที่กฏหมายบัญญัติไว
ก. เจนนี่ ชวยปลูกตนไมทุกปในวันเขาพรรษา
ข. ปุกกี้ ไปรวมฟงการปราศรัยทุกครั้งเมื่อมีคนรูจักชักชวน
ค. บิลลี่ เคารพกฎหมายบานเมืองโดยเครงครัดอยางสม่ําเสมอ
ง. วิลลี่ เขารับการศึกษาอบรมในระดับอุดมศึกษาทันทีเมื่อมีโอกาส
7. การกระทําเชนใดไมถือเปนการชวยปกปองประเทศ
ก. นคร ใหที่พักแกผูหลบหนีเขาเมือง
ข. นาเดีย สรางที่พักสําหรับชาวตางชาติ
ค. นภดล คบหากับเพื่อนจากประเทศอื่น
ง. นนทพันธ พาชาวตางชาติเที่ยวเมืองไทย
8.นายเอกพันธ เปนอาสาสมัครเจาหนาที่ดับเพลิงของชุมชนแหงหนึ่งแสดงวาเอกพันธปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญขอใด
ก. การปองกันประเทศ
ข. การรักษารัฐธรรมนูญ
ค. การปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง
ง. การชวยเหลือราชการตามกฎหมาย
9. บุคคลใดมีหนาที่โดยตรงตอการรักษาสถาบันชาติ ศาสนา กษัตริย
ก. คณะรัฐมนตรี
ข. ทหารตํารวจ
ค. ขาราชการพลเรือน
ง. ประชาชนทุกคน
10. เหตุผลใดจึงตองมีการบัญญัติหนาที่ของบุคคลไวในกฎหมาย
ก. ปองกันการละเมิดสิทธิ
ข. จะไดชวยกันดูแลสังคม
ค. ปองกันและเอารัดเอาเปรียบ
ง. ใหพลเมืองมีความรับผิดชอบ

1. ก 2. ง

3. ค

เฉลยคําถามการแขงขันเกมวิชาการ ฉบับที่ 4
4. ค 5. ข 6. ค 7. ก 8. ง 9. ง

10. ง
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แผนการสอนกลุมทดลอง
โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (เทคนิค TGT)
เรื่อง บทบาทหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
แผนการสอนที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)
สาระสําคัญ

นอกจากประชาชนทุกคนมีหนาที่ตองปฏิบัติตามทีก่ ฏหมายบัญญัติไวแลว ประชาชน
ทุกคนควรประพฤติปฏิบัติตามบทบาททางเศรษฐกิจ บทบาททางสังคม และบทบาททางการเมือง
เสมือนเปนหนาที่เพิ่มเติม แมไมถูกบังคับ แตเปนหนาที่ที่ควรปฏิบัติ เพื่อความเจริญกาวหนาของ
ตนเอง ครอบครัว หมูคณะ และของประเทศชาติ
1. จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อใหมีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
2. จุดประสงคนําทาง
2.1 จําแนกบทบาทหนาที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยได
2.2 ยกตัวอยางบทบาทหนาที่ของนักเรียนในฐานะประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยได
เนื้อหา

บทบาทหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นเตรียมผูเรียน
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ
1.2 ครูชี้แจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม เปาหมายของการทํางานรวมกัน
ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม เชน พูดเสียงเบา ๆ การรับฟงความคิดเห็น
ของเพื่อน ฯลฯ
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2. ขั้นสอนเนื้อหาสาระ
2.1 ครูทบทวนความรูเดิม โดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนัง และใหนักเรียน
ชวยกันบอกความหมายของ”บทบาทหนาที่ของประชาชนในฐานะสมาชิกของสังคม”
ตัวอยางเชน บทบาท หมายถึง การทําตามหนาที่ที่กําหนดไว หนาที่ หมายถึง กิจที่ควรทําหรือ
ตองทํา บทบาทหนาที่ จึงหมายความถึง การทําหนาที่ที่ควรทํา หรือตองทํา เพื่อประโยชนรวมกัน
ของสังคม เชนการปฏิบัติเพื่อใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางปกติสุข เพื่อพัฒนาใหการดําเนินชีวิต
เปนไปอยางมีคุณภาพขึ้น สะดวดสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น
2.2 ครูตรวจสอบความรูเดิมโดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนังและใหนักเรียน
ชวยกันตอบคําถามดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ
2.2.1.การอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวใหเปนพลเมืองดีของสังคมเปน
บทบาทหนาที่ใดสําคัญของสถาบันใดในสังคม
แนวคําตอบ สถาบันครอบครัว
2.2.2. หนาที่หลักที่สําคัญของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดแก
แนวคําตอบ
1. ออกกฏหมาย
2. เลือกคณะบุคคลมาเปนรัฐบาล
3. ควบคุมดูแลการทํางานของรัฐบาล
2.2.3. ประชาชนมีหนาที่และบทบาทในการรักษาระเบียบของสังคมโดยวิธีใด
แนวคําตอบปฏิบัติตามกฏเกณฑขอบังคับและกฏหมายที่สังคมบัญญัติไว
2.3 ครูนําใบความรูที่ 10 , 11 เรื่องบทบาททางสังคม และบทบาททางการเมืองให
นักเรียนอานทําความเขาใจ และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ
2.3.1 บทบาททางสังคม ของประชาชนไดแกอะไรบาง
แนวคําตอบ
1. ใหการศึกษาอบรมสมาชิกในครอบครัว 2.ใฝหาความรู
3. รักษาระเบียบของสังคม
4.ใชจายอยางประหยัด
5. บําเพ็ญสาธารณประโยชน
6. ยึดมั่นคุณธรรม
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2.3.2 บทบาททางการเมือง ของประชาชนไดแกอะไรบาง
แนวคําตอบ
1. สนใจกิจการบานเมือง
2. ใชสิทธิเลือกตั้ง
3. ปกปองคุมครองระบอบประชาธิปไตย
2.4 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูที่ 10 , 11 เพิ่มเติมและสรุปประเด็นตัวอยาง
2.5ครู นําใบความรู ที่ 1 2,13เรื่ อ งบทบาททางเศรษฐกิจในฐานะผูบริโภคมาให
นักเรียนศึกษาทําความเขาใจและใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ
2.51 บทบาททางเศรษฐกิจ ของประชาชนในฐานะผูผลิตไดแกอะไรบาง
แนวคําตอบ
1. รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
2. ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ
3. รวมมือกันทํางานเปนกลุม
4. พยายามแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการประกอบอาชีพ
2.5.2 บทบาททางเศรษฐกิจ ของประชาชนในฐานะผูบริโภคไดแกอะไรบาง
แนวคําตอบ
1. ควรเลือกบริโภคสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันแตมีราคาต่ําที่สุด
2. ควรเลือกบริโภคสินคาตามฤดูกาลที่ผลิต
3. ควรเลือกบริโภคสินคาที่ผลิตภายในประเทศ
4. ควรเลือกบริโภคสินคาที่จําเปนเพื่อการบริโภคมากกวาสินคาฟุมเฟอย
5. ควรเลือกสินคาบริโภคโดยคํานึงถึงคุณภาพ คุณคา และประโยชนที่ใช
2.6 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูที่12 ,13เพิ่มเติมสรุปประเด็นและยกตัวอยาง
2.7 ครูตรวจสอบความเขาใจโดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนังและสุมให
นักเรียนตอบคําถาม ดังนี้
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ในฐานะที่นักเรียนเปนประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง “พลเมืองดีในสังคม” ควรมี
บทบาทหนาที่อยางไร
แนวคําตอบ “พลเมืองดีในสังคม” ควรมีบทบาทหนาที่ดังนี้
1. ชวยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติมิใหเสื่อมโทรม
2. ปฏิบัติตามกฏเกณฑและขอบังคับของสังคม
3. บําเพ็ญสาธารณประโยชนใหเกิดแกสังคม และหมูคณะ
4. ใฝหาความรู เพื่อเปนพลเมืองดีที่มีคุณภาพในสังคม
5. ชวยกันสงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
3. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมละ 4 คน ประกอบดวยนักเรียนที่มีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน
3.2 ครูแจกเอกสารหมายเลข 5 ใหแตละกลุมศึกษาใบความรูที่ 10, 11, 12, 13
และทําใบงานที่ 12, 13 โดยฝกกับคูของตนจนสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน
4. ขั้นแขงขันเกมวิชาการ
4.1 ครูแบงกลุมผูแขงขันออกเปน 3 สาย สายละ 4 – 5 กลุม โดยแตละกลุมสง
ผูเขาแขงขันที่มีความสามารถใกลเคียงกัน แขงขันกันในสายที่ครูกําหนดให
4.2 ใหผูเขาแขงขันนั่งประจําโตะแขงขัน ครูแจกซองคําถาม และกระดาษคําตอบ
4.3 ใหตัวแทนนักเรียนในแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีละ 1 ซอง
อานคําถามใหผูแขงขันฟง และเขียนคําตอบ
4.4 เมื่อตอบคําถามครบ 10 ขอ ภายในเวลา 10 นาที ใหผูแขงขันตรวจเฉลยคําตอบ
ถาตอบถูกจะได 1 คะแนน และถาตอบผิดจะได 0 คะแนน
4.5 ใหผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเองผูที่ไดคะแนนมากที่สุดในโตะ
การแขงขันแตละโตะได 10 คะแนน คะแนนรองลงมาจะได 8 , 6 ,4 และ 2 คะแนน ตามลําดับ
4.6. นําคะแนนที่ไดไปรวมกับคะแนนของเพื่อนในกลุมเดียวกันเพื่อหาคะแนน
เฉลี่ยของกลุม
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5. ขั้นการประเมินผลและมอบรางวัล
5.4 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน
5.2 ครูประเมินผลการทํางานของกลุม
2.2 ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนไดตามเกณฑ
6. สื่อการเรียนการสอน
6.1 บัตรคําถาม กระเปาผนัง
6.2 ใบความรูที่ 10 , 11 , 12 , 13 ใบงานที่ 12 , 13
6.3 คําถามการแขงขันเกมวิชาการ ฉบับที่ 5
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แผนการสอนกลุมควบคุม โดยใชวิธีสอนตามแนวคูมือครู
เรื่อง บทบาทหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
แผนการสอนที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)
สาระสําคัญ
นอกจากประชาชนทุกคนมีหนาที่ตองปฏิบัติตามทีก่ ฏหมายบัญญัติไวแลว ประชาชน
ทุกคนควรประพฤติปฏิบัติตามบทบาททางเศรษฐกิจ บทบาททางสังคม และบทบาททางการเมือง
เสมือนเปนหนาที่เพิ่มเติม แมไมถูกบังคับ แตเปนหนาที่ที่ควรปฏิบัติ เพื่อความเจริญกาวหนาของ
ตนเอง ครอบครัว หมูคณะ และของประเทศชาติ
1. จุดประสงคการเรียนรู
เพื่อใหมีความรูความเขาใจบทบาทหนาที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
2. จุดประสงคนําทาง
2.1 จําแนกบทบาทหนาที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยได
2.2 ยกตัวอยางบทบาทหนาที่ของนักเรียนในฐานะประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยได
เนื้อหา

บทบาทหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ
1.2 ครูนําภาพ เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของประชาชนทางเศรษฐกิจ บทบาทหนาที่
ทางการเมือง บทบาทหนาที่ทางสังคม มาแสดงใหนักเรียนดูและใหนักเรียนชวยกันจําแนกบทบาท
หนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
1.3 ครูแบงกลุมนักเรียนเปน 6 กลุม กลุมละ6 – 7 คนเพื่อรวมมือกันศึกษาทําความ
เขาใจ อภิปรายและชวยกันทํางานกลุม
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2. ขั้นสอน
2.1 ครูนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนัง เพื่อใหนักเรียนชวยกันบอกความหมายของ
คําวา “บทบาทหนาที่ของประชาชนในฐานะสมาชิกของสังคม” ตัวอยางเชน บทบาท หมายถึง การ
ทําตามหนาที่ที่กําหนดไว หนาที่ หมายถึง กิจที่ควรทําหรือตองทํา บทบาทหนาที่ จึงหมายความถึง
การทําหนาที่ที่ควรทํา หรือตองทํา เพื่อประโยชนรวมกันของสังคม เชนการปฏิบัติเพื่อ ใหคนใน
สังคมอยูรวมกันอยางปกติสุข เพื่อพัฒนาใหการดําเนินชีวิตเปนไปอยางมีคุณภาพขึ้น สะดวกสบาย
และปลอดภัยยิ่งขึ้น
2.2 ครูตรวจสอบความรูเดิมโดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนังและใหนักเรียน
ชวยกันตอบคําถามดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ
1. การอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวใหเปนพลเมืองดีของสังคม เปน
บทบาทหนาที่ใดสําคัญของสถาบันใดในสังคม
แนวคําตอบ สถาบันครอบครัว
2. หนาที่หลักที่สําคัญของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดแก
แนวคําตอบ
- ออกกฏหมาย
- เลือกคณะบุคคลมาเปนรัฐบาล
- ควบคุมดูแลการทํางานของรัฐบาล
3. ประชาชนมีหนาที่และบทบาทในการรักษาระเบียบของสังคมโดยวิธีใด
แนวคําตอบปฏิบัติตามกฏเกณฑขอบังคับและกฏหมายที่สังคมบัญญัติไว
2.3 ครูนําใบความรูที่ 10 , 11 เรื่องบทบาททางสังคม และบทบาททางการเมืองให
นักเรียนอานทําความเขาใจ และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ
1. บทบาททางสังคม ของประชาชนไดแกอะไรบาง
แนวคําตอบ
- ใหการศึกษาอบรมสมาชิกในครอบครัว - ใฝหาความรู
- รักษาระเบียบของสังคม
- ใชจายอยางประหยัด
- บําเพ็ญสาธารณประโยชน
- ยึดมั่นคุณธรรม
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2 บทบาททางการเมือง ของประชาชนไดแกอะไรบาง
แนวคําตอบ
- สนใจกิจการบานเมือง
- ใชสิทธิเลือกตั้ง
- ปกปองคุมครองระบอบประชาธิปไตย
2.4 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูที่ 10 , 11 เพิ่มเติมและสรุปประเด็นตัวอยาง
2.5 ครูนําใบความรูที่ 12 , 13 เรื่องบทบาททางเศรษฐกิจในฐานะผูบริโภคมาให
นักเรียนศึกษาทําความเขาใจและใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ
1. บทบาททางเศรษฐกิจ ของประชาชนในฐานะผูผลิตไดแกอะไรบาง
แนวคําตอบ
- รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
- ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ
- รวมมือกันทํางานเปนกลุม
- พยายามแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการประกอบอาชีพ
2 บทบาททางเศรษฐกิจ ของประชาชนในฐานะผูบริโภคไดแกอะไรบาง
แนวคําตอบ
- ควรเลือกบริโภคสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันแตมีราคาต่ําที่สุด
- ควรเลือกบริโภคสินคาตามฤดูกาลที่ผลิต
- ควรเลือกบริโภคสินคาที่ผลิตภายในประเทศ
- ควรเลือกบริโภคสินคาที่จําเปนเพื่อการบริโภคมากกวาสินคาฟุมเฟอย
- ควรเลือกสินคาบริโภคโดยคํานึงถึงคุณภาพ คุณคา และประโยชนที่ใช
2.6 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูที่ 12 , 13 เพิ่มเติมสรุปประเด็น ยกตัวอยาง
3. ขั้นสรุป
3.1 ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปและจําแนกบทบาทหนาที่ของประชาชนทางดาน
สังคมบทบาทหนาที่ของประชาชนดานการเมืองบทบาทหนาที่ของประชาชนดานเศรษฐกิจใน
ฐานะผูผลิตและในฐานะผูบริโภคอันพึงปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย โดยสรุปตามความเขาใจ
ของนักเรียน และสุมใหนักเรียนออกมาสรุปโดยนําเสนอหนาชั้นเรียนดังตอไปนี้
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ในฐานะที่นักเรียนเปนประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง “พลเมืองดีในสังคม” ควรมี
บทบาทหนาที่อยางไร
แนวคําตอบ “พลเมืองดีในสังคม” ควรมีบทบาทหนาที่ดังนี้
- ชวยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติมิใหเสื่อมโทรม
- ปฏิบัติตามกฏเกณฑและขอบังคับของสังคม
- บําเพ็ญสาธารณประโยชนใหเกิดแกสังคม และหมูคณะ
- ใฝหาความรู เพื่อเปนพลเมืองดีที่มีคุณภาพในสังคม
- ชวยกันสงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
3.2 ใหนักเรียนทําใบงานที่ 12, 13
4. ขั้นวัดประเมินผล
4.1 สังเกตการรวมมือกันทํางานและตอบคําถามในหองเรียน
4.2 ตรวจผลงานจากการทําใบงานที่ 12, 13 และเรียกนักเรียนที่ยังไมเขาใจ
มาสอนซอมเสริมนอกเวลา

246

เอกสารหมายเลข 5
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมสัมฤทธิ์ (เทคนิค TGT)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจง
1. เอกสารนี้ประกอบดวยใบความรูที่ 10, 11, 12, 13 และใบงานที่ 12, 13
2. ใหแตละกลุมศึกษาเนื้อหาจากใบความรูและใบงาน ใชเวลา 25 นาที
กิจกรรม

1. เลือกประธานและเลขากลุม ตั้งชื่อกลุม แบงหนาที่โดยเนนความรวมมือและ
ชวยเหลือกันดานการเรียน
2. ศึกษาใบความรูรวมกันและซักถามจนแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจ
เนื้อหาอยางชัดเจน (15 นาที)
3. แขงขันเกมวิชาการ โดยแบงกลุมผูแขงขันออกเปน 3 สาย สายละ 4 – 5 กลุม โดย
แตละกลุมสงผูเขาแขงขันที่มีความสามารถใกลเคียงกัน แขงขันกัน
3.1 ใหผูเขาแขงขันนั่งประจําโตะแขงขัน ครูแจกซองคําถาม และกระดาษคําตอบ
3.2 ใหตัวแทนนักเรียนในแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีละ 1 ซอง
อานคําถามใหผูแขงขันฟง และเขียนคําตอบ
3.3 เมื่อตอบคําถามครบ 10 ขอ ภายในเวลา 10 นาที ใหผูแขงขันตรวจเฉลยคําตอบ
ถาตอบถูกจะได 1 คะแนน และถาตอบผิดจะได 0 คะแนน
3.4ใหผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเองผูที่ไดคะแนนมากที่สุดในโตะ
การแขงขันแตละโตะได 10 คะแนน คะแนนรองลงมาจะได 8 , 6 ,4 และ 2 คะแนน ตามลําดับ
4. เมื่อจบกิจกรรมแลว ใหประธานกลุมเก็บรวบรวมวัสดุอุปกรณตาง ๆใหเรียบรอย
แลวนําสงครู

247

ใบความรูที่ 10

บทบาทหนาที่ของประชาชนที่ไมใชหนาที่ตามกฎหมาย
นอกจากหนาที่ของประชาชนชาวไทยตามกฏหมาย ที่ทุกคนตองปฏิบัติแลว ยังมีสิ่งที่
ประชาชนทั่ว ไปควรประพฤติปฏิบัติเสมือนเปน หนาที่เพิ่มเติม แมไมถูกบังคับแตเปนหนาที่
ควรปฏิบัติ เพื่อความเจริญกาวหนาของตนเอง ของครอบครัว ของหมูคณะ และของประเทศชาติ
เปนสวนรวม
บทบาททางเศรษฐกิจในฐานะผูผลิต
1. รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ผูใชทรัพยากรธรรมชาติจึงควรรูจักวิธีการ
ใชและอนุรักษทรัพยากร คือรูคุณคาของทรัพยากรและใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยประหยัด
และอนุรักษใหคงไวตลอดไป เชนเมื่อตัดตนไมก็ควรปลูกทดแทนเพื่อรักษาความชุมชื้นของดิน
และปองกันการพังทลายของดิน หรือหาวิธีเพราะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตฯลฯนอกจากนั้นยังควรให
ความรวมมือกับเจาหนาที่ของบานเมือง ในการปองกันและขจัดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
2. ขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ ประเทศไทยมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณซึ่ง
เอื้ออํานวยตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปน อยางยิ่งผูผลิตจึงควรเอาใจใสพยายามศึกษา
หาความรู เพื่อนํามาปรับปรุงงานอาชีพของตนใหดีขึ้น และมีความขนันหมั่นเพียรในการประกอบ
อาชีพ สิ่งเหลานี้จะชวยเพิ่มผลผลิตและทํารายไดใหแกผูผลิตไดมากขึ้น
3. รวมมือกันทํางานเปนกลุม การรวมตัวกันทํางานเปนกลุมจะสรางพลังความสามารถ
ในการทํางานไดดีกวาการทํางานโดยลําพัง เชนประเพณีลงแขกของชาวนาไทย ชวยกันในการ
ไถนา ดํานา และเก็บเกี่ยวขาวเปนไปอยางรวดเร็วและประหยัด และกอใหเกิดผลดีคือเปนการสราง
ความสามัคคีในหมูเพื่อนรวมงาน ชวยแกไขปญหาตาง ๆ ได
4. พยายามแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นในการประกอบอาชีพ เมื่อเกิดปญหาใด ๆ ขึ้นตอง
พยายามหาวิธีการตาง ๆ ที่จะชวยแกไข หากเกินความสามารถของตนก็ควรขอความชวยเหลือ
จากทางราชการ โดยติดตอกับหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบหรือโดยผานทางตัวแทน แตพึงเขาใจ
วาเราตองชวยตัวเองกอน เพราะหากพลเมืองสวนใหญในทองถิ่นประกอบอาชีพของตนไดโดยไม
มีอุปสรรค ผลผลิตก็จะเพิ่มจํานวน ทําใหรายไดสูงขึ้นเปนผลใหเกิดความเปนธรรมและสรางความ
มั่นคงแกสังคม
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ใบความรูที่ 11

บทบาททางเศรษฐกิจในฐานะผูบริโภค
พลเมืองในฐานะผูบริโภคจะตองมีความรอบรูในการบริโภค มีความสามารถเลือก
สินคาตามที่ตองการ ราคาถูก และไดประโยชนสูงสุด เชน
1. ควรเลือกบริโภคสินคาที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันแตมีราคาต่ําสุด ชวยใหเกิด
การประหยัด
2. ควรจะเลือกบริโภคสินคาตามฤดูการผลิตในชวงที่มีปริมาณการผลิตมาก เพราะ
สินคาราคาจะต่ําลง
3. ควรจะเลือกสินคาที่ผลิตในประเทศ เพราะมีราคาถูกกวา และชวยลดภาวะการ
ขาดดุลการคาของประเทศ
4. ควรจะเลือกสินคาที่จําเปนเพื่อการบริโภคมากกวาสินคาฟุมเฟอย เปนการสราง
นิสัยการประหยัด
5. ควรจะเลือกสินคาเพื่อการบริโภคโดยคํานึงถึงคุณภาพ คุณคา และประโยชนในทาง
การใชมากกวาเลือกตามความนิยม ตามโฆษณา หรือตามใจตนเอง
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ใบความรูที่ 12
บทบาททางสังคม

1. ใหการศึกษาอบรมสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวมีหนาที่อบรมเลี้ยงดูสมาชิกใน
ครอบครัวใหเปนพลเมืองดี โดยใหความรัก ความอบอุนและความเขาใจ การอบรมบมนิสัยของ
ครอบครัวเปนพื้นฐานสําคัญในการดําเนินชีวิตของพลเมืองเปนอยางยิ่ง
2. รักษาระเบียบของสังคม ครอบครัวมีความสําคัญตอการประพฤติปฏิบัติตนของคน
ในสังคม การชวยกันรักษาระเบียบนี้ถาฝกหัดปฏิบัติตั้งแตในสถาบันครอบครัว การจะประพฤติ
ปฏิ บั ติรัก ษาระเบียบของสังคมก็ทําไดงาย เชน เมื่ออยูในครอบครัว รูจักความเปน ผูอาวุโ ส
ไมกาวราวลวงเกินผูใหญ ไมฝาฝนกฎเกณฑ
3. ใชจายอยางประหยัด สรางนิสัยการออมทรัพย ปลดนิสัยฟุงเฟอ เหอเหิม
4. ใฝหาความรู การศึกษาเปนรากฐานของการดําเนินชีวิต ทําใหคนรูจักใชสติปญญา
คิด หาเหตุผลแกไขปญหา รูจักความถูกตองดีงาม เปนประชากรที่มีคุณภาพ พลเมืองจึงควร
แสวงหาความรูอยูเสมอ เพื่อจะไดรูขาวคราวความเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลงของโลกไดดีขึ้น
และนําความรูมาใชในการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตของตนใหสูงขึ้น
5. บําเพ็ญสาธารณประโยชน วิธีสรางความเจริญกาวหนาใหแกสังคม บางคนอาจชวย
ดวยกําลังกาย บางคนอาจชวยดวยกําลังทรัพย ผลที่ไดรับนอกจากจะชวยสรางความเจริญกาวหนา
แก สั ง คม ให ค นในสั ง คมได รั บความสะดวกสบายแลว ยังชว ยสรางความสามัคคีใ หเกิด ขึ้น
ในกลุมชนในทองถิ่นนั้นดวย
6. ยึดมั่นคุณธรรม การยึดมั่นคุณธรรมชวยใหสังคมเกิดความสงบสุขได คุณธรรมที่
ควรยึดมั่นมีดังนี้
(1) ซื่อสัตยสุจริตไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น
(2) ซื่อตรง ตองไมแสวงหาผลประโยชนใ สต นไมฉอราษฎรบังหลวง และ
ไมเปนตนเหตุหรือจูงใจใหผูอื่นฉอราษฎรบังหลวง
(3) หลีก เลี่ยงการเปน เครื่องมือของชนชาติ เปนชองทางใหนายทุนตางชาติที่
ขาดคุณธรรมไดเขามาหากินในประเทศเรา
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ใบความรูที่ 13

บทบาททางการเมือง
การเมือง คือ กระบวนการในการปกครองประเทศ ในฐานะที่ประชาชนเปนผูปกครอง
ประเทศ ประชาชนทุกคนจึงควรมีบทบาททางการเมือง เพื่อชวยกันพัฒนาประชาธิปไตยให
ประเทศบานเมืองเจริญกาวหนา
บทบาทของพลเมืองเกี่ยวกับการเมือง มีดังนี้
1. สนใจการบานเมือง ควรสดับตรับฟงขาวสารการเมือง เสนอความคิดเห็นทาง
การเมืองหรือแสดงความคิดเห็นสนับสนุนแนวคิดในการบริหารประเทศ และคัดคานแนวทาง
การบริหารประเทศที่เห็นวาไมเปนประโยชนหรืออาจนําความเสียหายมาสูบานเมือง
2. ใชสิทธิ์เลือกตั้ง ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคน ควรตองไปใชสิทธิเพื่อเลือก
ผูแทนราษฎรที่ดีตามแนวคิดของตน ไมควรนอนหลับทับสิทธิ์
3. ปกครองคุมครองประชาธิปไตย การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหา
กษัตริยเปนประมุขเปนระบอบการปกครองที่ประชาชนชาวไทยเห็นวาเปนระบอบการปกครองที่ดี
ที่สุดในปจจุบัน ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของประชาชนทุกคนที่จะตองปกครองคุมครองไมใหผูใดมา
เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนี้ไปเปน ระบอบการปกครองอยางอื่น หรือบอนทําลายให
การปกครองนี้ไมเปน ประชาธิปไตยสมบูร ณ การซื้อเสียงสิทธิ์ก ารเลือกตั้งผูแทนราษฎรเปน
การบอนทําลายประชาธิปไตยอยางหนึ่ง จึงเปน หนาที่ข องประชาชนทุกคนที่จะตองชวยกัน
สอดสองดูแล ไมใหมีการซื้อสิทธิขายเสียงทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งผูแทนราษฎร
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คําถามการแขงขันเกมวิชาการ ฉบับที่ 5
คําชี้แจง 1. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ขอ เวลา 10 นาที
2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษคําตอบ ขอที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
จุดประสงคนําทางที่ 5 เพื่อจําแนกบทบาทหนาที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยได
1. กฎหมายชวยทําใหสังคมเปนระเบียบ ประชาชนจึงมีหนาที่อยางไรตอกฎหมาย
ก. พงษสิทธิ์ ไมตอตานกฎหมายและไมแสดงความคิดเห็นใด ๆ
ข. ธรรมนูญ เพิ่งจบการศึกษาวิชากฎหมาย จึงมีสวนตรากฎหมายใหม
ค. มงคล ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม และกฎหมายโดยไมละเมิดผูอื่น
ง. คัมภีร ตั้งใจเรียนวิชากฎหมายใหจบโดยเร็ว จะไดสอบเรียนเนติบัณฑิตตอไป
2. นักเรียนควรปฏิบัติตนอยางไรใหเหมาะสมกับบทบาทหนาที่ของนักเรียน
ก. แมว ปฏิบัติตามกฎหมาย
ข. ปลา ตั้งใจศึกษาเลาเรียนอยางเต็มที่
ค. นก ชวยเหลือบิดามารดาประกอบอาชีพ
ง. เสือ ชวยเหลืองานราชการเมื่อถูกรองขอ
3. บุคคลใดตอไปนี้ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติหนาที่รับราชการทหาร
ก. ศรราม มีบิดาเปนนายพล
ข. ชีวิน เรียนจบปริญญาโท
ค. รัตนะ เปนนักศึกษารักษาดินแดนป 3
ง. พระวันชัย อุปสมบทมาแลว 3 พรรษา
4. ขอใดเปนบทบาททางการเมืองที่ประชาชนควรกระทํามากที่สุดในระบอบประชาธิปไตย
ก. อาทิตย สนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรค
ข. อรรณพ ไปใชสิทธิเลือกตั้งผูแทนราษฎรทุกครั้ง
ค. เอกชัย สนใจกิจการบานเมือง และการทํางานของรัฐบาล
ง. อนันต ไปฟงการหาเสียงของผูสมัครเขาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
5. สังคมจะพัฒนาไดเจริญกาวหนา ถาพลเมืองทุกคนมีจิตสํานึกตามขอใด
ก. จันทร ไมกาวกายหนาที่ผูอื่นแตไมรูจักหนาที่ของตน
ข. อังคารไมทํานอกเหนือหนาที่และไมกาวกายหนาที่ผูอื่น
ค. พุธ รูจักหนาที่ของตนเอง และไมกาวกายหนาที่ของผูอื่น
ง. พฤหัส ทําหนาที่ของตนใหดีที่สุดแตชอบกาวกายหนาที่ของผูอื่น
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6. ถาจะเลือกสมาชิกผูแทนราษฎร มาทําหนาที่เปนตัวแทนของเรา เราควรเลือกผูแทนประเภทใด
ก. บุคคลที่มีฐานะร่ํารวยจะไดไมโกงกิน
ข. บุคคลที่เปนคนดีมีศีลธรรมและมีอุดมการณทางการเมือง
ค. บุคคลที่มีอิทธิพลในทองถิ่นจะไดเปนที่เกรงใจของทุกคน
ง. บุคคลที่เคยรูจักกันมากอนจะไดใหความชวยเหลือเราไดอยางเต็มที่
7. ขอใดเปนบทบาทของพลเมืองดีทางเศรษฐกิจในฐานะผูบริโภค
ก. มาริษา เลือกซื้อสินคาตามความนิยมของตลาด
ข. นาตยา เลือกซื้อสินคาที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ
ค. วนิดา เลือกซื้อสินคาตามฐานะทางเศรษฐกิจของตนเอง
ง. ลลิตา เลือกบริโภคสินคาที่มีคุณภาพสูงโดยไมคํานึงถึงราคา
8. การกระทําใดที่เปนการใชบทบาทหนาที่ของตนเองเกินขอบเขตและเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน
ก. เอก เปนคนที่มีความมั่นใจในตนเองมาก จึงไมยอมรับนับถือศาสนาใด ๆ
ข. โท เปนเจาของรานขายเครื่องเสียง จึงชอบเปดเพลงเสียงดังเกินควร
ค. ตรี เปนเจาหนาที่ดูแลสวนสาธารณะแหงหนึ่ง จึงมักทําอนาจารในที่สาธารณะ
ง. จัตวา เปนนักอนุรักษนิยม จึงพยายามยุยงผูคนไมใหซื้อของญี่ปุน
9. ทุกขอเปนหนาที่ที่ประชาชนพึงปฏิบัติตอรัฐ ยกเวนขอใด
ก. กอง ชวยปองกันประเทศเมื่อชาติตองการ
ข. แกว ไปเสียภาษีอากรจากรายไดทุกประเภทของตน
ค. เกียรติ ชวยเหลือราชการตามกําลังความสามารถของตนเทาที่จะปฏิบัติได
ง. กอย ไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย เมื่อศึกษาจบแลวไปอยูตางประเทศโดยไมยอมกลับ
10. ขอใดไมใชหนาที่ของประชาชนชาวไทยตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนด
ก. หนาที่เสียภาษีอากร
ข. หนาที่รับราชการทหาร
ค. หนาที่ศึกษาอบรมตามกฎหมาย
ง. หนาที่ในการบําเพ็ญประโยชน

1. ค

2. ข

เฉลยคําถามการแขงขันเกมวิชาการ ฉบับที่ 5
3. ค 4. ข 5. ค 6. ข 7. ข 8. ค 9. ง

10. ง
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