การพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน

โดย
นางสาวกุสมุ าลย ตรีเนตร

วิทยานิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปการศึกษา 2549
ISBN 974 - 11 - 5775 – 4
ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ก

THE DEVELOPMENT OF LEARNING OUTCOMES IN AYUDTHAYA
HISTORY OF FIFTH GRADE STUDENTS
TAUGHT BY COOPERATIVE LEARNING METHOD TOGETHER WITH
CONCEPT MAPPING TECHNIQUE

By
Kusumarn Treenate

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree
MASTER OF EDUCATION
Department of Curriculum and Instruction
Graduate School

SILPAKORN UNIVERSITY
2006
ISBN 974 - 11 - 5775 – 4
ข

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหวทิ ยานิพนธเรื่อง “การพัฒนาผลการ
เรียนรูเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธสี อนแบบ
รวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน” เสนอโดย นางสาวกุสุมาลย ตรีเนตร เปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
………………………………………………
(รองศาสตราจารย ดร.ศิริชยั ชินะตังกูร)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ ..........เดือน .........................พ.ศ........
ผูควบคุมวิทยานิพนธ
1. ผูชว ยศาสตราจารย ดร. วัชรา เลาเรียนดี
2. ผูชว ยศาสตราจารย ดร. มาเรียม นิลพันธุ
3. อาจารย ดร. ประเสริฐ มงคล
คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ
......................................................ประธานกรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุเทพ อวมเจริญ)
........../..................../.............
.......................................................กรรมการ .....................................................กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. วัชรา เลาเรียนดี) (ผูชวยศาสตราจารย.ดร. มาเรียม นิลพันธุ)
........../..................../.............
........../..................../.............
.......................................................กรรมการ .....................................................กรรมการ
(อาจารย จินตนา กิจบํารุง)
(อาจารย ดร. ประเสริฐ มงคล)
........../..................../.............
........../..................../.............

ค

K 45253302 : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ
คําสําคัญ : ผลการเรียนรู / ประวัตศิ าสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา / วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู / แผนผังมโนทัศน
กุสุมาลย ตรีเนตร : การพัฒนาผลการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน (THE DEVELOPMENT OF LEARNING OUTCOMES
IN AYUDTHAYA HISTORY OF FIFTH GRADE STUDENTS TAUGHT BY COOPERATIVE LEARNING METHOD
TOGETHER WITH CONCEPT MAPPING TECHNIQUE ) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : ผศ. ดร. วัชรา เลาเรียนดี ,
ผศ. ดร. มาเรียม นิลพันธุ และ อ. ดร. ประเสริฐ มงคล. 303 หนา. ISBN 974 - 11 - 5775 - 4
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพ แผนการจัดการเรียนรู ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องประวัติศาสตร
สมัยกรุงศรีอยุธยา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใช
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ที่ 2 ปการศึกษา 2548 ของ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร อ.เมือง จ.นครปฐม
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ 1) แผนการจัดการเรียนรู ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผัง
มโนทัศนเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา จํานวน 10 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 3) แบบประเมินพฤติกรรม

การทํางานกลุม 4) แบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การ
ทดสอบหาคา t – test แบบ Dependent
ผลการวิจัยพบวา
1. แผนการจัดการเรียนรู เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับ
การใชแผนผังมโนทัศน มีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.02 / 84.17
2. ผลการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน พบวา นักเรียนมีการปฏิบัติพฤติกรรมการทํางานกลุมในภาพรวม
อยูในระดับมาก โดยดานที่นักเรียนปฏิบัติในระดับมากเปนลําดับที่ 1 คือ ดานการชวยเหลือ พูดใหกําลังใจ สนับสนุนความ
คิดเห็นเพื่อน รองลงมา คือ ดานการสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม – ตอบ ดานความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน และ
ดานที่นักเรียนปฏิบัติในระดับมากเปนลําดับสุดทาย คือ ดานการยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน
4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน โดยภาพรวม
พบวานักเรียนเห็นดวยอยูในระดับมาก โดยดานที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากวิธีสอน
รองลงมา คือ ดานบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานที่นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย คือ ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนรู
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The purposes of this research were 1) to develop and test for efficiency of the lesson plans of the
Cooperative Learning together method with Concept Mapping technique based on the criterion 80 / 80 2) to
compare the fifth grade students’ learning outcomes in Ayudthaya History before and after being taught by
Cooperative Learning method together with Concept Mapping technique , 3) to study group working behaviors of
fifth grade students taught by Cooperative Learning method together with Concept Mapping technique and 4) to
investigate opinions of the fifth grade students towards Cooperative Learning method together with Concept
Mapping technique on the aspects of the learning activities, learning environment and learning advantages.
The sample group were 48 fifth grade students (5/1) who were studying in the second semester of 2005
academic year of Suteetorn School.
The research instruments were : 1) the lesson plans of Cooperative Learning method together with
Concept Mapping technique 2) achievement tests 3) group working behaviors evaluation form and 4)
questionnaires. The data were analyzed by mean, standard deviation, and t - test dependent.
The findings of the study were:
1) The efficiency of the lesson plans on the Ayudthaya history with the Cooperative Learning method
together with Concept Mapping technique were 81.02 / 84.17.
2) The fifth grade students’ learning outcomes in Ayudthaya History after being taught by Cooperative
Learning method together with Concept Mapping technique were statistically significant higher than that before
being taught by Cooperative Learning method together with Concept Mapping technique at the 0.05 significant level.
3) The group working behaviors of the students as evaluated by the teacher were at a high level ;
whereas working within group were performed at the highest level , as they liked to help and support each other .
Moreover , they stimulated their friends to ask questions and were willing to participate in activities and , whereas
listening to their friends were performed at the lowest level.
4) The students’ opinions toward the Cooperative Learning method together with Concept Mapping
technique were at a high level of agreement . The aspects that the students agreed with the most were learning
advantages and learning environments , and the least agreement with was the learning activities aspect .
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โลกปจจุบนั และโลกแหงอนาคตเปนโลกโลกาภิวัตน หรือ โลกไรพรมแดน เพราะ
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีไดยอโลกใหเล็กลง ทั้งในเรือ่ งระยะทาง (Space) และเวลา (Time)
ไมวาเหตุการณใดๆเกิดขึ้นในโลกผูคนในประเทศตางๆ จะเห็นภาพและไดยินเสียงผานจอโทรทัศน
ราวกับวาไดอยูในเหตุการณนั้นๆ ดวยโลกทั้งโลกถูกเชื่อมโยงดวยเทคโนโลยีการสื่อสารแบบตาง ๆ
ทั้งแบบใชสาย (On Line) และไรสาย (On Air) เชน โทรศัพทแบบไรสาย คลื่นวิทยุ โทรทัศน
ผานดาวเทียม คอมพิวเตอร อินเตอรเนท (Internet) ที่มีเครือขายทั่วโลก หากตองการทราบเรื่องใด
ในโลกก็สามารถกดเรียกขอมูลออกมาดูไดตลอดเวลา โลกไดถูกเสนทางคมนาคมเชื่อมโยงใหเปน
แผนดินเดียวกัน (One World) มนุษยทกุ ประเทศทั่วโลกสามารถเดินทางไปมาหาสูกัน เพื่อทํา
กิจกรรมตางๆไดโดยสะดวกรวดเร็ว(วัลลี หลีสันติพงศ 2542 : 6) ประกอบกับแนวโนมการพัฒนา
สูเศรษฐกิจยุคใหมของสังคมโลกที่เปนเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Based Economy : KBE)
มีการใชความรู และนวัตกรรมเปนปจจัยหลักในการผลิตและพัฒนา เพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของแตละประเทศ การพัฒนาความรูและการเรียนรูจึงเปนปจจัยที่สําคัญที่สดุ ในการพัฒนา
ปจเจกบุคคลใหเปนทุนและกําลังคน เกื้อกูลตอการยกระดับมาตรฐานการครองชีพใหสูงขึ้น และ
เปนกําลังสําคัญที่เขามามีสว นรวมอยางแข็งขันในกิจกรรมการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมืองของประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 : 2)
จากความเปลีย่ นแปลงดังกลาวขางตน การศึกษาไทยจําเปนตองมุงพัฒนาเด็กไทยให
เปนคนดี เกง และมีความสุข คนดี คือ คนที่ดาํ เนินชีวิตอยางมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดงี าม มีคุณธรรม
จริยธรรมมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคทั้งดานจิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออก เชน มีวินัย ประหยัด
มีความเอื้อเฟอ เกื้อกูล มีเหตุผล รูหนาที่ ซื่อสัตย พากเพียร ขยัน ใฝรใู ฝเรียนตลอดชีวิต รักประเทศ
รักชาติ มีจิตใจเปนประชาธิปไตย เคารพความคิดเห็นและสิทธิของผูอ ื่น มีความเสียสละ รักษา
สิ่งแวดลอม สามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางสันติสุข
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คนเกง คือคนที่มีสมรรถภาพสูงในการดําเนินชีวิต โดยมีความสามารถดานในดานหนึง่
หรือรอบดาน หรือความสามารถพิเศษเฉพาะทาง เชน ทักษะ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ความสามารถทางดานคณิตศาสตร มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถดานภาษา ศิลปะ
ดนตรี กีฬา มีภาวะผูน ํา รูจ ักตนเอง ควบคุมตนเองได เปนตน เปนคนทันสมัย ทันเหตุการณ
ทันโลก ทันเทคโนโลยีสามารถใชสติปญญาในการเผชิญและพิชิตปญหา พัฒนาตนเองไดเต็มตาม
ศักยภาพและทําประโยชนใหเกิดแกตน สังคม และประเทศชาติได
คนมีความสุข คือ คนที่มีสุขภาพดีทงั้ กายและจิต เปนคนราเริงแจมใส รางกายแข็งแรง
จิตใจเขมแข็ง มีมนุษยสัมพันธ มีความรักตอทุกสรรพสิ่ง มีอิสรภาพปลอดพนจากการตกเปนทาส
ของอบายมุข ไดทําในสิง่ ทีต่ นสนใจตามความตองการ สามารถเรียนใหรูความจริง บรรลุความดี
ความงาม มีความภาคภูมใิ จในความเปนไทย และสามารถดํารงชีวิตอยางพอเพียงรวมกับผูอนื่
ในสังคมไดอยางมีคุณภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2545 : 5 - 6)
ซึ่งการที่จะพัฒนาเด็กไทยใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุขนั้นการจัดการศึกษา
จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลักผูเรียนสําคัญที่สุด ดังจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กําหนดหลักการใหญในหมวด 4 มาตรา 22 วา “การจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพ” (กรมวิชาการ,สํานักนโยบายและแผนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 2542 :12) และ
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพุทธศักราช 2544 ไดกําหนดหลักการของหลักสูตรในขอ3 ไวทํานอง
เดียวกันคือ“ สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนา และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญที่สุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ,
กรมวิชาการ 2545 : 4)
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเปนสาระการเรียนรูที่สําคัญสาระหนึ่งใน 8 สาระที่
ชวยพัฒนาคนใหสอดคลองกับความเปลีย่ นแปลงดังกลาวขางตน เพราะนอกจากจะชวยใหผูเรียน
มีความรูในเรื่องตาง ๆที่เกีย่ วของกับสภาพแวดลอมทัง้ ทางธรรมชาติ และสังคมวัฒนธรรมแลวยัง
มีทักษะ และกระบวนการตางๆ ที่จะสามารถนํามาใชประกอบในการตัดสินใจไดอยางรอบคอบ
ในการดําเนินชีวิต และการมีสวนรวมในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในฐานะพลเมืองดี
ตลอดจนการนําความรูทางจริยธรรม หลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคมทําใหผูเรียน
สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ , กรมวิชาการ 2544 : 4)
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อนึ่งสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบดวยสาระการเรียนรูยอย 5
สาระดังนี้ 1) ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2) หนาทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิตใน
สังคม 3) เศรษฐศาสตร4)ประวัติศาสตร และ 5)ภูมิศาสตร โดยเฉพาะสาระที่ 4 ประวัติศาสตรเปน
สาระที่การศึกษาไทยใหความสําคัญมากสาระหนึ่ง ดังจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 23 ขอ 1 กลาววา การจัดการศึกษาทัง้ การศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทัง้ ความรู คุณธรรม
กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ในเรื่องความรู
เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคมไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก
รวมถึงความรูเ กี่ยวกับประวัติศาสตร ความเปนมาของสังคมไทย และระบบการเมือง การปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข (กรมวิชาการ,กระทรวงศึกษาธิการ2542:
12) และในจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ขอ 7 กลาวในทํานองเดียวกันคือ มุง ให
ผูเรียนเกิดความเขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทยภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมัน่
ในวิถีชวี ิตประชาธิปไตย และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ประกอบกับการเรียนรูประวัติศาสตร ทําใหเรารูวา ลักษณะเฉพาะของสังคมที่แวดลอมตัวเราอยูใน
ปจจุบันพัฒนามาจากพื้นฐานของอะไร สภาพปญหาตางๆ ในสังคมเกิดขึ้นไดอยางไรเพราะเหตุใด
และมีวิวฒ
ั นาการอยางไร ซึ่งจะนําไปสูการวิเคราะหปญ
 หาไดอยางมีเหตุผลประวัติศาสตรจึงเปน
ศาสตรที่จะสรางความเขาใจสภาพสังคมปจจุบันได (ระวิวรรณ ภาคพรต ม.ป.ป. : 1 - 2 )
นอกจากนี้ ชมรมพัฒนาครูเพื่อปฏิรูปการศึกษา (ม.ป.ป. : 4) ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียน
ประวัติศาสตรไววา 1) ทําใหรูเรื่องราวของคนโบราณวาเจริญขึ้นอยางไร เสื่อมลงอยางไร อะไร
เปนเหตุแหงความเจริญ ความเสื่อม ความรูอันนี้เราอาจนํามาใชเปนประโยชนไดมาก เพราะความ
เปนไปในโลกยอมหมุนเวียนเขาทางเดิมดังที่มีภาษิตในภาษาอังกฤษวา “History repeats itself”
2) รูจักเลหเ หลี่ยมและความคิดของมนุษยอันเปนการเพิ่มพูนความฉลาดขึ้นในตัวผูเรียน 3) ทําให
มีความมานะพยายาม โดยไดเห็นตัวอยางอันดีงามในประวัติศาสตร 4)ทําใหมีศีลธรรมอันดีเพราะ
ประวัติศาสตร ยอมแสดงใหเห็นชัดอยูทกุ กาลทุกสมัยวา คนทําดียอมไดผลดี ทําชัว่ ยอมไดผลราย
ดวยเหตุนี้ วิชาประวัติศาสตรจึงนับเปนธรรมศาสตร (Moral Science)อันหนึง่ 5) ทําใหมีความ
เห็นแกตัวนอยลง และบังเกิดความคิดกวางขวาง โอบออมอารี เพราะประวัติศาสตรเต็มไปดวย
เรื่องของผูเสียสละประโยชนตนเพื่อเปนประโยชนแกผูอื่น อนึง่ การเห็นโลกมาก รูจักโลกมาก
ยอมทําใหมนุษยมีใจกวางขวางไมคับแคบ
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อยางไรก็ตามอันเนื่องจากคนทัว่ ไปมีความเขาใจเพียงวา ประวัติศาสตร คือ การศึกษา
เรื่องราวในอดีตเรื่องราวของคนที่ตายไปแลว กับซากปรักหักพังของโบราณวัตถุโบราณสถานตาง ๆ
ประกอบกับความหมายของคําวาโบราณวัตถุ โบราณสถาน ที่ตองเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับกาลเวลา
ที่เกินกวา100 ป ยิง่ ทําใหประวัติศาสตรหา งไกลจากตัวนักเรียนหางไกลจากความสนใจ ใครเรียนรู
ของผูคนทัว่ ไปรวมทัง้ เนื้อหาสาระของประวัตศิ าสตรที่มแี ตชื่อคนชื่อสถานที่ เหตุการณ และวัน
เดือนป ที่ตองทองจํา ประวัติศาสตรจึงเปนวิชาที่ไมนาสนใจเรียนรู และนาเบื่อหนายตอ คนทัว่ ไป
ทั้งผูสอนและผูเรียน (ระวิวรรณ ภาคพรต ม.ป.ป.:1) ดังจะเห็นไดจากการศึกษาสภาพการเรียน
การสอนวิชาสังคมศึกษา เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่
5/1 – 5/6 ของโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม ระหวางปการศึกษา 2543 - 2547 พบวา
นักเรียนมีผลการเรียนรูระหวางรอยละ 63 – 69 ซึ่งมีผลการเรียนต่ําเมื่อเทียบกับเปาหมายซึ่ง
กําหนดไวรอยละ 70
สาเหตุของปญหาดังกลาวผูวจิ ัยไดสัมภาษณครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา ระดับชั้นประถม
ศึกษาปที่ 4 – 6 ของโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐมจํานวน 5 คน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547ได
ขอสรุปวาสาเหตุมาจากหลายประเด็น เชน ดานตัวครู ที่ขาดการเตรียมการสอนเนื่องจากตองรับผิดชอบ
งานหลายดาน จึงไมนําเทคนิคการสอนใหม ๆ มาใช เนนการสอนแบบบรรยายมากเกินไปทําใหการสอน
ของครูขาดความเหมาะสมกับทั้งเนื้อหาวิชาและตัวนักเรียน กิจกรรมที่สงเสริมการคิดแกปญหา การใช
เหตุผล การคิดวิเคราะห จนนําไปสูการสรุปเปนความคิดรวบยอดมีคอนขางนอย การจัดกิจกรรม
ไมหลากหลายขาดความยืดหยุน ทําใหไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางสังคมของนักเรียน ประกอบ
กับกิจกรรมการเรียนการสอนขาดลําดับขั้นตอน ทําใหผูเรียนไมเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง สวนดาน
ตัวผูเรียนก็ขาดความสนใจ และไมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบกับสื่อการสอนมีนอย
ไมเราความสนใจ ซึ่งสอดคลองกับ วารี ถิระจิตร (2534 : 33) ที่ไดเคยตั้งคําถามถามนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในโรงเรียนแหงหนึง่ วานักเรียนชอบหรือไมชอบเรียนวิชาสังคมศึกษา
คําตอบที่ไดรับจากนักเรียนสวนใหญตอบวาไมชอบ โดยใหเหตุผลวาเนื้อหาวิชาสังคมศึกษามีมาก
นาเบื่อ ตองเรียนในเรื่องที่ไมนาสนใจ ตองอานหนังสือมาก คําตอบที่ถูกตองมีหลายทาง ขอสอบ
ในวิชานี้มมี ากและยาก ทําคะแนนใหดีไดยาก มีเรื่องตองจํามาก สวนกรมวิชาการไดมีขอเสนอใหมี
การพิจารณาเกี่ยวกับการเรียนการสอนสังคมศึกษา ดังนี้ 1) ระเบียบการวัดผลเนนการสอบมากกวา
การสอน 2) การวัดผลการเรียนเนนความจํามากเกินไป ไมเนนการพัฒนาทั้ง 3 ดาน คือ พุทธิพสิ ัย
ทักษะพิสัยและจิตพิสัยและไมเนนความสามารถของนักเรียน 3) ขอสอบสวนใหญเปนแบบปรนัย ครู
จริงจังกับตัวเลขของคะแนนมากเกินไป เนนคะแนนมากกวา ควรมีขอสอบแบบอัตนัยดวย 4) ครูยังไม
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เขาใจถึงวิธีการวัดผลอยางถองแท มักใชการวัดผลโดยการสอบเพียงอยางเดียว 5) วิชาสังคมศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํามาก แตยังไมมีการปรับปรุงแกไข 6) วิธีการวัดผลยังไมเหมาะสม การ
ประเมินผลจึงยังขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะวิธีการวัดผลของครูยังไมถูกตอง และเปนระบบ ( กองวิจัย
ทางการศึกษา 2540 : 8 – 9 , อางถึงใน จินตนา กิจบํารุง 2545 : 5)
จากสภาพปญหาดังกลาว วิธีการหนึง่ ที่จะชวยแกปญหาได คือ การปรับปรุงวิธีสอนให
เหมาะสม แตเนื่องจากวิธสี อนมีมากมายหลายวิธี แตละวิธีมีสว นดีแตกตางกัน ไมมีวิธีสอนใด
เหมาะสมกับเนื้อหาและความมุง หมายทุกชนิด ครูผูสอนจําเปนตองใชวิจารณญาณของตนในการ
เลือกใชใหเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ , สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2545 ก :
12 ) โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับจุดประสงค เนื้อหา และวัยของผูเรียนเปนสําคัญ
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning) เปนวิธสี อนทีน่ าสนใจวิธี
หนึง่ ที่สามารถนํามาใชเพื่อแกปญหาดังกลาว เนื่องจากตามแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช
2520 ไดกลาวถึงผูเ รียนวัยประถมศึกษาไววาเปนเด็กทีม่ ีอายุระหวาง 6 -12 ป เปนวัยของการ
เขาโรงเรียน ชอบทํางานรวมกันกับเพื่อน ๆ เปนระยะที่ไมแสดงความสนใจในเรื่องเพศ ความสนใจ
นั้นถูกเก็บเอาไวชั่วขณะไมแสดงออกมาใหเห็น เด็กเรียนเลนและทํางานรวมกับกลุมเพื่อนตางเพศ
ไดดี จับมือถือแขนได ไมแยกเพศ สนใจการเขากลุม เพื่อน ชอบทํางานรวมกับเพื่อน ๆ การจัด
การเรียนการสอนครูควรจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจักการคบเพื่อน ใหทาํ งานหรือทํา
กิจกรรมเปนกลุมเพื่อสงเสริมใหเด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง แตครูควรระมัดระวังในการกําหนด
งานหรือกิจกรรมใหเด็กทําโดยหลีกเลีย่ งไมใหมีการแขงขันกันมากนัก เพราะเด็กทีม่ ีความสามารถ
หรือ สติปญญาสูงมักจะเปนผูชนะอยูเสมอ สวนเด็กที่ไมเกงจะกลายเปนผูแพตลอดเวลา ทําให
เด็กเกิดความรูสึกทอแท และคิดวาตนเองต่ําตอย ครูควรสงเสริมใหเด็กไดแขงขันระหวางกลุม โดย
จัดเด็กเกงกับเด็กออนคละกันทัง้ ยังควรสับเปลี่ยนสมาชิกในกลุมไปเรือ่ ยๆไมควรเปนกลุมที่ตายตัว
(กานต กุณาศล 2542 : 179) ประกอบกับ สุลัดดา ลอยฟา ( 2538 , อางถึงใน นาถอนงค โชคคา
2544 : 3 ) ไดกลาวถึงวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูวา เปนวิธีสอนทีท่ ําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้น และชวยใหเกิดพัฒนาการทางสังคมระหวาง
นักเรียนดีขึ้นทําใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองและรูคุณคาในตนเอง มีกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดพูดคุยปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน บทบาทของครูจะ
ปรับเปลี่ยนจากการเปนผูถายทอดเพียงคนเดียวในชั้น มาเปนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียน มีสวนรวม
ในกิจกรรมการเรียนการสอนและคอยเปนผูอํานวยความสะดวก ชวยเหลือชี้แนะเมื่อผูเรียนพบปญหา
จากผลการวิจัยของ วราภรณ บรรติ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
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พฤติกรรมในการทํางานกลุมในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู พบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคะแนนพฤติกรรมการทํางาน
กลุมสูงกวานักเรียนทีเ่ รียนโดยการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอง
กับ ผลการวิจัยของ กนกพร แสงสวาง (2540 : 61) พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิคจิกซอว(Jigsaw)มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพัฒนาการทักษะการทํางานรวมกันของนักเรียน หลังจาก
ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิกซอว (Jigsaw) สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
สืบเนื่องมาจากปญหาขางตน ที่กลาวถึงการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในปจจุบันวา
เนนการทองจํา ทําใหนักเรียนมองไมเห็นความสัมพันธของเนื้อหาทั้งหมด และกิจกรรมที่สงเสริมการคิด
แกปญหา การใชเหตุผล การคิดวิเคราะหจนนําไปสูการสรุปเปนความคิดรวบยอดมีคอนขางนอยผูวิจยั
จึงนําการสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน (Concept Map) เขามาบูรณาการกับวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูเนื่องจากการใชแผนผังมโนทัศนอาศัยการกําหนดสัญลักษณ คําสําคัญหรือคําหลัก และเชื่อมโยง
สิ่งเหลานี้เขาดวยกัน รวมทัง้ ขยายความคิดไดทุกทิศทุกทาง ในปริมาณไมจํากัดตามตองการ (ยุวธิดา
คําปวน 2545 : 3) ทําใหนักเรียนไดใชสมองใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ เปนการพัฒนาการทํางานของ
สมองดานซายและดานขวา ซึ่งสมองดานซายจะทําหนาทีใ่ นการวิเคราะหคํา สัญลักษณ ตรรกวิทยา
สมองดานขวาจะทําหนาที่ในการสังเคราะหรูปแบบ สี รูปราง ( ชาตรี สําราญ 2543 : 43 ) นอกจากนี้
ยังชวยพัฒนากระบวนการคิดใหเปนระบบ ทําใหนักเรียนสามารถจัดความรูใหเปนหมวดหมู สะดวก
ในการเรียกออกมาใชและยังสามารถเชื่อมมโนทัศนหนึ่งเขากับอีกมโนทัศนหนึ่ง กอใหเกิดการเรียนรู
อยางมีความหมายตอผูเรียนแทนการเรียนรูแบบทองจํา
ดังจะสังเกตไดจากการที่นักเรียนจะสราง
แผนผังมโนทัศนไดอยางถูกตองนั้น ผูเรียนจะตองวิเคราะหมโนทัศนตาง ๆ ได และจัดลําดับมโนทัศน
ตามความสําคัญรวมถึงการใชคําเชื่อม เพื่อแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของมโนทัศนตางๆ ที่
เกี่ยวของกัน และครูผูสอนสามารถทีจ่ ะนําเอาแผนผังมโนทัศน ทีน่ ักเรียนสรางใชเปนเครื่องมือประมวลผล
ความรูของผูเรียนไดอีกดวย (ลออ อางนานนท 2542 : 3) ประกอบกับแผนผังมโนทัศนทนี่ ักเรียน
สรางขึ้นอาจมีความแตกตางกันในดานรูปแบบ เชน การใชคํา วลี สัญลักษณหรือเสนเชื่อมโยง
มโนทัศนตาง ๆ อันแสดงใหเห็นถึงความคิดในเชิงสรางสรรคของผูเรียนอีกดวย ดังเชน งานวิจัยของ
สมาน ถาวรรัตนวณิช (2541 : 109) ไดศึกษาผลของการใชเทคนิคแผนผังทางปญญา ทีม่ ีตอความคิด
สรางสรรคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการฝกโดยใชเทคนิค
แผนผังทางปญญามีความคิดสรางสรรคเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของ
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ลออ อางนานนท (2542:105)เรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคิดสรางสรรค กลุมสราง
เสริมประสบการณชีวิต เรื่องสิ่งแวดลอมทางสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ไดรับการสอน
โดยใชแผนผังมโนทัศน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตกตางกับ
นักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ.05และนักเรียนกลุม ทดลองมีความคิดสรางสรรค
ภายหลังการทดลองสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากสภาพปญหาและเหตุผลดังกลาว ผูวิจยั ในฐานะครูผูสอน จึงสนใจที่จะพัฒนาผลการ
เรียนรูเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศนในการวิจัยครั้งนี้
กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเปนวิธีสอนแบบหนึง่ กําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถ
ตางกันรวมกันเรียนและทํางานดวยกันเปนกลุมขนาดเล็กประมาณ 4 – 6 คน โดยทีท่ ุกคนมีความ
รับผิดชอบในงานของตนเองและงานของกลุมรวมกันปฏิบัติพฤติกรรมการทํางานกลุม เพื่อใหงาน
บรรลุตามเปาหมายของกลุม ที่วางไว
วัชรา เลาเรียนดี (2547: 37) แบงลักษณะพฤติกรรมการทํางานกลุมเปน 4 ดาน ดังนี้
1) การยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน 2) การสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม – ตอบ 3) การ
ชวยเหลือ พูดใหกําลังใจ สนับสนุนความคิดเห็นเพื่อน และ 4) ความใสใจ ตั้งใจ ปฏิบัติกิจกรรม
รวมกัน
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีหลากหลายวิธีแตละวิธีมขี ั้นตอน และมีความเหมาะสม
กับแตละวิชาแตกตางกันไป สําหรับวิธีสอนแบบจิกซอว สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธ (2544 : 4)
กลาววาเปนรูปแบบการสอนที่เหมาะกับเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการบรรยายสาระความรู เชน การ
สอนสังคมศึกษา วรรณคดี วิทยาศาสตรบางเนื้อเรื่องซึง่ รูปแบบการสอนแบบจิกซอว II(Jigsaw II)
จะมุงสงเสริมใหผูเรียนทุกคนไดรับผิดชอบเนื้อหาในการเรียนรู และตองสามารถถายทอดความรู
แกเพื่อนรวมกลุมได เมื่อไดเขากลุมอภิปรายตามหัวขอเรื่องที่ตนเองสนใจจนเขาใจชัดเจนจึงกลับ
เขารายงานการศึกษาจากกลุมอภิปรายทีไ่ ดศึกษามา ใหแกสมาชิกกลุมเดิมไดฟงตามลําดับตาม
เนื้อหาที่แตละคนรับผิดชอบในการศึกษา จึงทําใหผูเรียนแตละกลุมมีความรับผิดชอบตอการเรียน
มากขึ้นและนักเรียนตองรับผิดชอบการสอนเพื่อนคนอืน่ ๆดวย สําหรับขั้นตอนของการสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู (แบบจิกซอว II ) วัชรา เลาเรียนดี (2547 :22 ) แบงขั้นตอนการสอนเปน 4 ขั้น
ดังนี้ 1) ขั้นนํา เปนการเตรียมความพรอมของผูเรียน เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรู แจง
วัตถุประสงคในการเรียน ทบทวนความรูเดิมสําหรับเรียนความรูใหม แนะนําวิธกี ารเรียนแบบ
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รวมมือกันเรียนรู บทบาทหนาที่ของสมาชิกกลุม วิธกี ารชวยเหลือพึ่งพากันและกัน เพื่อใหกลุม
ประสบความสําเร็จ และบรรลุเปาหมายของกลุม 2) ขั้นสอน เปนการเสนอหัวเรื่องในการเรียนรู
แกผูเรียน เตรียมเนื้อหา สือ่ ที่เหมาะสม ใหรูและเขาใจความคิดรวบยอดของการเรียนรูแตละดาน
3) ขั้นศึกษากลุมยอย ครูแบงหัวขอเรื่องใหนักเรียนศึกษาเปน 4 – 5 ประเด็นยอยใหนกั เรียนรับรูวา
ตนสนใจศึกษาหัวขอใด ใหสมาชิกในกลุมแยกกันไปศึกษารวมกับสมาชิกกลุมอืน่ ๆ ที่สนใจใน
หัวขอเดียวกันรวมกันรวมกันเปนกลุมผูเ ชี่ยวชาญ ศึกษาใหเขาใจอยางแจมแจงในหัวเรื่องเดียวกัน
จนสามารถเปนผูเชี่ยวชาญไดแลวใหกลับกลุมเดิม อธิบายเนื้อหาทีต่ นเองศึกษามาแลวใหสมาชิก
กลุมเขาใจ โดยผลัดกันเปนผูอธิบาย และ4) ขั้นทดสอบยอย ครูจะใหนกั เรียนทําแบบทดสอบ
เปนรายบุคคล ซึ่งนักเรียนจะตองนําเอาคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบแปลงเปนคะแนนกลุม มีการ
คิดคะแนนพัฒนาของแตละคนและของกลุมจากคะแนนฐานแตละคน นักเรียนจะไดคะแนนกาวหนา
หรือคะแนนพัฒนา ซึ่งจะรวมกันเปนคะแนนของกลุมเพื่อตัดสินวากลุมใด จะเปนกลุมดีเลิศ ซึ่ง
คะแนนสวนนีจ้ ะมาจากความขยัน ความสามารถ และการชวยเหลือกัน เพื่อทําคะแนนพัฒนาขึน้
นั่นคือทุกคนมีสวนที่จะทําใหคะแนนกลุม สูงขึ้นเทาๆกัน หรือ อาจทําคะแนนพัฒนาไมไดเลย ถา
คะแนนที่ไดนอ ยกวาคะแนนฐานทีก่ ําหนด สวน วัฒนาพร ระงับทุกข (2542 : 36) แบงขั้นตอนการ
เรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู โดยใชเทคนิคจิกซอว II เปน 5 ขั้นตอน ดังนี้1) ครูแบงเนื้อหา
ที่จะเรียนออกเปนหัวขอยอย ๆ ไดเทากับจํานวนสมาชิกกลุม 2) จัดกลุมผูเรียนแบบคละความ
สามารถแลวมอบหมายใหสมาชิกแตละคนศึกษาหัวขอที่ตางกัน 3) ผูเรียนที่ไดรบั หัวขอเดียวกัน
จากแตละกลุม มาศึกษารวมกันในหัวขอดังกลาว เรียกวา กลุมผูเชีย่ วชาญ 4) สมาชิกแตละคน
ออกจากกลุมผูเชี่ยวชาญกลับไปกลุมเดิมของตนผลัดกันอธิบายเพื่อถายทอดความรูที่ตนศึกษามา
ใหเพื่อนฟงจนครบทุกหัวขอ และ 5) ประเมินผลรายบุคคลแลวนําคะแนนเฉลีย่ เปนคะแนนกลุม
สําหรับวิธีสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน ประกอบดวยขัน้ ตอนดังนี้ 1) การทบทวนความรู
เดิมโดยใชแผนผังมโนทัศน จากนั้นครูจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเราความสนใจของนักเรียนและนําเขา
สูบทเรียน โดยใช เกม เพลง ภาพ บัตรคํา เปนตน 2) ครูดําเนินการสอนเนือ้ หาใหมโดยใช
กิจกรรมและสือ่ การสอน เชน การอภิปราย ระดมสมอง การแสดงบทบาทสมมติ ดูวิดีทัศน ฯลฯ
แลวรวมกันสรุปความรูจากกิจกรรมโดยใชแผนผังมโนทัศนจากนัน้ ครูตรวจสอบความเขาใจโดยให
นักเรียนฝกสรางแผนผังมโนทัศน และ3) ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนือ้ หาโดยใชแผนผังมโนทัศน
จากแนวคิด หลักการขั้นตอนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิคจิกซอว
II และวิธีสอนโดยใชแผนผังมโนทัศนดังกลาว ผูวิจยั ไดนํามาสังเคราะหใหม ไดขนั้ ตอนการสอน
แบบวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศนที่ใชในการวิจยั ครั้งนีป้ ระกอบดวย
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5 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นนํา เปนการเตรียมความพรอมของผูเรียน สรางแรงจูงใจในการเรียนรู แจง
จุดประสงคเชิงพฤติกรรมในการเรียนที่เปนเปาหมายในการสอนแตละครั้ง ทบทวนความรูเดิมหรือ
มโนทัศนที่จําเปนในการเรียน ความรูใหม สอนอธิบายความรูใหมโดยใชแผนผังมโนทัศน แนะนํา
กฎเกณฑการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุม การชวยเหลือกันในกลุม
เพื่อใหประสบความสําเร็จ รวมทัง้ หลักการ ประเภท และการสรางแผนผังมโนทัศน 2) ขั้นสอน
เปนการเสนอหัวเรื่องในการเรียนรูแกผูเรียน เตรียมเนื้อหา สื่อ ทีเ่ หมาะสมใหรูและเขาใจความคิด
รวบยอดของการเรียนรูแตละดาน 3) ขั้นศึกษากลุมยอย ครูแบงนักเรียนเขากลุม ยอยแบบคละเพศ
คละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยแตละกลุมมีนักเรียนที่มคี วามสามารถสูง
ปานกลาง และต่ําในอัตราสวน 1 : 2 : 1 กลุมละ 4 -6 คน ครูแบงหัวขอเรื่องทีน่ ักเรียนจะศึกษา
ออกเปนประเด็นยอย ใหเทากับจํานวนสมาชิก แลวมอบหมายใหนักเรียนแตละคนในกลุมยอย
รับผิดชอบกันไปคนละสวน นักเรียนแตละคนตองทําการศึกษาเนื้อหาสวนนัน้ ใหเขาใจอยางกระจาง
ชัดเจน จนถึงระดับกลายเปน“ผูเชี่ยวชาญ”ประจําเนื้อหาสวนนัน้ ๆ การที่จะทําใหสมาชิกแตละคน
ในกลุมยอย มีความสามารถถึงระดับเปนผูเชี่ยวชาญประจําเนื้อหาสวนของตน ทําไดโดยการให
สมาชิกในกลุม กระจายกันออกไปรวมกับสมาชิกกลุมอืน่ ๆ ที่ไดรับมอบหมายเนื้อหาสวนที่ตรงกัน
กลุมที่มารวมกันใหมนี้ เรียกวา “กลุมผูเชี่ยวชาญ” ภายในกลุมผูเชีย่ วชาญนี้สมาชิก ในกลุม ตอง
รวมกันศึกษาเนื้อหาและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นตอเนือ้ หาในความรับผิดชอบสามารถปรับขอความ
ในเนื้อหามาเปนคําพูดของตน สรุปเนื้อหา จัดลําดับขั้นตอนการนําเสนอ โดยใชแผนผังมโนทัศน
และสามารถตอบคําถามที่ถามในสวนของตนไดเปนอยางดีเพื่อวาเมื่อกลับไปรวมกลุมกับกลุมเดิม
ของตนแลว ก็พรอมที่จะอธิบายเนื้อหาสวนนัน้ ของตนใหแกเพื่อนสมาชิกคนอืน่ ๆ ในกลุมได 4) ขั้น
รายงานและการทดสอบยอยผูเชี่ยวชาญแตละคนในกลุมกลับกลุมเดิมอธิบายเนื้อหาที่ตนเองไปศึกษา
ใหเพื่อนสมาชิกในกลุมเขาใจ โดยใชแผนผังมโนทัศนที่แตละคนสรางขึน้ แลวผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
อธิบายใหเพื่อนในกลุม ฟงทีละหัวขอ มีการซักถามขอสงสัย ตอบปญหา ทบทวนใหเขาใจชัดเจน
จากนั้นครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา โดยใชแผนผังมโนทัศนอีกครั้ง หลังจากนัน้ ครูกท็ ําการ
ทดสอบยอย ในขั้นนี้นกั เรียนจะทําขอสอบตามความสามารถของตน โดยไมมีการชวยเหลือซึ่งกันและ
กันแลวนํามาคิดคะแนนความกาวหนาของแตละบุคคลและของกลุมซึง่ ไดจากการเปรียบเทียบคะแนน
ที่สอบไดกับคะแนนฐาน (Base Score) และ 5) ขัน้ ประเมินผล สรุป และมอบรางวัล ครูและนักเรียน
ชวยกันสรุปบทเรียน ถามีสงิ่ ที่ผูเรียนไมเขาใจก็อธิบายเพิ่มเติม ประเมินผลการทํางานกลุม และ
มอบรางวัลแกกลุมที่ทําคะแนนไดตามเกณฑที่ครูตั้งไว คือ กลุมเกง กลุมเกงมาก และกลุม ยอดเยี่ยม

10
จากแนวคิด หลักการ และผลการวิจยั ดังกลาว ผูว ิจัยไดนํามากําหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจยั ดังแผนภูมิที่ 1
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
1.ขั้นนํา
2.ขั้นสอน
3.ขั้นศึกษากลุม ยอย
4.ขั้นรายงานและการทดสอบยอย
5.ขั้นประเมินผล สรุป
และมอบรางวัล

ผลการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตร
สมัยกรุงศรีอยุธยา
พฤติกรรมการทํางานกลุม

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มตี อ
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศนใหมปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องประวัตศิ าสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังเรียน ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผัง
มโนทัศน
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธสี อน
แบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท5ี่ ที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน ในดานบรรยากาศ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และ
ดานประโยชนที่ไดรับจากวิธสี อน
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ขอคําถามของการวิจัย
1. แผนการจัดการเรียนรู ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผัง
มโนทัศนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80 หรือไม
2. ผลการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่
5หลังเรียนที่ดว ยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน มีผลการเรียนรูสูงกวา
กอนเรียนหรือไม
3. พฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน อยูในระดับใด
4. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 มีความคิดเห็นตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับ
การใชแผนผังมโนทัศน ในดานบรรยากาศ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่
ไดรับจากวิธีสอน อยูในระดับใด
สมมติฐานการวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธสี อนรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80
2. ผลการเรียนรูห ลังเรียน เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธสี อนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน สูงกวาผลการ
เรียนรูกอนเรียน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1.1 ตัวแปรอิสระ(Independent Variable) คือวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ
1.2.1 ผลการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา
1.2.2 พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน
1.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียน ทีม่ ีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับ
การใชแผนผังมโนทัศน

12
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียน
อนุบาลสุธธี ร จังหวัดนครปฐม จํานวน 270 คน จาก 6 หองเรียน ซึง่ ในแตละหองเรียนมีทั้งเกง
ปานกลาง ออนคละกัน และกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ตัวอยางที่ใชในการ
วิจัย ไดแกนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 /1 ทีก่ ําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548
ของโรงเรียนอนุบาลสุธธี รจํานวน 48 คน ซึง่ ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
โดยการจับฉลาก
3. เนื้อหา
เนื้อหาทีน่ าํ มาสรางเปนแผนการจัดการเรียนรูเรื่องประวัตศิ าสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา
นํามาจากเนื้อหาวิชาสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ชวงชั้นที่ 2 ครอบคลุมเนื้อหาในดาน 1) การสถาปนา
อาณาจักร 2)การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม 3) การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
และ 4)บุคคลสําคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา
4. ระยะเวลา
ใชระยะเวลาในการดําเนินการทดลองสอน 2 สัปดาห จํานวน 10 คาบ คาบละ 50
นาที โดยทําการสอนสัปดาหละ 5 คาบ
นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อความเขาใจตรงกัน ผูวิจยั จึงกําหนดความหมายของศัพทเฉพาะในการวิจยั ดังนี้
1. วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูร วมกับการใชแผนผังมโนทัศน หมายถึง การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่บูรณาการวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิคจิกซอว II (Jigsaw II) กับวิธีสอน
โดยแผนผังมโนทัศนเขาดวยกันประกอบ ดวย 5 ขัน้ ตอน ดังนี้ 1) ขั้นนํา เปนการเตรียมความพรอม
ของผูเรียน 2) ขั้นสอน เปนการเสนอ หัวเรื่องในการเรียนรูโดยใชแผนผังมโนทัศน 3) ขั้นศึกษา
กลุมยอย ครูแบงหัวขอเรื่องทีน่ ักเรียนตองศึกษา เปนประเด็นยอยใหเทากับจํานวนสมาชิก และ
นักเรียนแตละคนตองทําการศึกษาเนื้อหาสวนนัน้ ใหเขาใจชัดเจนจนถึงระดับกลายเปน “ผูเชี่ยวชาญ"
ของกลุม 4) ขั้นรายงานและการทดสอบยอยผูเชี่ยวชาญแตละคนกลับกลุมเดิม อธิบายเนื้อหาให
เพื่อนในกลุมเขาใจโดยใชแผนผังมโนทัศน ครูสรุปเนื้อหาโดยใชแผนผังมโนทัศน แลวทําการ
ทดสอบยอย 5) ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล
2. ผลการเรียนรู หมายถึง คะแนนวิชาสังคมศึกษาที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน
เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ผวู ิจยั สรางขึ้นเอง จํานวน 22 ขอ รวม 30 คะแนน
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3. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง คะแนนการแสดงออกดานความรูส ึกนึกคิดของ
ผูเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม ที่มตี อวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศนในดานบรรยากาศ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
และดานประโยชนที่ไดรับจากวิธีสอน ซึ่งไดจากทําแบบสอบถามความคิดเห็น
4. พฤติกรรมการทํางานกลุม หมายถึง การแสดงออกดวยคําพูดและการปฏิบัติของ
ผูเรียนในดานการยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน การสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม – ตอบ การ
ชวยเหลือ พูดใหกําลังใจสนับสนุนความคิดเห็นเพื่อน และ ความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน
ซึ่งประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยครู
5. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู หมายถึง เกณฑประสิทธิภาพ E1 / E2 ของ
แผนการจัดการเรียนรู ตามเกณฑ 80 / 80
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน ของนักเรียน
ทั้งหมดคิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูห ลังเรียน
ของนักเรียนทัง้ หมดคิดเปนรอยละ 80 ของคะแนนเต็ม
6. นักเรียน หมายถึง ผูเ รียนทีก่ ําลังศึกษาอยูช้นั ประถมศึกษาปที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาล
สุธีธร จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน48 คน
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจยั เรื่อง การพัฒนาผลการเรียนรูเ รื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีสอนวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน ผูวจิ ัย
ขอเสนอแนวความคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วของในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้1)หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ วิชาประวัติศาสตร 2)
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุธีธร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 3) วิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรู เทคนิคจิกซอว II และวิธีสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน 4) พฤติกรรมการทํางานกลุมและ
5) งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 : กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เปนหลักสูตรที่มุงพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจสติปญญา
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุขโดยกําหนดการจัดการเรียนรูเนนตามสภาพจริงในชีวิตจริง ใหเกิดองคความรูซ ึ่งสถานศึกษา
จะตองใชวิธกี ารจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายเพื่อยึดผูเ รียนสําคัญที่สดุ กระตุนใหผเู รียนทุกคนสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได (กระทวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 2545 :1) เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
ความเปลีย่ นแปลง ทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ และเปนไปตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
สาระและมาตรฐานการเรียนรูสงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูที่ประกอบมาจากหลาย
แขนงวิชาจึงมีลักษณะเปนสหวิทยาการ โดยนําวิทยาการ จากหลายแขนงวิชาตางๆในสาขา
สังคมศาสตรมาหลอมรวมเขาดวยกัน มีความสําคัญในดานพัฒนาคุณลักษณะตางๆของผูเรียนให
เปนพลเมืองดี มีเหตุผลดวยกุศลจิต คิดสรางสรรค มัน่ ในคุณธรรม นําความรูเพื่อการดําเนินชีวิต
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ที่มีความสุข โดยใชเทคนิควิทยาการจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร
มาปรับใชในการดํารงชีวิตใหเขากับสิง่ แวดลอมทั้งทางธรรมชาติ และสังคมไดอยางมีความสุข
(กรมวิชาการ 2544 : 3 ) ประกอบดวย
สาระที่ 1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
มาตรฐาน ส 1.1 : เขาใจประวัติ ความสําคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาทีต่ นนับถือ สามารถนําหลักธรรมของศาสนามาเปนหลักปฏิบัติในการอยูรวมกัน
มาตรฐาน ส 1.2 : ยึดมั่นในศีลธรรม การกระทําความดี มีคานิยมที่ดีงาม และ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐาน ส1.3 : เขาใจประวัติ ความสําคัญ หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ
ศาสนาที่ตนนับถือ คานิยมที่ดีงามและสามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตน บําเพ็ญประโยชน
ตอสังคมสิ่งแวดลอมเพื่อการอยูรวมกันไดอยางสันติสุข
สาระที่ 2 : หนาที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตในสังคม
มาตรฐาน ส 2.1 : ปฏิบัติตนตามหนาที่ของการเปนพลเมืองทีด่ ี ตามกฎหมาย
ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข
มาตรฐาน ส 2.2 : เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน ยึดมัน่
ศรัทธาและธํารงรักษาไวซงึ่ การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
สาระที่ 3 : เศรษฐศาสตร
มาตรฐาน ส3.1 : เขาใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิต และ
การบริโภค การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และ คุมคา รวมทั้ง
เศรษฐกิจอยางพอเพียง เพื่อการดํารงชีวิตอยางมีดุลยภาพ
มาตรฐาน ส3.2 : เขาใจระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจตางๆ ความสัมพันธของ
ระบบเศรษฐกิจ และความจําเปนของการรวมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก
สาระที่ 4 : ประวัติศาสตร
มาตรฐาน ส 4.1 : เขาใจความหมาย ความสําคัญของเวลา และยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร สามารถใชวธิ ีการทางประวัติศาสตรบนพืน้ ฐานของความเปนเหตุเปนผลมาวิเคราะห
เหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ
มาตรฐาน ส 4.2 : เขาใจพัฒนาการของมนุษยชาติ จากอดีตถึงปจจุบนั ในแง
ความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณอยางตอเนื่อง ตระหนักถึงความสําคัญและสามารถ
วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึ้น
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มาตรฐาน ส 4.3 : เขาใจความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยมี
ความภูมิใจและธํารงความเปนไทย
สาระที่ 5 : ภูมิศาสตร
มาตรฐาน ส 5.1 : เขาใจลักษณะของโลกทางกายภาพ ตระหนักความสัมพันธ
ของสรรพสิ่งทีป่ รากฏในระวางที่ซึ่งมีผลตอกันและกันในระบบของธรรมชาติใชแผนที่และเครื่องมือ
ทางภูมิศาสตรในการคนหาขอมูล ภูมิสารสนเทศ อันจะนําไปสูการใช และการจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ
มาตรฐาน ส 5.2 : เขาใจปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกบั สภาพแวดลอมทางกายภาพ
ที่กอใหเกิดการสรางสรรควฒ
ั นธรรมและมีจิตสํานึกอนุรักษทรัพยากรและสิง่ แวดลอมเพื่อการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน
สาระที่ 4 ประวัติศาสตร
สาระหลักนี้เปนความคิดรวบยอดที่เกีย่ วของกับ ประวัตศิ าสตร ปรัชญา มนุษยวิทยา
สังคมวิทยา และโบราณคดี ที่มุงใหมีความเขาใจวาวิวฒ
ั นาการ การดําเนินชีวิตของมนุษยชาตินั้น
มีการสัง่ สมมาตามกาลเวลาอยางตอเนือ่ งและเปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย การศึกษาเรื่องราวในอดีต
ทําใหเกิดการเรียนรูว ามนุษยในอดีตเผชิญปญหาตาง ๆ ในขณะดํารงชีวิตอยูอ ยางไร มีวิธกี ารจัดการ
กับปญหาตาง ๆ ทั้งที่ประสบความสําเร็จและความผิดพลาดอยางไร เหตุการณและการกระทํา
ในอดีตมีผลตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ในเวลาตอมาอยางไร อันจะเปนการสรางประสบการณและ
ทางเลือกในการดํารงชีวิตแกคนรุน หลังตอไป
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จึงตองใหผูเรียนไดแสวงหาความรูแ ละประสบการณ
เกี่ยวกับความเปนมาของตนเอง ของสังคม และของประเทศชาติวามีวิวฒ
ั นาการมาอยางตอเนื่อง และ
เปลี่ยนแปลงมาสูปจจุบันอยางไร มีความสามารถในการตีความ และอธิบายนัยสําคัญของเหตุการณ
ปญหาและแบบแผนการเปลีย่ นแปลงตาง ๆ เชิงประวัติศาสตรของประเทศ และสังคมอื่นจากอดีต
มาทําความเขาใจปจจุบันและที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต(กรมวิชาการ 2544 :17 -18)
การเรียนรูประวัติศาสตร ตามมาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีแนวคิดสําคัญดังนี้
1. เวลาและยุคสมัยทางประวัตศิ าสตร
เปนการศึกษาเรื่องการนับเวลาและการแบง
ชวงเวลาตามระบบตาง ๆ ทั้งแบบไทย สากล ศักราชที่สาํ คัญ ๆ ในภูมิภาคตาง ๆ ของโลก และการ
แบงยุคสมัยทางประวัติศาสตร ทัง้ นี้เพื่อใหผูเรียนมีทักษะพืน้ ฐานสําหรับการศึกษาหลักฐานทาง
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ประวัติศาสตร สามารถเขาใจเหตุการณทางประวัติศาสตรที่สัมพันธกับอดีต ปจจุบันและอนาคต
ตระหนักถึงความสําคัญในความตอเนือ่ งของเวลา อิทธิพลและความสําคัญของเวลาทีม่ ีตอวิถีการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย
2. วิธีการทางประวัติศาสตร หมายถึง กระบวนการในการแสวงหาขอเท็จจริง ทาง
ประวัติศาสตร ซึ่งเกิดจากวิธีวจิ ัยเอกสารและหลักฐานประกอบอื่นๆ เพื่อใหไดมาซึ่งองคความรูใหม ทาง
ประวัติศาสตรบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปนผล และการวิเคราะหเหตุการณตาง ๆ อยางเปนระบบ
ประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้
2.1 การกําหนดเปาหมายหรือประเด็นคําถามทีต่ องการศึกษา แสวงหาคําตอบดวย
เหตุและผล (ศึกษาอะไร ชวงเวลาไหน สมัยใด และเพราะเหตุใด)
2.2 การคนหาและรวบรวมหลักฐานประเภทตาง ๆ ทั้งที่เปนลายลักษณอักษร และ
ไมเปนลายลักษณอักษร ซึ่งไดแก วัตถุโบราณ รองรอยและถิ่นที่อยูอาศัยหรือการดําเนินชีวิต
2.3 การวิเคราะหหลักฐาน (การตรวจสอบ การประเมินความนาเชื่อถือ การประเมิน
คุณคาของหลักฐาน) และการตีความหลักฐานอยางเปนเหตุเปนผล มีความเปนกลางปราศจากอคติ
2.4 การสรุปขอเท็จจริงเพื่อตอบคําถาม ดวยการเลือกสรรขอเท็จจริง จากหลักฐาน
อยางเครงครัดโดยไมใชคา นิยมของตนเองไปตัดสินพฤติกรรมของคนในอดีต โดยพยายามเขาใจ ความคิด
ของคนในยุคนัน้ หรือนําตัวเขาไปอยูในยุคสมัยที่ตนศึกษา
2.5 การนําเสนอเรื่องที่ศึกษาและอธิบายไดอยางสมเหตุสมผล โดยใชภาษาที่เขาใจ
งายมีความตอเนื่องนาสนใจตลอดจนมีการอางอิงขอเท็จจริงเพื่อใหไดงานทางประวัติศาสตร ที่มีคุณคา
และมีความหมาย
3. พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตถึงปจจุบัน เปนการศึกษาเรื่องราวของสังคมมนุษย
ในบริบทของเวลาและสถานที่ โดยทั่วไปจะแยกเรื่องศึกษาออกเปนดานตาง ๆ ไดแก การเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และความสัมพันธระหวางประเทศ โดยกําหนด
ขอบเขตการศึกษาในกลุมสังคมมนุษยกลุมใดกลุมหนึ่ง เชนในทองถิ่น /ประเทศ / ภูมิภาค /โลกโดยมุง
ศึกษาวาสังคมนั้นๆไดเปลี่ยนแปลง หรือ พัฒนาตามลําดับเวลาไดอยางไร เพราะเหตุใดจึงเกิดความ
เปลี่ยนแปลงมีปจจัยใดบาง (ทั้งทางดานภูมิศาสตรและปจจัยแวดลอมทางสังคมที่มีผลตอพัฒนาการ
หรือการสรางสรรควัฒนธรรม และผลกระทบของการสรางสรรคของมนุษยในดานตางๆ เปนอยางไร
ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจอดีตของสังคมมนุษยในมิติของเวลาและความตอเนื่อง
4. วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย เปนการศึกษา วิเคราะห เกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาในเรื่องเกี่ยวกับความเปนมา ปจจัยพื้นฐาน และผลกระทบจากภายนอกที่มีอิทธิพล
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ตอการสรางสรรควัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมทองถิน่ ภูมปิ ญญาไทยรวมทัง้ วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ของมนุษยชาติในโลก ความสําคัญ และผลกระทบทีม่ ีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตของคนไทยและ
มนุษยชาติ ตัง้ แตอดีตถึงปจจุบัน
กระบวนการเรียนรูก ลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 247) กลาวถึงกระบวนการเรียนรูกลุม
สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมวาจะตองจัดใหเหมาะสมกับวัย และวุฒภิ าวะของผูเรียน
ใหผูเรียนมีสวนรวมจัดการเรียนรูของตนเองพัฒนา และขยายความคิดของตนเองจากความรูท ี่
ไดเรียน ผูเรียนตองไดเรียนกลุมสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมทั้งในสวนกวางและลึกและจัด
ในทุกภาคและชั้นป
หลักการเรียนการสอนกลุม สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพ ไดแก
1. จัดการเรียนการสอนทีม่ ีความหมาย โดยเนนแนวคิดที่สําคัญ ๆ ที่ผูเรียนสามารถ
นําไปใชทงั้ ในและนอกโรงเรียนไดเปนแนวคิด ความรูที่คงทน ยัง่ ยืนมากกวาที่จะศึกษาในสิง่ ทีเ่ ปน
เนื้อหา หรือขอเท็จจริงที่มากมาย กระจัดกระจายแตไมเปนแกนสาร ดวยการจัดกิจกรรมที่มี
ความหมายตอผูเรียนและดวยการประเมินผลทีท่ าํ ใหผูเรียนตองใสใจในสิ่งที่เรียน เพื่อแสดงใหเห็น
วาเขาไดเรียนรูและสามารถทําอะไรไดบาง
2. จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ การบูรณาการตั้งแตหลักสูตร หัวขอทีจ่ ะเรียน
โดยเชื่อมโยงเหตุการณ พัฒนาการตาง ๆ ทั้งในอดีต และปจจุบันที่เกิดขึ้นในโลกเขาดวยกัน
บูรณาการความรู ทักษะ คานิยมและจริยธรรม ลงสูการปฏิบัติจริงดวยการใชแหลงความรูสื่อและ
เทคโนโลยีตาง ๆ และสัมพันธกับวิชาตาง ๆ
3. จัดการเรียนการสอนทีเ่ นนการพัฒนาคานิยม จริยธรรม จัดหัวขอ หนวยการเรียนที่
สะทอนคานิยม จริยธรรม ปทัสถานในสังคม การนําไปใชจริงในการดําเนินชีวิตชวยผูเรียนใหได
คิดอยางมีวิจารณญาณ ตัดสินใจแกปญหาตางๆ ยอมรับและเขาใจในความคิดเห็นที่แตกตางไป
จากตนและรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม
4. จัดการเรียนการสอนทีท่ าทาย คาดหวังใหผูเรียนไดบรรลุเปาหมายที่วางไว ทัง้ ใน
สวนตนและการเปนสมาชิกกลุม ใหผูเรียนใชวิธกี ารสืบเสาะ จัดการกับการเรียนรูของตนเอง ใสใจ
และเคารพในความคิดของผูเรียน
5. จัดการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติ ใหผูเรียนไดพัฒนาการคิด ตัดสินใจ สรางสรรค
ความรูดวยตนเอง จัดการตัวเองได มีวนิ ัยในตนเองทัง้ ดานการเรียนและการดําเนินชีวติ เนนการจัด
กิจกรรมที่เปนจริงเพื่อใหผูเรียนนําความรู ความสามารถไปใชในชีวิตจริง
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วิธสี อนสังคมศึกษา
การจัดกระบวนการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนั้น ครูผูสอนจะใชวิธีการ
สอนที่หลากหลายผสมผสานกันเหมือนกับการสอนอื่นๆ เพราะเหตุวาไมมีการสอนวิธีใดวิธีหนึ่งที่ดีที่สุด
เพียงวิธีเดียว การสอนที่ดี คือการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ ครูผูสอนที่มี
ประสบการณในการสอน และนักการศึกษาในปจจุบันรูวาการพัฒนารูปแบบการสอนแบบตางๆ เพื่อให
เหมาะสมกับครูผูสอนซึ่งมีบุคลิกภาพตางกัน ผูเรียนที่มคี วามแตกตางกัน และบริบทที่แตกตางกัน
เปนสิ่งทีท่ ําได ครูผูสอนบางคนและนักเรียนบางกลุม อาจชอบใชวิธีสอนเปนรายบุคคล ครูบางคนและ
นักเรียนบางกลุมอาจชอบใชวิธีสอนดวยการอภิปราย การทํางานเปนกลุม นักเรียนบางคนและบางกลุม
อาจชอบใชทั้งสองวิธี อยางไรก็ตามตัวครูผูสอนเองก็จะตองมีความยืดหยุน ใจกวางยอมรับฟงความ
คิดเห็นของผูเรียนบาง พรอมทั้งมีการวางแผนการจัดการเรียนรูไวลวงหนาเปนอยางดีดวย ซึ่งวันเพ็ญ
วรรณโกมล (2542 : 88 -112) กลาวถึงวิธีสอนที่เหมาะสมกับวิชาสังคมศึกษาดังนี้
1. วิธีสอนแบบแกปญหา (Problem – Solving)การสอนโดยวิธนี ี้ ผูเ รียนจะไดเรียนรู
ดวยตนเองโดยการถกเถียงปญหาตาง ๆ ในกลุมยอยเพื่อหาทางแกปญหาที่เปนประเด็นอยู ครู
เปนเพียงผูควบคุมและแนะนํา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเตรียมตัวผูเรียน ใหสามารถปรับตัวเขากับ
ในการแสวงหาความรูเพื่อนํามาแกปญหาได
สิ่งแวดลอมและความเปลี่ยนแปลงในสังคมไดดี
สงเสริมการคิดคน และมีทักษะในการแกปญหาตางๆ ซึ่งตองประสบอยูเสมอในชีวิต ทําให
สามารถชวยตนเองได และคนควาหาขอเท็จจริงในทางวิชาการโดยอาศัยเหตุผล
2. วิธีสอนแบบสืบสวนสอบสวน หรือสืบเสาะหาความรู (Inquiry Method) หมายถึง
การสอนที่เปนการพัฒนาความสามารถในการแกปญหา ดวยวิธกี ารฝกใหผูเรียนไดรูจักคนควา
หาความรู โดยใชกระบวนการทางความคิดหาเหตุผลจนคนพบความรู หรือแนวทางแกปญหาที่
ถูกตองดวยตนเอง โดยครูตั้งคําถามประเภทกระตุนใหผูเรียนใชความคิดหาวิธีแกปญหาไดเองและ
สามารถนําการแกปญหานั้นมาใชประโยชนในชีวิตประจําวันได
3. วิธีสอนแบบซินดิเคท (Syndicate Method) หมายถึง วิธีสอนที่จัดแบงผูเ รียนเปนกลุม
เพื่อศึกษากรณีตัวอยางรวมกัน มีการอภิปรายคําถามที่ตั้งไวในใบงาน แลวตอบคําถามหาขอสรุป
และครูผูสอนเตรียมเอกสารคนควาให หรือแนะนําเอกสารที่ผูเรียนจะคนควาได แลวแตละกลุมเขียน
รายงานเพื่ออภิปรายปญหารวมกันอีกครั้งหนึง่
4. วิธีสอนแบบเทคนิคศึกษากรณีตัวอยาง (Case Study) หมายถึงการนําเรื่องราวหรือ
สภาพปญหาในชีวิตจริงทีเ่ กิดขึ้นในสังคม และนํามาผูกเรือ่ งเปนตัวอยางใหผูเรียนศึกษากรณีตัวอยาง
ตองเหมาะสมกับผูเรียน มีความละเอียดชัดเจน โดยใหผูเรียนมีความรูสึกเห็นจริงกับเรื่องจนคิดวา
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เปนปญหาของตนเอง ผูเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ ในการคิดวิเคราะหอภิปราย การ
แกปญหาโดยมีจุดมุงหมายเพื่อฝกฝนผูเ รียนไดฝกปฏิบัติการคนควา รวบรวมขอมูล คิดวิเคราะห
เพื่อแกปญหาอยางมีระบบรวมกัน ทั้งนี้เปนการเตรียมประสบการณชีวติ ของผูเรียนเพือ่ เขาสูสังคมจริง
5. วิธีสอนแบบบทบาทสมมุติ (Role Playing Method) เปนวิธีสอนที่ผูสอนสราง
สถานการณสมมุติ และบทบาทสมมุติขึ้นมาใหผูเรียนไดแสดงความรูสกึ นึกคิดอารมณจากสภาพการณ
ที่สมมุติขึ้น ซึ่งอาจเตรียมการมากอนหรือไมไดเตรียมการมากอน เมื่อจบการแสดง บทบาทสมมุติ
แลวตองมีการอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทตามความรูสึกนึกคิดของผูแสดง ผูดูและ มีการสรุปผลของ
การแสดงบทบาทนั้นดวยจากความรูสึก อารมณ และเหตุผลของบุคคลที่ตนสวมบทบาทตลอดจน
การแกไขปญหา และตัดสินใจภายใตสภาพการณที่สมมุติทั้งนี้ เพื่อฝกฝนใหผูเรียนไดทดลอง
เรียนรูที่จะปรับปรุงพฤติกรรมของตนอยางมีประสิทธิภาพในสภาวการณตาง ๆ
6. วิธีสอนแบบโครงการ (Project Method) เปนการสอนที่ใหผูเรียนเปนหมู หรือ
รายบุคคลไดเรียนดวยการกระทํา หรือปฏิบัติดวยตนเอง ดวยการวางโครงการจากปญหา และ
ดําเนินการแกปญหาดวยการใชความคิดและลงมือปฏิบตั ิจริง ทําใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริงมากที่สุด สําหรับวิธสี อนนี้มีขอสังเกตวา คําวาโครงการ (Project) และกิจกรรม(Activity)
มักใชแทนกันได โครงการตองมาจากปญหา เชน โครงการสหกรณโรงเรียน โครงการสุขภาพ
อนามัย โครงการการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ฯลฯ
7. วิธีสอนโดยใชสถานการณจาํ ลอง (Simulation Method) หมายถึง การจําลอง
สถานการณทเี่ ปนจริงนํามาใชในหองเรียน โดยจัดใหสอดคลองกับความมุง หมายของการเรียน
การสอนและสถานการณนั้นตองงายตอการทําความเขาใจของผูเรียน ใหผูเรียนไดคดิ วิเคราะห
วิจารณ มีสว นรวมในการชวยตัดสินใจและกลาเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้นเปนการเรียนดวยการกระทํา
เทคนิควิธีสอนนี้มีลักษณะคลายคลึงกับบทบาทสมมุติ แตมีขอสังเกตใหเห็นถึงความแตกตางกัน
อยูตรงที่วา การแสดงบทบาทสมมุติจะเนนทีก่ ารแสดงออก และความรูสึกของผูแ สดงแตละคน
แตการสรางสถานการณจาํ ลองเนนทีก่ ระบวนการ และบรรยากาศทัง้ หมดของการแสดง เนนการ
จําลองสถานการณจริงทัง้ หมดมาใชในหองเรียน ดังนัน้ บทบาทสมมุติจงึ เปนสวนหนึง่ ของสถานการณ
จําลอง
8. วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning) หมายถึง การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่แบงผูเรียนเปนกลุมยอยกลุมละ4 – 6 คนโดยผูเรียนแตละกลุมมีความสามารถ
ในระดับตางกัน คือ สูง ปานกลาง ต่ํา มีอัตราสวน 1 : 2 : 1 โดยกําหนดบทบาทของสมาชิกกลุม
และหมุนเวียนบทบาทหนาทีก่ ัน โดยที่ผูเรียนรวมกันศึกษาคนควาประเด็นตาง ๆ ที่ครูกําหนดให
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อภิปราย สรุปผลงานในกลุม และนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน โดยการชวยเหลือและรับผิดชอบ
รวมกันโดยที่ครูจะกําหนดจุดมุงหมายของการสอนดานวิชาการ และพฤติกรรมที่คาดหวังจากการ
ทํางานกลุม การวัดผลรวมทัง้ อธิบายวิธีเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ขณะผูเรียนรวมกันปฏิบัติ
กิจกรรมครูคอยใหคําแนะนําตลอดจนเสริมแรงกลุมใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
9. วิธีสอนแบบ EAP (Experiential Activities Planner) หรือแผนการออกแบบ
ประสบการณ 6 ขัน้ ตอน จากสถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา (มายา) โดยเนนใหผูเรียน
ไดเรียนรูใน5 ลักษณะ คือ การเรียนรูอยางมีความสุข การเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ
รวมกับผูอื่น การเรียนรูจากการคิดและปฏิบัติจริง การเรียนรูแบบองครวม และการเรียนรูเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรูของตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้
- อุนเครื่อง (Warm - up) จัดกิจกรรมเพือ่ สรางบรรยากาศการเรียนรูที่เหมาะสม
และเตรียมความพรอมของกลุม
- แนะนําปญหา (Problem identification) จัดกิจกรรมเพื่อเสนอ “โจทยสนุก
เรียนรู ดูแลวสะเทือนใจแกผูเรียน”
- ไตรตรองหาทางแกเฉพาะตน (Individual Exploration) จัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูภายในตนของผูเรียนให “เขาใจปญหา คิดหาทางแก แนใจในจุดยืน”
- ระดมสมองหาทางออก(Communication) จัดกิจกรรมเพื่อเสนอความคิด การ
ตัดสินใจ และการวิพากษวิจารณ
- ถอดรหัสปรับใช (Debriefing)จัดกิจกรรมเพื่อใหผเู รียนเขาใจกระบวนการเรียนรู
ของตนเอง
การวัดและประเมินผลกลุม สาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544 : 271 - 273) กลาววาในการวัดและ
ประเมินผลเพือ่ ใหไดขอมูล ทีเ่ นนความสามารถ และคุณลักษณะที่แทจริงของผูเ รียน จะตองใช
วิธีการและเครื่องมือทีห่ ลากหลาย เชน
1. การทดสอบเปนการประเมินเพื่อตรวจสอบความรู ความคิด ความกาวหนาในสาระ
การเรียนรูมเี ครื่องมือวัดหลายแบบเชน แบบเลือกตอบ แบบเขียนตอบ บรรยายความ แบบเติมคํา
สั้น ๆ แบบถูกผิด แบบจับคู เปนตน
2. การสังเกต เปนการประเมินพฤติกรรม อารมณ การมีปฏิสัมพันธของผูเรียน ความ
สัมพันธในระหวางทํางานกลุม ความรวมมือในการทํางาน การวางแผน ความอดทน วิธกี าร
แกปญหา ความคลองแคลวในการทํางาน การใชเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ ในระหวางการเรียน
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การสอนและการทํากิจกรรมตาง ๆ การสังเกตนัน้ ครูผสู อนสามารถทําไดตลอดเวลา ซึง่ อาจจะมี
การสังเกตอยางเปนทางการ โดยกําหนดเวลาและบุคคลที่จะสังเกต หรือการสังเกตอยางไมเปน
ทางการซึ่งเปนการสังเกตโดยทั่วไปไมเฉพาะเจาะจง โดยครูผูสอนจัดทําเครื่องมือประกอบการ
สังเกตโดยการวิเคราะหองคประกอบของสิง่ ที่สงั เกตกําหนดเกณฑและรองรอยที่จะใชเปนแนวทาง
ในการสังเกตดวยแลวจัดทําเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบประมาณคา (Rating
scale) เปนตน
3. การสัมภาษณ เปนการสนทนาซักถามพูดคุยเพื่อคนหาขอมูลที่ไมอาจพบเห็นอยาง
ชัดเจนในสิง่ ทีน่ ักเรียนประพฤติปฏิบัติในการทํางานโครงการ / โครงงาน การทํางานกลุม กิจวัตร
ประจําวันผูใหขอมูลในการสัมภาษณอาจเปนตัวผูเรียนเองเพื่อนรวมงานรวมทัง้ ผูปกครองนักเรียน
ดวยการสัมภาษณอาจทําอยางเปนทางการ โดยกําหนดวัน เวลา และเรื่องที่สมั ภาษณอยาง
แนนอนและการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ เปนการพูดคุยไมเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะทําใหเกิด
สัมพันธภาพทีด่ ี และไดขอมูลที่ชัดเจน สอดคลองกับสภาพความเปนจริง โดยครูผูสอนจะตั้ง
ขอคําถามไวลว งหนาเพื่อจะไดพูดคุยไดตรงประเด็น
4. การประเมินภาคปฏิบัติ เปนการประเมินการกระทํา การปฏิบัติงานเพื่อประเมิน
การสรางผลงานชิน้ งานใหสาํ เร็จ การสาธิต การแสดงออกถึงทักษะ และความสามารถของผูเรียน
ใหปรากฏในงานที่ตนสรางขึน้ การประเมินภาคปฏิบัติจะตองจัดทําเครือ่ งมือประเมิน โดยครูผูสอน
จัดทําประเด็นการประเมินและองคประกอบการประเมิน และจัดทําเครื่องมือประกอบการประเมิน
เชน Scoring rubric , Rating scale และ Checklist เปนตน
5. สกรอริง รูบริค (Scoring rubric) เปนการวิเคราะหองคประกอบและประเด็นที่จะ
ประเมินเพื่ออธิบายลักษณะของคุณภาพงาน หรือการกระทําเปนระดับคุณภาพ หรือปริมาณ หรือ
ระดับความสามารถเพื่อเปนแนวทางในการประเมิน และเปนขอมูลสําคัญแกครูผูสอน ผูปกครอง
หรือผูสนใจอืน่ ๆ ไดทราบวาผูเรียนรูอะไร ทําไดมากเพียงใด มีคุณภาพผลงานเปนอยางไร โดย
ผูประเมินอาจจะใหคะแนนเปนภาพรวมหรือจําแนกองคประกอบก็ได
6. การประเมินแฟมสะสมงาน (Portfolio assessment) เปนการประเมินความ สามารถ
ในการผลิตผลงาน การบูรณาการความรู ประสบการณ ความพยายาม ความรูสึก ความคิดเห็นของ
นักเรียนทีเ่ กิดจากการสะสม รวบรวมผลงาน การคัดเลือกผลงาน การสะทอนความคิดเห็นตอผลงาน
รวมทัง้ การประเมินผลงาน การประเมินแฟมสะสมผลงานจะประเมินการจัดการความคิดสรางสรรค
หลักฐานแสดงความรูความสามารถในผลงาน อันแสดงถึงความสัมฤทธิผลศักยภาพ ของผูเรียนใน
สาระการเรียนรูนั้น
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วิชาประวัติศาสตร
ประวัติศาสตรเปนหนึ่งในสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่เกีย่ วของกับเรื่องราว
ความเปนมาของมนุษยในสมัยกอนทีว่ า ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ไดเกิดเหตุการณอะไรบาง และทําใหวิถี
ชีวิตของมนุษยเปลี่ยนแปลงไปอยางไรประวัติศาสตรแบงเปนหลายยุคหลายสมัย บางยุคแทบไมมี
หลักฐานปรากฏใหเห็นชัดเจนนัก ตองอาศัยการคาดคะเนจากหลักฐานที่หลงเหลืออยู โดยคนรุน หลัง
พยายามตอเติมสวนทีห่ ายไป ซึ่งเปรียบเสมือนเกมตอรูป หรือ Jig Saw อยางไร ก็ตามการคาดคะเน
หรือสันนิษฐานเหตุการณทางประวัติศาสตรยอมขึ้นอยูกับพื้นฐานทางดานวิชาการของสาขาวิชาตาง ๆ
เชน โบราณคดี ธรณีวิทยา เปนตน ดังนัน้ เรือ่ งราวทางวิชาประวัติศาสตรจึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ
อันเนื่องมาจาก หลักฐานทางวิชาการ และเทคโนโลยีที่คน พบใหม ๆ นัน่ เอง (สุภาพรรณ พวงจั่นเพชร
2536 : 2)
ความมุงหมายของการสอนหนวยประวัติศาสตร
การสอนหนวยประวัติศาสตรในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ควรเปนการวางพืน้ ฐาน
ทางดานทักษะ ทัศนคติ และแนวคิดทีถ่ กู ตองตั้งแตในวัยเยาว การสอนหนวยประวัติศาสตร จึงมี
จุดมุงหมาย ดังนี้ (สุภาพรรณ พวงจัน่ เพชร และคณะ 2546 : 32)
ดานทักษะ
1. สอนใหรูจักการคิดอยางเปนกระบวนการ และรูจักใชวิจารณญาณ เพราะการสอน
ประวัติศาสตรมิใชเพียงแตการบรรยาย หรือสรุปขอเท็จจริงใหเด็กฟงอยางเดียวผูสอนจะตองทําให
ผูเรียนฝกหัดการคิดดวยตนเองอยางมีระบบระเบียบซึ่งจะนําไปสูการคนควาตอไปในอนาคต
2. สอนใหรูจักใชเหตุผลในการพิจารณาเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ไมตกเปนเหยื่อของการ
โฆษณาชวนเชื่อ หรือขาวลือไดงาย มีจิตใจกวางขวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นแลวนํามา
แยกแยะขอเท็จจริงดวยสติปญ
 ญาของตัวเอง
3. สอนใหรับความจริง ทุกอยางลวนเปนอนิจจังมีความเจริญสูงสุดและความเสื่อมสลาย
ไปไดตามกาลเวลา ผูสอนวิชาประวัติศาสตรตองเนนใหเห็นวาอดีตตางจากปจจุบนั และอนาคตซึง่ จะ
ทําใหผูเรียนตืน่ ตัวปรับปรุงตนเองอยูเสมอ ผูทยี่ ังลวงตัวเอง ฝงตัวอยูกบั อดีต ในขณะทีท่ ุกสิ่งกําลัง
เปลี่ยนแปลงผูน ั้นจะกลายเปนผูลาหลังไปในที่สุด
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ดานทัศนคติ
1. ใหมีความรักชาติ จากเรื่องราวในประวัติศาสตรแสดงใหเห็นวาคนสิน้ ชาติตองทน
ทุกขทรมานเพียงใด ใหทุกคนหวงแหนความเปนเอกราชยิง่ ชีวิต
2. รูจักรักษามรดกที่บรรพบุรุษไดสราง และสะสมไว
3. รูจักประวัติความเปนมาและลักษณะภูมิประเทศ สภาพแวดลอมของชาติตลอดจน
ทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของชนชาติตาง ๆ ที่อยูรอบตัว เพื่อเปนพื้นฐานของการ
ปรับตัวสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข
4. สํานึกในบุญคุณตอผูทําประโยชน และผูสละชีพเพื่อชาติ พึงระลึกไวเสมอวาทุกคน
มีสวนเปนเจาของประเทศ ไมควรเพิกเฉยนิ่งดูดาย ตอการทําประโยชนใหกับประเทศบานเกิด
เมืองนอนของตน
5. ปลูกฝงความภาคภูมิใจอันถูกตอง ในเรื่องสัญชาติไมดูถูกชาติหรือบรรพบุรษุ ของตน
วาปาเถื่อน หลงนิยมประเทศอื่นวาดีกวาเสมอ เด็กควรจะไดเรียนรูถงึ ความดีงามของชาติไทยรวมทัง้
การเขาถึงศิลปะและวรรณคดีของไทยอันมีรสนิยมไมแพชาติใดในโลก
6. ในแงของศีลธรรม ใหรูจักเสียสละอดทน ความขยันหมั่นเพียร การบําเพ็ญตน
เพื่อประโยชนสวนรวม
7. ฝกอบรมใหรูจักใชเหตุผลเปนพื้นฐานในการตัดสินใจ เพราะประวัติศาสตรเต็มไปดวย
เหตุการณอนั เปนผลของการนึกคิดของการกระทําของบุคคลที่แลวมา
จากขอความดังกลาว สรุปไดวา ความมุงหมายของการสอนหนวยประวัติศาสตรมี 2 ดาน
คือ การพัฒนาดานทักษะ อันไดแก คิดอยางเปนกระบวนการ ใชเหตุผล และรูจักรับความจริง และ
ดานทัศนคติ ซึง่ ประกอบดวยการมีความรักชาติ รักษามรดก รูจักประวัติความเปนมาของประเทศ
สํานึกในบุญคุณผูทําประโยชนเพื่อชาติ ไมดูถูกชาติ เสียสละ อดทน ขยัน ทําประโยชน เพื่อสวนรวม
และรูจักใชเหตุผล
ลักษณะของครูผูสอนประวัติศาสตร
ครูผูสอนเปนบุคคลสําคัญ ที่จะทําใหผูเรียนเกิดทัศนคติที่ดี มีทกั ษะในการคิดอยางมี
วิจารณญาณ ลักษณะของครูผูสอนประวัติศาสตรจึงควรมีลักษณะดังนี้ (สุภาพรรณ พวงจัน่ เพชร
และคณะ 2546 : 33)
1. เขาใจความหมายความสําคัญและวัตถุประสงค ของวิชาประวัติศาสตรอยางชัดเจน
2. มีความรูเบื้องตนในดานสังคมศาสตร รัฐศาสตร เศรษฐศาสตร วิชามานุษยวิทยา
วัฒนธรรม จิตวิทยา
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3. ครูควรศึกษาเกี่ยวกับองคการระหวางประเทศที่สําคัญ เชนองคการสหประชาชาติ
สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตลอดจนไปเยี่ยมเยียน ทัศนศึกษา สัมมนา และศึกษา
ความรวมมือในการรักษาไวซึ่งสันติภาพของโลกสิง่ เหลานี้ชว ยในการสอนประวัติศาสตรไดลึกขึ้น
4. ผูสอนตองหมัน่ คนควาหาขอมูลใหมๆ รูจกั วิเคราะห และตีความ อยางระมัดระวัง
เตรียมแนวความคิดและแนวการสอนใหผเู รียนสนใจและเขาใจไดงาย
5. ผูสอนควรมีความสนใจตอสภาพแวดลอมอยางกวางขวาง เปนนักคนควานักอานที่
มีรสนิยม มีความซาบซึง้ ในรสแหงวรรณคดีชิ้นสําคัญของชาติ
6. ครูตองวางตัวเปนกลาง ไมทาํ ตัวลําเอียงเขาขางฝายหนึง่ ฝายใด เพราะครูเปนผูมี
อิทธิพลอยางสูงในดานทัศนคติ และความรูสึกนึกคิดของเด็ก ครูจงึ ตองสํานึกในความสําคัญของ
ตนเองในการปลูกฝงความรักชาติ แตการสอนทีเ่ นนความรักชาติเกินไปทําใหประวัติศาสตรเปน
เครื่องมือของชาตินิยมได การสอนประวัติศาสตรทถี่ ูกตองจะชวยใหผูเรียนมีความเมตตากรุณา
รูจักวิเคราะห วิจารณ และการใหอภัย แตถาสอนผิด ๆ ก็จะเปนการปลูกฝงใหเด็กมีใจคอโหดราย
คิดจะแกแคน กระหายสงคราม ฯลฯ
7. ครูควรใหความจริงกับนักเรียนใหมากที่สดุ ศึกษาสาเหตุของสงครามโดยไมเนน
การรบ แตเนนความขัดแยงอันเปนบอเกิดของสงคราม
8. ครูควรมีทักษะในการสอน สามารถสรางจินตนาการโดยการโยงเรื่องที่เด็กคุนเคย
จากปจจุบนั ไปสูอดีต รูจักนําเรื่องที่เขาใจงายมาสอน สอนจากรูปธรรมไปนามธรรม เด็กสามารถ
เขาถึงหรือสัมผัสสิ่งที่เปนอดีตได เชน ใหนกั เรียนชมพิพิธภัณฑเพือ่ ชมภาพโบราณ ของโบราณ
หรือนําจดหมายเหตุของชาวฮอลันดาที่เขียนถึงกรุงศรีอยุธยามาใหนกั เรียนอาน เปนตน
9. ครูควรสอนใหนักเรียนมีความจงรักภักดีตอ ประเทศชาติ ไมควรปรุงแตงเรื่องที่
เกินจริงเพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ
10. ครูตองทําใหนกั เรียนสนใจเรียนโดยไมมีการบังคับ ครูจึงตองใชกิจกรรมและกลยุทธ
ตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนสนใจเรียน
11. ผูสอนตองเตรียมการสอนลวงหนาเปนอยางดี เพื่อใหผูเรียนไดเขาใจอยางลึกซึ้ง
เปดโอกาสใหนักเรียนไดอภิปราย ซักถามปญหา อันเปนวิถีทางใหผูเรียนเกิดความงอกงามทาง
สติปญญา
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สรุปไดวาครูผูสอนประวัติศาสตรที่ดีควรมีความเขาใจและมีความรูเรื่องวิชาประวัติศาสตร
องคการระหวางประเทศ หมัน่ คนควาขอมูลใหมๆ เปนนักอาน รูจักวางตัวเปนกลาง ใหความเปนจริง
เนนใหนกั เรียนมีความจงรักภักดีตอประเทศชาติ สวนในดานการสอน ควรมีทักษะในการสอน และ
เตรียมการสอนลวงหนาเปนอยางดี
ประโยชนของวิชาประวัตศิ าสตร
วิชานี้มีคุณคามากมายสําหรับผูศึกษาหาความรู ไมเฉพาะแตนักเรียนนักศึกษาเทานัน้
วิชานี้เหมาะสําหรับประชาชนทัว่ ไปที่สนใจซึ่งจะเรียนรู หรือหาอานทําความเขาใจไดดวยตนเอง
ทั้งนี้เพราะวิชาประวัติศาสตรชวยใหคนรูจักปรับชีวิตของตนใหเขากับโลก ซึ่งกําลังเปลี่ยนแปลงอยู
ทุกขณะซึง่ สุภาพรรณ พวงจัน่ เพชร และคณะ (2546 : 31) กลาวถึงประโยชนของวิชาประวัตศิ าสตรไว
ดังนี้
1. ทําใหผูศึกษาไดเผชิญปญหาอยางมีเหตุผล อดทน และฉลาด
2. สนองความตองการอยากรูอ ยากเห็น ในเรื่องการดํารงชีวิต บุคลิกลักษณะ และ
การกระทําตาง ๆ ทําใหผูเรียนเกิดความตืน่ เตนประหลาดใจ
3. ประวัติศาสตรสามารถสนับสนุนความเขาใจในมรดกอันมีคุณคา เชน ศิลปะ ประเพณี
ขนบธรรมเนียม และวรรณคดีตาง ๆ
4. ชวยใหผเู รียนเขาใจเหตุการณตางๆมากขึ้น ฝกจิตใจใหเปนคนมีเหตุผลมีไหวพริบ
5. ชวยใหผเู รียนมีวิจารณญาณที่ถูกตอง รูจักแยกสาระออกจากขอเท็จจริง รูจัก
สังเกตวาสิ่งใดเปนการโฆษณาชวนเชื่อ สิ่งใดเปนความจริง
6. เรื่องราวในประวัติศาสตรบางเรื่องกอใหเกิดวามสนุกสนานเพลิดเพลิน
7. ประวัติศาสตรเปนประสบการณอันหนึง่ ที่ทาํ ใหผูเรียนกลาเผชิญความจริงตอการ
ดํารงชีวิต สงเสริมวิธีการคนควาหาขอมูล เพื่อการวินิจฉัยปญหาดวยคัมภีรภาพ
ุ ธรรม
8. สงเสริมใหผูเรียนรักคุณธรรม มีคณ
9. ทําใหเกิดการสรางจินตนาการขณะศึกษาประวัติศาสตร สามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการสรางความคิดรวบยอด อันเปนแกนความรูทําใหเกิดมโนทัศน
10. วิชาประวัติศาสตรเปนรากฐานทําใหเกิดทัศนคติ คานิยมที่ดี และถูกตอง ในการ
ดํารงชีวิต
11. การเรียนรูเหตุการณในประวัติศาสตร ทําใหมนุษยรูถงึ ชาติพันธุของตน และการ
รวมกลุมขั้นพืน้ ฐาน ทําใหเกิดความสามัคคีและจงรักภักดี
12. ผูเรียนสามารถใชเหตุการณทางประวัติศาสตรเปนเครื่องมือทํานายอนาคต
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13. เกิดการเรียนรูท ี่จะอยูรว มกันโดยสันติ รูจกั การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
สรุปไดวาวิชาประวัติศาสตรมีประโยชน คือ ทําใหผูศึกษามีเหตุผล สนองความอยากรู
อยากเห็น เขาใจในมรดกอันมีคุณคา มีวิจารณญาณ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีคุณธรรม
สรางจินตนาการ และความคิดรวบยอด เกิดทัศนคติที่ดี เกิดความสามัคคี เรียนรูท จี่ ะอยูรวมกัน
อยางสันติ และเปนเครื่องมือทํานายอนาคต
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลสุธธี ร จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนอนุบาสุธีธร ตั้งอยู เลขที่ 342 ถนนทิพากร ซอย 6 ตําบลพระปฐมเจดีย อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม มีนโยบายมุง พัฒนาประเด็นสําคัญ 3 ดาน คือ1) ดานคุณภาพผูเ รียนมุง พัฒนา
นักเรียนใหมีความรู ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม รักครอบครัว รักทองถิ่น และรักประเทศชาติ
สามารถนํากระบวนการเรียนรูไปใชพัฒนาตนเองเพื่อกาวสูอ นาคตที่ดีเปนที่ยอมรับของสังคมทุกระดับ
และกาวสูสงั คมโลก 2) พัฒนาอาคารสถานที่ แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู แหลงการ
เรียนรูภายในโรงเรียนอุปกรณและเทคโนโลยีใหเอื้อตอการเรียนรู และกาวทันยุคสมัย และ 3) พัฒนา
บุคลากรใหเปนผูมีความรูสามารถจัดการเรียนรูใหแกนกั เรียนไดอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ
ประกอบดวยความรักและเมตตาตอนักเรียน
วิสัยทัศน
“วิชาการเยี่ยม กีฬายอด เพียบพรอมคุณธรรม นําไทยพัฒนา” โรงเรียนอนุบาลสุธธี ร
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม มุง พัฒนาศักยภาพของนักเรียน ใหเปนคนเกงในดานวิชาการ สามารถ
บูรณาการความรูมาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีสุขภาพกายและจิตที่ดี เปนคนดีมีคุณธรรม
จริยธรรม รักประเทศชาติ และทองถิ่น มุง ทําประโยชน และสรางสิง่ ดีงามใหสังคม
โครงสรางเวลาการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จัดการเรียนการสอนใหครอบคลุม
ทั้งสาระการเรียนรูพนื้ ฐาน 8 กลุมสาระ สาระการเรียนรูเพิม่ เติม และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 โครงสรางเวลา ชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม
กลุมสาระ
1) สาระการเรียนรูพื้นฐาน
1.1 ภาษาไทย
1.2 คณิตศาสตร
1.3 วิทยาศาสตร
1.4สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
1.5 สุขศึกษา และพลศึกษา
1.6 ศิลปะ
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.8 ภาษาตางประเทศ
รวม
2) สาระการเรียนรูเพิ่มเติม
3) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวม

ชวงชั้นที่ 2
ป.4
ป.5
ป.6
160
200
120
120
40
40
40
120
840
40
120
1,000

160
200
120
120
40
40
40
120
840
40
120
1,000

160
200
120
120
40
40
40
120
840
40
120
1,000

จํานวน ชม. /
สัปดาห
4
5
3
3
1
1
1
3
21
1
3
25

หมายเหตุ 1. สาระการเรียนรูเพิ่มเติม ประกอบดวย คอมพิวเตอร
2. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ประกอบดวย ลูกเสือ – เนตรนารี ชมรม และ แนะแนว
มาตรฐานการเรียนรูช วงชัน้ ป. 4 – ป. 6
การศึกษาเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาจัดอยูในสาระที่ 4 มาตรฐาน ส 4.3
เขาใจ ความเปนมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยมีความภูมิใจและธํารงความเปนไทย
ซึ่งมีมาตรฐานการเรียนรูชว งชั้น ป.4 – ป.6 (กรมวิชาการ 2544 : 37) ดังนี้
1. รูและเขาใจ เกี่ยวกับพัฒนาการการตั้งถิ่นฐานของรัฐไทย ในดินแดนประเทศไทย
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
2. เขาใจปจจัยพื้นฐาน และผลกระทบจากภายนอก ที่มีอิทธิพลตอการสรางสรรค
ภูมิปญญาทองถิ่นของตนตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
3. รูและเขาใจประวัติ และผลงานของบุคคลสําคัญในประวัติศาสตรชาติไทย ตั้งแต
อดีตถึงปจจุบนั จนเกิดความภูมิใจ นําไปเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหหลักสูตร สาระที่ 4 ประวัติศาสตร มาตรฐาน ส 4.3 ชวงชั้นที่ 2 (ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5)
มาตรฐาน
การเรียนรู
ชวงชั้น ป.4 - 6
1. รูและเขาใจ
เกี่ยวกับพัฒนาการ
การตั้งถิ่นฐานของ
รัฐไทยในดินแดน
ประเทศไทยตั้งแต
อดีตถึงปจจุบัน

ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง
มาตรฐาน
ชั้น ป. 5
ส 4.3
1. รูและเขาใจเกีย่ วกับ
1. การตั้งถิ่นฐานและ
การสรางอาณาจักรไทย การตั้งอาณาจักรและ
เขาใจ
ความ
ในดินแดนประเทศไทย พัฒนาการของ
เปนมาของ
ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน
อาณาจักรอยุธยาทั้ง
ชาติไทย
2. พัฒนาการของ
ดานการเมือง การ
วัฒนธรรม
อาณาจักรไทยทั้งทาง ปกครอง เศรษฐกิจและ
ภูมิปญญา
ดานการเมือง การ
สังคมโดย สังเขป
ไทยมีความ
ปกครอง เศรษฐกิจ
2. ระบุเหตุการณสําคัญ
ภูมิใจและ
และสังคม โดยสังเขป ในประวัติศาสตร
3. เหตุการณสําคัญใน อยุธยาที่มีผลตอการ
ธํารงความ
ประวัติศาสตร ไทยที่มี เปลี่ยนแปลงและความ
เปนไทย
ตอการเปลี่ยนแปลง
เจริญรุงเรืองในสมัย
และความรุงเรืองใน
อยุธยา
สมัยตาง ๆ
1.ปจจัยพื้นฐานและ
1. วิเคราะหผลกระทบ
2. เขาใจปจจัย
ผลกระทบจากภายนอก จากภายนอกที่มี
พื้นฐานและผล
อิทธิพลตอการ
กระทบจากภายนอก ที่มีอิทธิพลตอการ
สรางสรรคภูมิปญญา
สรางสรรค ภูมิปญญา
ที่มีอิทธิพลตอการ
ทองถิ่นของตนตั้งแต
ทองถิ่นของตนตั้งแต
สรางสรรค
อดีตจนถึงปจจุบนั
อดีตจนถึงปจจุบนั
ภูมิปญญาทองถิน่
ของตนตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน
สาระการเรียนรู
ชวงชั้น ป. 4 - 6

สาระการเรียนรู
ชั้น ป. 5
1. การตั้งอาณาจักร
และพัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยาทั้ง
ดานการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจและ
สังคมโดยสังเขป
2. เหตุการณสําคัญใน
ประวัติศาสตรอยุธยาที่
มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
และความเจริญรุง เรือง
ในสมัยอยุธยา

1.ปจจัยพื้นฐาน และ
ผลกระทบจากภายนอก
ที่มีอิทธิพลตอการ
สรางสรรคภูมิปญญา
ทองถิ่นของตนตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบนั
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ตารางที่ 2 (ตอ)
มาตรฐาน
มาตรฐาน
การเรียนรู
ชวงชั้น ป.4 - 6
3. รูและเขาใจ
ประวัติแลผลงาน
ของบุคคลสําคัญใน
ประวัติศาสตรไทย
ตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันจนเกิดความ
ภาคภูมิใจนําไปเปน
แบบอยางในการ
ดําเนินชีวิต

สาระการเรียนรู
ชวงชั้น ป. 4 - 6
1.ประวัติ ผลงาน และ
ความสําคัญของบุคคล
สําคัญในประวัติศาสตร
ไทยที่มีตอการพัฒนา
ของชาติไทย

ผลการเรียนรู
ที่คาดหวัง
ชั้น ป. 5
1. เห็นคุณคาและ
ภาคภูมิใจในประวัติ
และผลงานของบุคคล
สําคัญในสมัยอยุธยาที่
มีตอการพัฒนาชาติ
ไทย
2. วิเคราะหประวัติ
ผลงานของ บุคคล
สําคัญในภาคของ
ตนเองทั้งในอดีตและ
ปจจุบันทีเ่ ปนแบบอยาง
ในการดําเนินชีวิต

สาระการเรียนรู
ชั้น ป. 5
1. ประวัตแิ ละผลงาน
ของบุคคลสําคัญใน
สมัยอยุธยาที่มีตอ การ
พัฒนาชาติไทย

2. ประวัติผลงานของ
บุคคลสําคัญในภาค
ของตนเองทั้งในอดีต
และปจจุบันทีเ่ ปน
แบบอยางในการ
ดําเนินชีวิต

คําอธิบายรายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ศึกษา คนควา เกีย่ วกับประวัติศาสนา ศาสดา ความสําคัญและประโยชนของศาสนา
หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ และศาสนาอืน่ การกระทําความดีของบุคคลสําคัญ แนวทาง
การประพฤติปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนที่ดี หลักธรรม ศาสนพิธี วันสําคัญทางพุทธศาสนา
โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการสืบคน กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
กระบวนการแกปญหา กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการฝกปฏิบัติ กระบวนการทางจริยธรรม
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ ตระหนักและเห็นคุณคาของพุทธศาสนาและ
ศาสนาอืน่ สามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันและ ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข
ศึกษา คนควา อภิปราย ถึงลักษณะการปกครองระบอบประชาธิปไตย บทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค การเมืองการปกครอง การใชอํานาจ
อธิปไตยในการปกครองประเทศ กฎหมายที่เกีย่ วของในชีวิตประจําวัน ขอปฏิบัติในการเปน
พลเมืองดีตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย ตระหนักถึงความสําคัญของการเปนสวนหนึง่ ของสังคม
โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการสืบคน กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิด
อยางมีวิจารณญาณ และกระบวนการประชาธิปไตย
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เพื่อใหเกิดความศรัทธา และธํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ฏิบัติตามกฎหมาย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย
ศึกษา สังเกต รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ และปจจัยที่เปนแรงจูงใจให
ผูผลิตและผูบริโภคใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ ตระหนัก และเห็น
คุณคาในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษา วิเคราะห อภิปรายเกีย่ วกับการซื้อขายผอนสง
ผลดีผลเสียของการซื้อขายผอนสง ระบบสหกรณ ภาษีทเี่ กี่ยวของกับชีวิตประจําวันมีวิจารณญาณ
ในการเลือกบริโภคและเห็นความสําคัญในการรวมกลุมเพื่อแกปญหา
โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการจัดการ กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการสืบคน
เพื่อใหมีความเขาใจในเรื่องการเปนผูผลิตและผูบริโภคที่ดีรวมปองกันและแกไขปญหา
ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนําไปปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม
ศึกษา คนควา รวบรวมขอมูลวิเคราะห เปรียบเทียบประวัติความเปนมาของภาคตาง ๆ
เพื่อใหเห็นความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของตน ปจจัยที่มีผลตอการสรางสรรควัฒนธรรม และ
ภูมิปญญาทองถิน่ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการ
ตัง้ ถิ่นฐานของไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประวัติบุคคลสําคัญ และผลงาน ปจจัยทางประวัติศาสตร
สาเหตุการเปลีย่ นแปลง คาดเดาผลของการกระทําตาง ๆ ที่มีผลตอสวนรวมและสังคมไทย สรุปการ
ปฏิบัติตนที่ดี
โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการสืบคน กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการ
ทางประวัติศาสตร กระบวนการสรางความคิดรวบยอด
เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ ภาคภูมิใจ และตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตร
ไทย และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย นําไปเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต เห็นคุณคาของ
ภูมิปญญาไทย และธํารงความเปนไทย
ศึกษา คนควา อภิปราย เกี่ยวกับทําเลทีต่ ั้ง ลักษณะทางกายภาพ สิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติและสังคม ความรูเกี่ยวกับการจัดทํา การใชแผนที่ เครื่องมือทางภูมิศาสตร ความสําคัญ
และความแตกตางของสิง่ แวดลอมทางธรรมชาติ ทรัพยากรในภูมภิ าคตาง ๆ ของประเทศไทย
วิเคราะห อิทธิพลของสิง่ แวดลอมทางธรรมชาติ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม
ทางสังคมวัฒนธรรม วิถีชวี ิตในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศไทย การตั้งถิน่ ฐาน และการอพยพ
ยายถิ่นของประชากร ขอมูลขาวสาร สิ่งแวดลอมจากแหลงตาง ๆ ของประเทศไทย ความสัมพันธ
ระหวางสิง่ แวดลอมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดลอมทางสังคม
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โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิดวิเคราะห กระบวนการสืบคน กระบวนการ
สรางความคิดรวบยอด กระบวนการฝกปฏิบัติ
เพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจปฏิสมั พันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมทีก่ อ
ใหเกิดการสรางสรรควัฒนธรรม และมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร และสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
จากคําอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ดังกลาว ผูวจิ ัยไดนาํ มา
กําหนดเปนหนวยการสอนสาระประวัติศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุธธี ร
จังหวัดนครปฐมโดยแบงเปน 3 หนวยการเรียนรู ประกอบดวยหนวยการเรียนรูท ี่ 1 เรื่องการศึกษา
ประวัติศาสตร จํานวน 5 คาบ หนวยการเรียนรูที่ 2 เรื่องพัฒนาการของมนุษยชาติ จํานวน 5
คาบ และหนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่องชาติไทย จํานวน 10 คาบ รวมทั้งหมด 20 คาบ ซึง่ หนวยที่
ผูวิจัยนํามาทดลอง คือ หนวยการเรียนรูท ี่ 3 เรื่องชาติไทย
ตารางที่ 3 กําหนดการสอนสาระประวัตศิ าสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุธธี ร
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548
ชื่อหนวย
เวลา (คาบ)
หนวยการเรียนรูที่ 1 การศึกษาประวัติศาสตร
5
เรื่องที่ 1 เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร
เรื่องที่ 2 เรียนรูประวัติศาสตรภูมิภาคของเรา
หนวยการเรียนรูที่ 2 พัฒนาการของมนุษยชาติ
5
เรื่องที่ 1 การศึกษาการดําเนินชีวิตของคนในภูมิภาคตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั
เรื่องที่ 2 พัฒนาการของมนุษยในภูมิภาคของเรา
หนวยการเรียนรูที่ 3 ชาติไทย
10
เรื่องที่ 1 ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา
เรื่องที่ 2 การเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
เรื่องที่ 3 คนดีศรีอยุธยา
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วิธสี อนแบบรวมมือกันเรียนรู และเทคนิคจิกซอว II
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเปนแนวคิดในการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนได
รวมกันเรียนรู และปฏิบัติตามจุดมุงหมาย จึงกลาวไดวาเปนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียนเปน
สําคัญแบบหนึง่ ซึง่ แนวคิดในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันนี้ มาจากนักการศึกษาตางประเทศ
หลายทานที่ไดศึกษาทดลองรูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนการสอนดังกลาว และเปนที่รูจักกัน
แพรหลาย เชน โรเบิรท สลาวิน , จอหนสันและจอหนสัน และคาเกน ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีนักการ
ศึกษาอีกหลายทานที่ไดศึกษา ทดลอง และเสนอเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูในหลาย ๆ แบบหลาย ๆ วิธี ซึง่ เทคนิควิธีการตาง ๆ เหลานัน้ ตางก็มีแนวคิดหลักการ
พื้นฐานในการปฏิบัติที่คลายคลึงกันจะแตกตางกันทีก่ ระบวนการ ขั้นตอนการดําเนินการ และกิจกรรม
การเรียนรูในรายละเอียดปลีกยอยเทานัน้ ที่สําคัญการนําวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกัน
ไปใช ครูจะตองศึกษาทําความเขาใจเกีย่ วกับหลักการ แนวคิด สาระสําคัญที่เกี่ยวของ รวมทัง้ เทคนิค
วิธีการดําเนินการ เพื่อจะใหการนําไปใชประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคซึ่งก็คือ การพัฒนาผลการ
เรียนรูของผูเรียน ทักษะทางสังคม การทํางานรวมกัน การยอมรับเพื่อนรวมงานและลดการแขงขันกัน
เปนรายบุคคล เปนตน (วัชรา เลาเรียนดี 2545 : 165)
ความหมายของการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูไว ดังนี้
สลาวิน (Slavin ,R.E., 1990 ,อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2545 :165) ไดกลาวไววา
วิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู คือ การจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนเรียนรูร วมกันเปนกลุม
กลุมละ 4 – 6 คน สมาชิกกลุม จะตองชวยกันเรียนรูรวมกันปฏิบัติกิจกรรมจนบรรลุผลสําเร็จ และยังได
เสนอแนะเพิ่มเติมวาวิธีสอนในแบบดังกลาว ชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน
ภูมิใจในตนเอง
ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองและตอกลุม ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น พัฒนาความ
สัมพันธที่ดี การยอมรับผูอื่นมากขึ้น สรางความมัน่ ใจในตนเอง และรูถงึ คุณคาของตนเองมากขึ้น
อาทซทและนิวแมน (Artzt and Newman 1990 : 448 – 449 , อางถึงใน วีรวรรณ
มณีนวล 2543 : 11 ) ไดใหความหมายของการเรียนแบบรวมมือวา เปนแนวทางเกี่ยวกับการที่
ผูเรียนทําการแกปญหารวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ ซึง่ สมาชิกทุกคนในกลุม ประสบผลสําเร็จ หรือบรรลุ
เปาหมายรวมกัน สมาชิกในกลุมทุกคนตองระลึกเสมอวาเขาเปนสวนสําคัญของกลุม ความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของกลุมเปนความสําเร็จ หรือ ความลมเหลวของทุกคนในกลุม เพื่อใหบรรลุ
เปาหมาย สมาชิกทุกคนตองพูดอธิบายแนวคิดกัน และชวยเหลือกันใหเกิดการเรียนรูในการ
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แกปญหา ครูไมใชแหลงความรูที่คอยปอนแกนักเรียน แตจะมีบทบาทเปนผูคอยใหความชวยเหลือ
จัดหาและชี้แนะแหลงขอมูลในการเรียนรูข องนักเรียน ตัวนักเรียนจะเปนแหลงความรูซึ่งกันและกัน
ในกระบวนการเรียนรู ดังรูปที่ 1.2

ก. ชั้นเรียนที่เปนแบบครูเปน
ศูนยกลางการเรียนรู
รูปที่ 1 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในชัน้ เรียน

ข. ชั้นเรียนที่เปนแบบ
การสอนแบบรวมมือ

จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson 1996 , อางถึงใน อรุณศรี
เหลืองธานี 2542 : 10) กลาววาการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เปนวิธกี ารจัดประสบการณการ
เรียนรูใหกับนักเรียนเปนกลุม เล็ก ๆ กลุมละ 3 – 5 คน สมาชิกในกลุมมีความแตกตางกัน เชน
เพศ เชื้อชาติ ตลอดจนความสามารถทางการเรียนของนักเรียน แตละกลุมจะมีนกั เรียนทีม่ ีระดับ
ความสามารถสูง ปานกลาง ต่าํ คละกันสมาชิกในกลุม มีปฏิสัมพันธรับฟงความคิดเห็น ตลอดจน
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุม ทุกคนจะตองรับผิดชอบและประสบความสําเร็จในการเรียน
รวมกัน
สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2531 : 4) กลาววา การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู หมายถึง วิธี
การสอนอีกแบบหนึง่ ซึง่ กําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ
โดยปกติจะมี 4 คน เปนเด็กเรียนเกง 1 คน เรียนปานกลาง 2 คน และเรียนออน 1 คน ผลการเรียน
ของเด็กจะพิจารณาเปน 2 ตอน ตอนแรกจะพิจารณาคาเฉลี่ยของทัง้ กลุมตอนที่สองจะพิจารณา
คะแนนสอบเปนรายบุคคล การสอบทั้ง 2 ครั้งเด็กตางคนตางสอบ แตเวลาเรียนตองรวมมือกัน
ดังนัน้ เด็กเกงจึงพยายามชวยเหลือเด็กออน เพราะจะทําใหคะแนนเฉลี่ยของกลุม ดีขึ้น และทาง
โรงเรียนมีรางวัลเปนการเสริมแรงใหดวยหากคาเฉลีย่ กลุม ใดไดเกินเกณฑทที่ างโรงเรียนตั้งไว
พรรณรัศมี เงาธรรมสาร (2533 : 35) กลาววา การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เปนการ
เรียนแบบทํางานรับผิดชอบรวมกัน
เปนการจัดประสบการณการเรียนรูที่ผูเรียนเรียนเปนกลุมเล็ก
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สมาชิกในกลุมมีความสามารถแตกตางกัน ผูเรียนแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
และรับผิดชอบการทํางานของตัวเองเทากับรับผิดชอบการทํางานของสมาชิกแตละคนในกลุมดวย
สวนกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539 , อางถึงใน นาฎยา ปน อยู 2543 : 14)
ไดใหความหมายไววาเปนการจัดการเรียนการสอนที่แบงผูเรียนออกเปนกลุมเล็กๆ สมาชิกในกลุม
มีความสามารถแตกตางกัน มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น มีการชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
และมีความรับผิดชอบรวมกัน ทัง้ ในสวนตัวและสวนรวม เพื่อใหกลุมประสบความสําเร็จตาม
เปาหมายที่กาํ หนดไว
จากความหมายของนักการศึกษาที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา วิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู หรือ การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูเปนการจัดการเรียนรูท จี่ ัดนักเรียนเปนกลุมขนาดเล็ก
ประมาณ 4 – 6 คน สมาชิกในกลุมมีความ สามารถทางการเรียนแตกตางกันคือ เกง ปานกลาง
และออนซึ่งสมาชิกแตละคนจะมีบทบาทและหนาทีท่ ี่ตอ งรับผิดชอบรวมกันทํางานรวมกันเปนกลุม
มีการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน เพื่อทํางานที่ไดรับมอบหมาย โดยสมาชิกทุกคนของ
กลุมมีเปาหมายรวมกัน คือ ความสําเร็จของกลุมซึง่ เปนความสําเร็จของตนเองดวย
หลักการและขอตกลงเบื้องตนของการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
สลาวิน (Slavin 1990 ,อางถึงใน สมปอง พรหมพื้น 2543 : 41 - 42 ) กลาววาการสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู เปนวิธกี ารจัดการเรียนการสอนที่ชวยใหผูเรียนใชความสามารถเฉพาะตัว และ
ศักยภาพในตัวเองรวมมือแกปญหาตางๆใหบรรลุผลสําเร็จได โดยที่สมาชิกในกลุมตระหนักวาแตละคน
เปนสวนหนึง่ ของกลุม สมาชิกกลุมตองรับผิดชอบรวมกันสมาชิกจะมีการพูดคุยกัน ชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน ผูเรียนจะไดรับความรูจากเพื่อน และสิ่งที่เปนผลพลอยไดจากการใชวิธีการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูอีกประการหนึ่ง คือ การที่นักเรียนรูสึกถึงคุณคาของตนเองเพิ่มขึ้นทั้งนี้เพราะวานักเรียนไดมีสวน
รวมในการทํากิจกรรมกลุมซึ่งแตละคนมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จของกลุม และเมื่อประสบความ
สําเร็จในการทํางาน หรือความเขาใจกับเนื้อหาวิชาแลว จะเพิ่มความสนใจในการทํากิจกรรมการเรียนรู
มากขึ้น ซึ่งจะเปนผลใหนักเรียนรูสึกถึงคุณคาของตนเองในชั้นเรียนนอกจากนั้นการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู ยังกอใหเกิดบรรยากาศที่นักเรียนไดพูดคุยกัน เปนการชวยใหนักเรียน และเพื่อน เขาใจปญหา
ชัดเจนขึ้นแมบางครั้งจะไมสามารถหาคําตอบได แตระดับการติดตามปญหาจะสูงกวาการที่ครูเปนผู
กําหนดใหนักเรียนทําคนเดียว และการที่นักเรียนสามารถอธิบายใหเพื่อนฟงได ก็จะเปนการยกระดับ
ความเขาใจใหสูงขึ้น ถึงระดับการถายทอดความคิด การเรียบเรียงถอยคําอธิบายจะชวยปรับความ
เขาใจใหชดั เจนแนนแฟนยิ่งขึ้นสําหรับบทบาทของครูจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ ตองไมถือวาตัวเอง
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เปนผูถายทอดความรูในชั้นคนเดียว แตเปนการสรางสภาพแวดลอม วิธีดําเนินการ ที่เอื้ออํานวยให
นักเรียนสามารถคนหาความรูไดจากการรวมมือกันเรียนรู ซึ่งเกิดจากการกระทําของตนเองและจาก
เพื่อนนักเรียนดวยกัน
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูมีหลักที่ผูสอนตองคํานึงถึงอยู 3 ประการคือ
1. รางวัลหรือเปาหมายของกลุม ในการจัดการเรียนการสอน ผูสอนจะตองตั้งเปาหมาย
หรือรางวัลไว เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียนรูมากขึน้ และพยายามปรับพฤติกรรม
ของตนเพื่อความสําเร็จของกลุม รางวัลที่กําหนดอาจเปนสิง่ ของ ประกาศนียบัตร คําชมเชย เปนตน
2. ความสําคัญของแตละบุคคลในกลุมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ถึงแมจะอยู
ในรูปของกลุมแตจะตองมีขั้นตอนที่สามารถบอกถึงความสามารถของสมาชิกแตละคนไดวา เขาใจ
บทเรียนมากนอยเพียงใดในการเรียนแตละครั้งตองมั่นใจวาสมาชิกทุกคนในกลุมเขาใจเนือ้ หาบทเรียน
เปาหมายของกลุมจะประสบผลสําเร็จไดขึ้นอยูกับความสามารถของทุกคนในกลุม
3. สมาชิกแตละคนในกลุม มีโอกาสชวยใหกลุมประสบผลสําเร็จไดเทาเทียมกันนักเรียน
ทุกคนในกลุมมีสวนชวยเหลือกลุมของตนเอง ใหผา นกิจกรรมไปไดเทาเทียมกัน ทัง้ คนเกง ปานกลาง
และออน
จอยส เวล และ ชาวเวอรส (Joyce , Weil and Showers 1992 , อางถึงใน สมปอง
พรหมพื้น 2543 : 42) กลาววา รูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูม ีแนวคิดซึ่งตัง้ อยูบนพืน้ ฐาน
ของความเชื่อ ดังตอไปนี้
1. การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
จะสรางแรงจูงใจในการเรียนมากกวาการเรียน
รายบุคคล หรือการแขงขัน ความรูสึกเปนอันเดียวกันของกลุมจะสรางพลังในทางบวกใหแกกลุม
2. สมาชิกแตละคนในกลุมของการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู จะเรียนรูจ ากกันและกัน
จะพึง่ พากันเรียนรู
3. การปฏิสัมพันธกันภายในกลุม นอกจากจะพัฒนาความรูความเขาใจในเนื้อหา วิชา
ั นากิจกรรมทาง
ที่เรียนแลว ยังพัฒนาทักษะทางสังคมไปในตัวดวย เปนรูปแบบการสอนที่พฒ
สติปญญาที่เพิ่มพูน การเรียนรูมากกวาการเรียนการสอนรายบุคคล
4. การรวมมือกันเรียนรู จะเพิม่ พูนความรูสกึ ในทางบวกตอกันและกันระหวางสมาชิก
ในกลุมลดความรูสึกโดดเดีย่ วและหางเหิน ในทางตรงขามจะสรางความสัมพันธและความรูสึกที่ดี
ตอบุคคลอื่น
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5. การรวมมือกันเรียนรูจะพัฒนาความรูสึกเห็นคุณคาในตนเอง รูจักตนเองจากการ
เรียนรูไดดีขึ้นรวมทัง้ จากสิ่งแวดลอมทีท่ ําใหตระหนักวาตัวเองไดรับการยอมรับ และเอาใจใสจาก
สมาชิกคนอื่นในกลุม
6. ผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถ ในการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
จากการทํางานทีก่ ําหนดใหกลุมรับผิดชอบ หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คือ การเปดโอกาสใหผูเรียนได
รวมมือกันทํางานมากเทาใด ผูเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะ
การทํางานรวมกันมากเทานั้น
7. ทักษะทางสังคมที่จําเปนตางๆ สามารถเรียนรู และ ฝกฝนไดเพื่อประสิทธิภาพของ
การทํางานรวมกัน
สรุปไดวา วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูม ีหลักการและขอตกลงเบื้องตนที่สําคัญ คือ
สมาชิกในกลุม ตองตระหนักวาตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุม มีความรับผิดชอบรวมกัน ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน และมีรางวัลหรือเปาหมายของกลุมเปนแรงจูงใจ เพื่อใหการทํางานกลุมประสบผล
สําเร็จ
ลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
สลาวิน (Slavin 1995 , อางถึงใน นาฎยา ปน อยู 2543 : 24 ) ไดกําหนดลักษณะ
สําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูไ ว 6 ประการดังนี้
1. เปาหมายของกลุม (Group Goals) หมายถึงการเรียนแบบรวมมือสมาชิกในกลุม
มีเปาหมายรวมกันคือ การยอมรับผลงานของกลุมและทําใหกลุมประสบความสําเร็จ
2. การรับผิดชอบเปนรายบุคคล ( Individual Accountability ) หมายถึง สมาชิก
ในกลุมตองรับผิดชอบในงานของตนเอง เพราะความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูก ับผลการเรียนรูเปน
รายบุคคลของสมาชิกในกลุม เพราะผลการประเมินรายบุคคลมีผลตอคะแนนความสําเร็จของกลุมดวย
3. การมีโอกาสในความสําเร็จเทาเทียมกัน ( Equal Opportunities for Success )
หมายถึงสมาชิกในกลุม มีโอกาสทีจ่ ะทําคะแนนใหกลุมของตนเองไดอยางเทาเทียมกัน เพื่อใหกลุม
ประสบความสําเร็จ
4. การแขงขันเปนทีม (Team Competition) หมายถึง การเรียนแบบรวมมือจะมีแขงขัน
ระหวางทีมเปนการสรางแรงจูงใจใหเกิดภายในทีม
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5. การมีงานพิเศษเฉพาะ(Task Specialization )หมายถึงการแบงงานกันทําภายในกลุม
สมาชิกทุกคนตองรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายของตนเอง และชวยเหลือกลุม ของตนใหประสบ
ความสําเร็จ ลักษณะของงานจะเปนการพึง่ พากันและกัน มีการตรวจสอบความถูกตอง
6. การปรับ หรือ ดัดแปลงความตองการของแตละบุคคลใหเหมาะสม ( Adaptation
to Individual Needs ) หมายถึง การเรียนแบบรวมมือในแตละรูปแบบไดมีการดัดแปลงวิธีการ
สอนใหเหมาะสมกับความตองการของแตละคน
จากลักษณะของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูดงั กลาว พรรณรัศมี เงาธรรมสาร
( 2533 : 35 - 36) ไดนํามาอธิบายถึงความแตกตางระหวางการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู และ
การเรียนเปนกลุมแบบเดิมไวดังนี้
1. การเรียนแบบรวมมือกัน สมาชิกกลุมมีความรับผิดชอบในการเรียนรวมกัน สนใจ
ในการทํางานของตนเองเทากับการทํางานของสมาชิกกลุม สวนการเรียนเปนแบบกลุมเดิมสมาชิก
กลุมไมมีความรับผิดชอบรวมกัน
2. สมาชิกกลุมแตละคน รับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย มีการใหคําแนะนํา
ชมเชยเสนอแนะการทํางานกลุมของสมาชิกในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนัน้ สมาชิกกลุมแตละคน
ไมรับผิดชอบการทํางานของตัวเองเสมอไป บางครั้งก็ใสชื่อของตัวเองโดยที่ไมไดทาํ งาน
3. ในการเรียนแบบรวมมือนัน้ สมาชิกมีความสามารถที่แตกตางกัน แตในการเรียน
เปนกลุมแบบเดิมนั้นสมาชิกกลุมมีความสามารถใกลเคียงกัน
4. มีการแลกเปลีย่ นบทบาทของผูนาํ ภายในกลุมการเรียนแบบรวมมือกัน ในขณะที่
ผูนําหรือหัวหนาจะไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกกลุมแบบเดิม
5. สมาชิกกลุมในการเรียนแบบรวมมือกันชวยเหลือ สนับสนุน ใหกําลังใจในการ
ทํางานกลุม ชวยกันรับผิดชอบการเรียนของสมาชิกกลุม และแนใจวาสมาชิกทุกคนทํางานกลุม
ในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้นสมาชิกรับผิดชอบในงานของตนเองเทานั้น อาจแบงงานกันไปทํา
และเอาผลงานมารวมกัน
6. จุดมุงหมายในการเรียนแบบทํางานรับผิดชอบรวมกัน คือ การใหสมาชิกทุกคนใช
ความสามารถอยางเต็มที่ในการทํางานกลุม โดยยังคงรักษาสัมพันธภาพที่ดีตอสมาชิกกลุมในการ
เรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้นจุดมุงหมายอยูท ี่การทํางานใหสําเร็จเทานัน้
7. นักเรียนจะไดรับการสอนทักษะทางสังคม (Social Skills) ที่จําเปนตองใชในขณะ
ทํางานกลุมแตทักษะเหลานี้จะถูกละเลยสําหรับการเรียนเปนกลุมแบบเดิม
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8. บทบาทของครูในการทํางานรับผิดชอบรวมกัน ครูจะเปนผูแนะนําชวยเหลือสังเกต
การทํางานของสมาชิกในกลุม ขณะทีก่ ารเรียนเปนกลุมเดิมครูไมสนใจนักเรียนในขณะทํางานกลุม
9. ในการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ครูเปนผูกําหนดวิธีการในการทํางานกลุม เพื่อให
กลุมดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนัน้ ครูอาจไมสนใจ
วิธีการดําเนินงานภายในกลุม ใหสมาชิกกลุมจัดการกันเอง
จากลักษณะดังกลาว 9 ประการทีก่ ลาวมานั้น สามารถสรุปเปนตารางเปรียบเทียบ
ความแตกตางของกลุมการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูและกลุมการเรียนแบบเดิมไดดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบลักษณะการเรียนในกลุม แบบเดิมกับการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

กลุมการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
มีการพึ่งพาอาศัยกัน
มีความรับผิดชอบในแตละบุคคล
สมาชิกในกลุมมีความแตกตางกัน
ทุกคนมีโอกาสเปนผูนํา
ทุกคนมีสวนรับผิดชอบตอกลุม
เนนงานและเนนความชวยเหลือ
มีการสอนทักษะทางสังคม
ครูสังเกตและมีสวนรวมในการทํางาน
ทํางานเปนกระบวนการกลุม

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

กลุมการเรียนแบบกลุมเดิม
ไมมีการพึ่งพาอาศัยกัน
ไมมีความรับผิดชอบในแตละบุคคล
สมาชิกในกลุมไมมีความแตกตางกัน
มีผูนําเพียงคนเดียว
แตละบุคคลมีความรับผิดชอบเฉพาะตัวเอง
เนนงานอยางเดียว
ถูกละเลยทักษะทางสังคม
ครูเพิกเฉยตอการทํางานกลุม
ทํางานไมเปนกระบวนการกลุม

องคประกอบที่สําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
ในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ครูจะตองคํานึงถึง และดําเนินการ
ตามลักษณะและองคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกันอยางจริงจัง (วัชรา เลาเรียนดี
2545 : 167- 168) ซึ่งมีองคประกอบตาง ๆ ดังตอไปนี้
1. การพึง่ พาอาศัยกันและกันทางบวก
1.1 ครูตองอธิบายงานที่ใหนกั เรียนปฏิบัติอยางชัดเจน
1.2 ครูตองแจงวัตถุประสงคหรือเปาหมายของกลุม
1.3 ครูตองพยายามทําใหนกั เรียนเขาใจ และยอมรับวาความพยายามของตนให
ผลดี ตอตนเองและตอสมาชิกกลุมทุกคน การยอมรับ และพึ่งพาอาศัยทางบวกจะชวยสรางความ
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ผูกพันในภาระหนาที่ตอความสําเร็จของกลุมเชนเดียวกับความสําเร็จของตนเอง ซึ่งเปนหัวใจของ
การเรียนแบบรวมมือกัน
2. การมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม
2.1 สมาชิกกลุมทุกคน ตองมีความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของกลุม มีการรวมมือ
รวมใจกันปฏิบัติงาน โดยไมเอาเปรียบซึง่ กันและกัน
2.2 สมาชิกกลุม ตองเขาใจตรงกัน เกีย่ วกับเปาหมายการทํางานกลุม ตองสามารถ
วัดไดรวมถึงความกาวหนาและความพยายามในการปฏิบัติงานเพื่อใหทราบวาสมาชิกคนใดตองการ
ความชวยเหลือ การสนับสนุน การกระตุน เสริมแรงเปนพิเศษเพื่อใหสามารถปฏิบัติ งานไดประสบ
ความสําเร็จ โดยที่ทกุ คนตองเขมแข็งและพัฒนาขึ้น
3. การมีปฏิสัมพันธที่ดี และการสรางสรรคตอกันระหวางบุคคล และระหวางสมาชิก
ทุกคนในกลุม เนื่องจากนักเรียนตองปฏิบตั ิงานรวมกันอยางจริงจัง ทุกคนตองสนับสนุนชวยเหลือ
กันเพื่อใหประสบผลสําเร็จในเปาหมายเดียวกันโดยแบงปนสื่อวัสดุอุปกรณกัน ชวยเหลือสนับสนุน
กระตุนและชมเชยในความพยายามของกันและกัน การเรียนแบบรวมมือกันเปนระบบการใหการ
สนับสนุนทั้งดานวิชาการ และดานบุคคลจะเห็นไดวากิจกรรมการเรียนรูรวมกัน การชวยเหลือ
การสนับสนุนพึ่งพาอาศัยกันจะปรากฏก็ตอเมื่อนักเรียนชวยเหลือกัน การยอมรับวิธีการแกปญหา
วิธีปฏิบัติ รวมอภิปราย การระดมความรูที่ไดเรียนมา มีการสอนหรืออภิปรายเพือ่ เสริมความรู
และความเขาใจใหแกเพื่อนดวย หรือเชื่อมโยงความรูใหมกับความรูเดิม เปนตน
4. การสอนทักษะทางสังคม ทักษะในการชวยเหลือพึง่ พาอาศัยกัน และทักษะการ
ปฏิบัติงานกลุม เปนสิง่ ที่จาํ เปน การเรียนแบบรวมมือกันเปนกิจกรรมที่ซับซอน ละเอียดมากกวา
การเรียนแบบแขงขันหรือเรียนดวยตนเอง เพราะนักเรียนจะตองเรียนทัง้ สาระความรูดานวิชาการ
(Task work) เชนเดียวกับทักษะทางดานสังคม การปฏิบัติงานรวมกันภายในกลุม (Team work)
ดังนัน้ สมาชิกแตละคนในกลุมจะตองรู เขาใจและมีความสามารถในการใชภาวะผูนาํ อยางมี
ประสิทธิผล การตัดสินใจ การสรางความเชื่อถือ การสื่อความหมาย การจัดการแกไขขอขัดแยง
ในกลุมและการจูงใจใหปฏิบตั ิในเรื่องตาง ๆ ดังนัน้ ครูผสู อนจึงตองสอนทักษะการทํางานเปนกลุม
ใหนักเรียนเขาใจ และปฏิบัติไดถูกตองเชนเดียวกับการใหความรู และทักษะทางวิชาการตาง ๆ
เพราะการรวมมือกับความขัดแยง มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน (Johnson and Johnson 1992 ,
อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2545 : 168)
5. กระบวนการกลุม การปฏิบัติงานกลุมหรือกระบวนการกลุมเปน องคประกอบที่
สําคัญองคประกอบหนึ่งของการเรียนแบบรวมมือกัน กระบวนการจะปรากฏเมื่อสมาชิกกลุม
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รวมกันอภิปรายจนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายกลุม โดยที่สมาชิกกลุม ทุกคน มีความสัมพันธที่ดี
ตอกันดังนั้นกลุมจะตองอภิปรายใหสมาชิกทุกคนเขาใจการปฏิบัติงานอยางไรที่ชว ยและไมชวยให
งานกลุมประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย และชวยตัดสินใจวาพฤติกรรมใดในกลุมที่ควรปฏิบัติตอไป
พฤติกรรมใดควรเปลี่ยนแปลง กระบวนการเรียนรูจะเกิดอยางตอเนื่อง เปนผลจากการวิเคราะห
อยางละเอียดวาสมาชิกปฏิบัติงานรวมกันอยางไร และประสิทธิภาพกลุมจะพัฒนายิ่งขึ้นอยางไร
สวนกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2539 , อางถึงใน นาฎยา ปนอยู 2543 :
25 ) ไดใหหลักที่สําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูไวในทํานองเดียวกัน 5 ประการ ดังนี้
1. สมาชิกในกลุม มีเปาหมายรวมกัน มีการทํางานรวมกัน มีการแบงปนวัสดุ
อุปกรณ ขอมูลตางๆ ในการทํางาน ทุกคนมีบทบาทหนาที่และประสบความสําเร็จรวมกัน
2. การปฏิสัมพันธมีลักษณะสงเสริมกันและกันโดยตรง
มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึง่ กันและกัน และมีการอธิบายความรูใหแกเพื่อนในกลุม ฟง
3. สมาชิกมีความรับผิดชอบในการเรียนรู โดยชวยเหลือและสงเสริมซึ่งกันและกัน
เพื่อใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมายของกลุม
4. การใชทกั ษะทางสังคม และพฤติกรรมการทํางานกลุมเพือ่ ชวยใหการทํางานกลุม
ประสบความสําเร็จ
5. สมาชิกทํางานกลุมอยางมีขนั้ ตอนโดยใชกระบวนการกลุม เพื่อชวยใหการทํางาน
กลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สรุปไดวาองคประกอบของการเรียนแบบรวมมือกันประกอบดวย 1) การพึง่ พาอาศัย
กันและกันทางบวก 2) การมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม 3) การมีปฏิสัมพันธที่ดี 4) การ
ใชทักษะทางสังคม และ 5) กระบวนการกลุม ซึง่ องคประกอบดังกลาว ไมเพียงแตเปนคุณลักษณะ
ของการเรียนแบบรวมมือทีม่ ีคุณภาพ แตยังเปนวินยั ของขอปฏิบัติอยางจริงจังในการสรางสรรค
เปนเงื่อนไขสําหรับการเรียนการสอนแบบรวมมือกันที่มที ั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เปาหมายและลักษณะของผลผลิตของวิธสี อนแบบรวมมือกันเรียนรู
การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เปนการจําลองพฤติกรรมทางสังคมที่
พึงประสงคในหองเรียน ซึง่ การจัดกิจกรรมใหความสําคัญตอการพัฒนาทัศนคติ และคานิยมใน
ตัวนักเรียนที่จาํ เปนทั้งในและนอกหองเรียน การเสนอแนะแลกเปลีย่ นความคิดเห็น และแนวคิดที่
หลากหลายระหวางสมาชิกในกลุมการพัฒนาพฤติกรรมการแกไขปญหา การคิดวิเคราะหและการ
คิดอยางมีเหตุผล รวมทัง้ การพัฒนาลักษณะของผูเรียน ใหรูจักตนเองและเพิม่ คุณคาของตนเอง
จากกิจกรรมดังกลาวจะมีผลตอผูเรียน โดยสรุปใน 3 ประการ คือ
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1. ความรู ความเขาใจเนื้อหาวิชาที่เรียน ( Cognitive Knowledge )
2. ทักษะทางสังคมโดยเฉพาะทักษะการทํางานรวมกัน ( Social Skills )
3. การรูจักตนเองและตระหนักในคุณคาของตนเอง ( Self – Esteem )
ซึ่ง สุลัดดา ลอยฟา ( 2540 , อางถึงใน สุภทั รา ตันติเสรี 2545 : 18 ) ไดสรุปกรอบ
แนวคิดของรูปแบบการรวมมือกันเรียนรูดังแผนภูมิที่ 2
ลักษณะของกิจกรรม
ผลผลิต

พัฒนาทัศนคติและคานิยม
สรางคุณลักษณะของผูเรียน
ที่รูจักตนเองและตระหนักใน
คุณคาของตนเอง
จําลองรูปแบบพฤติกรรมที่
พึงประสงคในหองเรียน
การสอน
แบบรวมมือ
กันเรียนรู

เสนอแนะแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแนวคิด
ที่หลากหลาย
สงเสริมการพัฒนาพฤติกรรม
การแกปญหา การคิดวิเคราะห

ทักษะการทํางานรวมกัน
ที่เปนที่ยอมรับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ที่ดี

มีผลตอ

การรูจักตนเอง
และตระหนักในคุณคา
ของตนเอง

แผนภูมิที่ 2 เปาหมายและลักษณะของผลผลิตของวิธสี อนแบบรวมมือกันเรียนรู
จากแผนภูมทิ ี่ 2 แสดงใหเห็นถึงการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูทนี่ ักเรียนตองรวมมือกัน
แกปญหาตางๆ ใหบรรลุผลสําเร็จซึ่งแตละคนเปนสมาชิกของกลุม ดังนัน้ ความลมเหลวหรือความ
สําเร็จสมาชิกทุกคนในกลุม ตองรับผิดชอบรวมกัน เปนผลใหเกิดการพัฒนาทัศนคติ และ คานิยม
ทําใหนกั เรียนรูจักตนเอง ซึ่งในการทํางานที่กอใหเกิดบรรยากาศทีน่ ักเรียนไดพูดคุยกันจะสงผลให
เกิดทักษะการทํางานรวมกันที่เปนที่ยอมรับ พรอมกับไดเสนอแนะ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นที่
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หลากหลายจากสมาชิก เปนการชวยใหนกั เรียนและเพื่อนเขาใจปญหาชัดเจนขึน้ ซึง่ จะสงผลตอ
ผลการเรียนรูทดี่ ีตามมา
รูปแบบวิธสี อนแบบรวมมือกันเรียนรู
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูม ีหลายรูปแบบ ซึง่ แตละรูปแบบมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
ที่ตางกัน ผูสอนจําเปนตองเขาใจหลักการของแตละรูปแบบเพื่อใหเกิดประโยชนสงู สุดตอผูเรียน ซึง่
รูปแบบที่นยิ มใชกนั ทัว่ ไปพบวาปจจุบนั มี 8 เทคนิควิธี (สุรศักดิ์ หลาบมาลา 2535 : 97) ดังตอไปนี้
1. เทคนิคแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD : Student Teams Achievement Division )
สมาชิกในกลุม 4 คน ระดับสติปญญาตางกัน เชน เกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน ครู
กําหนดบทเรียนและการทํางานของกลุมไว แลวครูทําการสอนบทเรียนใหนักเรียนทั้งชัน้ จากนั้นใหกลุม
ทํางานตามทีก่ าํ หนดนักเรียนในกลุมชวยเหลือกันเด็กเกงชวยเหลือ และตรวจงานของเพื่อนใหถกู ตอง
กอนนําสงครูการสอบนักเรียนตางคนตางทําขอสอบ แลวเอาคะแนนของทุกคนมารวมกันเปนคะแนน
ของกลุม ครูจดั ลําดับคะแนนของทุกกลุม ปดประกาศใหทุกคนทราบ
2. เทคนิคกลุม แขงขัน (TGT : Teams Games Tournament ) จัดกลุม เชนเดียวกับ
เทคนิค STADแตไมมีการสอบทุกสัปดาห แตละทีมที่มีความสามารถเทากันจะแขงขันกันตอบปญหา
มีการจัดกลุมใหมทกุ สัปดาห โดยพิจารณาจากความสามารถของแตละบุคคล
3. เทคนิคกลุม ชวยพัฒนารายบุคคล ( TAI : Teams Assisted Individualization )
สมาชิกของกลุม 4 คน มีระดับความรูตา งกัน ครูเรียกเด็กที่มคี วามรูระดับเดียวกันของแตละกลุม
มาสอน ความยากงายของเนือ้ หาวิชาทีส่ อนแตกตางกัน เด็กกลับไปยังกลุมของตนและตางคนตาง
ทํางานที่ไดรับมอบหมาย แตชวยเหลือซึง่ กันและกัน ทุกคนสอบขอสอบโดยไมมกี ารชวยเหลือกัน
มีการใหรางวัลทีมที่ทาํ คะแนนไดดีกวาเดิม
4. เทคนิคกลุม ผสมผสานการอานและการเขียน (CIRC : Cooperative Integrated
Reading and Composition) ใชสาํ หรับวิธีอา นเขียนและทักษะอื่น ๆ ทางภาษา สมาชิกในกลุม มี
4 คน มีพนื้ ฐานความรูเ ทากัน 2 คน อีก 2 คนก็เทากันแตตางระดับความรูกับ 2 คนแรก ครูจะเรียกคู
ที่มีความรูเทากันจากทุกกลุม มาสอน ใหกลับเขากลุม แลวเรียกคูถ ัดไปจากทุกกลุม มาสอน คะแนน
ของกลุมพิจารณาจากคะแนนสอบของสมาชิกกลุมเปนรายบุคคล
5. เทคนิคจิกซอว(Jigsaw)ใชไดเหมาะสมที่สดุ กับเนื้อหาทีจ่ ัดเปนหนวยหรือเปนตอนๆ
ชัดเจนโดยจัดกลุมที่ประกอบดวยสมาชิกในกลุม 6 คน ระดับความรูความสามารถตางกัน สมาชิก
แตละคนไปเรียนรวมกับสมาชิกของกลุมอื่น ๆ ในหัวขอที่ตางกันออกไป แลวทุกคนกลับมากลุม
ของตนสอนเพือ่ นในสิง่ ที่ตนไปเรียนรวมกับสมาชิกของกลุมอื่น ๆ
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6. เทคนิคจิกซอว II (Jigsaw II) การสอนแบบนี้นักเรียนแตละคนจะไดศึกษาเพียง
สวนหนึง่ หรือหัวขอยอยของเนื้อหาทัง้ หมด โดยศึกษาเรื่องนัน้ ๆ จากเอกสาร หรือ กิจกรรมที่ครูจัด
ใหในตอนที่ศกึ ษาหัวขอยอยนัน้ นักเรียนจะทํางานเปนกลุมกับเพื่อนที่ไดรับมอบหมาย ใหศกึ ษา
หัวขอยอยเดียวกัน และเตรียมพรอมที่จะกลับไปอธิบายหรือสอนเพื่อนสมาชิกในกลุมพื้นฐานของ
ตนเอง ประเมินผลเปนรายบุคคลแลวรวมเปนคะแนนของกลุม
7. เทคนิคการรวมมือกันเรียนรู (Learning Together) สมาชิกในกลุมมี 4 – 5 คน
ระดับความรูตางกัน ครูทําการสอนทั้งชัน้ เด็กแตละคนทํางานตามที่ครูมอบหมาย คะแนนของ
แตละกลุมพิจารณาจากผลงานของกลุม
8. เทคนิคการศึกษาแบบกลุม รวมมือกันเรียนรู (Group Investigation) สมาชิกในกลุม
มี 2 – 6 คน แตละกลุมเลือกหัวขอเรื่องที่ตอ งการคนควา สมาชิกในกลุมแบงงานกันทัง้ กลุม เสนอ
ผลงานหรือรายงานตอหนาชั้น การใหรางวัลหรือคะแนนใหเปนกลุม
สวนรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ของกรมวิชาการ (2543 : 40 – 42) แบงได
ดังตอไปนี้
1. การเลาเรื่องรอบวง ( Round robin ) เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนในกลุม
เลาประสบการณ ความรู สิ่งที่ตนกําลังศึกษาและสิ่งที่ตนประทับใจใหเพื่อนในกลุมฟงทีละคน
เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารความหมายของผูเรียน
2. มุมสนทนา (Corners) เปนการจัดนักเรียนเปนกลุมยอยเขาไปนัง่ ตามมุมหรือจุด
ตางๆ ของหองเรียนใหนกั เรียนแตละกลุมชวยคิดหาคําตอบสําหรับโจทยปญหาตางๆ ที่ครูหยิบยก
มาแลวใหสมาชิกกลุมใดกลุม หนึง่ อธิบายเรื่องราวที่ตนไดศึกษาใหเพื่อนกลุมอืน่ ฟง
3. คูตรวจสอบ( Pairs Check ) เปนการแบงนักเรียนเปนกลุมยอยกลุม ละ4หรือ 6 คน
ใหสมาชิกในกลุมจับคูกันทํางาน เมื่อไดรับโจทยปญหาหรือแบบฝกหัดจากครู นักเรียนคนหนึง่ จะ
เปนคนแกโจทยหรือตอบปญหาอีกคนหนึง่ ทําหนาทีเ่ สนอแนะวิธกี ารแกปญหา หลังจากที่ทาํ ขอ 1
เสร็จแลว นักเรียนคูน ั้นจะสลับหนาที่ เมื่อทําหนาทีค่ รบทุกขอแลว แตละคูจะนําคําตอบมา
แลกเปลี่ยนตรวจสอบคําตอบของผูอื่นในกลุม
4. คูคิด (Think – Pairs shares ) ครูจะเปนผูตั้งคําถามใหนกั เรียนตอบแตกอนตอบ
ผูเรียนจะตองคิดหาคําตอบของตนเองกอน แลวนําคําตอบของตนไปอภิปรายกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง
ที่นงั่ ติดกับตนเมื่อมั่นใจวาคําตอบของตนถูกตองดีที่สุด จึงนําคําตอบนั้นมาเลาใหเพื่อนในชั้นฟง
5. เพื่อนเรียน (Partners) นักเรียนจับคูชวยเหลือกันเรียนและทําความเขาใจเนื้อหาที่
เปนความคิดรวบยอดที่สาํ คัญในบางครัง้ คูหนึง่ อาจจะไปขอคําแนะนํา หรืออธิบายจากคูอื่น ๆ ที่
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คาดวาจะมีความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว เมื่อมีความเขาใจแจมชัดแลว นําไปถายทอดความรู
ใหกับนักเรียนคนอื่น ๆ
6. ปริศนาความคิด (Jigsaw ll) ครูมอบหมายใหสมาชิกแตละกลุมศึกษาเนื้อหาใน
บทเรียนหรือเอกสารทีก่ ําหนดให โดยทุกกลุม ศึกษาเหมือนกัน สมาชิกแตละคนในกลุม จะถูกกําหนด
ใหศึกษาเนื้อหาคนละตอนที่แตกตางกัน นักเรียนที่ศกึ ษาหัวขอเดียวกันจากทุกกลุม จะรวมกันเปน
กลุมผูเชี่ยวชาญ หลังจากที่ทกุ คนศึกษาเนื้อหาจนเขาใจ จะรวมกันคิดหาวิธีอธิบายใหเพื่อนนักเรียนใน
กลุมประจําของตนฟงและจะกลับมาที่กลุมประจําของตน สมาชิกที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาเรื่องตนๆ
หรือโจทยขอแรก ๆ จะเลาใหสมาชิกในกลุมของตนฟงกอน ทําเชนนี้จนครบขอสุดทาย สมาชิกในกลุม
คนใดคนหนึ่งจะสรุปเนื้อหาของทุกคนในกลุม เขาดวยกัน
และครูควรทดสอบความความเขาใจใน
เนื้อหาทีเ่ รียนในชวงสุดทายของการเรียนและใหรางวัล
7. กลุมรวมมือ(Co–op Co–op) เปนการแบงนักเรียนในหองเปนกลุม ยอยแตละกลุม
ยอยรวมกันศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยสมาชิกแตละคนจะแบงหนาที่รบั ผิดชอบ หลังจากที่สมาชิก
แตละคนทํางานที่ตนไดรับมอบหมายเสร็จ ก็จะนําผลงานมารวมกันเปนกลุม แลวจึงนําผลงานนัน้
เสนอตอชั้นเรียน ซึ่งความสําเร็จของกลุมคือ ความสําเร็จของสมาชิกทุกคน
8. ทีมการแขงขัน (Team Games Tournament) วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูตาม
รูปแบบ TGT เปนวิธีสอนที่มวี ิธกี ารเชนเดียวกับ STAD แตมีการแตงเติมการทดสอบดวยการ
แขงขันประจําสัปดาห โดยใหนกั เรียนเลนเกมทางวิชาการกับสมาชิกของทีมอืน่ เพือ่ เปนการเพิ่ม
คะแนนใหกับทีมของตัวเองผูที่ไดคะแนนสูงสุดในแตละตารางแขงขัน จะไดคะแนนมาเพิ่มกับทีม
ของตน ไมวาตารางแขงขันจะเปนแบบไหนซึ่งในทีน่ หี้ มายความวาผูทมี่ ีผลสัมฤทธิ์ตา่ํ (เลนกับผูท มี่ ี
ผลสัมฤทธิ์ต่ําในทีมอืน่ ) และผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (เลนกับผูที่มีผลสัมฤทธิ์สูงในทีมอืน่ ) ก็จะมีโอกาส
พบความสําเร็จไดเทาๆกัน เชนเดียวกับ STAD ซึ่งทีมที่ไดรับคะแนนสูงจะไดรับการประกาศ
ชมเชยหรือรางวัลในลักษณะอื่นๆ
จะเห็นไดวา วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูที่นิยมใชในปจจุบัน มีหลากหลายเทคนิควิธี
บางวิธีคลายกัน บางวิธีตางกัน ดังนัน้ ครูผสู อนจําเปนตองศึกษาเทคนิคแตละอยางใหเขาใจชัดเจน
เพื่อนํามาประยุกตใหเขากับเนื้อหา และจุดประสงคการสอนในแตละครั้ง อันจะสงถึงผลการเรียน
และเจตคติที่ดีตอการเรียนของนักเรียนตอไป
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แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
การนํายุทธวิธกี ารสอนแบบรวมมือกันเรียนรูไปใชใหประสบผลสําเร็จ จะตองมีการ
ดําเนินการอยางเหมาะสม ตามลําดับขั้นตอน เริ่มตัง้ แตการวางแผนสอน การเตรียมสื่อการเรียน
การสอนดําเนินการสอนซึ่งหลักการแนวทางการดําเนินการโดยครูคอยชวยเหลือแนะนําใหนกั เรียน
ปฏิบัติตามอยางถูกตองเหมาะสมโดยตลอดที่จะเกิดการพัฒนาทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม
ดังผลการวิจัยมากมายที่ยนื ยันเสนอผลทางบวกที่เกิดกับผูเรียนในหลาย ๆ ดาน
ไลทตัน (Lighton 1994 : 318 –319 , อางถึงใน อารยา กลาหาญ 2545 :49-50) ได
เสนอแนวทางการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูดังนี้
1. ขั้นดําเนินการสอน
1.1 เขียนวัตถุประสงคของบทเรียน / จุดประสงคการเรียนรู
1.2 สรางใบงานสําหรับการปฏิบัติงานกลุมในแตละคาบเรียน ที่ประกอบดวย
ปญหา คําถามตางๆ หรือประเด็นการอภิปราย ซึ่งไดมาจากวัตถุประสงคของบทเรียน กําหนด
ประเด็นอภิปราย 2 - 3 ประเด็น สําหรับการอภิปรายทัง้ ชั้น
1.3 สรางแบบทดสอบใหสอดคลองตามวัตถุประสงคใบงาน
1.4 จัดกลุมนักเรียน 4 - 6 คน แบบคละความสามารถ (เตรียมลวงหนา) เพื่อให
การแบงกลุม มีการคละความสามารถที่ใกลเคียงกัน (สนอง อินละคร 2544 : 116 –117 ) การ
แบงกลุมควรดําเนินการดังนี้
1.4.1 ทดสอบความรูกอนเรียน เพื่อดูคะแนนพื้นฐานซึ่งอาจทดสอบเปน
รายบทเรียน นําคะแนนที่ไดมาเรียงลําดับจาก 1 2 3 4 ไปเรื่อย ๆ จนถึงลําดับสุดทาย นอกจาก
จะจัดกลุมจากคะแนนทดสอบกอนเรียนแลว ครูอาจใชคะแนนอืน่ ๆ มาจัดลําดับก็ได เชน คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนเทอมที่ผานมา คะแนนสอบกลางภาคของเทอมที่ผานมา หรือ คะแนนสอบ
ปลายภาคของเทอมที่ผา นมาหรือคะแนนอื่น ๆ ถึงอยางไรก็ตาม คะแนนสอบกอนเรียนเปนคะแนน
ที่นาํ มาจัดกลุม นักเรียนไดดีที่สุด
1.4.2 หาจํานวนกลุม ทัง้ หมดวามีกกี่ ลุม สมมุตินักเรียน 40 คน แบงเปน
กลุมเล็ก 5 คน จะได 8 กลุม มีวิธกี ารแบงดังนี้
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ประกอบดวยนักเรียนที่ไดคะแนนลําดับที่
ประกอบดวยนักเรียนที่ไดคะแนนลําดับที่
ประกอบดวยนักเรียนที่ไดคะแนนลําดับที่
ประกอบดวยนักเรียนที่ไดคะแนนลําดับที่

1
2
3
4
5
6
7
8

16
15
14
13
12
11
10
9

17
18
19
20
21
22
23
24

32
31
30
29
28
27
26
25

33
34
35
36
37
38
39
40

หมายเหตุ ถาการจัดกลุม นักเรียน มีนักเรียนเหลือเศษ ใหอยูในดุลยพินิจของครูวา จะ
ใหอยูกลุมใด องคประกอบหนึง่ ที่ควรพิจารณา คือ ความสมดุลเรื่องเพศ และความสามารถ
1.5 แจงวิธีการเก็บคะแนน ใหคะแนนพัฒนาการและเกณฑการตัดสินกลุมเกง เกงมาก - ยอดเยี่ยม ทําแบบบันทึกการใหคะแนน / สูตรการคํานวณ
2. เริ่มดําเนินการเรียนการสอน
2.1 แจงชื่อสมาชิกในแตละทีม (อธิบายขัน้ ในการจัดกลุม)
2.2 จัดโตะเรียนสําหรับการเรียนเปนกลุม

2 คน

3 คน

4 คน

5 คน

รูปที่ 2 แสดงการจัดกลุม ของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
ที่มา : พรรณรัศมี เงาธรรมสาร, “การเรียนแบบทํางานรับผิดชอบรวมกัน,” สารพัฒนาหลักสูตร
7,10 (มกราคม - กุมภาพันธ 2533) : 36.
2.3 ใหแตละทีมตั้งชื่อทีมตนเอง
2.4 ทบทวนพฤติกรรมการทํางานกลุม บทบาทของสมาชิกแตละคน และความ
รับผิดชอบของแตละคนตอตนเองและตอกลุม ซึง่ สมาชิกทุกคนควรมีหนาที่ดงั ตอไปนี้
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2.4.1 ผูตรวจสอบ (Checker) เชน ตรวจสอบความเขาใจ ความเห็นที่
สอดคลองกัน
2.4.2 ผูสนับสนุน (Encourager) เชนสนับสนุนความพยายามความคิดเห็น
ความชวยเหลือกัน เปนตน
2.4.3 ผูจดบันทึก (Recorder) เชน บันทึกความคิดเห็น การตัดสินใจ
การดําเนินงาน และผลผลิตหรือผลลัพธ
2.4.4 ผูติดตามการทํางาน (Taskmaster) เชน กระตุนใหทุกคนในกลุม
เอาใจใสกับการทํางานใหเสร็จทันเวลา
2.4.5 ผูรักษากติกาของกลุม (Gatekeeper) เชน การปฏิบัติหนาทีท่ ี่ได
รับมอบหมายอยางเต็มใจไมผลักภาระใหเพื่อน
2.4.6 รายงาน (Reporter) แลกเปลี่ยนผลงานกับกลุมอื่นนําเสนอผลงาน
ตอชั้นเรียนนอกจากนี้ยงั มีบทบาทที่ใชในการทํางานกลุม ถากลุมแบง 4 คนหนาที่ควรมีดังนี้ 1) ผูนํา
กลุม ผูดําเนินการ 2) ผูอธิบาย จดบันทึก 3) ผูตรวจสอบ 4) ผูกระตุนเตือนหรือใหกําลังใจ
3. ครูสอนเนื้อหาสาระ
3.1 แจงวัตถุประสงคการเรียนรู / จูงใจผูเรียน
3.2 ทบทวนทักษะที่จําเปน ความรูเดิมที่เกี่ยวของ
3.3 ตรวจสอบความเขาใจ ใหฝกปฏิบัติโดยครูคอยดูแลแนะนํา
3.4 เตือนใหสมาชิกแตละกลุม ปฏิบตั ิตามใบงานรวมกัน และทําแบบฝกหัดที่
กําหนด
3.5 ครูเดินดูนักเรียนทุกกลุม คอยแนะนําชวยเหลือถานักเรียนตองการ
3.6 ชมกลุมทีป่ ฏิบัติยอดเยี่ยม (เรื่อย ๆ)
3.7 เรียกชื่อทีมที่แตละกลุมตั้งไว
3.8 คอยเตือนใหนกั เรียนฟงถามและชวยเหลือเพื่อนเสมอ
3.9 คอยถามเพิ่มเติมใหในกลุม ที่มีการถามคําถามเพื่อนสมาชิกนอยไป
4. หลังจากจบบทเรียน
4.1 ตรวจแบบทดสอบใหคะแนน คํานวณคะแนนพัฒนาการใหเร็วทีส่ ุด
4.2 ประกาศผลทีมทีพ่ ัฒนาเกง เกงมาก ยอดเยี่ยม ในเวลาที่กําหนดไว
4.3 ใหคะแนนกลุมเปนพิเศษตางหากกับคนที่มกี ารพัฒนาสูงขึ้น
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4.4 ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นการทํางานกลุม ที่ประสบผลสําเร็จยอดเยี่ยม
รวมทัง้ ปญหาและอุปสรรคในการทํางานกลุมแลวนํามาปรับปรุงในการเรียนการสอนครั้งตอไป
การหาคะแนนฐานของนักเรียน
คะแนนฐานของนักเรียนแตละคน อาจไดมาจากคะแนนผลการเรียน จากภาคเรียนที่
ผานมา หรือปการศึกษาที่ผา นมาก็ไดโดยทําการเฉลี่ยคะแนนของทัง้ ป ดังนี้
ด.ช.ณภัทร สอบวิชาคณิตศาสตร เมื่อปทผี่ านมา 3 ภาคเรียนไดคะแนนดังนี้
คะแนนภาคเรียนที่ 1 90
คะแนนภาคเรียนที่ 1 80 +
170
คะแนนเฉลีย่ คือ
170 / 2 = 85
คะแนนฐานของ ด.ช.ณภัทร คือ 85
คะแนนฐานจะเปลี่ยนไปทุกครั้งเมื่อทําการทดสอบยอย โดยจะนําคะแนนที่สอบไดครั้ง
ที่แลวเปนคะแนนฐานครัง้ ตอไป
การคิดคะแนนความกาวหนาของแตละคนและทีม
คะแนนความกาวหนาของสมาชิกแตละคนในทีมคิดคํานวณจากผลตางระหวางคะแนน
ของผลการทดสอบยอย กับคะแนนฐานของแตละคน ซึง่ มีเกณฑในการใหคะแนนดังนี้
ตารางที่ 5 การคิดคะแนนความกาวหนา
คะแนนจากการทดสอบ/แตละคน
ต่ํากวาคะแนนฐาน มากกวา 10 คะแนน
ต่ํากวาคะแนนฐาน 1 – 10 คะแนน
เทากับคะแนนฐานหรือมากกวา 1 – 10 คะแนน
สูงกวาคะแนนฐานมากกวา 10 คะแนน

คะแนนพัฒนา
0
10
20
30

ที่มา : Slavin , 1995 , อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี , เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการ
นิเทศ (นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร , 2545) ,196.
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ในการทดสอบแตละครั้งนักเรียนตองรูคะแนนฐานของตนเองกอน และคํานวณวาตนเอง
อาจตองทําอีกเทาไรจึงไดคะแนนพัฒนาตามที่คาดหวัง คะแนนพัฒนาของแตละคนขึ้นอยูก ับความ
พยายามของแตละคน ที่จะพยายามทําขอทดสอบใหมากกวาคะแนนฐาน เพื่อผลประโยชนของตนเอง
และของกลุม กลุมที่ไดคะแนนพัฒนาสูงสุด หรือถึงเกณฑทกี่ ําหนด จะไดรับรางวัลเปนเครื่องหมาย
ความสําเร็จ ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เกณฑกาํ หนดทีมที่ไดรับการยกยอง
คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม
0 – 15
16 – 25
26 - 30

ระดับการพัฒนา
กลุมเกง
กลุมเกงมาก
กลุมยอดเยีย่ ม

ที่มา : Slavin , 1995 , อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี , เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการ
นิเทศ (นครปฐม : โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร , 2545) ,196.
ตารางที่ 7 แบบรายงานการทดสอบยอยและความกาวหนา
ทดสอบครั้งที่ 1
ทดสอบครั้งที่ 2
วันที…
่ ……………………………… วันที…
่ ……………………………
คะแนน คะแนน
คะแนน
คะแนน คะแนน คะแนน
รายชื่อสมาชิก
ฐาน
ทดสอบ
กาวหนา
ฐาน
ทดสอบ กาวหนา
1.
80
95
30
2.
75
75
20
3.
75
72
10
4.
76
82
20
รวม
80
คะแนนเฉลีย่ ทีม
20
เกณฑการยกยอง
ทีมเกงมาก
กลุม
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เมื่อนักเรียนทราบพัฒนาการการเรียนรูของตนเองและของกลุมแลว นักเรียนตองบอก
ผลการเรียนรูแ ตละครั้งที่หวั หนากลุมเพื่อทําการบันทึกผลสรุปของกลุมวา สมาชิกแตละคนมีระดับ
คะแนนอยางไร และเพื่อเปนการกระตุนเตือนสมาชิก ในการปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนรู ใหมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอดังตารางที่ 8 แสดงการสรุปผลการเรียนรูของกลุม ดังนี้
ตารางที่ 8 การสรุปผลการเรียนของกลุม
สมาชิกของกลุม

1

2

3

4

5

6

คะแนนรวมของกลุม
คะแนนเฉลีย่ ของกลุม
รางวัลของกลุม
ประโยชนของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
การจัดการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู มีเหตุผลสนับสนุนจากการคนควาของนักวิจยั ซึง่
ในขณะนี้มงี านวิจยั เกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูจากแหลงตางๆเปนจํานวนมาก สรุปผล
การวิจัยได13ประการดังนี้ (นักศึกษาปริญญาโทสาขาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2536 : 14 – 15)
1. การเรียนแบบรวมมือกันเพิม่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหเห็น
2. เพิ่มความคงทนในการเรียนรู
3. มีการใชเหตุผลระดับสูงเพื่อแกปญหา การประเมินคาการวิเคราะหการสังเคราะห
ผูเรียนไดมีโอกาสใชการอภิปราย การตั้งคําถาม การสังเคราะหความรูเพือ่ การบรรลุผล ในระดับสูง
4. เพิ่มความสามารถในการมองภาพรวม การเรียนโดยเขาใจเรื่องใหญกอ นจะทําให
การเรียนเรื่องยอยงายขึ้น
5. ความสัมพันธระหวางบุคคล และกลุมเปนไปในทางบวก ทั้งนี้เพราะผูเรียนได
ติดตอซึ่งกันและกันทําใหทาํ งานดวยกันไดนักเรียนจะชอบการเรียนแบบนี้เพราะมีกจิ กรรมตอเนื่อง
เปนผลใหนักเรียนมีความสัมพันธกนั และรักโรงเรียนมากขึ้น
6. เจตคติของนักเรียนทีม่ ีตอครูเพิ่มสูงขึ้น
7. นักเรียนมีความภูมิใจในตนเองสูง
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8.
9.
10.
11.
12.

มีการสนับสนุนทางสังคมสูงขึ้น
นักเรียนมีแรงจูงใจภายในสูง
นักเรียนมีการปรับตัวทางจิตวิทยาดีขึ้น
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ติดอยูกับงานมากขึ้น
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียนตอการเรียน โรงเรียน ครูใหญและบุคลากรของ

โรงเรียน
13. นักเรียนมีทักษะการรวมและประสานงานกันดีขึ้น
สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2531 : 5)กลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ดังนี้
เปนภาษาของเด็ก
1. เด็กเกงที่เขาใจคําสอนของครูไดดีจะเปลี่ยนคําพูดของครู
อธิบายใหเพื่อนไดฟง ทําใหเพื่อนเขาในไดดียิ่งขึ้น
2. เด็กทําหนาที่อธิบายบทเรียนใหเพื่อนฟง จะเขาใจบทเรียนดีขึ้น คือยิ่งสอนยิ่ง
เขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น
3. การสอนเพื่อนเปนการสอนแบบตัวตอตัว ทําใหเด็กไดรับความเอาใจใส และมี
ความสนใจมากขึ้น
4. เด็กทุกคนพยายามชวยเหลือซึ่งกันและกันเพราะครูคิดคะแนนเฉลีย่ ของทัง้ กลุม
5. เด็กทุกคนเขาใจดีวาคะแนนของตนมีสวนชวยเพิ่มหรือลดคาเฉลี่ยของกลุม ดังนัน้
ทุกคนตองพยายามอยางเต็มที่จะคอยอาศัยเพื่อนอยางเดียวไมได
6. เด็กทุกคนมีโอกาสฝกทักษะทางสังคม มีหัวหนากลุม มีผูชวย มีเพื่อนรวมกลุม
เปนการเรียนรูว ิธีการทํางานเปนกลุม หรือเปนทีมงาน ซึ่งจะเปนประโยชนมากเมื่อเขาสูวงงาน
อันแทจริงเมื่อโตเปนผูใหญแลว
7. เด็กไดมีโอกาสเรียนรูกระบวนการกลุม เพราะในการปฏิบัติงานรวมกันนั้น ตองมี
การทบทวนกระบวนการทํางานกลุม เพื่อใหมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือคะแนนของกลุมดีขนึ้
8. เด็กเกงจะมีบทบาททางสังคมมากขึน้
เขาจะรูส ึกวาไดเรียนหรือไมไปหลบทอง
หนังสือเฉพาะตนเองมีหนาทีต่ อสังคมดวย
9. ในการตอบคําถามในหองเรียน ถาหากคนตอบผิดเพือ่ นจะหัวเราะเมื่อทํางานเปน
ทีมเด็กจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน ถาหากตอบผิดถือวาผิดทั้งทีม คนอื่น ๆ อาจจะชวยเหลือบาง
ทําใหเด็กมีความผูกพันกันมากขึ้น
สวน เอเรนด (Arend 1989 , อางถึงใน นาฎยา ปน อยู 2543 : 29 – 30) ไดกลาวถึง
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูวาสามารถชวยพัฒนานักเรียนในดานตาง ๆ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้

53
1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) การเรียนแบบรวมมือ
สมาชิกในกลุม มีความสามารถทางการเรียนแตกตางกัน เปนการชวยเหลือกันในการเรียนระหวาง
คนที่เขาใจในบทเรียนเรื่องใดเรื่องหนึง่ ก็สามารถชวยเหลือคนทีย่ ังไมเขาใจในการเรียนบทเรียน
เรื่องนัน้ ได คนที่อธิบายใหเพือ่ นฟงก็จะเขาใจในเรื่องที่ตนอธิบายไดดีมากยิง่ ขึ้น และคนที่ไดรับการ
ชวยเหลือก็จะเขาใจสิ่งที่เพื่อนอธิบายไดงายขึ้น เพราะเปนภาษาที่เปนของผูเรียนเองนักเรียนจะ
กลาพูดกลาซักถามเพื่อนและสนใจในเนือ้ หามากขึ้นเพราะถือวามีสว นรวมในความสําเร็จของกลุม
2. ดานการปรับปรุงความสัมพันธระหวางบุคคล(Improved Interpersonal Relations)
การที่บุคคลไดทํางานรวมกัน จะทําใหคนนั้นมีความสัมพันธที่ดีตอกันสมาชิกในกลุม มีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและยอมรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เขาใจ และเห็นใจ
สมาชิกในกลุม และเมื่อกลุม ประสบความสําเร็จก็จะรูสึกยินดีรวมกัน และมีความรูสึกที่ดีตอผูอื่น
มากขึ้นเมื่อออกไปอยูในสังคม
3. ดานการฝกทักษะในการแกปญหา (Comparative Problem – Solving Skills)
เปนการฝกทักษะในการแกปญ
 หา ซึ่งในดานนี้นับวาสําคัญที่สุดที่เปนผลจากการเรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรูเพราะนักเรียนไดเรียนรูการแกปญหารวมกันในกลุม เปนทักษะทีน่ ักเรียนนําไปใชตอไป
เมื่อออกไปทํางานในสังคมกลุมใหญที่ตองมีการอาศัยซึ่งกันและกัน ซึง่ ถือวาเปนการติดตอสื่อสาร
ที่มีความสําคัญมากกวาสิง่ ใดทั้งหมด
สรุปไดวา วิธสี อนแบบรวมมือกันเรียนรู สงผลใหนักเรียนมีเจตคติทดี่ ีตอการเรียน มีผล
การเรียนรูและมีความคงทนในการเรียนรูมากขึ้น เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางเพือ่ นในชัน้ เรียน
รวมทัง้ เกิดพฤติกรรมการทํางานกลุม และ ทักษะการแกปญหาอีกดวย
ปญหาการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
ในการจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธีใหม ๆ หรือนวัตกรรมใหม ๆ ยอมเกิดปญหา
ในขณะดําเนินการสอนและปฏิบัติกิจกรรม
ซึง่ เปนเรื่องปกติทคี่ รูสามารถจะดําเนินการปรับและ
แกไขได การสอนดวยวิธกี ารเรียนแบบรวมมือกันก็เชนเดียวกัน เปนเทคนิควิธที ี่มีองคประกอบ
หลายอยางที่ชว ยสงผลถึงผลสําเร็จตามเปาหมาย ปญหาในการจัดกิจกรรมแตละวิธเี กิดขึ้นไดเสมอ
ถึงแมวา ครูจะเตรียมตัวมาเปนอยางดี
สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2536 , อางถึงใน สมปอง พรหมพืน้ 2543 : 49 ) สรุปไวจาก
การสัมภาษณนักเรียนทีเ่ ปนเด็กเกง พบวา เด็กเกงมีความเห็นดังตอไปนี้
1. เด็กเกงไมใครเขาใจเลยวา เด็กออนทําไมเขาใจอะไรยากเย็นเหลือเกิน ไมมองอะไร
แลวเขาใจและทําไดงา ยเหมือนตัวเขา
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2. เด็กเกงไมใครชอบใจที่ตองเสียเวลามาอธิบายใหเพื่อนฟง ถาหากเพื่อนฟงและ
เขาใจก็สบายใจ ถาไมสนใจเขารูสึกไมสบายใจและผิดหวัง
3. เด็กเกงคิดวาการอธิบายใหเพื่อนฟงหลาย ๆ ครั้ง ในหัวขอเดียวกัน ไมทําใหเขารู
อะไรมากกวาเดิมเลย
4. เด็กเกงมักจะเปนกังวลกับคุณภาพงานของกลุม จึงมักจะทํางานเสียเองแทบหมด
ไมใครแบงงานใหเพื่อนทุกคน จึงเห็นวาการเรียนแบบรวมมือไมมีประโยชน (ซึ่งขัดกับหลักการ
ของการเรียนแบบรวมมือ)
5. เด็กเกงมักคิดวาถาเรียนกับเด็กเกงดวยกันจะไดประโยชนมากกวา เพราะทุกคน
มีอะไรมาสอนเพื่อนได เมือ่ เรียนกับเด็กออนดวยกันตองทําหนาที่สอนคนอืน่ ดวยตนเองไมใครได
เรียนรูอะไรจากใครเลย เมือ่ ความคิดเห็นของเด็กเกงคอนขางไมชอบการเรียนแบบรวมมือ แตผล
การวิจยั พบวา การเรียนแบบรวมมือนัน้ มีผลดีตอการเรียน และทักษะทางสังคมของเด็กทัง้ เด็กเกง
และเด็กออนผูเ ปนครูควรจะทําอยางไรนัน้ แมททิว (Mathew 1992, อางถึงใน สุรศักดิ์ หลาบมาลา
2536 : 54 ) ไดใหขอเสนอแนะดังนี้
1. ครูควรใหแบบฝกหัดทีเ่ ด็กทุกคนตองชวยกันทํา ถาหากเปนแบบฝกหัดแบบถูกผิด
เด็กเกงจะทําคนเดียว
2. จัดใหมีกิจกรรมที่ตองอาศัยความสามารถหลายดาน ของเด็กหลายคนชวยกัน เชน
การศึกษานอกสถานทีท่ ี่ตองชวยกันสังเกต และเขียนรายงาน และการทดลองทางวิทยาศาสตร เปนตน
3. สงเสริมกระบวนการกลุม ครูอาจฝกกระบวนการกลุม ใหเด็กกอน ใหเด็กทุกคนมี
ความรับผิดชอบเฉพาะงาน รวมทัง้ ที่ตองชวยกันทําดวย ใหทงั้ กลุมกําหนดเปาหมายของงานดวยตัว
พวกเขาเอง แลวเขาจะชวยกันทํางานฝกเด็กใหรูจกั วิธีคนหาขอมูล ใชขอมูล ขอความชวยเหลือ
ชวยคนอืน่ และรับผิดชอบงานในหนาที่ เปนตน ใหเด็กเกงอยูในกลุมแยกทํางานตามลําพังเขาเรียน
กับกลุม เด็กเกงบาง จะไมเปนการนาเบื่อหนายเกินไป พรอมทัง้ เปนการใหโอกาสทํางานกับเด็กหลาย
ระดับอีกดวย จัดงานหรือกิจกรรมที่ใหเด็กออนเปนผูมีโอกาสทํา หรืออธิบายใหเด็กอืน่ ในกลุมฟงบาง
จะทําใหเด็กเห็นวาเพือ่ นทุกคนในกลุมเปนคนมีคา มีประโยชนตอกลุม ทุกคนจะไดรักกันอยาง
แทจริงและเด็กเกงจริง ๆ มักจะไมชอบแขงขันกับคนอื่น ๆ แตพยายามทํางานของตนใหดีขึ้น
สวนกองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ ( 2542 : 48 ) ไดรวบรวมปญหาในการเรียน
แบบรวมมือไวเพื่อเปนประโยชนตอผูสอนในการหาแนวทางปองกัน และแกไขปญหาไวดังตอไปนี้
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1. ปญหาเสียงอึกทึกในชัน้ เรียน
2. การไมสามารถดําเนินการวิธีการเรียนรูไดตลอด เพราะสมาชิกกลุม ไมมีความรู
ความเขาใจเกีย่ วกับการทํางานกลุม
3. พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
4. การใชเวลาจัดกิจกรรมกลุมใหเหมาะสม
ปญหาเกี่ยวกับเสียง กิจกรรมกลุม การปฏิสัมพันธ การเรียนรูแบบรวมมือกันของ
นักเรียนกอใหเกิดเสียงดังรบกวนนักเรียนคนอื่นๆ หรือนักเรียนหองอืน่ เสียงเปนสิ่งทีห่ ลีกเลี่ยงไมได
ในการเรียนแบบรวมมือกัน เพราะนักเรียนจะไมรูตัววาเสียงตนเองนั้นดังรบกวนเพื่อน ครูตอง
พยายามดูแลใหนักเรียนไมสงเสียงดังมากนักเวลาเสียงดังเกินไป อาจใหสัญญาณ หรือ ใหรางวัล
กลุมที่มเี สียงดังนอยที่สุด เมื่อใดทีท่ กั ษะการปฏิบัติงานรวมกันพัฒนาถึงขีดสุดแลว เสียงดังที่
กอใหเกิดปญหากับผูอื่นก็จะลดลง
ปญหาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน เปนไปไมตลอดรอดฝง เพราะ
สมาชิกในกลุม ไมมีปฏิสัมพันธตอกัน การปฏิบัติงานรวมกัน อยางมีประสิทธิผลของสมาชิกกลุม
เปนพฤติกรรมที่นกั เรียนตองฝกเพราะพฤติกรรมอาจไมไดเกิดขึ้นเอง โดยปกติครูจะสอน นักเรียน
จะนัง่ ฟงเงียบๆ นั่งแยกกับเพื่อนจนเกิดความเคยชิน แตการเรียบแบบรวมมือกัน สมาชิกกลุมควร
พูดฟงและชวยกันเรียนดังนัน้ ควรมีการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานแบบรวมมือกันแบบงายๆกอน
ดังที่สลาวิน ( Slavin 1990 , อางถึงใน วรรณวิศา หนูเจริญ 2544 : 54 - 55 )ไดเสนอแนะไวคือ
1. การจําชื่อเพื่อน ( Name Learning ) ใหจัดกิจกรรมจําชื่อเพื่อนใหได โดยที่ครูให
เวลาในการเรียนรู จําชื่อกันและกัน ควรจัดเกมเพื่อใหจาํ ชื่อเพื่อนแตละคน
2. กิจกรรมการสัมภาษณกนั ( Interview ) เกี่ยวกับความสนใจ งานอดิเรกหรือใน
เรื่องที่บุคคลอืน่ ไมรูและใหแนะนํากับเพื่อนในชัน้
3. การตั้งชื่อกลุม ( Team name or logo ) โดยใหทุกคนมีสวนรวม ชวยกันตั้งชื่อ
ใหสอดคลองและใหคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลดวย
ปญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสม ( Misbehavior ) การเรียนรูแบบรวมมือกัน
มีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกกลุมมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน การเปดโอกาสใหทุกคนไดคิด การปฏิบัติ
อาจจะกอใหเกิดปญหาคือพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน เพราะนักเรียนไมเขาใจในบทบาท
ของตน ดังนัน้ กอนที่จะจัดใหนักเรียนเขากลุมกัน ตองใหคําแนะนํานักเรียนแกนักเรียนใหทราบวา
ตนมีหนาที่อยางไร ครูควรอธิบายหนาที่ บอกการปฏิบัติตน ทําแบบใหดู หลังจากเด็กเขากลุม
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กันแลว ควรจะติดตาม ตรวจสอบ ชวยดูแล ชวยการปฏิบัติงานของทุกกลุม และควรจะกลาว
ชมเมื่อกลุมหนึ่งกลุมใดปฏิบัติไดอยางกาวหนา
ปญหาเกี่ยวกับการใชเวลาอยางไมมปี ระสิทธิภาพของกลุม บางครั้งกลุมใชเวลาในการ
ดําเนินกิจกรรมไมเหมาะสมและขาดประสิทธิภาพ ครูควรติดตาม ดูแลการรวมกันทํางานกลุม
สมาชิกกลุมไมมีปฏิสัมพันธ ครูจึงควรใหเวลากับกลุม ที่ตอ งการความชวยเหลือเปนพิเศษปญหา
เกี่ยวกับบทบาทของสมาชิกภายในกลุม การทําหนาที่ตามบทบาทที่ไดรับมอบหมาย สมาชิกแตละ
กลุมคอยสังเกตการปฏิบัติงานทุกกลุม วา กลุม ใดปฏิบัติไดดี กลุม ใดทําหนาที่ตามบทบาทหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย
เทคนิคการสอนแบบจิกซอว II
เปนการสอนทีอ่ าศัยแนวคิดการตอภาพ ผูเสนอวิธีการนี้คนแรกคือ อารอนสัน
(Aronson) ตอมามีการปรับและเพิ่มเติมขั้นตอนใหมากขึ้นแตวิธีการหลักยังคงเดิมแบงขั้นตอนการ
สอนไดดังนี้
1) ขั้นนํา เปนการเตรียมความพรอมของผูเรียน เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรูและ
แจงจุดประสงคเชิงพฤติกรรมในการเรียนที่เปนเปาหมายในการสอนแตละครั้ง ทบทวนความรูเดิม
แนะนําการเรียนรวมกันเปนกลุม บทบาทและหนาที่ของสมาชิกในกลุม ใหนกั เรียนเขาใจวาการ
ชวยเหลือกันในกลุมจะทําใหกลุมประสบความสําเร็จและบรรลุตามเปาหมายของกลุม
2) ขั้นการศึกษากลุมยอย ครูแบงนักเรียนออกเปนกลุม ยอยๆ กลุมละ 4 – 6 คน
สมาชิกภายในกลุมมีความแตกตางคละกันไป เชน ความแตกตางดานเพศ ความแตกตางดาน
ความสามารถในการเรียน (เกง ปานกลาง และออน) ครูแบงเนื้อหาของบทเรียนออกเปนสวน ๆ ให
เทากับจํานวนสมาชิกในกลุม แลวมอบหมายใหนักเรียนแตละคนในกลุมยอย รับผิดชอบกันไป
คนละสวน นักเรียนแตละคน ตองทําการศึกษาเนื้อหาสวนนั้นใหเขาใจอยางกระจางชัดเจน จนถึง
ระดับกลายเปน “ผูเชี่ยวชาญ” ประจําเนือ้ หาสวนนั้น ๆ เพื่อนําไปถายทอดใหเพื่อนสมาชิกในกลุม
ของตนได การที่จะทําใหสมาชิกแตละคนในกลุม ยอยจะมีความสามารถถึงระดับเปนผูเชี่ยวชาญ
ประจําเนื้อหาสวนของตน ทําไดโดยการใหสมาชิกในกลุม กระจายกันออกไปรวมกับสมาชิกกลุม
อื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายเนือ้ หาสวนที่ตรงกัน กลุมที่มารวมกันใหมนี้เรียกวา “ กลุม ผูเชี่ยวชาญ ”
ภายในกลุม ผูเชี่ยวชาญนี้สมาชิกในกลุมตองรวมกันศึกษาเนื้อหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอ
เนื้อหาในความรับผิดชอบ สามารถปรับขอความในเนื้อหามาเปนคําพูดของตน และสามารถตอบ
คําถามที่ถามในสวนของตนไดเปนอยางดี เพื่อวาเมื่อกลับไปรวมกับกลุมเดิมของแตละคนแลวก็
พรอมที่จะอธิบายเนื้อหาสวนนัน้ ของตนใหแกเพื่อนสมาชิกคนอืน่ ๆ ในกลุมของตนได
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การจัดกลุมผูเชีย่ วชาญ

3) การรายงาน และ การทดสอบยอย ผูเ ชี่ยวชาญแตละคนจะกลับไปยังกลุมเดิมของ
ตัวเองแลวสอนเรื่องที่ตัวเองไปศึกษาใหกบั สมาชิกคนอืน่ ๆ ในกลุม ครูกระตุนใหนกั เรียนใชวิธีการ
ตางๆในการนําเสนอสิง่ ที่จะสอน นักเรียนอาจใชวิธกี ารสาธิต อานรายงาน ใชคอมพิวเตอร รูปถาย
ไดอะแกรม แผนภูมิหรือภาพวาดในการนําเสนอความคิดเห็น ครูกระตุนใหสมาชิกในกลุมไดมีการ
อภิปราย และ ซักถามปญหาตาง ๆ โดยสมาชิกแตละคน ตองมีความรับผิดชอบในการเรียนรู
แตละเรื่องที่ผูเชี่ยวชาญแตละคนนําเสนอ เมื่อผูเชี่ยวชาญ ไดรายงานผลงานกับกลุมของตัวเอง
แลวควรมีการอภิปรายรวมกันทัง้ หองเรียนอีกครั้งหนึ่ง หรือมีการถามคําถาม และตอบคําถามใน
หัวขอเรื่องที่ผูเชี่ยวชาญแตละคนไดศึกษา หลังจากนั้นครูก็ทําการทดสอบยอย แลวนําคะแนนของ
สมาชิกแตละคนในกลุม มารวมกันเปนคะแนนกลุม
4) การวัดและประเมินผล กลุมที่ไดคะแนนสูงสุดจะไดรับรางวัลหรือการชมเชยเกณฑ
การประเมินการใหคะแนนเหมือนกับวิธีการของการเรียนแบบรวมมือของรูปแบบ STAD วิธีการ
ของจิกซอว II จะดีกวา STAD ตรงทีว่ า เปนการฝกใหนกั เรียนแตละคนมีความรับผิดชอบในการ
เรียนมากขึ้นและนักเรียนยังรับผิดชอบกับการสอนสมาชิกคนอื่น ๆ ของกลุมอีกดวย นักเรียนไมวา
จะมีความสามารถมากนอยแคไหน จะตองรับผิดชอบเหมือน ๆ กัน ถึงแมวา ความลึกความกวาง
หรือคุณภาพของรายงานจะแตกตางกันก็ตาม
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พฤติกรรมการทํางานกลุม
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เปนวิธีสอนทีเ่ นนการทํางานรวมกันระหวางสมาชิกในกลุม
ถาความสัมพันธเปนไปในทางบวก โอกาสที่กลุม จะประสบผลสําเร็จจึงมีไดสูง นอกจากนีก้ ารทํางาน
กลุมยังเปนการฝกใหผูเรียนไดติดตอพึ่งพาอาศัยซึง่ กันและกันอีกดวย
ความหมายของกลุม
พรรณพิศ วาณิชยการ (2538 : 66) ไดใหความหมายของกลุมไววา กลุมหมายถึงการ
รวมตัวกันระหวางบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ณ สถานที่ใดแหงหนึง่ และ การรวมตัวของบุคคล
ดังกลาวจะตองมีการพูดจาสือ่ ความหมายตอกันและกัน การปฏิบัติตอกัน ในลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งรวมกัน
ทิศนา แขมมณี (2545 : 10) ใหความหมายของกลุมไววาหมายถึงการที่บุคคลตั้งแต
2คนขึ้นไป รวมกันปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งโดยมีเปาหมายรวมกันและทุกคนในกลุมมีบทบาท
ในการชวยดําเนินงานของกลุม มีการติดตอสื่อสาร ประสานงานและตัดสินใจรวมกันเพื่อใหงาน
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายเพื่อประโยชนรวมกันของกลุม
เคมป (Kemp , อางถึงใน พงษพนั ธ พงษโสภา 2542 : 3) ใหความหมายของกลุมไว
วากลุม ประกอบดวยบุคคลตั้งแตสองคนขึน้ ไปมารวมกัน มีการพึง่ พาอาศัยและมีปฏิสัมพันธตอกัน
มีผลประโยชนรวมกัน มีความพึงพอใจ มีการยอมรับและเคารพในความเห็นซึ่งกันและกันมีความ
รูสึกวาตนเองเปนสวนหนึง่ ของกลุม
กัลลี (Gully , อางถึงใน พงษพันธ พงษโสภา 2542 : 3) ใหความหมายไวสอดคลอง
กันและยังเห็นวากลุม มีความหมายลึกซึง้ มากกวาการทีบ่ ุคคลมารวมกิจกรรมกันเทานัน้ แตกลุม
ตองประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ 1) สมาชิกจะตองมีวัตถุประสงครวมกัน และ
วัตถุประสงคนนั้ จะตองสนองความตองการของสมาชิกแตละคน 2) ผลงานที่เกิดขึ้นจะตองมาจาก
ความรวมมือของสมาชิกทุกคนในกลุม 3) มีการสื่อสารทางวาจา หรือมีความสัมพันธระหวาง
สมาชิกโดยวิธใี ดวิธีหนึ่งก็ได
โลเซอร (Loeser 1957 : 5 – 19 , อางถึงใน สายวรุณ ทองวิทยา 2539 : 14) ให
ความหมายของกลุมไววา หมายถึงการวมตัวกันระหวางบุคคลตั้งแต 2 คนขึน้ ไป ณ สถานที่ใด
แหงหนึง่ และการวมตัวของบุคคลดังกลาวจะตองมีการพูดจาสื่อความหมายตอกันและกัน การ
ปฏิบัติตอกันในลักษณะอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน
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สรุปไดวา กลุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวมกัน มี
การติดตอสื่อสารกัน และมีเปาหมายหรือวัตถุประสงครว มกัน
พฤติกรรมการทํางานกลุม
วัชรา เลาเรียนดี (2547 : 13) กลาววา พฤติกรรมการทํางานกลุม (Group Working
Behaviors) หมายถึง การแสดงออกดวยคําพูดและการปฏิบัติเพื่อใหกลุมประสบผลสําเร็จสูงสุด
พฤติกรรมการทํางานกลุม ทีค่ รูตองใหนักเรียนฝกปฏิบัตจิ นชํานาญติดเปนนิสยั เชน
1. การแสดงความคิดเห็น เชน การถาม – ตอบ , แสดงความคิดเห็นและให
ขอเสนอแนะ
2. การใหกาํ ลังใจเพื่อน เชน การพูดสนับสนุนความคิดเห็นการตอบของเพื่อน การชม
การพูดกระตุน ใหเพื่อนถามหรือตอบ หรือแสดงความคิดเห็น
3. การรับฟงความคิดเห็น , ตั้งใจฟง , พยักหนารับ ตอบสนอง และสนับสนุน
4. การรวมมือกับกลุมรวมแสดงความคิดเห็นรวมปฏิบัติ ตองคอยชวยเหลือกันและกัน
กระตือรือรนในการปฏิบัติรว มกับเพื่อน และการแสดงออกดวยสีหนายิ้มแยม แจมใส
5. ความตั้งใจในการทํางานกลุม สังเกตการเอาใจใส ตองานที่ไดรับมอบหมาย การ
รวมมือกันหาคําตอบ การรวมอภิปรายกับเพื่อน
สรุปไดวา พฤติกรรมการทํางานกลุมที่สง ผลใหกลุมประสบความสําเร็จประกอบดวย
การแสดงความคิดเห็น การใหกําลังใจเพือ่ น การรับฟงความคิดเห็น การรวมมือกับกลุม ความ
ตั้งใจในการทํางาน
ความสําคัญของการทํางานกลุม
ทิศนา แขมมณี (2545 : 11-12) ไดกลาวถึงความสําคัญของการทํางานกลุม ไวดังนี้
1. มนุษยทกุ คนมีความจํากัดในเรื่องพลังการทํางานใดๆ แตเพียงคนเดียวใหสําเร็จนั้น
ยอมเปนการยากโดยเฉพาะงานใหญแลว กําลังเพียงคนเดียวนัน้ คงทําไมได จําเปนตองพึง่ กําลัง
พึ่งแรงผูอนื่ ดังคําสุภาษิตโบราณกลาวไววา “งานใดหากเหลือกําลังลากใหออกปากบอกแขกชวย
แบกหาม” ดังนั้น การทํางานรวมกันเปนกลุมจึงเปนเรื่องที่จําเปน โดยเฉพาะในการทํางานใหญ ๆ
หรือการทํางานที่สลับซับซอน
2. มนุษยทุกคนมีความจํากัดและความแตกตางในเรือ่ งสติปญญาความสามารถ การ
คิดจะทําการงานใด ๆ หัวเดียวยอมสูห ลายหัวไมได เพราะหลายคนสามารถชวยกันคิดชวยกันดู
ไดกวางขวางขึ้น รอบคอบขึ้น
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3. มนุษยเปนสัตวสังคม ทีอ่ ยูอยางโดดเดี่ยวเพียงลําพังไมได จําเปนตองพึง่ พาอาศัย
ซึ่งกันและกันการที่มนุษยไดชื่อวาเปนสัตวสังคมนี้ ก็เพราะมนุษยมีความตองการทีจ่ ะมีปฏิสัมพันธ
ทางสังคมกับผูอื่น การที่มนุษยมีโอกาสที่จะอยู และทํางานรวมกันผูอื่น จึงเปนการตอบสนอง
ความตองการขั้นพืน้ ฐานที่จาํ เปนของมนุษย
4. ลักษณะของสังคมปจจุบันเปนสังคมที่มีการทํางานรวมกันในทุกระดับ และ ทุก
องคกร หากเราไมมีความสามารถ ในการทํางานรวมกันเปนกลุม ก็จะเกิดปญหาในทุกระดับ และ
ทุกองคกรซึ่งเปนอุปสรรคตอความเปนอยูแ ละความเจริญกาวหนาของสถาบันและของประเทศ
5. การทํางานกลุมรวมกันเปนกลุม ใหผลทีด่ ีกวาการทํางานเดี่ยว เนื่องจากการรวมตัว
กันเปนกลุมหรือเปนทีมนัน้ มีพลังมากกวาการนําพลังของแตละบุคคลมารวมกันเนือ่ งจากสวนรวม
ไมไดหมายถึงผลรวมของสวนยอย แตมากกวาผลรวมของสวนยอย ดังตัวอยางทีท่ ดลองใน
ประเทศญี่ปุน คนงาน 1 คน ประกอบรองเทาได 3 คูตอวัน ดังนัน้ คนงาน 10 คน ถาทํางานเดี่ยว
ผลของงานจะไดเทากับ 30 คู ตอวัน แตหากปรับการทํางานใหมีลกั ษณะของการทํางานเปนกลุม
หรือเปนทีมแลว คนงาน 10 คนทํางานรวมกันอาจประกอบรองเทาไดถึง 80 คูตอวัน
6. การที่บุคคลมีโอกาสมารวมกลุมกันทํางานเปนทีมนี้ ชวยใหบุคคลนัน้ ไดเรียนรูจาก
ผูอื่นเกิดเปนความเจริญงอกงามแหงตนขึ้น ในขณะเดียวกันความเจริญสวนบุคคลก็จะสงผลให
กลุมเจริญงอกงามตามไปดวย
จากเหตุผลทัง้ 6 ขอดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นถึงความจําเปนและความสําคัญของ
การทํางานเปนกลุมแลววา หากสมาชิกกลุมมีความเขาใจ ฝกการทํางานรวมกับผูอื่นใหมี
ประสิทธิภาพแลวก็จะเปนประโยชนตอทั้งตนเองและสังคมโดยสวนรวม
องคประกอบที่สําคัญในการทํางานเปนกลุม
การทํางานกลุม จะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ขึน้ อยูกับความเหมาะสม และ
ความสมบูรณของปจจัยตางๆ ไมวาจะเปนบทบาทของผูร วมงาน การสื่อความหมาย ความเขาใจ
ในจุดหมายของการทํางาน หรือ การประสานงาน เปนตน ทิศนา แขมมณี (2545 :12-13) ไดจัด
องคประกอบที่ถือวาเปนหัวใจในการทํางานรวมกัน ซึง่ ขาดไมไดมี 3 องคประกอบหลักดังนี้
1. องคประกอบดานผูน ํากลุม ผูนาํ นับเปนบุคคลที่สําคัญมากในการดําเนินงานของ
กลุม กลุมใดขาดผูนําก็ยากทีจ่ ะทํางานใหเปนผลสําเร็จ เพราะขาดแกนกลางที่สําคัญทีจ่ ะเปน
ฟนเฟองในการชวยใหกลุมดําเนินงาน หากกลุมใดมีผนู ําที่มีคุณสมบัติที่ดี รูและเขาใจบทบาท
หนาที่ของตน และมีทักษะในการปฏิบัตติ ามบทบาทหนาที่นนั้ แลว ก็นับไดวากลุม นั้นมีแนวโนมที่
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จะประสบผลสําเร็จสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งหากผูน ํานัน้ มีลักษณะผูน ําที่ดี และสามารถใชภาวะ
ผูนําไดเหมาะสมกับสถานการณแลว กลุม นั้นก็ยอมบรรลุเปาหมายไดอยางราบรืน่ และรวดเร็ว
2. องคประกอบดานบทบาทสมาชิกกลุมในการทํางานเปนกลุมใด ๆ ก็ตามหากกลุม มี
ผูนําที่ถงึ แมวา จะดีเพียงใดก็ตาม แตถาสมาชิกกลุมขาดความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน และ
ไมปฏิบัติตามบทบาทหนาทีข่ องสมาชิกลุม ที่ดี กลุมนัน้ จะทํางานใหบรรลุผลสําเร็จไดยาก เพราะ
การทํางานเปนกลุมตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากผูรวมงานทุกคนเปนสําคัญ ดังนัน้ สมาชิก
กลุมทุกคนตระหนักในความสําคัญของตน และพยายามปฏิบัติตนในการทํางานในฐานะสมาชิก
ที่ดีของกลุม การดําเนินงานของกลุมก็จะสามารถประสบผลสําเร็จไดอยางรวดเร็ว
3. องคประกอบดานกระบวนการทํางาน กลุมใดก็ตาม หากมีผูนาํ ที่ดี มีสมาชิกกลุมที่
เขาใจและชวยกลุมตามบทบาทหนาที่ของตนอยางเต็มใจแลว กลุมนั้นก็มีแนวโนมที่จะดําเนินไป
ไดดี อยางไรก็ตามถึงแมคนจะดีสักเพียงใดแตกระบวนการดําเนินงานไมเหมาะสม ผลงานของ
กลุมก็อาจไมดีเทาที่ควร ตัวอยางงาย ๆ เห็นกันทั่วๆ ไปเชน กลุม ทีท่ าํ งานโดยขาดการวางแผนงาน
รวมกัน ความไมเขาใจในแผนงานและขัน้ ตอนการทํางาน อาจเปนสาเหตุใหการดําเนินงานของ
สมาชิกเปนไปคนละทิศคนละทาง เปนปญหาระหวางบุคคลขึ้นมา ทําใหสมาชิกในกลุมเกิดการ
แตกแยกกันได ดังนัน้ กระบวนการทํางานจึงนับเปนองคประกอบที่มีอิทธิพลยิง่ ตอการทํางาน
รวมกัน กลุมใดมีความเขาใจในกระบวนการทํางานที่ดี และสามารถปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
กลุมนัน้ ก็มกั จะประสบผลสําเร็จในการทํางาน
สวนสลาวิน (Slavin 1986 , อางถึงใน สุรยี  บาวเออร 2536 : 15) กลาวไวในทํานอง
เดียวกันวากลุม จะตองประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการคือ
1. องคประกอบดานสมาชิกในกลุม สมาชิกจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพนัน้ สมาชิก
ในกลุมควรมีคณ
ุ สมบัติดงั นี้ คือ มีเจตนาทีด่ ีและตั้งใจทํางาน มีทักษะในการทํางาน ยอมรับฟงความ
คิดเห็นของกันและกัน เชื่อในความสามารถในเพื่อนสมาชิกดวยกัน พรอมที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน
มีความรูสึกวาทุกคนมีความสําคัญ มีการยืดหยุน บทบาทที่แสดงภาวะผูนาํ เปนผูม ีมนุษยสัมพันธ
ตระหนักถึงความตองการและความรูสึกของบุคคลอื่นในกลุม พยายามปรับคานิยมใหกลมกลืนกัน มี
ความไวเนื้อเชือ่ ใจกันและพยายามเขาใจพฤติกรรมของคนอื่น
2. องคประกอบดานผูน ํากลุม กลุมควรมีผูนําที่มีความสามารถ คือ ตองมีความอดทน
ตั้งใจจริง ไมหงุดหงิดในความลาชา และความไมคอยกาวหนาของกลุม เมื่อเผชิญปญหาความ
ยุงยากก็ยอมรับผิดไดที่สําคัญคือมีความสามารถในการชักจูงใจสมาชิกใหเกิดความรวมมือรวมใจ
มีความสามารถขจัดความขัดแยงของกลุมที่เปนอุปสรรคตอการทํางาน ดังนั้นกลุมที่ดีตองรูวา
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ทําอยางไรจึงจะใชความขัดแยงของกลุมใหเปนไปในทางเสริมสรางได เอาใจใสกลุม เพิม่ พูน
ความรู ใหแกสมาชิกใหมีความเชื่อมั่นที่จะทํางาน มีความเขาใจในพฤติกรรมของสมาชิกแตละคน
และมีความรอบรูในการวางแผนการปฏิบตั ิงานและติดตามผลงาน
3. องคประกอบดานการจัดกลุม การจัดกลุมตองมีเปาหมายของกลุมชัดเจนมีขอบเขต
แนนอน มีกลไกยอนกลับเพื่อปรับปรุงผลงาน มีวิธกี ารทํางานของกลุมอยางมีระบบซึ่งสมาชิก
เขาใจกันเปนอยางดีมีรูปแบบการประสานงานอยางดี มีความยึดเหนี่ยวกันในกลุม มีการแสวงหา
วิธีการที่ดีอยูเสมอ และมีการจัดเงื่อนไขเสริมพลังกลุม อยางสม่ําเสมอ
สรุปไดวาองคประกอบที่สาํ คัญในการทํางานกลุมประกอบดวย องคประกอบดานผูนํา
องคประกอบดานสมาชิก และองคประกอบดานกระบวนการทํางาน ซึ่งกลุมที่ทาํ งานรวมกัน ไมวา
จะมีขนาดใหญหรือเล็ก หากจัดองคประกอบใหครบลักษณะ 3 ประการขางตนแลวกลุมนั้นยอมมี
แนวโนมที่จะประสบความสําเร็จสูง
ทักษะที่ใชในการทํางานกลุม
การทํางานกลุม เกิดจากการรวมตัวของบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป มีการวางแผน และการ
กําหนดเปาหมายในการทํางานรวมกัน การทํางานกลุม จะประสบความสําเร็จ หรือความลมเหลว
สวนหนึง่ เกิดจากทักษะตางๆ ในการทํางานกลุมหากสมาชิกในกลุมมีการเรียนรูและฝกฝนทักษะตาง ๆ
จนเกิดความชํานาญแลวก็จะสงผลใหงานของกลุมประสบความสําเร็จได
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2531 : 36-37) ไดกลาวถึงทักษะที่จําเปนในการทํางาน
กลุมไว 8 ประการ ดังนี้
1. ทักษะการวางแผนทัง้ ผูนาํ และสมาชิกตองรวมกันวางแผนภายใตการนําและควบคุม
ของผูน าํ
2. ทักษะการสื่อความหมาย การสื่อความหมายที่สมบูรณมีองคประกอบ 3 ประการ
คือ ผูพูด ผูฟงและสื่อ ดังนัน้ สมาชิกทุกคนจึงตองมีทักษะที่สําคัญ คือ ทักษะการพูด ทักษะการฟง
ทักษะการเขียน และทักษะการอาน สําหรับทักษะการพูดและการฟงมีความสําคัญและจําเปนมาก
ในการทํางานกลุม
3. ทักษะการจูงใจ ระหวางการทํางานหรืออภิปรายกลุม บรรยากาศของการทํางาน
กลุมเปนปจจัยสําคัญ เชน ยิ้มแยมแจมใสตอกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน กลาวชมเชยและติเพื่อกอ
แกกันและกัน สิ่งเหลานี้ลวนเปนแรงจูงใจในการทํางานกลุม
4. ทักษะการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจเปนทักษะสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงาน
เพื่อเปนเปาหมายกลุม มี 7 ขั้นตอนดังนี้
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4.1 พยายามศึกษาเรื่องทีจ่ ะตัดสินใจทีส่ ามารถเปนไปไดอยางละเอียด
4.2 พยายามสํารวจเปาหมายและคุณคาที่เกิดจากการตัดสินใจเรื่องนัน้ ๆ
4.3 พยายามชั่งน้าํ หนัก ระหวางคุณคาและขอเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อมีการ
ตัดสินใจเลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
4.4 พยายามคนควาเรื่องราวขอมูลใหมที่เกี่ยวของเพื่อใหประเมินผลของการเลือก
4.5 พยายามทําความเขาใจอยางถูกตอง เกีย่ วกับขอมูลใหมท่ไี ดมา เพื่อความ
สามารถในการตัดสินใจ
4.6 สํารวจขอดี ขอบกพรองเปนครั้งสุดทายกอนทําการตัดสินใจ
4.7 จัดทํารายละเอียด สําหรับการนําเรื่องที่ไดรับการตัดสินใจไปใช และใหความ
สนใจเปนพิเศษในการวางแผนการทํางาน เพราะอาจมีขอ เสี่ยงตาง ๆ มากมายเกิดขึ้นได
5. ทักษะที่แกปญ
 หาความขัดแยงความขัดแยงหมายถึงสภาพการณที่เกิดขึ้นในตัวเอง
เมื่อบุคคลจําเปนตองตัดสินใจเลือกระหวางสิง่ ที่มีคุณสมบัติแตกตางกัน โดยที่คกู รณีไมสามารถ
จะตัดสินใจหรือหาขอยุติอันเปนทีพ่ อใจของทัง้ 2 ฝายได สาเหตุขอขัดแยงระหวางบุคคล ซึ่งมี
สาเหตุเกิดจากวิธีคิดที่แตกตางกัน ความคิดเห็นที่แตกตางกัน การรับรูตางกัน คานิยมตางกัน
ความมีอคติตอ กัน ผลประโยชนขัดกัน เปนตน ซึ่งพื้นฐานของการแกปญ
 หาความขัดแยงมี3วิธี คือ
5.1 ยุทธวิธีแบบแพ – ชนะ คือ การแกปญหาแบบนี้มักจะยุติตรงที่วาฝายหนึง่ เปน
ฝายชนะหรืออีกฝายหนึง่ แพ
5.2 ยุทธวิธีแบบแพ – แพ การแกปญหาแบบนี้มักจะยุติตรงทีว่ า ทัง้ สองฝายตางก็
ไดตามที่ตองการมักจะใชวิธกี ารแบบออมชอมหรืออาจหาคนกลางชวยตัดสินใจ ซึง่ อาจเปนแพ –
แพ หรือ ชนะ – แพ ก็ได
5.3 ยุทธวิธีแบบชนะ – ชนะ คือ การทีท่ ั้งสองฝายตางก็ไดตาที่ตนเองตองการโดย
วิธีการรวมมือกันแกปญหา และพยายามหาวิธกี ารที่จะสามารถชวยใหทงั้ สองฝายไมมีฝายใดแพ
ฝายใดชนะ
6. ทักษะการแกปญหาเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา การรวมกันแกปญหาเปนกลุม นัน้
ตองประสบความสําเร็จมากกวาการแกปญหาเพียงคนเดียว วิธกี ารแกปญหามีหลายวิธหี ลาย
แนวทางแตการแกปญหานั้น ตองอาศัยวิธีการที่มีระบบระเบียบ ซึง่ การแกปญหาสําหรับผูท ี่จะ
สามารถแกปญ
 หาไดอยางมีประสิทธิภาพนัน้ จะตองรูแ ละเขาใจปญหาอยางถองแท มีการรวบรวม
ความรู ขอมูล ขอเท็จจริง หลักการตาง ๆ เพื่อประกอบการวางแผน แนวทางการแกปญหาแลว
ประเมินผลการแกปญหานั้น

64
7. ทักษะการประเมินผลการทํางานกลุม การประเมินผลงานนัน้
พิจารณาไดทั้ง
คุณภาพของงานที่ปรากฏและคุณภาพของผูรวมงาน ซึง่ ทัง้ สองสวนนีม้ ีอิทธิพลตอกันถาผูรว มงาน
คุณภาพดี จะไดงานที่มีคุณภาพดี ถาผูรวมงานไมดีกจ็ ะสงผลตอคุณภาพของงานใหไมดี
8. ทักษะการนําเสนอผลงานการนําเสนอผลงานเปนขัน้ ตอนสุดทาย เปนการถายทอด
เรื่องราวตลอดจนวิธีการตางๆ ไปยังผูฟง ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและกรรมวิธีที่สามารถโนมนาวให
ผูฟงเขาใจอยางชัดเจนและรวดเร็ว
สรุปไดวา ในการทํางานกลุม นั้นสมาชิกควรมีทักษะในดานการวางแผนการสื่อความหมาย
การจูงใจ การตัดสินใจ ทักษะที่แกปญหาความขัดแยง การแกปญหาความขัดแยง
ขั้นตอนการทํางานกลุม
ทิศนา แขมมณี (2528 : 380 -389 ) ไดกลาวอยางละเอียดถึงขัน้ ตอนที่จาํ เปนในการ
ทํางานกลุมวาควรประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การกําหนดจุดมุงหมายในการทํางาน งานขั้นแรกที่ผนู ํากลุม และสมาชิกพึงกระทํา
ในการเริ่มงานรวมกัน คือ ผูนาํ และสมาชิกควรจะไดชวยกันวางจุดมุงหมายในการทํางานใหชัดเจน
และตรวจสอบดูวาทุกคนเขาใจตรงกันกอนลงมือปฏิบัติ
2. การวางแผน หมายถึง การคิดและการตัดสินใจในปจจุบันถึงสิ่งที่จะทําในอนาคต
วาจะทําอะไรจะทําอยางไร มีทรัพยากรทีจ่ ะใชอะไรบางเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จ การวางแผนงาน
เปนเรื่องที่สําคัญ และจําเปนสําหรับกลุม เปรียบเสมือนเข็มทิศนําทางใหกลุม เดินไปสูเปาหมาย
อยางพรอมเพรียงกันขั้นตอนที่จาํ เปนในการวางแผนงานของกลุมโดยทั่ว ๆ ไป ไดแก
2.1 การเก็บและรวบรวมขอมูลที่จําเปน
2.2 การวางจุดมุง หมายในการทํางาน
2.3 การหาวิธกี ารและกําหนดขัน้ ตอนในการทํางาน
2.4 การกําหนดแผนการปฏิบัตงิ าน
2.5 การแบงงานและมอบหมายงาน
2.6 การเตรียมการเรื่องการประสานงาน
2.7 การกําหนดวิธกี ารแกไขปญหาไวลว งหนา
3. การปฏิบัติงานตามแผน ในขั้นนี้ สมาชิกแตละคนของกลุม ลงมือทํางานตามหนาที่
รับผิดชอบของตนรวมทัง้ การดูแลใหงานเปนไปตามแผนที่ตกลงกันไว ซึ่งประกอบดวย
3.1 การติดตามงานเพื่อใหทราบวา งานใดดําเนินไปแลวเพียงใด เปนไปตามแผน
หรือไม
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3.2 การจูงใจใหผูรวมงานมีกําลังใจทํางาน สรางความรวมมือ รวมใจใหเกิดขึ้น
ในการทํางาน
3.3 การใหคําปรึกษาแนะนํา
3.4 การเสริมสรางความรูความสามารถของผูรวมงาน เปนเรื่องที่หวั หนากลุม
ควรดูแลสนับสนุนในรูปแบบตาง ๆ ตามความเหมาะสม
3.5 การประสานงาน ไดแก การทําหนาที่ประสานงานฝายตาง ๆ ใหเกิดความ
สะดวกในการดําเนินงานแตละขั้นตอน
4. การประเมินผลและปรับปรุงงานการประเมินผลและปรับปรุงงานเปนขัน้ ตอนที่สาํ คัญ
ในการทํางานกลุมเพราะจะชวยใหกลุม ไดทราบวาการทํางานบรรลุเปาหมายหรือไมเพียงใด และจะ
ทําใหไดขอมูลที่จะเปนประโยชน ตอการปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้นในโอกาสตอไป การประเมิน
ผลงานมีประเด็นสําคัญ ดังนี้
4.1 ควรประเมินผลเปนระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบความกาวหนาของงานและเพื่อเก็บ
ขอมูลที่จะชวยใหสามารถปรับปรุงงานได และควรประเมินผลหลังจากดําเนินงานเสร็จสิน้ ตาม
แผนเพื่อตรวจดูวาการทํางานของกลุมบรรลุเปาหมายหรือไมเพียงใด
4.2 ควรประเมินผลงานวาผลงานเปนไปตามความคาดหวังหรือไม
และควร
ประเมินกระบวนการ วิธีการทํางานของกลุมวาเหมาะสมหรือไม ชวยใหไดผลงานทีด่ ีหรือไม และ
เปนวิธีการที่ผรู วมงานพอใจเพียงใดมีปญหาเกิดขึ้นในขัน้ ตอนใด อยางไร จากสาเหตุใด ประเมิน
วิธีการทํางานของแตละบุคคล
4.3 การประเมินผลงานควรมีเกณฑที่ชัดเจน เปนหลักในการประเมิน และควร
ประเมินโดยยึดจุดมุงหมายที่วางไวเปนหลัก
จากขั้นตอนขางตนสรุปไดวา การทํางานกลุมประกอบดวยขั้นตอนสําคัญ 4 ขั้นตอน
คือ การกําหนดจุดมุงหมาย การวางแผนงาน การปฏิบัตติ ามแผนงาน และการสรุปและประเมินผล
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของกลุม
พงษพนั ธ พงษโสภา (2542 : 10 – 12) ไดกลาววาในการทํางานรวมกันเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในงานมีปจจัยสําคัญบางประการที่ควรคํานึงถึง ดังนี้
1. การเลือกสมาชิกเขารวมกลุม เกณฑการเลือกสมาชิกเขารวมกลุม ควรพิจารณา
จากความคิดทัศนคติความเชื่อและคานิยมของคนเหลานั้นจากผลการวิจัยทางดานสังคมจิตวิทยา
พบวาคนเรามีสิ่งที่คลายกันมากเทาไรก็จะยิ่งผูกพันกันมากเทานัน้ นอกจากนี้แลวความคลายคลึง
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กันยังจะมีสวนชวยใหความขัดแยงลดนอยลงอีกดวย ดังคําโบราณของไทยที่วา “คนที่มนี ิสัยใจคอ
คลาย ๆ กันก็จะคบกันไดสนิทสนม”
2. ความไวเนื้อเชือ่ ใจ นับวาเปนหัวใจสําคัญของการทํางานเปนกลุม
กลุมที่ดนี ั้น
สมาชิกในกลุม ควรมีความเขาใจซึ่งกันและกัน ไมควรมีความรูสึกหวาดระแวงตอกัน การสราง
ความเชื่อใจซึง่ กันและกันเปนสิ่งที่ตองอาศัยระยะเวลา และการปฏิบัติตอกันเปนเครื่องพิสูจน สิง่
สําคัญประการหนึง่ ก็คือ ความเสมอตนเสมอปลายที่ตา งฝายตางปฏิบัติตอกันจะมีสวนเสริมสราง
ความเชื่อใจทีต่ างฝายตางมีตอกัน
3. เปาหมายของกลุม สอดคลองกับเปาหมายสวนตัวของสมาชิก กลุมทีด่ ีนั้นสมาชิก
จะตองเขาใจถึงเปาหมายของสวนรวม แมวาในความเปนจริงโดยธรรมชาติแลวสมาชิกจะคํานึงถึง
เปาหมายสวนตัวกอนก็ตาม แตสมาชิกจะตองปรับปรุงเปาหมายของตนใหสอดคลองกับเปาหมาย
ของสวนรวมเพราะกลุม จะดีไดนั้นผลประโยชนสวนรวมของกลุมจะตองสอดคลองกับผลประโยชน
สวนตัวของสมาชิก
4. การเขาใจบทบาทของตนเอง และเพื่อนรวมกลุมการเขาใจและปฏิบัติตามบทบาท
ของตนเอง ตลอดถึงการรับรูและยอมรับในบทบาทของผูอื่นในทีม นับวาเปนสิง่ สําคัญอยางยิ่ง
ในการทํางานรวมกันเพราะสมาชิกในทีมจะไดปฏิบัติงานอยางสอดคลอง ไมกา วกายซึง่ กันและกัน
ซึ่งจะชวยลดความขัดแยงลงได ขณะเดียวกัน ก็จะไมเกิดความนอยเนื้อต่ําใจในสถานภาพของ
ตนเองวาดอยกวาผูอนื่ โดยพยายามใหทกุ คนยอมรับในบทบาททีแ่ ตกตางกัน และใหทุกคนได
ประจักษวา งานทุกหนาที่มีความสําคัญทัง้ สิ้น ตลอดจนหาแนวทางที่จะใหทุกฝายยอมรับซึ่งกัน
และกันอีกทั้งยอมรับวาทุกฝายมีความสําคัญตอกลุมทั้งสิน้ เปนตนวาใหมีการหมุนเวียนสับเปลีย่ น
บทบาทในการทํางานเพื่อแตละคนจะไดเรียนรู และเขาใจบทบาทของผูอื่นไดอยางแทจริง
5. วิธีการทํางาน กระบวนการทํางานเปนกลุม มีความสําคัญมาก กลาวคือ สมาชิก
ในกลุมทุกคนจะตองมีวธิ ีการทํางานที่ประสานสอดคลองกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งในดานการ
สื่อความหมายที่เหมาะสม มีความเขาใจกันอยางชัดเจน มีการแสดงความคิดเห็น และการ
ตัดสินใจรวมกันของสมาชิกในทีมงาน ตลอดจนการกําหนดกฎเกณฑตาง ๆ โดยมาจากที่ประชุม
ของสมาชิก
6. ระบบการใหรางวัล พฤติกรรมของมนุษยที่แสดงออกทุกวันนี้ นักจิตวิทยาทางดาน
พฤติกรรมศาสตรยืนยันวาพฤติกรรมใดที่ไดรับการเสริมแรง พฤติกรรมนั้นมีแนวโนมทีจ่ ะยังคงอยู
และเขมขนขึ้น ดังนั้นพฤติกรรมใดที่สมาชิกในกลุมแสดงออกแลวไดรับการยอมรับหรือไดรับรางวัล
พฤติกรรมนัน้ ก็มีแนวโนมวาจะเกิดขึ้นอีก แตการใหรางวัลนัน้ ควรเปนวิธกี ารที่สงเสริมการทํางาน

67
เปนทีมนัน่ คือ ควรวางหลักเกณฑอยูบนพื้นฐานการใหรางวัลกลุม แทนที่จะใหในลักษณะทีม่ ุงอยู
ที่ตัวบุคคล
7. บรรยากาศของกลุมเปนสิง่ สําคัญที่จะตองคํานึงถึงในการทํางานรวมกันบรรยากาศ
ของกลุมเปนลักษณะทางจิตวิทยาสําหรับการทํางานรวมกัน ซึง่ จะมีสวนชวยใหสมาชิก ในทีม
สามารถทํางานรวมกันได บรรยากาศในการทํางานจะเปนองคประกอบสําคัญที่สงผลใหงาน ใน
กลุมพบกับความสําเร็จหรือลมเหลว เกิดผลผลิตสูงหรือต่ํา บรรยากาศในการทํางานจะเปนเรื่อง
เกี่ยวกับการรับรูของสมาชิกในกลุมที่เกีย่ วกับเรื่องตางๆ เชนโครงสรางของงานความไววางใจซึง่
กันและกัน การใหความรวมมือชวยเหลือกันระหวางสมาชิกในกลุม ถากลุมมีบรรยากาศในการ
ทํางานดี สมาชิกจะมีความรูสึกไวเนื้อเชือ่ ใจกัน รับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ความรวมมือ
รวมใจก็จะสูงและผลผลิตก็จะสูงตามมา ความขัดแยงภายในกลุม ก็จะนอย การทํางานก็จะไม
ตึงเครียด
สรุปไดวาปจจัยที่มีผลตอการทํางานกลุม ประกอบดวย การเลือกสมาชิก ความเชือ่ ใจ
เปาหมายของกลุม การเขาใจบทบาทของตนและเพื่อนรวมกลุม กระบวนการทํางานกลุม ระบบ
การใหรางวัล และ บรรยากาศของกลุม
การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
การทํางานกลุม ในแตละครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการทํางาน ผูสอนจําเปนจะตองมีการประเมิน
ผลการทํางานของผูเรียน โดยจะสังเกตพฤติกรรมความรวมมือกัน การมีสวนรวมของสมาชิก และ
การแสดงบทบาทของตนอยางถูกตองเหมาะสม ซึง่ วัชรา เลาเรียนดี (2548 : 197 – 198) ไดเสนอ
แนวทางในการประเมินผลดังตอไปนี้
1. การสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ทั้งนอกเวลา และในเวลาปฏิบัติงานกลุม
สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงาน บทบาทสมาชิก วิธกี ารทํางานกลุม การจัดการตั้งสมาชิกกลุม
เปนตน
2. การสอบถาม ซักถามครูที่เกีย่ วของจะตองรู เขาใจพฤติกรรมการสอนในขณะสอน
และในขณะทีค่ รูไมสามารถสังเกตการณทาํ งานกลุมตลอดเวลา
3. การใหผูเรียนประเมินผลตนเอง และประเมินผลการทํางานของกลุม ซึง่ ควรจะ
เปนการประเมินทัง้ ดานเนื้อหาและการรวมมือกันการแสดงบทบาทมีสวนรวมของแตละคนเปนตน
ซึ่งการประเมินผลดังกลาวควรทําทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานกลุม
4. การประเมินดานผลงาน ในการตรวจผลงานของแตละคน จากการปฏิบัติงานกลุม
ผลงานที่ควรตรวจใหคะแนน เชน สมุดจดงาน การรายงานกลุม และชิ้นงานจากการปฏิบัติจริง
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จะเห็นไดวาในการพัฒนาพฤติกรรมการทํางานกลุมนัน้ ครูผูสอนควรเนนการประเมิน
ผลพฤติกรรมของนักเรียนทัง้ ในและนอกเวลาปฏิบัติงาน บทบาทสมาชิก การมีสวนรวม และการ
ประเมินชิน้ งานตาง ๆ เพื่อใหพฤติกรรมดังกลาวเกิดขึน้ กับนักเรียนอยางตอเนื่อง
ประโยชนของการทํางานกลุม
หฤทัย อติชาติพงศ (ม.ป.ป. : 13 , อางถึงใน คคนางค คําณูเอก 2544 : 28 – 29)
กลาวถึงประโยชนของการทํางานกลุมวา
1. ชวยใหเขาใจขบวนการทํางานกลุมรวมกัน แลวนําไปประยุกตใชกับเพื่อนรวมงาน
และนักเรียนในการแนะแนวหมู
2. ชวยใหรูจกั เลือกรูจักวางจุดมุงหมาย และการเสนอแนะ ตลอดจนการประเมินผล
ในการแกปญหาในโครงการที่กระทําและสามารถดําเนินการตามโครงการตอไปไดดี
3. ชวยใหสมาชิก เกิดความรูสกึ ไวตอปฏิกิริยาโตตอบภายในกลุม เพื่อเขาจะไดรับรู
ในเรื่องความรับผิดชอบของหัวหนา ของสมาชิกที่ดี การโตตอบอยางดีจะชวยใหกลุม พัฒนาอยาง
กวางขวางและไดแหลงความรูของแตละคนในกลุม ที่แสดงออกมา
4. ชวยใหคนไดพฒ
ั นาทัง้ ความรูและทักษะในสังคมประชาธิปไตย
ดันน (Dunn 1972 : 154 , อางถึงใน สายวรุณ ทองวิทยา 2539 : 17) ไดกลาววา
การสรางกลุมเล็ก ๆ ทีม่ ีความสัมพันธตอกันในการเรียน จะเปนการปองกันไมไดเด็กมีความรูสึกวา
อยูคนเดียว การทํางานรวมกัน โดยตางฝายตางรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน ชวยกัน
รับผิดชอบในดานการเรียน ดวยความเชื่อมั่นในตนเอง จึงไมเปนภาระหนักเกินไปสําหรับเด็ก
นอกจากนีก้ ารเรียนโดยการทํางานเปนกลุม ยังทําใหรูสึกสนุกสนาน และสรางความสามัคคีขึ้นใน
กลุม ตางวางใจวาแตละคนจะชวยกันสงเสริมใหกลุมมีความกาวหนาขึ้น
นอกจากนีย้ ัง (Young 1972 : 634 , อางถึงใน สายวรุณ ทองวิทยา 2539 : 17 – 18)
ไดอธิบายถึงขอไดเปรียบของการเรียน โดยการใหทาํ งานเปนกลุมไววา
1. ครูมีโอกาสนําพลังกลุม ของนักเรียนมาใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอน ทําให
ครูมีเวลามากขึ้นในการใหความชวยเหลือนักเรียนแตละคน เพราะนักเรียนจะเปนผูอธิบายกระบวนการ
เรียนรูซึ่งกันและกันในกลุมของตนเอง ในขณะที่ครูอธิบายปญหาที่นักเรียนกลุมอื่นสงสัยและแกปญหา
ไมได
2. การทํางานของครูมีความคลองตัวมากขึ้น เพราะเมื่อแบงกลุมนักเรียนแลวแทนที่
ครูจะตองตอบปญหานักเรียน 25 –40 คนทั้งชั้น ก็จะกลายเปนวาครูตอบปญหาของกลุมเพียง
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4 – 5 กลุมเทานั้นปญหาที่จะตองมาถึงครู หรือที่ครูตองอธิบายใหฟง ก็มักจะเปนปญหาที่กลุม
ชวยกันตอบแลวตอบไมไดเทานั้น
3. บรรยากาศในการเรียน จะมีความเปนกันเองมากขึน้ นักเรียนจะรูสกึ สบายใจและ
ไมเครงเครียดเมื่อทํางานรวมกันเปนกลุม
4. ชวยแกนิสัยไมกลาแสดงออกของนักเรียนบางคน เพราะการทํางานรวมกันจะทํา
ใหทกุ คนรูสึกวาตนมีความสําคัญตอกลุมเทา ๆ กัน ความเชื่อมั่นในตนเองจะเริ่มขึ้นภายในกลุม
กอนเพราะนักเรียนสวนใหญจะมีความประหมานอย หรือไมประหมาเลยเมื่อเสนอปญหาที่ของใจ
ของเขาตอกลุม แตจะประหมามากถาเสนอขอของใจตอนักเรียนทัง้ ชัน้
5. การเรียนเปนกลุมจะชวยลดปญหาเกีย่ วกับระเบียบวินยั ของนักเรียน
6. การเรียนเปนกลุมจะเสริมสรางความสามัคคีและการรูจักรับผิดชอบในหนาที่ของ
ตนตอกลุม
7. ฝกใหนกั เรียนเปนผูกวางขวางในการคนควาหาความรูจากแหลงตาง ๆ
8. ฝกใหนกั เรียนรูจักการเสนอแนะ และรูจกั การซักถาม ตลอดจนสงเสริมความคิด
ริเริ่มสรางสรรคใหแกนักเรียนดวย
สรุปไดวา การทํางานกลุมมีประโยชน คือ ทําใหนักเรียนเกิดพัฒนาการทางสังคม คือ
นักเรียนมีโอกาสไดพูดคุยปรึกษาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน อันจะเปนการสราง
ความเชื่อมัน่ ในตนเอง สรางความรับผิดชอบเพื่อนําไปสูความสําเร็จของตนเองและของกลุมตอไป
วิธสี อนโดยใชแผนผังมโนทัศน
แผนผังมโนทัศนมีชื่อเรียกที่ใกลเคียงกันในภาษาอังกฤษหลายคําเชน Concept mapping,
Concept webs , Mind mapping , Memory mapping ,Semantic mapping , Cognitive mapping ,
Conceptual framework, Semantic networking เปนตน สวนในภาษาไทยก็มีชื่อเรียกหลายชื่อเชนกัน
เชน แผนผังมโนทัศน ความคิดรวบยอด สังกัป ผังมโนทัศน แผนผังทางปญญา ผังมโนมติ เปนตน
สําหรับในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจยั ใชคําวา แผนผังมโนทัศน หรือ Concept map
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ความหมายของแผนผังมโนทัศน
มนัส บุญประกอบ (2533 : 26 , อางถึงใน นันทิกานต สุขสําราญ 2545 : 14) ไดให
ความหมายของแผนผังมโนทัศนไววา แผนผังมโนทัศนมีลักษณะเปนแผนภูมิอยางหนึ่ง ที่แสดง
ความสัมพันธระหวางมโนทัศนดวยเสน และคําเชื่อมโยงที่เหมาะสม ทําใหสามารถอานความ
สัมพันธจากแผนภูมินนั้ เปนประโยคหรือขอความที่มีความหมายได
สุนีย สอนตระกูล (2535 : 62 )ไดใหความหมายของแผนผังมโนทัศนไววา หมายถึง
แผนผังที่ใชแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนตาง ๆ อยางมีลําดับขั้น เปนเครื่องมือที่ใชเสนอ
ความคิดและแสดงความสัมพันธของมโนทัศนอยางมีระบบ
สมาน ลอยฟา (2542 : 3) ไดใหความหมายของแผนผังมโนทัศนไววา เปนการ
นําเสนอโครงสรางของความรูในรูปของกราฟฟค แผนผังมโนทัศนนี้ประกอบดวย กลุมมโนทัศน
ตั้งแต 2 มโนทัศนขึ้นไป ซึ่งไดแก มโนทัศนหลักและมโนทัศนรอง ซี่งมโนทัศนนนั้ จะแทนดวยคํา
สําคัญ โดยมีคํา หรือ ขอความเชื่อมโยงมโนทัศนนั้น ๆ และแผนผังมโนทัศนจะตองมีการเชื่อมโยง
มโนทัศนตาง ๆ ดวยเสนและคําที่มีความหมายเพื่อแสดงความสัมพันธ
วิไลพร ธนสุวรรณ (2543 : 7) ใหความหมายวา หมายถึงแผนภูมิหรือแผนภาพที่
แสดงความสัมพันธระหวางกลุมคํามโนทัศน ดวยเสน และคําเชื่อมโยง ที่เหมาะสมทําใหสามารถ
อานความสัมพันธจากผังมโนทัศนเปนประโยค หรือขอความที่มีความหมาย
โนแวค (Novak 1984 :15) ไดใหความหมายของแผนผังมโนทัศนไววาเปนสิ่งที่ใชแทน
ความสัมพันธอยางมีความหมายระหวางมโนทัศนตางๆในรูปของประพจน (Propositions) ตั้งแต
2 มโนทัศนขนึ้ ไปหรือมากกวา ที่เชื่อมโยงโดยคําเชื่อมทีม่ ีตอวิชาในเรื่องหนึ่ง ๆ
คลิเบิรน (Cliburn 1987 : 426) ไดใหความหมายของแผนผังมโนทัศนไววาเปน
เครื่องมือที่ใชแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนตาง ๆ อยางมีลําดับขั้น เปนเครื่องมือที่ใชเสนอ
ความคิดและแสดงความสัมพันธของมโนทัศนอยางเปนระบบ
จากความหมายของแผนผังมโนทัศน ทีก่ ลาวมาขางตนสรุปไดวา แผนผังมโนทัศน
หมายถึง แผนภูมิแสดงความรู ความคิด และความสัมพันธกันอยางมีระบบระหวางมโนทัศนตาง ๆ
คือ มโนทัศนหลัก มโนทัศนรอง และมโนทัศนยอย อยางมีลําดับขัน้ ซึ่งมโนทัศนนนั้ จะมีเสนและ
คําหรือขอความเชื่อมโยงทีเ่ หมาะสมทําใหสามารถอานความสัมพันธจากแผนภาพนั้นเปนประโยค
หรือขอความที่มีความหมายได
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ทฤษฎีการเรียนรูที่เปนพืน้ ฐานในการสรางแผนผังมโนทัศน
ทฤษฎีการเรียนรูที่เปนพืน้ ฐานในการสรางแผนผังมโนทัศน คือ ทฤษฎีการเรียนรูอยาง
มีความหมาย (A Theory of Meaningful Verbal Learning) ของ ออซูเบล (Ausubel 1963 ,
อางถึงใน สุรางค โควตระกูล 2533 : 155 – 157) ทฤษฎีของออซูเบลเนนความสําคัญของการ
เรียนรูอยางมีความเขาใจและมีความหมาย
การเรียนรูเกิดขึ้นไดถาสิ่งที่เรียนรูใหมนนั้ มีความ
สัมพันธโยงกับความรูเดิมของผูเรียน ซึง่ จะทําใหการเรียนนั้นมีความหมาย แตถา ผูเรียนจะตอง
เรียนสิ่งใหมโดยไมเกี่ยวของกับความรูเดิม หรือผูเรียนไมเคยมีพื้นฐานมากอนบางเลยการเรียนรู
ชนิดนัน้ จะไมมีความหมาย เปนการเรียนแบบการทองจํา (Rote Learning) ซึ่งจะทําใหลืมงายและ
ไมสามารถนําไปใชได
ออซูเบล ( Ausubel , อางถึงใน ภัทราภรณ พิทกั ษธรรม 2543 : 29 - 30 ) แบงการ
เรียนรูออกเปน 4 ประเภท คือ
1. การเรียนรูโดยการรับรูอยางมีความหมาย (Meaning Reception Learning) เปน
การเรียนที่ไดรับการสอนสิง่ ใหม ๆ อยางครบถวนแลวผูเรียนนําไปสัมพันธกับความรูเดิมที่มีอยู
2. การเรียนรูโ ดยการรับรูแบบทองจํา ( Rote Reception Learning) เปนการเรียนที่
ผูเรียนไดรับการสอนสิ่งใหม ๆ อยางครบถวนและผูเรียนทองจําไว
3. การเรียนรูโดยการคนพบอยางมีความหมาย (Meaningful Discovery Learning)
เปนการเรียนที่ผูเรียนคนหาคําตอบเองและนําไปสัมพันธกับความรูเดิมที่มีอยู
4. การเรียนรูโดยการคนพบแบบทองจํา (Rote Discovery Learning) เปนการเรียนที่
ผูเรียนคนพบดวยตนเองแตทองจํา
การเรียนรูห รือการคนพบ ถือเปนขั้นแรกของการเรียนรู ถานักเรียนตั้งใจจะใหขอมูลที่
ไดรับมาใหมเกิดความคงทน จําไดนาน จะตองนําไปสัมพันธกับสิง่ ทีร่ ูมากอนแลว ซึ่งจะทําใหเกิด
การเรียนรูอยางมีความหมาย แตถาผูเรียนตั้งใจจะจําขอมูลที่ไดรับใหม โดยไมนาํ ไปสัมพันธกบั
ความรูเดิมจะทําใหเกิดการเรียนรูแบบทองจํา
การนําขอมูลเขาสูโครงสรางของความรู จะใชการดูดซึมเขาไปเปนสวนหนึง่ ของ
โครงสรางความรูเดิม โดยกระบวนการที่เรียกวากระบวนการดูดซึม (Subsumption) ในการเรียนรู
อยางมีความหมายทัง้ ชนิดรับรู และคนพบเมื่อความรูใหมเขาไปเปนสวนหนึง่ ของโครงสรางความรู
แลวยอนหลังถึงสิ่งที่เคยเรียนรูมาแลว หรือถาเปนการเรียนใหมอกี ครั้งจะใชเวลานอยกวาการเริ่ม
เรียนครั้งแรก
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โดยสรุปการเรียนรูอยางมีความหมาย จะเกิดขึ้นเมื่อความรูใหมสามารถเชื่อมกับมโนทัศน
ที่อยูในโครงสรางของความรูเดิมที่มอี ยูในสมองซึง่ ออซูเบลเรียกวา กระบวนการดูดซึม แตถา ไมนาํ
ความรูใหมเขาไปเชื่อมโยงกับความรูเ ดิมที่มอี ยูก็จะเปนการเรียนรูแบบทองจํา
ประเภทของแผนผังมโนทัศน
มีผูนําเสนอไวมากมายหลายรูปแบบ สําหรับการนํารูปแบบกรอบมโนทัศนแตละแบบ
มาใชนนั้ ขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูลองคประกอบตางๆของขอมูลที่มคี วามเหมาะสมกับโครงสราง
ของกรอบมโนทัศน ตลอดจนความตองการของผูใช ในทีน่ ี้ผูวิจยั ขอนําเสนอรูปแบบของ สุวทิ ย–
อรทัย มูลคํา โดยมีลักษณะทีห่ ลากหลายดังตัวอยางตอไปนี้
1. ผังมโนทัศน (Concept Map)
เปนแผนภาพที่แสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศน (Concept) ตาง ๆ เกี่ยวกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางเปนลําดับขั้น เพือ่ ใหเกิดการสรางองคความรูอยางเปนระบบ พัฒนาขึ้น
โดย โจเซฟ ดี โนแวค (Joseph D.Novak) ดังแผนภูมิที่ 3
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ตัวอยาง CONCEPT MAP
มโนทัศนที่ครอบคลุมที่สุด
คําเชื่อม

คําเชื่อม

คําเชื่อม

มโนทัศนรอง

มโนทัศนรอง

มโนทัศนรอง

คําเชื่อม

คําเชื่อม

คําเชื่อม

มโนทัศนแคบ

มโนทัศนแคบ

มโนทัศนแคบ

คําเชื่อม

คําเชื่อม

คําเชื่อม

มโนทัศนที่เฉพาะเจาะจง
ตัวอยาง
วัตถุ / เหตุการณ

มโนทัศนที่เฉพาะเจาะจง
ตัวอยาง
วัตถุ / เหตุการณ

มโนทัศนที่เฉพาะเจาะจง
ตัวอยาง
วัตถุ / เหตุการณ

แผนภูมิที่ 3 ผังมโนทัศน (CONCEPT MAP)
การนําไปใช
1. ใชแสดงความสัมพันธระหวางมโนทัศนหลัก มโนทัศนรอง มโนทัศนยอย
มโนทัศน เฉพาะเจาะจง และตัวอยางตามลําดับใชสรุปหรือสรางองคความรูใหม
2. ใชวิเคราะหเนื้อหาหรืองานตาง ๆ
3. ใชจัดระบบความคิดและความจํา
4. ใชนําเสนอขอมูล
2. แผนที่ความคิด (Mind Map หรือ Mind mapping)
แผนที่ความคิดรูปแบบนี้ ใชแสดงการเชือ่ มโยงขอมูล เกี่ยวกับเรือ่ งใดเรื่องหนึ่ง
ระหวางความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดยอยที่เกี่ยวของสัมพันธกนั พัฒนาขึ้นโดย โทนี
บูซาน (Tony Buzan) ดังแผนภูมิที่ 4
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แผนภูมิที่ 4 แผนที่ความคิด (Mind Map หรือ Mind mapping)
ขั้นตอนการสรางแผนที่ความคิด
1. เริ่มเขียนหรือวาดภาพมโนทัศนหลัก หรือหัวขอเรื่องตรงกึง่ กลางหนากระดาษ
ซึ่งควรใชกระดาษชนิดไมมีเสนและวางกระดาษแนวนอนควรเปนภาพสี
2. เขียนหรือวาดภาพมโนทัศนรองที่สัมพันธกับมโนทัศนหลัก หรือหัวขอเรื่องที่
กระจายออกไปรอบ ๆ มโนทัศนหลัก
3. เขียนหรือวาดภาพมโนทัศนยอย ที่สัมพันธกับมโนทัศนรองแตกออกไปเรื่อย ๆ
โดยเขียนขอความไวบนเสนแตละเสน
4. ใชภาพสื่อความหมายใหมากที่สุด
5. เขียนหรือพิมพคาํ ดวยตัวบรรจงขนาดใหญ
6. เขียนทําทีม่ ีลักษณะเปนหนวย (เปนคําหรือขอความที่มีความหมายในตัวเอง)
7. เขียนคําเหนือเสนและแตละเสนตองเชือ่ มตอกับเสนอื่น ๆ
8. ระบายสีใหทวั่ Mind Map
9. ขณะที่เขียน Mind Map ควรปลอยความคิดใหมีอิสระมากที่สุด
การนําไปใช
1. ใชระดมพลังสมอง
2. ใชรูปหรือสรางองคความรู
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3. ใชวิเคราะหเนื้อหาหรืองานตาง ๆ
4. ใชจดั ระบบความคิดและชวยใหจําไดดี
5. ใชนาํ เสนอขอมูล
3. แผนผังใยแมงมุม (Web Diagram หรือ Spider Map )
แผนผังรูปแบบนี้ใชแสดงในการแยกแยะองคประกอบตาง ๆ ของขอมูล (แผนผัง
แสดงความสัมพันธรูปแบบแมงมุม) ดังแผนภูมิที่ 5
ตัวอยาง Web Diagram แสดงการวิเคราะหหลักสูตร เพื่อการออกแบบหนวย
บูรณาการแบบสหวิทยา

ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาตร

ศิลปะ

ทักษะทาง
สุขภาพ

การ
ออกแบบ
เทคโนโลยี

สาระ

กระบวน
การเรียนรู

ทักษะทาง
ภาษา

กระบวนการขัด
เกลาทางสังคม

การวัดและ
ประเมิน

จริยธรรม

สังคม

ชื่อหนวย

สาระ
คุณลักษณะ
คุณธรรมของกลุม
สาระอืน่ ๆ

อื่น ๆ
สื่อ / แหลง
การเรียนรู

คุณคาของ
ผลงาน
กระบวนการ
คิด ปฏิบัติ

วิทยาศาสตร

คุณลักษณะ คุณธรรม
ประจํากลุมสาระ

วิธีการทาง
ประวัติศาสตร

ผลสัมฤทธิ์

ไทย

การงาน

บริเวณโรงเรียน

แผนภูมิที่ 5 แผนผังใยแมงมุม ( Web Diagram หรือ Spider Map)

หนังสือเรียน

แหลงอาชีพ
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การนําไปใช
1. ใชแสดงการแยกแยะองคประกอบหรือสวนประกอบตาง ๆ ของขอมูล
2. ใชจัดระบบจัดลําดับขอมูลทีม่ ีความสัมพันธกนั ตั้งแตองคประกอบหลักองคประกอบ
รอง องคประกอบยอย หรือตัวอยางตามลําดับ
3. ใชสรุปประเด็นหรือรายละเอียดตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
4. แผนภูมิโครงสรางตนไม (Tree Structure)
แผนผังรูปแบบนี้ แสดงความสัมพันธของเรื่องที่มีความสําคัญลดหลั่นกันเปนชั้น ๆ
หรือบางทอนอาจเรียกผังแสดงความสัมพันธแบบกิ่งไม (Branching Map) มีรูปรางคลายแผนภูมิ
บริหารองคการ นําเสนอโดยการเขียนชือ่ เรื่องไวขางบนหรือตรงกลางแลวลากเสนใหเชื่อมโยงกับ
ความคิดรวบยอดอื่น ๆ ที่สาํ คัญรองลงไปตามลําดับ ดังแผนภูมิที่ 6
สิ่งมีชีวิต
พืช
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ขาว ขาวโพด

สัตว
พืชใบเลี้ยงคู

ออย

ลําไย มะมวง พุทรา

สัตวมีกระดูกสันหลัง

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง

วัว

ปลิง

ชาง

แมว

กุง

หนอน

แผนภูมิที่ 6 แผนภูมิโครงสรางตนไม (Tree Structure)
การนําไปใช
1. ใชสรุปความสัมพันธขององคประกอบหลัก องคประกอบรอง และองคประกอบ
ยอย ของแตละเรื่อง
2. ใชนําเสนอโครงสรางของเรื่องโดยเรียงลําดับความสัมพันธของขอมูลอยางเปนระบบ
3. ใชเปรียบเทียบขอมูลหรือจําแนกประเภทขอมูล
4. ใชสรุปประเด็นสําคัญของแตละเรื่อง
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5. แผนภูมิเวนน (Venn Diagram)
แผนผังรูปแบบนี้ ใชแสดงขอมูลเพื่อใหเกิดความคิดรวบยอด ที่แสดงถึงความ
สัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ของบุคคล สถานที่หรือสิ่งของในลักษณะตาง ๆ ดังดังแผนภูมิที่ 7
5.1 การแสดงความสัมพันธของขอมูลที่เกี่ยวของกัน หรือแสดงลักษณะเปนสวน
หนึง่ ของกันและกัน เชน
ขอมูล
สิ่งมีชีวิต พืช สัตว
พืชใบเลี้ยงเดี่ยว พืชใบเลี้ยงคู
สัตวมีกระดูกสันหลัง สัตวไมมีกระดูกสันหลัง

นําขอมูลจัดเปนแผนผังความคิดแบบ Venn Diagram ไดดังนี้
สิ่งมีชีวิต
พืช
พืชใบเลี้ยงคู

พืชใบเลี้ยงเดีย่ ว

สัตว
สัตวมีกระดูกสันหลัง

สัตวไมมีกระดูกสันหลัง

แผนภูมิที่ 7 แผนภูมิเวนน (Venn Diagram)
5.2 การแสดงลักษณะขอมูลที่ไมเกี่ยวของกัน ดังแผนภูมิที่ 8
ขอมูล
สัตว
สุนัข
รถยนต

พาหนะ
แมว
เรือ
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จัดเปนแผนผังความคิดแบบ Venn Diagram ไดดังนี้
สัตว
แมว

พาหนะ
สุนัข

รถยนต

เรือ

แผนภูมิที่ 8 แผนภูมิเวนน (Venn Diagram) แสดงลักษณะขอมูลที่ไมเกี่ยวของกัน
5.3 การแสดงลักษณะขอมูลที่เหมือนกันและตางกันบางทานอาจเรียก Overlapping Circles Map ดังแผนภูมิที่ 9
สิ่งที่ตางกัน

สิ่งที่ตางกัน

สิ่งที่เหมือนกัน

แผนภูมิที่ 9 แผนภูมิวงกลมทับซอน (Over-lapping Circles Map)
การนําไปใช
1. ใชแสดงความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ของขอมูล
2. ใชแสดงความสัมพันธทเี่ กี่ยวของหรือความไมสัมพันธกนั ของขอมูล
3. ใชแสดงการเปรียบเทียบ
4. ใชแสดงถึงความเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกันของขอมูล
5. ใชแสดงขอมูลที่มีทงั้ ลักษณะความเหมือนกันและตางกันในลักษณะ
Overlapping Map
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6. แผนภูมิขนั้ บันได (Descending Ladder หรือ Time Ladder Map )
แผนภูมิรูปแบบนี้ แสดงความสัมพันธของขอมูล ทีม่ ีลักษณะแสดงลําดับเวลา
กระบวนการหรือขั้นตอนเปนลําดับอยางงาย ๆ ดังแผนภูมิที่ 10
ขั้นที่ 5 ประเมินผล
ขั้น 4 สรุป
ขั้น 3 เรียนรู
ขั้น 2 เกริ่นนํา
ขั้น 1 เตรียมการ

แผนภูมิที่ 10 แผนภูมิขั้นบันได (Descending Ladder หรือ Time Ladder Map)
การนําไปใช
ใชแสดงความสัมพันธของขอมูลที่มีลาํ ดับขั้นตอนหรือ
ตั้งแตตนจนจบ

กระบวนการเปนลําดับ

7. แผนภาพวงจร , แผนภูมิแบบวัฏจักร (Cycle Graph)
แผนภาพรูปแบบนี้ใชแสดงขอมูลที่มีความสัมพันธกนั ระหวางเหตุการณกับระยะ
เวลาที่มีการเรียงลําดับการเคลื่อนไหวของขอมูลลักษณะเปนวงจรที่ไมมีจุดเริ่มตน ณ ที่ใดทีห่ นึ่ง
ดังแผนภูมิที่ 11
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1. น้ําระเหยขึ้นไปในอากาศ

5.

น้ําตามแหลงน้ําไหลลงสูทะเล

2. รวมตัวกันเปนกอนเมฆ

วัฏจักรของน้ํา
4. กลั่นตัวเปนหยดน้ําตกลงมาเปนฝน

3. กอนเมฆเคลื่อนที่ไป

แผนภูมิที่ 11 แผนภาพวงจร , แผนภูมิแบบวัฏจักร (Cycle Graph)
การนําไปใช
ใชแสดงความสัมพันธของขอมูล ที่มีลักษณะเรียงลําดับเปนวงจรหรือวัฏจักรหรือ
ระบบโดยจะใชหัวลูกศรเปนสัญลักษณในการสื่อความหมาย
8. แผนผังการดําเนินงาน (Flowchart Diagram)
แผนภาพรูปแบบนี้ ใชแสดงการเลื่อนไหลของขอมูล ที่มีลกั ษณะมองเห็นกระบวนการ
เปนวงจรทีม่ ีการเลื่อนไหลหลายทิศทาง แตสุดทายก็นาํ ไปสูจุดหมายปลายทางอยางใดอยางหนึ่งที่
ตองการ เชน การวางแผนการดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึง่ โดยมีการจัดระบบขั้นตอนตามลําดับ
ตัวอยาง Flowchart Diagram แสดงการวางแผนการพัฒนาบุคลากร ดังแผนภูมิที่ 12
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ควรมีโครงการพัฒนา
บุคลากรหรือไม

ไมควร

พิจารณาวาบุคลากรมีปญหาดานการ
จัดการเรียนรูหรือไม

ควร

จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร

ทราบไหมวาบุคลากรใน
สถานศึกษาขณะนี้มีปญหา
เรื่องการจัดการเรียนรูวิชาใด

ไมทราบ

สํารวจสภาพการจัดการเรียนรูสถานศึกษา

ไมมี

ระบุรายละเอียดของสภาพปญหานั้น

มีแผนดําเนินโครงการ
หรือยัง

เขียนแผนดําเนินโครงการ

ไมทราบ

ทราบ

มี

ดําเนินงานตามแผนโครงการ

มีแผนดําเนินโครงการ
หรือยัง

ประเมินโครงการ

ทราบ

ปรับปรุงการดําเนินงานและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู

แผนภูมิที่ 12 แผนผังการดําเนินงาน (Flowchart Diagram)
การนําไปใช
เอกลักษณของแผนผังการดําเนินงาน คือ มักจะนําไปใชเสนอเฉพาะขอมูลที่
เกี่ยวของกับการวางแผน โดยมีกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดําเนินงานเปนขั้นตอน ซึง่ การ
วางแผนการทํางานลงใน Flowchart จะชวยใหเกิดความคิดรวบยอดในแผนงานทีว่ างไวอยาง
ชัดเจน และสวนใหญจะนิยมกําหนดสัญลักษณซึ่งเปนกรอบขอความคิด ดังนี้

คําถาม

การตัดสินใจ

การปฏิบัติ
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9. แผนภาพหรือแผนรูปแสดงความสัมพันธ (Matrix Diagram)
แผนภาพรูปแบบนีใ้ ชแสดงขอมูลทีเ่ นนถึงชนิดและความสัมพันธที่สาํ คัญซึ่งกําหนด
ไวเปนแนวตั้งและแนวนอน ซึ่งไดแกการเปรียบเทียบความคลายคลึง หรือความแตกตาง ความ
สัมพันธระหวางเหตุและผลหรือลําดับเวลา เปนตน โดยทั่วไปขอมูลที่จําเปนทั้งหมดจะถูกบรรจุอยู
ในตารางชองสี่เหลี่ยมทําใหสามารถมองเห็นความสัมพันธไดชัดเจน ตัวอยางเชนการจัดตารางเรียน
ดังแผนภูมิที่ 13
เวลา
วัน

09.00 10.00

10.00 11.00

11.00 12.00

12.00 13.00

13.00 14.00

14.00 15.00

15.00 16.00

วันจันทร
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร

แผนภูมิที่ 13 แผนภาพหรือแผนรูปแสดงความสัมพันธ (Matrix Diagram)
การนําไปใช
1. ใชแสดงความสัมพันธของขอมูล ในลักษณะการเปรียบเทียบความคลายคลึง
หรือ ความแตกตางของขอมูล หรือความเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน
2. ใชในการวางแผนการปฏิบัติงาน เชน ตารางปฏิบัติงาน ตารางการฝกอบรม
เปนตน
10. แผนภูมหิ รือแผนผังกางปลา (Fishbone Map)
เปนแผนผังทีน่ ําเสนอขอมูลที่มีประเด็นปญหาหลักแลวเสนอสาเหตุหรือผลตาง ๆ
ที่เปนองคประกอบเกี่ยวของกันโดยนําเสนอเปนแผนผัง ดังแผนภูมิที่ 14
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แผนภูมิที่ 14 แผนภูมิหรือแผนผังกางปลา (Fishbone Map)
การนําไปใช
ใชแสดงความสัมพันธของขอมูล ที่เสนอเปนสาเหตุและผลตาง ๆ ในแตละดาน
เชน ใชสาํ หรับการแกปญหาโดยวิเคราะหสาเหตุและผลหรือวิธีการแกปญหา เปนตน
11. แผนภาพแสดงความสัมพันธของเหตุการณตา ง ๆ (Interval Graph หรือ
Time line)
แผนภาพรูปแบบนี้สามารถใชแสดงความสัมพันธระหวางเหตุการณตา ง ๆ ตาม
ลําดับเวลาโดยกําหนดชวงสเกลของระยะเวลาซึ่งอาจเปนป เดือน สัปดาห วัน ชั่วโมงอยางใดก็ได
สําหรับระยะหางของแตละสเกลเปนเทาไรก็ได ขึ้นอยูกับลักษณะของขอมูลแตทุกชวงของสเกลนั้น
จะตองกําหนดเทาๆกันจากนั้นก็บันทึกขอมูลที่เปนเหตุการณเรื่องราวลงไปตามระยะเวลานัน้ ๆ ซึง่
แผนภาพชนิดนี้มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา Time line ดังแผนภูมิที่ 15
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แผนภูมิแสดงลําดับการสืบสันตติวงศพระมหากษัตริยส มัยกรุงรัตนโกสินทร ( Interval Graph )
2545
2500
2488
2477
2468
2453

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
พระบาทสมเด็จพระอานันทมหิดล (12 ป)
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว (5 ป)
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (15 ป)

2411

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (42 ป)

2394

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (17 ป)

2367
2352

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (27 ป)
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย (15 ป)

2325

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก (27 ป)

2400

2300

แผนภูมิที่ 15 แผนภาพแสดงความสัมพันธของเหตุการณตาง ๆ (Interval Graph หรือ Time line)
การนําไปใช
1. ใชแสดงการจัดลําดับขอมูลตาง ๆ ตามระยะเวลา / ชวงเวลาที่เกิดขึ้น
2. ใชแสดงความสัมพันธทเี่ กี่ยวของกัน ระหวางขอมูลที่เปนเหตุการณเรื่องราว
กับระยะ เวลาที่เกิดขึ้น
3. ใชแสดงเปรียบเทียบเหตุการณหรือสถานการณตาง ๆ ที่เกิดขึน้ ในชวงเวลา
เดียวกัน
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12. แผนภาพแสดงลําดับเหตุการณ (Order Graph , Events Chain)
แผนภาพรูปแบบนี้ เปนแผนภาพที่แสดงความสัมพันธระหวางเหตุการณตาง ๆ
ตามลําดับเวลาคลายคลึงกับ Interval Graph หรือ Time line แตแตกตางกันในสวนที่ Order
Graph ไมไดนําขอมูลดานระยะเวลามาแสดงใหเห็นเปนสเกล ดังแผนภูมิที่ 16
แผนภูมิแสดงลําดับการสืบสันตติวงศพระมหากษัตริยส มัยกรุงรัตนโกสินทร
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ลําดับการสืบสันตติวงศ
พระมหากษัตริยไทย
สมัยรัตนโกสินทร

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

แผนภูมิที่ 16 แผนภาพแสดงลําดับเหตุการณ (Order Graph , Events Chain)
การนําไปใช
ใชแสดงการเรียงลําดับขอมูลโดยสัมพันธกับกอนหลังระยะเวลา หรือ เปนกระบวนการ
ขั้นตอนหรือสัมพันธกนั ในลักษณะตาง ๆ
13. แผนผังแสดงความสัมพันธแบบจําแนกประเภท (Classification Map )
ผังรูปแบบนี้เหมาะกับขอเขียนแบบพรรณนาโวหาร จะแสดงถึงความสัมพันธของ
หัวเรื่อง ตัวอยาง คุณสมบัติ / คุณลักษณะ โดยหัวเรื่องทีก่ ลาวถึงจะอยูบนสุด ตัวอยางและ
คุณสมบัติหรือรายละเอียดสนับสนุนจะโยงลงมาขางลางในหัวเรื่องนัน้ ๆ ดังแผนภูมิที่ 17
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เพลง

เพลงลูกทุง

เพลงลูกกรุง

เพลงสากล

เพลงปูไขไกหลง

หวงรัก

Love me Love my

แผนภูมิที่ 17 แผนผังแสดงความสัมพันธแบบจําแนกประเภท (Classification Map)
การนําไปใช
ใชสําหรับแสดงความสัมพันธของขอมูลที่เปนแบบจําแนกประเภท จะประกอบดวย
หัวเรื่อง ตัวอยางและรายละเอียดสนับสนุนตามลําดับซึ่งมีลักษณะคลายกับแผนผังแสดงความสัมพันธ
แบบโครงสรางตนไม (Tree Structure)
วิธสี อนใหเกิดมโนทัศน
วิชัย วงษใหญ (2537 : 179) เสนอวิธสี อนใหเกิดมโนทัศนไว 4 ขั้น คือ
1. ขอมูลหรือขอเท็จจริงจะเปนปจจัยพืน้ ฐานที่จะบงชี้ใหผูเรียนสังเกตจําแนก ตรวจสอบ
และนํามาประกอบการพิจารณากระบวนการคิดสาระที่แทของขอมูล เพื่อจะนําไปสูการสังเคราะห
เปนลักษณะรวมตอไป
2. มโนทัศน คือกระบวนการเฟนจําแนกของผูเรียนที่สงั เคราะหมาจากขอมูลในขอที่ 1
เชน ลักษณะรวม คุณสมบัติ ประเภท ความจริง แสดงความจริงที่สอดคลองกันรวมทั้งการแสดง
ความเปนเหตุเปนผลกัน
3. ความสัมพันธระหวางมโนทัศนตาง ๆ หรือแนวคิด คือกระบวนการทีผ่ ูเรียนสามารถ
นํามโนทัศนตา งๆมาวิเคราะห และสังเคราะหวามีมโนทัศนใดบางมีความสัมพันธเปนเหตุเปนผลกัน
ซึง่ จะเปนแนวทางสรุปเปนหลักการหรือความรูใหมทเี่ กิดขึ้น
4. หลักการ คือ กระบวนการที่ผูเรียนนําแนวคิดที่สรุปได เปนหลักการในขอที3่
นําไปใชแกปญ
 หา สรางสรรค หรือนําหลักการที่ไดมาตัง้ เปนสมมติฐานเพื่อจะแสวงหาความรูใหม
ตอไปเพื่อจะทําใหกระบวนการสอนนี้แจมชัดขึ้นอีก
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สวนจํานง พรายแยมแข (2534 : 54) กลาววาในการสอนเพื่อใหเกิดมโนทัศนนั้น
ควรจะคํานึงถึงหลักการและวิธีการดังนี้
1. การที่เด็กจะเกิดมโนทัศนหรือใชมโนทัศนไดดีนั้นจะเกิดขึ้นไดอยางชา ๆ ตองอาศัย
เวลานานพอควรไมใชจะเกิดขึ้นภายในเวลาเพียงอาทิตย เดือน หรือป หมายความวาตองมีการ
ฝกฝนกันเรื่อย ๆ ไปอยางสม่าํ เสมอโดยหากําหนดที่แนนอนไมได ดังนัน้ ครูจึงตองเริม่ จากสิง่ งาย ๆ
ที่อยูใกลตัวกอนแลวจึงคอย ๆ ขยายวงกวางใหไกลตัวออกไป
2. ตองคํานึงถึงความพรอมของเด็กทั้งทางกายจิตใจและสติปญญาเปนสําคัญ ถาเด็ก
ขาดความพรอมผลสําเร็จจะไมเกิดขึ้นเลย
3. ตองระลึกไวเสมอวา มโนทัศนจะเกิดขึน้ ได ก็ตอเมื่อมีประสบการณในเรื่องนัน้
มากอนดวยปริมาณที่มากพอคือตองไดเคยเรียนรูมาแลวอยางละเอียดถี่ถวนทุกแงทุกมุม
4. ในการสอนสิง่ ใดก็ตาม ตองมีตัวอยางประกอบใหมากรวมทัง้ การใชอุปกรณประกอบ
การสอนใหเหมาะสมกับบทเรียนนัน้ ๆ
5. พยายามใหนกั เรียนไดรับประสบการณตรง (First hand experience) ใหมากที่สดุ
เทาที่โอกาสจะอํานวย เชน พาเด็กไปศึกษานอกหองเรียนกับสิง่ ที่ตอ งการจะเรียนรูโดยตรง เชน
ตนพืช สัตว หรือเรื่องดิน หิน แร เปนตน
6. ในขณะเดียวกัน สืบเนื่องจากขอ 5 บางครั้งก็จําเปนตองใชประสบการณรอง
(Second hand experience) มาใชในการสอนบางเพื่อใหเด็กเกิดประสบการณกับสิ่งที่ทดแทน
ของจริงบาง เชน หุน จําลอง รูปภาพหรือสัญลักษณแทนสิ่งของตางๆ เพื่อใหสอดคลองกับชีวิต
จริง ๆ ที่คนเราไมสามารถจะสัมผัสกับของจริงไดตลอดเวลา อาจจะพบแตรูปภาพหรือหุนจําลองก็
สามารถที่จะเรียนรูไดดวยวิธีทที่ ําใหเกิดความสัมพันธทางความคิด(Association of Ideas)ขึ้นเอง
7. เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสว นรวมหรือปฏิบัติกิจกรรมตางๆดวยตนเองใหมากที่สดุ
8. สงเสริมใหเด็กรูจักใชความคิดหาเหตุผลอยูเสมอ โดยรูจักสังเกต และแยกแยะ
ลักษณะเฉพาะของสิ่งตาง ๆ ออกมาใหเห็นอยางเดนชัดเจนได (Sense of Discrimination)
9. พยายามขจัดวิธีการบอกหรือบรรยายดวยปากเปลาออกไปใหมากที่สดุ
เพราะ
อาจจะทําใหเด็กเกิดมโนภาพเพื่อสรางมโนทัศนอยางผิดๆไดงาย ซึง่ เราจะพบเห็นอยูเสมอวาผูฟง
ปาฐกถา มักจะสรุปหัวขอสําคัญ (Concept) ไดไมคอยจะตรงกัน ในกรณีของการสอนก็เชนกัน
สรุปไดวา วิธีสอนใหเกิดมโนทัศนนนั้ ผูสอนจะตองฝกใหผูเรียนอาศัยประสบการณซึ่ง
ไดรับการกระตุนจากสิง่ เรา และใชความสามารถในการสังเกต จําแนกประเภทของสิ่งเราทีม่ ี
ลักษณะรวมกันหรือตางกัน จนสามารถนํามาสรุปใหครอบคลุมเนื้อหาที่เรียนใหได
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การสรางแผนผังมโนทัศน
ในการสรางแผนผังมโนทัศน มีหลักการพื้นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรูของออซูเบล 3
ประการ (สุนีย สอนตระกูล 2535 : 80) คือ
1. โครงสรางของความรู (Cognitive Structure) ซึ่งเปนโครงสรางที่อยูในสมองจะมี
การจัดลําดับมโนทัศนที่มีความหมายความทัว่ ไปไปสูมโนทัศนที่แคบลง และมีความเฉพาะเจาะจง
มากขึ้น
2. กระบวนการแยกแยะความแตกตางเชิงกาวหนา (Progressive Differentiation) จาก
หลักการของออซูเบลทีก่ ลาววา การเรียนรูอยางมีความหมาย จะเกิดขึน้ เมือ่ มีการนําความรูไป
สัมพันธกับความรูท ี่มีอยูเดิมเกิดเปนความสัมพันธใหม ดังนัน้ จึงเกิดการเรียนรูอยางไมมีที่สนิ้ สุดจะ
เปนการขยายความรูใหกวางขึน้ จนกลายเปนการแยกแยะความแตกตางเชิงกาวหนาโดยประกอบ
ดวยมโนทัศนที่มีความหมายกวางอยูดา นบนของโครงสรางความรู และมโนทัศนที่มีความเฉพาะ
เจาะจงอยูถ ัดลงมา กระบวนการแยกแยะความแตกตางเชิงกาวหนาจะเพิม่ ขึ้น ถาผูเรียนมีโอกาส
อภิปรายรวมกันและจะทําใหเห็นความเกีย่ วของและความสัมพันธของสิ่งตางๆทีเ่ รียนไดดีขึ้น
3. การประสานสัมพันธเชิงบูรณาการ (Integrative Reconciliation) จากหลักการ
เรียนรูของออซูเบลที่กลาววา การเรียนรูอยางมีความหมายจะเกิดการเชื่อมโยงความรูใหมเขากับ
ความรูเดิมที่มอี ยูกอนดังนัน้ ถาผูเรียนสามารถเชื่อมโยงมโนทัศนทาํ ใหเกิดความสัมพันธใหม และ
เชื่อมโยงระหวางชุดของมโนทัศน จะทําใหเกิดการประสานสัมพันธเชิงบูรณาการของมโนทัศนซึ่ง
ทําใหเกิดการเรียนรูอยางมีความหมายเพิ่มขึ้น
อัลท (Ault 1985 : 38 – 44) ไดเสนอแนะวิธีสรางแผนผังมโนทัศนตามแนวเสนที่
เชื่อมโยงไดอยางมีความหมาย ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเลือกเรื่องที่จะสรางแผนผังมโนทัศน อาจนํามาจากตํารา สมุดจดคํา
บรรยาย คําอธิบายกอนการปฏิบัติการ เริ่มจากการอานขอความอยางนอย 1 ครั้ง แลวระบุ
มโนทัศนที่สําคัญโดยขีดเสนใตคําหรือประโยคที่สาํ คัญ ซึง่ อาจจะเปนวัตถุหรือเหตุการณแลวลอก
มโนทัศนเหลานั้นลงในแผนกระดาษเล็ก ๆ เพื่อสะดวกในการจัดความสัมพันธ
ขั้นที่ 2 จัดลําดับ นํามโนทัศนที่สาํ คัญซึ่งไดเขียนลงในแผนกระดาษเล็กๆ แลวมา
จัดลําดับมโนทัศนที่มีความกวางไปสูมโนทัศนที่มีความเฉพาะเจาะจง
ขั้นที่ 3 จัดกลุม นํามโนทัศนมาจัดกลุม เขาดวยกันโดยมีเกณฑ 2 ขอ คือ
- จัดกลุมมโนทัศนที่อยูในระดับเดียวกัน
- จัดกลุมมโนทัศนที่มีความเกี่ยวของกันอยางใกลชิด
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ขั้นที่ 4 จัดระดับเมื่อจัดกลุมมโนทัศนแลวนํามโนทัศนที่อยูกลุมเดียวกันมาจัดระบบ
ตามลําดับความเกีย่ วของซึง่ ขั้นนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดหรืออาจหามโนทัศนอนื่ มาเพิ่มเติมไดอีก
ขั้นที่ 5 เชื่อมมโนทัศนทมี่ ีความสัมพันธกัน เมื่อจัดระบบมโนทัศนที่สาํ คัญแลวนํา
มโนทัศนที่มีความสัมพันธกนั มาเชื่อมโยงกัน โดยการลากเสนเชื่อมโยงกัน และมีคําเชื่อมระบุ
ความสัมพันธไวทุกเสนและหลังจากใสคําเชื่อมแลวจะสามารถอานไดเปนประโยคเสนที่เชื่อมโยงนี้
อาจเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนชุดเดียวกันหรือเชื่อมโยงระหวางชุดมโนทัศนที่ตางกันได
โนแวค (Novak 1984 : 15) ไดเสนอแนะขัน้ ตอนการสรางแผนผังมโนทัศน ดังตอไปนี้
1. คัดเลือกบทเรียนจากหนังสือที่ไมยากจนเกินไปควรเปนเนื้อหาที่สนั้
ๆ และ
ประกอบดวยมโนทัศนที่ไมมากจนเกินไป
2. วิเคราะหมโนทัศนที่มีความสําคัญ ดวยการเขียนมโนทัศนแตละมโนทัศนลงบน
กระดาษ
3. จัดลําดับ หรือแยกแยะมโนทัศน โดยดูวามโนทัศนใดเปนมโนทัศนทกี่ วางและ
ครอบคลุมมโนทัศนใดเปนมโนทัศนรอง มโนทัศนใดเปนมโนทัศนเฉพาะเจาะจง
4. เรียงลําดับของมโนทัศนใหมโนทัศนทกี่ วางครอบคลุมอยูบนสุด และลดหลั่นลงมา
ดวยมโนทัศนรอง จนกระทัง่ ถึงมโนทัศนเฉพาะเจาะจง
5. เมื่อมโนทัศนถกู จัดวางตําแหนงแลว ใหลากเสนเชื่อมโยงระหวางมโนทัศนตางๆ
จากนั้นหาคําหรือขอความเชื่อมโยงมโนทัศนเพื่อใหมโนทัศนที่จะเชื่อมมีความสัมพันธกนั
6. ตรวจสอบแผนผังมโนทัศนที่สรางเสร็จใหถูกตองตรงกับเนื้อหา
สวนมนัส บุญประกอบ (2542 : 51) แนะนําขั้นตอนการเขียนแผนผังมโนทัศนไวโดยยอ
ดังนี้
1. เลือกหรือคิดหาคํามโนทัศน (คําสามานยนาม หรือวลี) ทีต่ องการใช
2. จัดลําดับความสําคัญของคําในขอที่ 1 ไดแกคํามโนทัศนหลัก คํามโนทัศนรอง
มโนทัศนยอย คํามโนทัศนเจาะจง และตัวอยางตามลําดับ
3. จัดวางคํามโนทัศนแลวเขียนเสนเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคํามโนทัศนเหลานัน้
ไดเปนรางผังมโนทัศนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ตองการ
4. อาจจัดเปนกลุม คํามโนทัศนที่เกีย่ วของกันตามลําดับเหตุผล และ ความถูกตองเชิง
เนื้อหาสาระหรือความรูนนั้ ๆ
5. อาจเขียนคําเชื่อมโยง (คํากริยา หรือวลี) กํากับไวที่เสนเชื่อมโยงตามความจําเปน
และเหมาะสมเพื่อการเขาใจที่ตรงกัน

90
6. ตรวจแกไขความถูกตองของรางแผนผังมโนทัศนอีกครั้งหนึง่ กอนที่จะเขียนจริง
การเขียนแผนผังมโนทัศนของนักการศึกษาแตละทาน มีลักษณะและขัน้ ตอนที่คลายกัน
สรุปไดดังนี้ 1) เลือกเรื่องที่จะสรางแผนผังมโนทัศน แลวระบุมโนทัศนที่สาํ คัญลงในแผนกระดาษ
เล็ก ๆ 2) จัดลําดับ นํามาจัดลําดับมโนทัศนที่มคี วามกวางไปสูม โนทัศนที่มคี วามเฉพาะเจาะจง 3)
จัดกลุม นํามโนทัศนมาจัดกลุมเขาดวยกันโดยมีเกณฑ 2 ขอ คือ จัดกลุม มโนทัศนที่อยูในระดับ
เดียวกัน และจัดกลุม มโนทัศนทมี่ ีความเกีย่ วของกันอยางใกลชิด 4) จัดระดับ นํามโนทัศนที่อยูกลุม
เดียวกันมาจัดระบบตามลําดับความเกี่ยวของ และ 5) เชื่อมโนทัศนทมี่ ีความสัมพันธกนั โดยการ
ลากเสนเชื่อมโยงกัน และมีคําเชือ่ มระบุความสัมพันธไวทกุ เสน และหลังจากใสคําเชื่อมแลวจะ
สามารถอานไดเปนประโยค เสนทีเ่ ชื่อมโยงนี้อาจเชื่อมโยงระหวาง มโนทัศนชุดเดียวกัน หรือเชื่อมโยง
ระหวางชุดมโนทัศนที่ตา งกันได
องคประกอบของแผนผังมโนทัศน
มนัส บุญประกอบ (2542 : 48) กลาววาแผนผังมโนทัศนประกอบดวยสวนสําคัญ ดังนี้
1. คํามโนทัศน ซึ่งอาจเขียนดวยคําสามานยนาม หรือวลี
2. คําเชื่อมโยง มักใชคํากริยาหรือวลี โดยเขียนกํากับไวบนเสนเชื่อมโยง แตบางทีก็
ไมจําเปนตองเขียนกํากับไวเสมอไป
3. เสนเชื่อมโยง ใชลากโยงความสัมพันธระหวางมโนทัศนดวยเสนตรง หรือเสนโคง
บางทีอาจแสดงทิศทางความสัมพันธดวยหัวลูกศรทางเดียวหรือสองทิศทางกํากับไวดวย
คุณลักษณะสําคัญและกฎเกณฑของแผนผังมโนทัศน
บูซาน (Buzan1997 : 59) สรุปคุณลักษณะสําคัญของแผนผังมโนทัศนได 4 ลักษณะ ดังนี้
1. ประเด็นที่สนใจถูกสรางขึ้นภายในตรงกลางภาพ
2. หัวขอหลักของประเด็นอยูรอบภาพตรงกลางทุกทิศทาง เปรียบเสมือนกิ่งกานของ
ตนไม
3. กิ่งกานประกอบดวยภาพ หรือคําสําคัญที่เขียนบนเสนที่โยงใยกัน สวนคําอื่น ๆ ทีม่ ี
ความสําคัญรองลงมาจะถูกเขียนในกิ่งกานที่แตกออกในลําดับตอ ๆ ไป
4. กิ่งกานจะถูกเชื่อมโยงกันในลักษณะที่แตกตางกันตามตําแหนง และความสําคัญ
สวนในดานกฎเกณฑของแผนผังมโนทัศน แบงออกเปน 4 ลักษณะดังตอไปนี้ (Buzan
1997 : 97 - 105)
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1. การเนน (Use Emphasis) ผูสรางแผนผังมโนทัศนจะตองใชการเนนถึงความ
สําคัญของความคิดในแผนผังมโนทัศน โดยผานองคประกอบ ดังนี้
1.1 การใชรูปภาพตรงกลาง และใชสีตั้งแต 3 สีขึ้นไป
1.2 การใชรูปภาพ และคําที่มีมติ ิแตกตางกัน
1.3 การใชคําหรือรูปภาพที่สามารถรับรู เขาใจงาย
1.4 การใชคํา เสน และรูปภาพที่มีขนาดแตกตางกัน
1.5 การเวนระยะหางระหวางองคประกอบตาง ๆ ของแผนผังที่เหมาะสม
2. การเชื่อมโยงสัมพันธ (Use association) ในการสรางแผนผังมโนทัศนตองอาศัย
การเชื่อมโยงความคิดที่ผูสรางสามารถถายทอดออกมาดวยการใชเทคนิคตาง ๆ ดังนี้
2.1 การใชลูกศร เมื่อตองการเชือ่ มโยงความคิดภายในความคิดหลักเดียว หรือ
ระหวางความคิดหลักแตละความคิด
2.2 การใชสีเดียวกันในลักษณะการเชื่อมโยงของความคิด
2.3 การใชรหัส หรือสัญลักษณตาง ๆ ในการแสดงความเชื่อมโยงความคิด
3. มีความชัดเจน (Be clear) แผนผังมโนทัศนตองมีความชัดเจนในประเด็นตอไปนี้
3.1 ใชคําในการแสดงความคิดเพียง 1 คํา ตอ 1 เสนเทานัน้
3.2 เขียนคําทุกคําที่เปนการแสดงถึงความคิดของผูสรางแผนผังมโนทัศน โดยคํา
ที่ใชสั้น กะทัดรัด และตําแหนงบนแผนผังมโนทัศนแสดงถึงความสําคัญ
3.3 เขียนคําเหนือเสน
3.4 ลากเสนใหมีความยาวเทากับความยาวของคํา
3.5 ลากเสนหลักเพื่อเชื่อมโยงรูปภาพตรงกลางกับความคิดหลัก
3.6 แสดงความเชือ่ มโยงเสนแตละเสนกับเสนอื่น ๆ
3.7 ลากเสนหลักใหหนากวาเสนอื่น ๅ
3.8 สรางแผนผังมโนทัศนใหมีลกั ษณะรวมเปนหนึ่งเดียวไมขาดออกจากกัน
3.9 วาดรูปภาพใหมีความชัดเจนมากที่สุดเทาที่เปนไปได
3.10 พยายามวางกระดาษในการสรางแผนผังมโนทัศนใหอยูในแนวนอน
3.11 เขียนคําไมใหกลับหัว
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4. มีการพัฒนารูปแบบของตนเอง แตในขณะเดียวกันจะตองรักษากฎเกณฑพนื้ ฐาน
ของแผนผังมโนทัศนดวย (Develop a personal style while maintaining the mind mapping)
การสรางแผนผังมโนทัศน เปนการแสดงถึงลักษณะความคิด ที่เปนสวนตัวของผูสรางแผนผัง
มโนทัศนแตกต็ องรักษากฎเกณฑพนื้ ฐานของแผนผังมโนทัศนไวใหครบถวน
4.1 แบบแผนผังมโนทัศน (Layout) การสรางแผนผังมโนทัศน จากการใชเทคนิค
ตาง ๆ แลวยังตองอาศัยการวางรูปแบบของแผนผังมโนทัศนที่ดีดวย
4.2 การใชการเรียงลําดับขั้นของการคิด (Use hierarchy) ในการสรางแผนผัง
มโนทัศนตองมีการเรียงลําดับการคิดกอนและหลังในเรื่องตางๆ
4.3 การใชการเรียงลําดับเกีย่ วกับตัวเลข (Use numerical order) การสราง
แผนผังมโนทัศนในงานบางอยาง เชน การพูด การเรียงความ และการตอบขอสอบตองมีลําดับขั้น
ในการเขียน หรือการพูด ตัวเลขเปนสัญลักษณที่จะอางอิงถึงขัน้ ตอนไดเปนอยางดี
สรุปไดวาคุณลักษณะที่สาํ คัญของแผนผังมโนทัศนประกอบดวย4ลักษณะคือ ประเด็น
ที่สนใจถูกสรางขึ้นภายในตรงกลางภาพ หัวขอหลักของประเด็น อยูรอบภาพตรงกลาง ทุกทิศทาง
เปรียบเสมือนกิ่งกานของตนไมกิ่งกานประกอบดวยภาพ หรือคําสําคัญที่เขียนบนเสนที่โยงใยกัน
สวนคําอืน่ ๆ ที่มีความสําคัญรองลงมาจะถูกเขียนในกิง่ กานที่แตกออกในลําดับตอ ๆ ไปกิ่งกานจะ
ถูกเชื่อมโยงกันในลักษณะทีแ่ ตกตางกันตามตําแหนง และความสําคัญสวนกฎเกณฑของแผนผัง
มโนทัศนประกอบดวยการเนน การเชื่อมโยงสัมพันธ ความชัดเจน และมีการพัฒนารูปแบบเปน
ของตัวเอง
ประโยชนของแผนผังมโนทัศน
โนแวค (Novak 1984 : 41 – 54) ไดกลาวถึงประโยชนของแผนผังมโนทัศน ดังตอไปนี้
1. ใชแผนผังมโนทัศน ในการสํารวจความรูพนื้ ฐานของนักเรียน โดยใชสํารวจความรูท ี่
นักเรียนมีมากอนเพื่อนําไปใชในการเตรียมการสอนใหเหมาะสมกับนักเรียน
2. ใชแผนผังมโนทัศนแสดงความสัมพันธของมโนทัศนตางๆ ที่อยูในความคิดของ
นักเรียนซึง่ จะทําใหทราบวานักเรียนกําลังคิดอะไร และกําลังคิดจะทําอะไร เพือ่ ใหบรรลุตาม
เปาหมายทีว่ างไว คลายกับการเดินทางโดยใชแผนที่
3. ใชแผนผังมโนทัศนในการสรุปความหมายจากตํารา ซึ่งจะทําใหประหยัดเวลาในการอาน
ครั้งตอไป และไมเกิดความเบื่อหนายในการอาน
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4. ใชแผนผังมโนทัศนในการสรุปความหมาย จากการปฏิบัติการในหองปฏิบัติการ หรือ
ในการปฏิบัติภาคสนาม แผนผังมโนทัศนจะเปนแนวทางใหแกนักเรียนวาควรจะทําอยางไรบาง
สังเกตสิ่งใดบางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
5. ใชแผนผังมโนทัศน เปนเครื่องมือในการจดบันทึกตาง ๆ ในการวางกรอบมโนทัศน
หลัก หรือขอความสําคัญ แลวนํามาสรางเปนกรอบมโนทัศนจะทําใหจดจํางาย และกรอบมโนทัศน
จะทําใหจับใจความสําคัญไดทั้ง ๆ ที่เปนขอความหรือเรื่องที่ไมคุนเคยมากอน
6. ใชแผนผังมโนทัศนในการวางแผน การเขียนรายงาน หรือการบรรยาย
มนัส บุญประกอบ (2542 : 50 - 51) กลาววา แผนผังมโนทัศนอาจจะเปนเครื่องมืออยางหนึ่ง
ที่ชวยสงเสริมและพัฒนา สุ จิ ปุ ลิ ซึง่ ถือวาเปนหัวใจนักปราชญ ไดดังตอไปนี้
1. “สุ” หมายถึง สาระความรูที่ไดจากการฟงผูรู หรือการอานเอกสาร ตํารา นําสาระความรู
นั้นมายอเปนแผนผังมโนทัศนจะชวยใหเห็นภาพรวมของทัง้ เรื่องได
2. “จิ” หมายถึง การใชความคิด จินตนาการและการคิดวิเคราะห เมื่อตองการคิดถึงเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ใชการระดมความคิดโดยคิดคนเดียว หรือคิดรวมกับเพื่อนแลวเขียนสิ่งที่ คิดได ลงไปบนกระดาษ
โดยไมวิพากษวิจารณ จากนัน้ มองหาความสัมพันธระหวางมโนทัศนตางๆ จัดเปนกลุมแลวเชื่อมโยง
ความสัมพันธอาจนําไปสูแนวความคิดใหม ๆ แตกกิ่งออกไปไดอีก ซึ่งแผนผังมโนทัศนนี้เปนเครื่องมือชวย
ในการจัดระบบความคิดไดเปนอยางดี
3. “ปุ” หมายถึง การถามหรือสัมภาษณบุคคล เพื่อใหไดสารสนเทศที่เปนความรูอยางใด
อยางหนึ่งโดยการเขียนเปนแผนผังมโนทัศนคราวๆ หรือโดยละเอียดไวกอนวาควรจะซักถามหรือสัมภาษณ
ประเด็นใดบาง มีลําดับกอนหลัง และประเด็นที่เชื่อมโยงกันอยางไรบาง
4. “ลิ” หมายถึง การเขียนที่อาจเปนการเขียนโครงรางความคิดเกี่ยวกับบทความหรือการ
สังเคราะหแนวคิด เขียนรายงานเรื่องใดเรื่องหนึง่ แมกระทัง่ การเขียนเรียงความและการเขียนเนื้อหาความรู
เปนบทเปนเลมโดยการระดมความคิดของตนในรูปแผนผังมโนทัศนกอนแลวจึงเขียนเปนประโยค ขอความ
ไดเปนเรื่องราวที่ละเอียดลออมากขึ้น
สมาน ลอยฟา (2542 : 5) ไดกลาวถึงประโยชนของแผนผังมโนทัศน ดังนี้
1. แผนผังมโนทัศน ชวยทําใหโครงสรางของการจดบันทึกในรูปแบบเดิมเปลี่ยนไปอยู
ในรูปของโครงสราง แบบ 2 มิติ
2. แผนผังมโนทัศนที่ดี จะแสดงใหเห็นถึงเคาโครงของเนื้อหาของเรื่องนั้น ๆ โดยแสดง
ใหเห็นถึงขอมูลและแนวคิดที่มีความสัมพันธกันในรูปของกราฟฟค
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3. การบันทึกดวยรูปแบบนี้มีความกระชับ กะทัดรัดกวาการบันทึกในรูปแบบเดิม
ผูเรียนจะเห็นขอมูลเกี่ยวกับเรื่องนัน้ ทัง้ หมด บนกระดาษแผนเดียว เพราะปกติจะใชกระดาษเพียง
หนาเดียวตอการบันทึกหนึง่ เรื่อง
4. เปนการบันทึกในรูปของบูรณาการ และขอมูลไมกระจัดกระจาย
5. เปนการนําเสนอขอมูลและโครงสรางของเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ ใหเห็นไดในภาพรวม
ทั้งหมด ซึง่ นอกจากจะชวยในการพัฒนาความเขาใจในภาพรวมแลว ยังชวยใหสามารถคิดหรือ
มองปญหาทีซ่ บั ซอนไดอยางทะลุปรุโปรง
6. สามารถทบทวนเนื้อหาไดอยางรวดเร็วและงายตอการฟน ฟูความรูใหม เนื่องจากใช
ถอยคํายอโดยเปนการใชคําหรือวลีที่แทนแนวคิด
7. ชวยใหจดจําไดงายรวดเร็ว เพราะเปนการบันทึกดวยสัญลักษณเชิงรูปภาพ มีรูป
สรุปไดวา แผนผังมโนทัศนมปี ระโยชนใน 4 ดาน คือ1) ดานการฟง โดยการสรุปสาระ
ความรูท ี่ไดจากการฟงผูรูหรือการอานหนังสือเอกสารตางๆ 2) ดานความคิดเปนการระดมความคิด
หาความสัมพันธและเชื่อมโยงมโนทัศนตา ง ๆ ทําใหเกิดความคิดที่เปนระบบ 3) ดานการถามโดยการ
เขียนเปนแผนผังมโนทัศนคราว ๆ หรือโดยละเอียดไวกอ น การซักถาม หรือการสัมภาษณ และ 4)
ดานการเขียนเปนการเขียนโครงรางความคิด กอนเขียนเปนเนื้อหาจริง ที่มีความละเอียดลออมากขึน้
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
งานวิจัยที่เกีย่ วของกับวิธสี อนแบบรวมมือกันเรียนรู
งานวิจัยภายในประเทศ
กนกพร แสงสวาง (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และทักษะการทํางานรวมกัน ที่สอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคจิกซอวกับการสอน
ตามปกติในรายวิชา ส 305 โลกของเรา ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา 1) นักเรียนที่ได
รับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคจิกซอวมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกวานักเรียน
ที่ไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนที่ไดรับการสอนโดย
การเรียนแบบรวมมือโดยเทคนิคจิกซอวมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ3) หลังจากนักเรียนไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิคจิกซอว นักเรียนมีพฒ
ั นาการดานทักษะการทํางานรวมกันสูงขึน้ อยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
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กัลยาณี พลศักดิ์ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
กลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรูผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่ไดรับการสอน โดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบ
จิกซอว 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กาํ หนดไวรอยละ 80 2) นักเรียนที่ไดรับการ
สอนโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบจิกซอว 2 เกิดคุณลักษะทีพ่ งึ ประสงคไดแก
การรวมกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล มีความเชื่อมัน่ ในตนเองกลาแสดงออกมี
พฤติกรรมการทํางานกลุม มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม 3) ไดรูปแบบการสอนที่
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแ บบจิกซอว 2
ประกอบดวยการสอน 5 ขัน้ ตอน คือ 1) ขั้นนําเปนการแจงจุดประสงคและทบทวนความรูเดิม 2)
ขั้นสอนครูเสนอประเด็นปญหาที่ตองศึกษาแกนกั เรียน 3) ขั้นตอนการศึกษากลุมยอย 4) ขั้นสรุป
และ 5) ขั้นการทดสอบยอยเพื่อประเมินความกาวหนาของนักเรียนเปนรายบุคคล
จินตนา กิจบํารุง (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรื่อง
ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยและศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียนเรื่องประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย ทีส่ อนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู สูงกวาที่สอนดวย
วิธีสอนตามคูม ือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน
ที่สอนดวยวิธสี อนแบบรวมมือกันเรียนรูมพี ฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับมาก สวนนักเรียนที่
สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู มีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับปานกลาง และจากการ
ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม พบวา นักเรียนทีส่ อนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูมพี ฤติกรรมการทํางานกลุม บอยครั้งกวานักเรียนที่สอนตามคูม ือครู และจาก
การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมประเมินโดยนักเรียนเปนรายบุคคล พบวานักเรียนที่สอน
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีพฤติกรรมปฏิบัติงานกลุมบอยครั้งกวานักเรียนที่สอนตามคูมอื
ครูและนักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีความคิดเห็นวาพวกเขามีความกระตือรือรน
มีความสนุกสนาน ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สวนนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู มี
ความคิดเห็นวาพวกเขามีการแบงกลุมกันทํางาน มีโอกาสซักถามครูไดตลอดเวลา
อารยา กลาหาญ (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต หนวยการเมืองการปกครองของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามคูมือครู ผลการวิจยั พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต หนวยการเมืองการปกครอง ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
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ที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาที่ไดรับการสอน
ดวยวิธีสอนตามคูมือครู อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักเรียนที่ไดรบั การสอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีพฤติกรรมการทํางานกลุม อยูในระดับมาก นักเรียนที่ไดรับการสอน
ดวยวิธีสอนตามคูมือครู มีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับปานกลาง ผลการประเมิน
พฤติกรรมการทํางานกลุมประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูมพี ฤติกรรมการทํางานกลุม บอยครั้ง จากการประเมินพฤติกรรมการทํางาน
กลุมประเมินโดยนักเรียนเปนรายบุคคลพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู มีพฤติกรรมการทํางานกลุม บอยครั้งกวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนตามแนว
คูมอื ครู สวนในดานความคิดเห็นของนักเรียนตอการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรู ปรากฏวานักเรียนรูสึกมีอิสระในการเรียน ไมเครียด ไดรับความรู ประสบการณในการ
เรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เขาใจวิธกี ารทํางานกลุมมากขึ้น มีการทดสอบ การมอบรางวัลทําให
ตั้งใจเรียนสวนนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนตามคูมือครูมีความคิดเห็นวาบรรยากาศในการ
เรียนสนุกสนาน ไดรับความรู ความเขาใจในการทํางานกลุมเพิม่ มากขึ้น
อภิญญา สิงหสมบัติ (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน เรื่อง
สิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย และศึกษาทักษะการทํางานกลุมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู และวิธีสอนตามแนวคูมือครู
ผลการวิจยั พบวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรื่องสิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี 2 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู และวิธีสอนตามแนว
คูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่สอนดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูสูงกวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู และนักเรียนที่สอน
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีทกั ษะการทํางานกลุมอยูในระดับมากสวนนักเรียนที่สอนดวย
วิธีสอนตามแนวคูมือครูมีทกั ษะการทํางานกลุมอยูในระดับปานกลาง
ทิวาพร อุณยเกียรติ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการเรียนรู เรื่องหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่จดั การเรียนรูแบบรวมมือกันศึกษาพฤติกรรม
การทํางานกลุม ของนักเรียน และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน ผลการวิจยั พบวานักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันมีผลการ
เรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนบั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานพฤติกรรมการทํางาน
กลุมพบวานักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุมตลอดเวลารอยละ 83.10 สวนในดานความคิดเห็น
นักเรียนเห็นดวยในระดับมากตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
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แลมป จูดิธ เร (Lamp,Judith Rae 1992 : 28 ) ไดวิจัยถึงผลของการเรียนรวมกัน
เปนกลุมของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 ในวิชาสังคมศึกษา พบวาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียนที่รว มกันเรียนเปนกลุม สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนปกติ และ ยังมีผลตอความ
เชื่อมั่นของนักเรียนอีกดวย
ฮอลิเดย (Holiday Dwight C. 1995 : บทคัดยอ ,อางถึงใน กัลยาณี พลศักดิ์
2543 : 57) ไดศึกษาผลของการสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบจิกซอว 2 ทีม่ ีตอ
ผลสัมฤทธิ์ และความสัมพันธระหวางกลุม ในการเรียนสังคมศึกษาผลการวิจยั พบวาการเรียนแบบ
รวมมือกันเรียนรู ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นไมสง ผลตอเพศแตสงผลตอเรื่อง
อารมณและความรูสึก
แม็ธธิงลี และแวนสิคส (Mattingly ,Vansickle1991 :118 ,อางถึงใน อารยา กลาหาญ
2545 : 70 )ไดทําการศึกษาวิจัยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบจิกซอว II ( Jigsaw II) และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาสังคมศึกษา โดยไดทําการศึกษาวิจยั กับนักเรียนระดับชั้น 9 จํานวน
2 หองเรียน ซึ่งผูวิจยั ไดสุมนักเรียนจํานวน 23 คน ใหไดรับการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบ
จิกซอว II (Jigsaw II) และสุมนักเรียนอีก 22 คน ใหไดรับการสอนแบบดั้งเดิม ผลการวิจัยปรากฏ
วานักเรียนที่ไดรับวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูในแบบจิกซอว II (Jigsaw II)มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวากลุมที่ไดรับการสอนแบบดั้งเดิมอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
มอแกน และบอบเบทท (Morgan and Bobbete 1987 : 30 – 34 , อางถึงใน
อภิญญา สิงหสมบัติ 2545 : 75 ) ไดทาํ การศึกษาเรื่องการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู วิธกี ารทีค่ รู
ใชการจัดสภาพหองเรียน การรวมกลุมทางสังคม และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนในหองเรียนทีม่ ีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูจ ะมีทัศนคติใน
ทางบวกตอวิชาทีเ่ รียน มากกวานักเรียนที่เรียนในหองเรียน ที่ใชวิธีเรียนแบบปกติมากกวา 30 %
และมีผลสัมฤทธิ์สงู กวาแตพฤติกรรมการรับรูการรวมกลุม ทางสังคมไมแตกตางกัน และพบวาครูที่
ไดรับการฝกใหสอนโดยการเรียนแบบรวมมือจะนําวิธกี ารไปใชไดดีกวาครูที่ไมไดรับการฝก
งานวิจัยที่เกีย่ วของกับแผนผังมโนทัศน
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เกษแกว ปวนแดง (2539 : 87 , อางถึงใน ลออ อางนานนท 2542 : 105 - 106)
ไดทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตชั้นประถมศึกษาปที่ 5
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ที่เนนการใชแผนผังมโนมติในการสอน โดยศึกษาเฉพาะกรณี ทีโ่ รงเรียนบานนาหนองทุง จังหวัด
ชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสอนที่เนนการใชแผนผังมโนมติที่มีประสิทธิภาพ นักเรียน
รอยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผานเกณฑความรอบรูที่กําหนดไว คือ รอยละ 70 ของ
คะแนนเต็ม
ลออ อางนานนท (2542 : 105) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความคิดสรางสรรค
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เรื่องสิ่งแวดลอมทางสังคมของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
ที่ไดรับการสอนโดยใชแผนผังมโนทัศนแบบ Concept map และแบบแผนภูมิโครงสรางตนไม
ผลการวิจยั พบวานักเรียนกลุมทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกับนักเรียนกลุม ควบคุม
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 และนักเรียนกลุม ทดลองมีความคิดสรางสรรคภายหลังการ
ทดลองสูงขึน้ อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
ภัทราภรณ พิทักษธรรม (2543 : บทคัดยอ)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ความสามารถดานการคิดวิเคราะหและเจตคติตอวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่
5ที่ไดรับการสอนแบบสืบเสาะหาความรูโดยใชกิจกรรมสรางแผนภูมมิ โนทัศนแบบ Concept map
และแบบแผนภูมิโครงสรางตนไม กับการสอนตามคูมอื ครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการ
สอนแบบสืบเสาะหาความรู โดยใชกิจกรรมสรางแผนภูมิมโนทัศนกบั การสอนตามคูมือครู มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ศิริพร ทุเครือ (2544 : 67) ไดศึกษาผลการเรียนแบบรวมมือโดยใชแผนผังมโนทัศนที่
มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท4ี่ ผลการวิจยั พบวานักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบรวมมือโดยใชแผนผัง
มโนทัศนแบบ Concept map มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนนักเรียนที่ไดรับการสอน
ตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบรวมมือ โดยใช
แผนผังมโนทัศน มีความคงทนในการเรียนรู สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนยั
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ลอนคาริค (Loncaric 1986 : 2006 – A , อางถึงใน นันทิกานต สุขสําราญ 2545 :
27) ไดศึกษาการใชแผนผังมโนทัศนมาเปนวิธีสอนการเรียนวิชาสังคมศึกษา จุดประสงคในการ
ศึกษาคนควาเพื่อศึกษาการใชแผนผังมโนทัศนที่มีตอมโนทัศนทางสังคม โดยแบงนักเรียนออกเปน
กลุมทดลองและกลุมควบคุม และในแตละกลุมไดมีการแบงนักเรียนออกเปนผูท ี่มีความสามารถ
ในการอานระดับสูงและต่ํา โดยใชแบบทดสอบ “Gate – Mac Genetics Reading test” ซึ่งกลุม
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ทดลองจะไดรบั การสอนใหสรางแผนผังมโนทัศนกอนเรียนวิชาสังคม สวนกลุม ควบคุมไดรับการ
สอนสังคมเทานั้น ผลการวิจัยพบวา คะแนนจากแบบทดสอบวิชาสังคมของกลุมทดลอง และกลุม
ควบคุมมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ ทั้งนักเรียนที่มีความสามารถในการอาน
ระดับสูงและระดับต่ํา ซึ่งสรุปไดวาการสรางแผนผังมโนทัศนชวยใหนักเรียนเกิดมโนทัศนในการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาและเปนประโยชนตอ นักเรียนที่มคี วามสามารถในการอานสูงและต่ํา และ
แผนผังมโนทัศนสามารถนําไปใชในวิชาตาง ๆ ทุกระดับ
แมคเคลน ( McClain 1986, อางถึงใน ยุวธิดา คําปวน 2545 : 32 ) ไดศึกษาเกีย่ วกับ
การนําเทคนิคแผนผังทางปญญามาใชในการอธิบายโครงสรางของเนือ้ หาวิชากอนทําการสอน ซึ่ง
ทําการศึกษากับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
พบวาเทคนิคแผนผังทางปญญาชวยใหนักเรียน
เขาใจมโนทัศนไดดีขึ้น รวมทั้งยังพบวามีสวนชวยในการจดบรรยาย พัฒนาคุณภาพในการระดม
สมองของนักศึกษา ทําใหการจดบันทึกชัดเจน นักศึกษามีความคิดที่เปนอิสระมากขึ้น รวมทั้งยัง
ชวยเพิ่มความเขาใจดวยซึง่ ถือวาเปนการพัฒนาความคิดสรางสรรคของแตละบุคคลไดดีอีกดวย
สรุปไดวาวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู กับวิธีสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน ชวยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนใหสงู ขึน้
เกิดพฤติกรรมการทํางานกลุม อยูในระดับมาก
บรรยากาศการเรียนเปนไปดวยความสนุกสนาน นักเรียนมีความรับผิดชอบ และเชือ่ มั่นในตนเอง
สูงขึ้น เพิ่มความเขาใจในบทเรียน และชวยทําใหนกั เรียนเกิดความคิดสรางสรรคอีกดวย
จากการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)
วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุมสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และหลักสูตรสถานศึกษา จะเห็นไดวา การที่จะพัฒนาผูเรียนใหมี
ศักยภาพ คือเปนคนดี คนเกง และมีความสุขทั้งกายและใจนั้น ผูสอนตองจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเ รียนเปนสําคัญที่สุด ใชเทคนิควิธีสอนทีห่ ลากหลายเนนใหนกั เรียนไดรวมทํากิจกรรมใหมาก
การฝกใหนักเรียนไดทํางาน ไดรวมกิจกรรมในการเรียน เปนการเปดโอกาสใหนกั เรียนไดฝกใช
ความคิด มีความรับผิดชอบ และรูจักทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปนจริง
ที่วา คนเราตองอยูรวมกันเปนกลุมสังคม สําหรับวิชาประวัติศาสตรซึ่งเปนวิชาที่เปนเรื่องหางไกล
จากตัวนักเรียนและมีเนื้อหาที่ตองจดจํามาก วิธกี ารสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เปนรูปแบบหนึ่งที่
ชวยใหการเรียน การสอน พบกับบรรยากาศแหงความสําเร็จ ดังงานวิจัยจํานวนมากกลาววาวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูสง ผลใหนักเรียนมีผลการเรียนรูที่สูงขึน้ พัฒนาทักษะการทํางานรวมกัน
และทักษะทางสังคมของผูเรียน อีกทัง้ เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน
อีกดวย ประกอบกับการทีจ่ ะทําใหความคิดของนักเรียนเปนระบบระเบียบ มีความคิดสรางสรรค
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มองเห็นความสัมพันธของสิง่ ตาง ๆ ไดชัดเจนขึ้น สะดวกในการเรียกออกมาใช และกอใหเกิดการ
เรียนรูที่มีความหมายตอผูเรียนไดนนั้ จําเปนตองใชแผนผังมโนทัศน เขามาบูรณาการกับการเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรู ในการเรียนการสอนดังกลาวอันจะเปนการพัฒนาผลการเรียนรูของผูเรียน
ตอไป ซึ่งมีขนั้ ตอนการสอนดังนี้ 1. ขัน้ นํา 2. ขั้นสอน 3. ขั้นศึกษากลุมยอย 4. ขัน้ รายงาน
และการทดสอบยอย และ 5. ขั้นประเมินผล สรุป และมอบรางวัล
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่องการพัฒนาผลการเรียนรูเ รื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน เปนการ
วิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีแบบแผนการวิจยั แบบ Pre Experimental
Design แบบกลุมเดียวสอบกอนและหลัง ( One Group Pretest Posttest Design ) มีนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 270 คน เปน
หนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ซึ่งมีรายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 – 5/6 ของโรงเรียน
อนุบาลสุธธี ร ซึ่งกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 270 คนจาก 6 หองเรียน
โดยคุณลักษณะของประชากรในแตละหองเรียนมีทงั้ เกง ปานกลาง และออนคละกัน
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/1 ที่กําลังศึกษาอยูใน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 ของโรงเรียนอนุบาลสุธธี ร จํานวน 48 คนซึ่งไดมาโดยวิธกี ารสุม
หองเรียนดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับฉลาก
เนื้อหา
เนื้อหาทีน่ าํ มาสรางเปนแผนการจัดการเรียนรู เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา
นํามาจากเนื้อหาวิชาสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ตาม
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 ชวงชัน้ ที่ 2 ครอบคลุมเนื้อหาในดานการ
สถาปนาอาณาจักร การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 และบุคคลสําคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยา
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ระยะเวลา
ในการวิจัยครัง้ นี้ผวู ิจัยดําเนินการวิจัยดวยตนเอง โดยใชแผนการจัดการเรียนรูจาํ นวน
10 แผน แผนละ 50 นาที ใชเวลาในการจัดการเรียนรู 10 คาบ สัปดาหละ 5 คาบ รวม
ระยะเวลาในการทดลอง 2 สัปดาห ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548
แบบแผนการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นี้เปนการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผูวิจยั ได
ดําเนิน การทดลองโดยใชแบบแผนการวิจัยแบบ Pre Experimental Design แบบกลุมเดียวสอบ
กอนและหลัง ( One Group Pretest Posttest Design ) (Tuckman 1999 : 160) มีแบบแผนการ
วิจัย ดังนี้
T1

X

T2

สัญลักษณที่ใชในแบบทดลอง
T1 แทน การทดสอบกอนทําการทดลองสอน (Pretest)
X แทน การสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูร วมกับการใชแผนผังมโนทัศน
T2 แทน การทดสอบหลังทําการทดลองสอน (Posttest)
เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
จํานวน 10 แผน ประกอบดวยขั้นตอนการสอนดังนี้ 1) ขั้นนํา 2) ขั้นสอน 3) ขั้นศึกษากลุม ยอย
4) ขั้นรายงานและการทดสอบยอย และ 5) ขั้นประเมินผล สรุป และมอบรางวัล
2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา จํานวน 1 ฉบับ
เปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ ขอละ 1 คะแนน และแบบทดสอบอัตนัย
โดยใชแผนผังมโนทัศน จํานวน 2 ขอ ขอละ 5 คะแนน รวมจํานวนขอสอบ 22 ขอ รวมคะแนน
ทั้งหมด 30 คะแนน
3. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ที่ประเมินโดยครู ดานการยอมรับฟงความ
คิดเห็นกันและกัน การสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม – ตอบ การพูดใหกําลังใจสนับสนุนความ
คิดเห็นเพื่อน ความใสใจตัง้ ใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน
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4. แบบสอบถามความคิดเห็น ตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผัง
มโนทัศนจาํ นวน 1 ฉบับเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 3 ระดับ
จํานวน 10 ขอ สอบถามในดานบรรยากาศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู และดานประโยชนที่ไดรับ
จากวิธีสอน
ขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. การสรางแผนการจัดการเรียนรู เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน ทั้งหมด 10 แผนมีขั้นตอนการสรางแผนการ
จัดการเรียนรูด ังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับเรื่อง หลักสูตร จุดประสงค คําอธิบาย
รายวิชา เนื้อหาวิชาสังคมศึกษา สาระที่ 4 ประวัติศาสตร สาระยอย 4.3 เรื่องชาติไทย เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู วิธีสอนโดยใชแผนผังมโนทัศน
1.2 นําวิธีการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู มาบูรณาการกับ
วิธีสอนแบบแผนผังมโนทัศนเปนวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูรว มกับการใชแผนผังมโนทัศน
ตารางที่ 9 กําหนดการสอน หนวยที่ 3 ชาติไทย เรือ่ งประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา จํานวน
10 แผน รวมเวลา 10 คาบ
แผนที่
เนื้อหา
1
การสถาปนา
อาณาจักรและ
สถาบัน
พระมหากษัตริย
2

ราชวงศตาง ๆ ใน
สมัยอยุธยา

จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาได
2. วิเคราะหสาเหตุที่พระเจาอูทองเลือกกรุงศรีอยุธยาเปน
ราชธานีได
3. อธิบายลักษณะสถาบันกษัตริยที่เปลี่ยนแปลงไปจากสมัย
สุโขทัยได
บอกชื่อราชวงศทั้ง 5 ของอยุธยา พรอมทั้งยกตัวอยาง
พระมหากษัตริย และพระราชกรณียกิจ ที่เดน ๆ ของ
พระมหากษัตริยบางพระองคได

เวลา
1 คาบ

1 คาบ
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ตารางที่ 9 (ตอ)
แผนที่
เนื้อหา
จุดประสงคการเรียนรู
3
การปกครองสมัย 1. วิเคราะหสาเหตุที่ทําใหโครงสรางการปกครองสมัย
อยุธยาตอนตน
อยุธยาตอนตนมีการเปลี่ยนแปลงได
2. อธิบายลักษณะการปกครองสมัยอยุธยาตอนตนได
4
การปกครองสมัย 1. วิเคราะหสาเหตุที่ทําใหโครงสรางการปกครองสมัย
อยุธยาตอนกลาง อยุธยาตอนกลางและตอนปลายมีการเปลี่ยนแปลงได
และตอนปลาย
2. อธิบายลักษณะการปกครองสมัยอยุธยาตอน กลาง
และตอนปลายได
3. เปรียบเทียบการปกครองสมัยอยุธยาตอนตน
ตอนกลาง และ ตอนปลายได
5
เศรษฐกิจ และ
1. อธิบาย และบอกปจจัยของความเจริญรุงเรืองทาง
สังคมสมัยอยุธยา เศรษฐกิจของอยุธยาได
2. อธิบายลักษณะสภาพสังคมสมัยอยุธยาได
6
การเสียกรุงศรี
วิเคราะหสาเหตุการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 พรอม
อยุธยาครั้งที่ 1
เสนอแนะวิธีปอ งกันได
และการประกาศ
อิสรภาพ
7
การเสียกรุงศรี
1. วิเคราะหสาเหตุการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พรอม
อยุธยาครั้งที่ 2
เสนอแนะวิธีปอ งกันได
และการประกาศ 2. เปรียบเทียบการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และ
อิสรภาพ
ครั้งที่ 2 ได
8
ประวัติสมเด็จ
1. อธิบายประวัติและผลงานของสมเด็จพระบรม
พระบรมไตร
ไตรโลกนาถและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได
โลกนาถ และ
2. วิเคราะหไดวาผลงานของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
สมเด็จพระ
และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีผลตอประเทศชาติและ
นเรศวรมหาราช ตัวเราอยางไร

เวลา
1 คาบ

1 คาบ

1 คาบ

1 คาบ

1 คาบ

1 คาบ
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ตารางที่ 9 (ตอ)
แผนที่
เนื้อหา
9 ประวัติสมเด็จ

10

จุดประสงคการเรียนรู

1. อธิบายประวัติและผลงานของสมเด็จพระนารายณ
พระนารายณ และ และ พระยาโกษาธิบดี (ปาน)ได
พระยาโกษาธิบดี
2. วิเคราะหไดวาผลงานของสมเด็จพระนารายณ และ
(ปาน)
พระยาโกษาธิบดี (ปาน) มีผลตอประเทศชาติและ
ตัวเราอยางไร
ประวัติชาวบาน
1. อธิบายประวัติและผลงานของชาวบานบางระจัน
บางระจัน และ พระ และพระยาพิชยั ดาบหักได
ยาพิชัยดาบหัก
2. วิเคราะหไดวาผลงานของชาวบานบางระจัน และ
พระยาพิชัยดาบหักมีผลตอประเทศชาติและ ตัวเรา
อยางไร
3. ตระหนักและภูมิใจในประวัติและผลงานของบุคคล
สําคัญ และนําไปใชเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิตใน
เรื่องความรักชาติ และความเสียสละ

เวลา
1 คาบ

1 คาบ

1.4 เสนอแผนการจัดการเรียนรูด วยวิธีสอนแบบรวมมือกับการเรียนรู รวมกับการ
ใชแผนผังมโนทัศนตออาจารยผูควบคมวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณาความถูกตองในดานลําดับขัน้ ตอน
ความเหมาะสมของกิจกรรม ความยากงายในการใชเนื้อหาและความถูกตองของใบงาน ตลอดจน
เกณฑการประเมินใบงาน และการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูท ี่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนสังคมศึกษา 1 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผล 1 ทาน
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอน 1 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใชและการประเมินผล แลวนําขอมูลความคิดเห็นมาหาคา
ดัชนีความสอดคลองของของเครื่องมือ (Index of Item Objective Congruence : IOC ) โดย
กําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
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ใหคะแนนเทากับ + 1 เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูน ั้นมีความเหมาะสม
ใหคะแนนเทากับ 0 เมื่อไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนนั้ มีความเหมาะสมหรือไม
ใหคะแนนเทากับ - 1 เมือ่ แนใจวาแผนการนั้นจัดการเรียนรูไมมีความเหมาะสม
IOC =

ΣR

N
IOC แทน ดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูท สี่ รางขึ้น
ΣR
แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
N
แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ
คาดัชนีความสอดคลองที่คํานวณไดมีคา เทากับ 1.00 ซึง่ คามากกวา 0.50 ขึน้ ไปแสดงวา
เนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรูมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค
1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูท ี่ปรับปรุงแกไข ตามขอเสนอแนะของผูเชีย่ วชาญมา
แกไขเรื่องความเหมาะสมของภาษาและความถูกตองของเนื้อหา
1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูท ี่สราง หาประสิทธิภาพ ดวยการทดลองใชกบั
นักเรียนเปนรายบุคคล (Individual Tryout) โดยทดลองใชกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5/2
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จํานวน 3 คน ประกอบดวยนักเรียนเกง 1 คน ปานกลาง 1 คน และออน 1 คน
โดยพิจารณาผลการเรียนรูจากการทดสอบวิชาสังคมศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 ที่มี
ระดับผลการเรียน เกง ปานกลาง ออน โดยการสุมอยางงาย ดวยการจับฉลาก จากผลการเรียน
ระดับเกง คะแนน 80 – 100 คะแนน จํานวน 1 คน ระดับคะแนนปานกลาง คะแนน 70 – 79
คะแนน จํานวน 1 คน และระดับคะแนนออน คะแนน 60 – 69 จํานวน 1 คน ที่ยงั ไมเคยเรียนใน
เนื้อหาทีจ่ ะสอนมากอน พิจารณาในเรื่องของความเขาใจ ความสามารถในการจับใจความและ
สรุปใจความสําคัญ ออกมาในรูปของการสรางแผนผังมโนทัศน โดยผูว ิจัยตองอธิบายจุดประสงค
วิธีการเรียน และสังเกตพฤติกรรมการทํางานของผูเรียนอยางใกลชิด ตรวจใบงาน แบบฝกหัด
และแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พรอมทัง้ สอบถามความเขาใจและความคิดเห็นของผูเ รียน
ที่มีตอแผนการจัดการเรียนรูในดานการยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน การสงเสริมกระตุนใหเพื่อน
ถาม – ตอบ การชวยเหลือพูดใหกําลังใจสนับสนุนความคิดเห็น ความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน
แลวนํามาปรับปรุงแกไขขอความ เนื้อหาใหมีความชัดเจนและนาสนใจ เชน ใบงาน หรือใบความรู
ไมชัดเจน เนือ้ หาเขาใจยาก ใชภาษาไมเหมาะกับผูเรียน ไดคา E 1 / E 2 เทากับ 61.33 / 65.33
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1.8 นําแผนการจัดการเรียนรูท ี่ปรับปรุงแลว ไปทดลองสอนกับนักเรียนกลุม เล็ก
(Small Group Tryout) โดยทดลองใชกบั นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนอนุบาลสุธีธรที่
ไมใชกลุม ตัวอยาง จํานวน 9 คน ประกอบดวยนักเรียนเกง 3 คน ปานกลาง 3 คน และออน 3 คน
โดยพิจารณา ผลการเรียนรูจากการทดสอบวิชาสังคมศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 ที่
มีระดับผลการเรียน เกง ปานกลาง ออน โดยการสุม อยางงาย ดวยการจับฉลาก จากผลการเรียน
ระดับเกง คะแนน 80 – 100 คะแนนจํานวน 3 คน ระดับคะแนนปานกลาง คะแนน 70 – 79
คะแนน จํานวน 3 คน และระดับคะแนนออน คะแนน 60 – 69 คะแนน จํานวน 3 คน ทีย่ งั ไมเคย
เรียนในเนื้อหาที่จะสอนมากอน พิจารณาในเรื่องของความเขาใจ ความสามารถในการจับใจความ
และสรุปใจความสําคัญออกมาในรูปของการสรางแผนผังมโนทัศน โดยผูวิจัยตองอธิบายจุดประสงค
วิธีการเรียนและสังเกตพฤติกรรมการทํางานของผูเ รียนอยางใกลชิด ตรวจใบงาน แบบฝกหัด และ
แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พรอมทัง้ สอบถามเขาใจ และความคิดเห็นของผูเ รียนที่มตี อ
แผนการจัดการเรียนรู ในดานการยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน การสงเสริมกระตุน ใหเพื่อน
ถาม – ตอบ การชวยเหลือ พูดใหกาํ ลังใจสนับสนุนความคิดเห็น ความ ใสใจตัง้ ใจปฏิบัติกิจกรรม
รวมกัน แลวนํามาปรับปรุงแกไขเกีย่ วกับเนื้อหาสาระ ภาษาที่ใชขนั้ ตอนการจัดกิจกรรมและเวลาวา
เปนไปตามกําหนดไวหรือไมแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมอีกครั้ง ซึ่งในขั้นนี้ไดคาประสิทธิภาพ
E 1 / E 2 เทากับ 72.67 / 74.78
1.9 นําแผนจัดการเรียนรู ที่ปรับปรุงหลังจากทดลอง กับนักเรียนกลุม เล็กแลวไป
ทดลองกับกลุม ใหญ (Field Tryout) โดยนําไปทดลองใชกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5/3
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จํานวน 48 คน ประกอบดวยนักเรียนเกง ปานกลาง และออนคละกัน โดย
ดําเนินการทดลองเชนเดียวกับกลุมเล็ก เพื่อศึกษาปญหา และขอบกพรองตางๆ อีกครั้ง และหา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูตามเกณฑ 80 / 80 ซึ่งในขั้นนี้ไดคาประสิทธิภาพ E 1 / E 2
เทากับ 81.02 / 84.17
80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนดวยแผนการ
จัดการเรียนรูแ บบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลีย่
จากการทําแบบทดสอบระหวางเรียนในแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน โดยคิดเปนคาไมต่ํากวา
รอยละ 80
80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนดวยแผนการ
จัดการเรียนรูแ บบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ย
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จากการทําแบบทดสอบทายบทเรียนในแผนการจัดการเรียนรูแตละแผน โดยคิดเปนคาไมต่ํากวา
รอยละ 80
1.10 นําแผนการจัดการเรียนรู มาปรับปรุงแกไขในเรื่อง การสะกดคํา เนือ้ หาใน
ใบความรู และขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมใหกระชับถูกตองและเขาใจงายขึ้นแลวนําไปใชจริงกับ
กลุมทดลอง ดังแผนภูมิที่ 18
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ขั้นที่ 1

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ขั้นที่ 2

นําวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมาบูรณาการรวมกับวิธีสอนแบบแผนผังมโนทัศน
เปนวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน

ขั้นที่ 3

สรางแผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน จํานวน 10 แผน
เสนอแผนการจัดการเรียนรูตออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

ขั้นที่ 6

ขั้นที่ 7

นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญดานภาษา ดานเนื้อหา ดานการวัดผล
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง ไดเทากับ 1.00
เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข
นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2
จํานวน 3 คน เพื่อหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล แลวนํามาปรับปรุงแกไข

ขั้นที่ 8

นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2
จํานวน 9 คน เพื่อหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก แลวนํามาปรับปรุงแกไข

ขั้นที่ 9

นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 /3
จํานวน 48 คน เพื่อหาประสิทธิภาพแบบกลุมใหญ แลวนํามาปรับปรุงแกไข

ขั้นที่ 10

นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 18

ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใช
แผนผังมโนทัศน
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2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 เพื่อใชเปนแบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน เปนขอสอบปรนัยแบบ
เลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ ถาตอบถูกให ขอละ 1
คะแนน และถาตอบผิด หรือไมตอบ ใหขอละ 0 คะแนน รวม 20 คะแนน และแบบทดสอบอัตนัย
โดยใชแผนผังมโนทัศน จํานวน 2 ขอ ขอละ 5 คะแนน รวม 10 คะแนน รวมจํานวนขอสอบทั้งฉบับ
22 ขอ รวม 30 คะแนน ซึง่ เกณฑการใหคะแนน ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 เกณฑการใหคะแนนการสรางแผนผังมโนทัศน
เกณฑการใหคะแนน
1. เนื้อหา
•
ถูกตองและครอบคลุมรายละเอียดที่สาํ คัญทั้งหมด
•
ถูกตองแตยังไมครอบคลุมรายละเอียดทัง้ หมด

คะแนน
2 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

2. รูปแบบการนําเสนอ
•
เขาใจงาย สอดคลองกับเนื้อหา และมีความคิด
สรางสรรค
•
มีองคประกอบสมบูรณอยางนอย 2 อยาง

2 คะแนน
2 คะแนน

3. ความเชื่อมโยง
•
มีความเชื่อมโยงระหวางมโนทัศน
•
ขาดความเชื่อมโยงระหวางมโนทัศน

1 คะแนน
1 คะแนน
0 คะแนน

1 คะแนน

สําหรับขั้นตอนการสรางเครือ่ งมือมีขั้นตอนดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 4.3 ชาติไทย
ชวงชัน้ ที่ 2 ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
2.2 ศึกษาทฤษฎีหลักการและวิธกี ารสรางแบบทดสอบแบบปรนัย และแบบ อัตนัย
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2.3 วิเคราะหเนื้อหา และจุดประสงคโดยพิจารณาจาก มาตรฐานการเรียนรู
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง ใหครอบคลุมเนื้อหาเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา
2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และแบบอัตนัย จํานวน 2 ขอ รวมขอสอบทั้งหมด 22 ขอ
โดยผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของบลูม (Bloom) โดยกําหนดพฤติกรรมที่ตองการวัด เปน 6 ดาน
คือดานความรูความจํา ดานความเขาใจ ดานการนําไปใช ดานการวิเคราะห ดานการสังเคราะห
และดานการประเมินคา ดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11

การวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องประวัตศิ าสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 จําแนกตามจุดประสงค และพฤติกรรมที่
ตองการวัดตามแนวคิดของบลูม

1. รูและเขาใจ
เกี่ยวกับการตั้ง
อาณาจักรอยุธยา
ทั้งดานการเมือง
การปกครอง
เศรษฐกิจ และ
สังคม โดยสังเขป

2. ระบุเหตุการณ
สําคัญใน
ประวัติศาสตร
อยุธยาที่มีผลตอ
การเปลี่ยน แปลง
และความเจริญ
รุงเรืองในสมัย
อยุธยา

1. วิเคราะหสาเหตุที่พระเจาอูทองเลือก
กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีได
2. เขาใจลักษณะสถาบันกษัตริยที่
เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยกรุงสุโขทัย
3. บอกชื่อราชวงศทั้ง 5 ราชวงศของ
อยุธยา พรอมทั้งยกตัวอยางพระมหา
กษัตริยและพระราชกรณียกิจที่เดน ๆ
ของพระมหากษัตริยบางพระองคได
4. เขาใจลักษณะการปกครองสมัย
อยุธยาตอนตน
5. เขาใจสาเหตุที่ทําใหโครงสรางการ
ปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง และตอน
ปลายมีการเปลี่ยนแปลงได
6. เปรียบเทียบการปกครองสมัยอยุธยา
ตอนตน ตอนกลางและตอนปลายได
7. อธิบายและบอกปจจัยของความ
เจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจของอยุธยาได
8. เขาใจลักษณะสภาพสังคมสมัย
อยุธยา
1. วิเคราะหสาเหตุการเสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งที่ 1 ได
2. วิเคราะหสาเหตุการเสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งที่ 2 ได
3. เปรียบเทียบการเสียกรุงศรีอยุธยา
ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 และสามารถ
เสนอแนะวิธีปองกันการตกเปนเมืองขึ้น
ของชาติอื่นได

1

รวม

ประเมินคา

สังเคราะห

วิเคราะห

นําไปใช

จุดประสงคการเรียนรู

ความเขาใจ

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง

ความรู ความจํา

ประเภทของขอสอบ

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

2

2

2

2

1

1
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ตารางที่ 11 (ตอ)

รวม

หมายเหตุ

รวม

ประเมินคา

สังเคราะห

1. อธิบายประวัติพรอมทั้งวิเคราะห
ผลงานของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได
2. อธิบายประวัติพรอมทั้งวิเคราะห
ผลงานของสมเด็จพระนารายณมหาราช
และ พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ได
3. อธิบายประวัติพรอมทั้งวิเคราะห
ผลงานของชาวบานบางระจันและพระยา
พิชัยดาบหักได
4. ภาคภูมิใจในประวัติและผลงานของ
บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยา และสามารถ
เลือกเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต

วิเคราะห

3. เห็นคุณคาและ
ภาคภูมิใจในประวัติและ
ผลงานของบุคคลสําคัญ
ในสมัยอยุธยาที่มตี อการ
พัฒนาชาติไทย

นําไปใช

จุดประสงคการเรียนรู

ความเขาใจ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ความรู ความจํา

ประเภทของขอสอบ

1

1

2

1

1

2

1

2

1

2
3

2

3

12

1

1

3

1

22

1 หมายถึง ขอสอบอัตนัย

2.5 นําแบบทดสอบไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดแกผูเชี่ยวชาญดานการ
สอนสังคมศึกษา 1 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลประเมินผล 1 ทาน ผูเชีย่ วชาญดานการ
จัดการเรียนการสอน 1 ทาน เพื่อตรวจสอบหาความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา (Content Validity) และ
ภาษาแลวนํามาปรับปรุง หลังจากนัน้ นําไปใหผูเชี่ยวชาญใชดุลยพินิจเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง
(Index of Item Objective Congruence : IOC) แลวนํามาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง เพือ่
เลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป
ใหคะแนนเทากับ +1 เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูน ั้นมีความเหมาะสม
ใหคะแนนเทากับ 0 เมื่อไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นมีความเหมาะสม
หรือไม
ใหคะแนนเทากับ –1 เมื่อแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูน ั้นไมมีความเหมาะสม
ซึ่งพบวาขอสอบที่ผูวิจยั สรางขึ้น มีคาดัชนีความสอดคลอง 1.00
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IOC =

ΣR

N
IOC
ΣR
N

แทน
แทน
แทน

ดัชนีความสอดคลองของแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญ
จํานวนผูเชี่ยวชาญ

2.6 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูท ี่แกไขปรับปรุงแลวครั้งที่ 1 ไปทดลองใชกบั
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5/3 โรงเรียนอนุบาลสุธรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 48 คนจาก 1
หองเรียนเพื่อตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบ
2.7 นํากระดาษคําตอบจากการทําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนน โดยคําตอบที่
ถูกตองให 1 คะแนนและคําตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน แลวนํามาหาคาสถิติของ
แบบทดสอบซึ่งเปนคาทีย่ อมรับกันตามทฤษฎีการสรางขอสอบคือคาความยากงาย ( P ) คา
อํานาจจําแนก ( r )
การตรวจสอบคาความยากงาย ( P ) คือ สัดสวนระหวางจํานวนผูตอบ
ขอสอบถูกในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20 0.80 ซึ่งแบบทดสอบที่ไดมคี าความยากงายระหวาง 0.48 – 0.73
การตรวจสอบคาอํานาจจําแนก (Discrimination) คือ การตรวจสอบวา
ขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกง และออนไดดีเพียงใด โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกตัง้ แต
0.20 -0.80 ถือวาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและออนไดดี ซึ่งแบบทดสอบที่ไดมีคาอํานาจ
จําแนกระหวาง 0.25 – 0.63
การตรวจสอบคาความเชื่อมัน่ (Reliability) คือ การตรวจสอบผลการวัดที่
สม่ําเสมอ และคงที่โดยผูวิจยั เลือกขอสอบที่ผานเกณฑการตรวจสอบคาความยากงาย (P) และคา
อํานาจจําแนก (r) นํามาหาคาความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบใชวิธีการของคูเดอร ริชารดสัน จาก
สูตร KR-20 โดยเลือกใชขอ สอบที่ผานเกณฑคาความเชื่อมั่นตั้งแต 0.80 ขึ้นไป ซึ่งแบบทดสอบ
ไดคาความเชือ่ มั่นเทากับ 0.94
2.8 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาไป
ทดลองใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางในงานวิจัยตอไป ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 19
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ขั้นที่ 1
ขั้นที่ 2
ขั้นที่ 3
ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

ศึกษาหลักสูตร สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ 4.3 ชาติไทย
ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางแบบทดสอบแบบปรนัย และแบบอัตนัย
วิเคราะหเนื้อหา และ จุดประสงคจากมาตรฐานการเรียนรู และผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา
จํานวน 22 ขอ
นําแบบทดสอบใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน
ใชดุลยพินิจเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IOC) ไดคาเทากับ 1.00

ขั้นที่ 6

นําแบบทดสอบที่แกไขปรับปรุงแลวครั้งที่ 1 ไปทดลองใชกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 /3 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง

ขั้นที่ 7

นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบปรนัยมาหาคาความยากงาย (P)
คาอํานาจจําแนก ( r ) และคาความเชื่อมั่น ( KR-20 )

ขั้นที่ 8

นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา
ใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 19

ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา

3. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ที่ประเมินโดยครู
แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมทีป่ ระเมินโดยครู
เปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับ คือ มากหมายถึงปฏิบัติทุกครัง้ ปานกลางหมายถึงปฏิบัติ
สม่ําเสมอ และนอยหมายถึงปฏิบัติบางครั้ง จํานวน 10 ขอ ซึง่ ถามใน 4 ประเด็น ตามแนวคิดของ
วัชรา เลาเรียนดี (2547 : 37) ดังนี้ 1) ดานการยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน 2) การ
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สงเสริมกระตุน ใหเพื่อนถาม - ตอบ 3) การชวยเหลือ พูดใหกาํ ลังใจ สนับสนุนความคิดเห็นเพื่อน
4) ความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ซึง่ เปนคําถามเชิงนิมาน (Positive)
การแปลความหมายของคําถามที่มีลักษณะคําถามเชิงนิมาน (Positive) กําหนดคา
ระดับการปฏิบัติเปน 3 ระดับ ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 เกณฑการกําหนดคาระดับการปฏิบัติ
ระดับการปฏิบัติ
มาก (ปฏิบัตทิ ุกครั้ง )
ปานกลาง (ปฏิบัติบอยครั้ง)
นอย (ปฏิบัติบางครั้ง)

เชิงนิมาน (Positive) (คะแนน)
3
2
1

สําหรับการใหความหมายคาทีว่ ัดได ผูวิจยั ไดกําหนดเกณฑ ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13

เกณฑการแปลความหมายของคาการปฏิบัติ
คาเฉลี่ย
3.00 - 2.50
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

ระดับคุณภาพในการปฏิบัติ
มาก
ปานกลาง
นอย

ขั้นตอนการสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ที่ประเมินโดยครู
3.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานกลุม แลวนํา
มาสรางเปนแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3.2 สรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ที่ประเมินโดยครู ซึ่งผูวจิ ยั สราง
ขึ้นเปนแบบสถานการณ โดยเขียนเปนขอความใหครอบคลุมพฤติกรรมการทํางานกลุม 4 ประเด็น
ตามแนวคิดของวัชรา เลาเรียนดี (2547 : 37) ดังนี้ 1) ดานการยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน
2) การสงเสริมกระตุนใหเพือ่ นถาม - ตอบ 3) การชวยเหลือ พูดใหกาํ ลังใจ สนับสนุน ความคิดเห็น
เพื่อน 4) ความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ซึง่ เปนแบบประเมินทีม่ ีลักษณะเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) มี 3 ระดับ เกณฑการใหคะแนนแตละขอกําหนดน้ําหนักของ
ตัวเลือกในแตละชวงเปน 3,2,1 ซึง่ ประกอบดวยขอความเชิงนิมาน (Positive) จํานวน 10 ขอ
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3.3 เสนอแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
ตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง และปรับปรุงแกไขขอความใหสอดคลองกับแบบประเมิน
3.4 นําแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ที่ปรับปรุง ดานภาษา การสะกดคํา
การจัดรูปแบบของแบบประเมินใหผูเชี่ยวชาญดานภาษา ดานเนือ้ หาและดานการวัดผล รวม
จํานวน 3 ทาน ใชดุลยพินิจเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ
3.5 นําแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 20
ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานกลุม
สรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมเปนมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ

ขั้นที่ 3

เสนอแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

ขั้นที่ 4

นําแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญดานภาษา
ดานเนื้อหา และดานการวัดผลจํานวน 3 ทาน ใชดุลยพินิจ
เพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ

ขั้นที่ 5

นําแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 20

ขั้นตอนการสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ที่ประเมินโดยครู

4. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับ
การใชแผนผังมโนทัศน เปนแบบสอบถามที่ผูวิจยั สรางขึน้ เพื่อสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่
มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน เรือ่ งประวัติศาสตรสมัยกรุงศรี
อยุธยา สําหรับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548
แบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึน้ สอบถามในดานบรรยากาศ ดานการจัดกิจกรรม และดาน
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ประโยชนที่ไดรับจากวิธีสอน เปนแบบสอบถามความคิดเห็น ชนิดกําหนดคาระดับ 3 ระดับ
จํานวน 10 ขอ ซึ่งกําหนดคาระดับ ดังตารางที่ 14
ตารางที่ 14 เกณฑการกําหนดคาระดับความคิดเห็น
ระดับความคิดเห็น
เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยนอย

เชิงนิมาน (Positive) (คะแนน)
3
2
1

สําหรับการใหความหมายคาทีว่ ัดได ผูวิจยั ไดกําหนดเกณฑ ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 15

เกณฑการแปลความหมายของระดับความคิดเห็น
คาเฉลี่ย
3.00 - 2.50
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวยมาก
เห็นดวยปานกลาง
เห็นดวยนอย

4.1 ศึกษาเอกสารการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนวิชาสังคมศึกษา และเอกสารตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
4.2 สรางแบบสอบถาม โดยสรางเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ ี
ตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
4.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสม
4.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียน ที่ปรับปรุงแลวใหผูเชีย่ วชาญดาน
ภาษา ดานเนื้อหา และดานการวัดผลจํานวน 3 ทาน ใชดุลยพินจิ เพื่อนําไปหาคาดัชนีความ
สอดคลองของเครื่องมือ
4.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็น ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยดังรายละเอียด
แผนภูมิที่ 21
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ศึกษาเอกสารการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ขั้นที่ 1

วิชาสังคมศึกษา และเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู

ขั้นที่ 2

รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน

นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ขั้นที่ 3

ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข
นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ
ดานภาษา ดานเนื้อหา และดานการวัดผลจํานวน 3 ทาน ใชดุลยพินิจ

ขั้นที่ 4

เพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ

ขั้นที่ 5

นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 21 ขั้นตอนในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
การดําเนินการทดลอง
วิธีดําเนินการทดลองผูวิจยั แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นกอนทดลองสอนเปนขัน้ ที่ผวู ิจัยเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังนี้
1.1 ทําการสรางเครื่องมือคือแผนการจัดการเรียนรู ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แบบประเมินพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมทีป่ ระเมินโดยครู และแบบสอบถามความคิดเห็น
1.2 ผูวิจัยสรางความคุยเคยกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู
1.3 ใหนักเรียนในกลุมทดลองทําแบบทดสอบกอนเรียน
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2. ขั้นทดลอง ผูว ิจัยดําเนินการสอนดวยตนเอง ตามแผนการจัดการเรียนรูที่สรางไว
เพื่อปองกันมิใหเกิดตัวแปรแทรกซอนอันเนือ่ งมาจากตัวครู เชน ประสบการณในการสอน และได
ดําเนินการทดลองสอนโดยใชเครื่องมือในการวิจยั ที่เตรียมไว ซึง่ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 ระยะเวลาที่ใชในการทดลองจํานวน 2 สัปดาห สัปดาหละ 5 วัน วันละ
1 คาบ คาบละ 50 นาที
2.2 การจัดชวงเวลาในการทดลองสอน ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ชวงเวลาการทดลองสอน
วัน
วันจันทร
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร

9.00 9.50

9.5010.40

10.40 –
11.30

11.3012.30

12.30 13.20

13.20 –
14.10

14.20 –
15.10

15.10 16.00

ป.5/1
พักลางวัน

เวลา

ป.5/1

ป.5/1
ป.5/1

ป.5/1

2.3 เนื้อหาที่ใช คือ เนื้อหาในวิชาสังคมศึกษาชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ตาม
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 ชวงชั้นที่ 2 เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา
ครอบคลุมเนื้อหาในดานการสถาปนาอาณาจักร การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การ
เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 และบุคคลสําคัญสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึง่ มีรายละเอียดของ
แผนการจัดการเรียนรูดังตารางที่ 17
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ตารางที่ 17 กรอบเนื้อหาเรื่องประวัตศิ าสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร เวลาเรียน 10 คาบ
หนวย
เรื่อง
ที่
1
ประวัติ
ศาสตร
สมัย
กรุงศรี
อยุธยา

จํานวน
คาบ
4

ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง
1. รูและเขาใจ
เกี่ยวกับการตั้ง
อาณาจักรและ
พัฒนาการของ
อาณาจักร
อยุธยาทั้งดาน
การเมือง การ
ปกครอง
เศรษฐกิจ และ
สังคมโดย
สังเขป

2. ระบุ
เหตุการณ
สําคัญใน
ประวัติศาสตร
อยุธยาที่มีผลตอ
การเปลี่ยน
แปลงและความ
เจริญ รุงเรืองใน
สมัยอยุธยา
3. เห็นคุณคา
และภาคภูมิใจ
ในประวัติและ
ผลงานของ
บุคคลสําคัญใน
สมัยอยุธยาที่มี
ตอการพัฒนา
ชาติไทย

2

การเสีย
กรุงศรี
อยุธยา
ครั้งที่ 1
และ ครั้ง
ที่ 2

3

3

คนดีศรี
อยุธยา

3

สาระการเรียนรู

จุดประสงคการเรียนรู

1. การตั้ง
อาณาจักรและ
พัฒนาการของ
อาณาจักรอยุธยา
ทั้งดานการเมือง
การปกครอง
เศรษฐกิจและ
สังคมโดยสังเขป

1. วิเคราะหเหตุผลที่ทําใหสถานที่ตั้งของ
อาณาจักรอยุธยามีความเหมาะสมได
2. บอกพระนามพระมหากษัตริยและ
ยกตัวอยางพระราชกรณียกิจที่สําคัญของ
พระมหากษัตริยบางพระองคได
3. ระบุคุณลักษณะสําคัญบางประการของ
สถาบันกษัตริยสมัยอยุธยาได
4.วิเคราะหสาเหตุที่ทําใหโครงสรางการปกครอง
สมัยอยุธยามีการเปลี่ยนแปลงได
5. รูและเขาใจโครงสรางการปกครองสมัย
อยุธยาตอนตน , ตอนกลาง และตอนปลาย
6. เปรียบเทียบโครงสรางการปกครองสมัย
อยุธยาตอนตน ,ตอนกลางและ ตอนปลายได
6. อธิบายสภาพเศรษฐกิจสมัยอยุธยาได
7. อธิบายลักษณะที่เปนพื้นฐานของความ
สัมพันธทางสังคมแบบอุปถัมภสมัยอยุธยาได
1. รูและขาใจเกี่ยวกับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้ง
ที่ 1 และครั้งที่ 2
2. เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตาง
ของการเสียกรุงศรีอยุธยาทั้ง 2 ครั้งได
3. วิเคราะหสาเหตุพรอมเสนอแนะวิธปี องกัน
การเสียกรุงศรีอยุธยาทั้ง 2 ครั้งได

2. เหตุการณ
สําคัญใน
ประวัติศาสตร
อยุธยาที่มีผลตอ
การเปลี่ยนแปลง
และความเจริญ
รุงเรืองในสมัย
อยุธยา
3. ประวัติและ
ผลงานของบุคคล
สําคัญในสมัย
อยุธยาที่มีตอการ
พัฒนาชาติไทย

1. อธิบายประวัติและผลงานของสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถ , สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช , เจาพระยาโกษาธิบดี
(ปาน) และชาวบานบางระจันได
2. ตระหนักและภาคภูมิใจในประวัติและ
ผลงานของบุคคลสําคัญในสมัยอยุธยา และ
นําไปเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต
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2.4 วิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
วิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน มีขั้นตอนการสอน
ดังนี้
1) ขั้นนํา เปนการเตรียมความพรอมของผูเรียน เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรู และ
แจงจุดประสงคเชิงพฤติกรรมในการเรียนที่เปนเปาหมายในการสอนแตละครั้ง ทบทวนความรูเดิม
หรือ มโนทัศนที่จาํ เปนในการเรียนความรูใ หม โดยใชแผนผังมโนทัศน แนะนํากฎเกณฑการเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรู บทบาท หนาที่ของสมาชิกในกลุม การชวยเหลือกันในกลุม เพื่อใหประสบ
ความสําเร็จ รวมทัง้ หลักการ ประเภท และการสรางแผนผังมโนทัศน
2) ขั้นสอนเปนการเสนอหัวเรื่องในการเรียนรูแ กผูเรียนเตรียมเนื้อหา สือ่ ที่เหมาะสม
ใหรูและเขาใจความคิดรวบยอดของการเรียนรูในแตละดานโดยใชแผนผังมโนทัศน
3) ขั้นศึกษากลุมยอย ครูแบงนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละเพศคละความสามารถ
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแตละกลุมมีนักเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลางและต่ํา ใน
อัตราสวน 1 : 2 : 1 กลุมละ 4 คน จํานวน 12 กลุม ครูแบงหัวขอเรื่องทีน่ ักเรียนจะศึกษาออกเปน
ประเด็นยอยใหเทากับจํานวนสมาชิก แลวมอบหมายใหนักเรียนแตละคนในกลุมยอยรับผิดชอบ
กันไปคนละสวน นักเรียนแตละคนตองทําการศึกษาเนื้อหาสวนนัน้ ใหเขาใจอยางกระจางชัดเจน
จนถึงระดับกลายเปน ”ผูเชี่ยวชาญ” ประจําเนื้อหาสวนนั้น ๆ เพือ่ ที่จะไดนาํ ไปถายทอดใหเพือ่ น
สมาชิกในกลุม ของตนได การที่จะทําใหสมาชิกแตละคนในกลุม ยอยมีความสามารถ ถึงระดับเปน
ผูเชี่ยวชาญประจําเนื้อหาสวนของตนทําได โดยการใหสมาชิกในกลุมกระจายกันออกไปรวมกับ
สมาชิกกลุมอืน่ ๆ ที่ไดรับมอบหมายเนื้อหาสวนที่ตรงกัน กลุมที่มารวมกันใหมนเี้ รียกวา “กลุม
ผูเชี่ยวชาญ” ภายในกลุมผูเชี่ยวชาญนีส้ มาชิกในกลุม ตองรวมกันศึกษาเนื้อหา และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นตอเนื้อหาในความรับผิดชอบ สามารถปรับขอความในเนื้อหามาเปนคําพูดของตน
สรุปเนื้อหาสาระ จัดลําดับขั้นตอนการนําเสนอโดยใชแผนผังมโนทัศน และสามารถตอบคําถามที่
ถามในสวนของตนไดเปนอยางดี เพื่อวาเมื่อกลับไปรวมกลุมกับกลุมเดิมของตนแตละคนแลวก็
พรอมที่จะอธิบายเนื้อหาสวนนัน้ ของตนใหแกเพื่อนสมาชิกคนอืน่ ๆ ในกลุมของตนได โดยครูคอย
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน คอยใหกาํ ลังใจ สนับสนุนการรวมมือกันเรียนรู
4) ขั้นรายงานและการทดสอบยอย ผูเชี่ยวชาญแตละคนในกลุม
กลับกลุมเดิม
อธิบายเนื้อหาที่ตนเองไปศึกษาใหเพื่อนสมาชิกในกลุมเขาใจ โดยใชแผนผังมโนทัศนที่แตละคน
สรางขึ้น แลวผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน อธิบายใหเพื่อนในกลุมฟงทีละหัวขอ มีการซักถามขอสงสัย
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ตอบปญหา ทบทวนใหเขาใจชัดเจน จากนั้นครู และนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาโดยใชแผนผัง
มโนทัศนอีกครั้ง หลังจากนัน้ ครูก็ทาํ การทดสอบยอย ในขัน้ นีน้ กั เรียนจะทําขอสอบตามความ
สามารถของตนโดยไมมกี ารชวยเหลือซึ่งกันและกัน แลวนํามาคิดคะแนนความกาวหนาของแตละ
บุคคลและของกลุมซึง่ ไดจากการเปรียบเทียบคะแนนทีส่ อบไดกับคะแนนฐาน (Base Score)
5) ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน ถามีสิ่งที่ผูเรียน
ไมเขาใจก็อธิบายเพิ่มเติม ประเมินผลการทํางานกลุม และมอบรางวัลเปนเครื่องเขียนแกกลุม ที่
ทําคะแนนไดตามเกณฑที่ครูตั้งไว คือ กลุม เกง กลุมเกงมาก และกลุม ยอดเยี่ยม ดังแผนภูมิที่ 22
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ขั้นตอนวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน

ขั้นนํา

ขั้นสอน

ขั้นศึกษากลุมยอย

ขั้นรายงานและ
การทดสอบยอย

ขั้นประเมินผล
สรุปและมอบ
รางวัล

- ครูแจงจุดประสงคการเรียนรู
- เตรียมความพรอมของผูเรียน
- ทบทวนความรูเดิมโดยใชแผนผังมโนทัศน
- ครูเสนอหัวเรื่องในการเรียนรู เพื่อใหนักเรียนทราบความคิดรวบยอด
ในแตละดานโดยใชแผนผังมโนทัศน
- ครูแบงกลุมนักเรียนกลุมละ 4 คน จํานวน 12 กลุม
- ครูแบงเรื่องที่จะศึกษาในกลุมเปนประเด็นยอยใหนักเรียนรับผิดชอบ
ไปคนละสวนเทาสมาชิกในกลุม ศึกษาจนเปนผูเชี่ยวชาญในเนื้อหานั้น
- สมาชิกในกลุมกระจายไปรวมกับสมาชิกกลุมอื่นที่มีเนื้อหาตรงกัน
เรียกวากลุมผูเชี่ยวชาญ ทําการศึกษาเนื้อหาใหเขาใจชัดเจนพรอมสรุป
เนื้อหาโดยใชแผนผังมโนทัศน
- ผูเชี่ยวชาญกลับเขากลุมเดิม ผลัดกันอธิบายเนื้อหาโดยใชแผนผัง
มโนทัศนใหเพื่อนในกลุมฟงใหเขาใจอยางชัดเจน
- ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหาโดยใชแผนผังมโนทัศน
- นักเรียนกลุมเดิมทําแบบทดสอบยอยโดยไมชวยเหลือกัน
- นักเรียนพยายามทําขอสอบใหดีที่สุดเพื่อพัฒนาความกาวหนาของ
ตนเองและของกลุม

- ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน
- ครูประเมินผลการทํางานกลุม และมอบรางวัลกลุม
กลุมระดับเกง
กลุมระดับเกงมาก
กลุมระดับยอดเยี่ยม

แผนภูมิที่ 22 ขั้นตอนวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน

125
3. ขั้นหลังทดลอง
3.1 ผูวิจยั นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาไป
ทดสอบหลังเรียน
3.2 ผูวิจยั นําแบบสอบถามความคิดเห็น ไปสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอ
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
3.3 นําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แบบสังเกตพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมทีป่ ระเมินโดยครู และแบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลสําหรับการทําวิจัยครั้งนี้ ผูว ิจัยทําการทดสอบสมมติฐานโดยนําผล
การทดสอบผลการเรียนรูก อ นเรียน (Pretest)และ หลังเรียน ( Posttest ) มาดําเนินการหาคาเฉลีย่
(Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) แลวเปรียบเทียบคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนดวยการใชสูตร t– test
dependent
ขอมูลจากแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ทีป่ ระเมินโดยครู แบบสอบถาม
ความคิดเห็น วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (%) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ( S.D.)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอ มูล
ในการดําเนินการวิจยั ผูวิจยั ใชสถิติการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหผลการเรียนรูเรื่องประวัตศิ าสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ใชสถิติ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร ดังนี้
1.1 คารอยละ หาไดจาก
คะแนนที่ได X 100
คะแนนเต็ม
1.2 คาเฉลี่ย
เมื่อ

หาไดจาก
Χ
ΣΧ

Ν

Χ

=

ΣΧ
Ν

คือ คาเฉลี่ย
คือ ผลรวมของคะแนน
คือ จํานวนนักเรียน
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1.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาไดจากสูตร
n∑ Χ 2 −

S.D. หรือ S =
เมื่อ

หรือ

S .D.

(∑ Χ)

2

n ( n −1 )

S

X

n

คือ คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คือ คะแนนแตละตัว
คือ จํานวนคนของกลุมตัวอยาง

2. สถิติที่ใชวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือทีใ่ ชในการวิจัย มีดังนี้
2.1 สถิติที่ใชในการหาคาความเที่ยงตรง (Validity) ของแผนการจัดการเรียนรู
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
หาไดจากสูตร
IOC หรือ IC
เมื่อ IOC คือ
คือ
∑R
N
คือ

∑R

=

N

ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับพฤติกรรมที่วัด
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญ
จํานวนผูเชี่ยวชาญ

2.2 สถิตทิ ี่ใชในการหาคาความยาก ( Difficulty ) ของแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรูหาไดจากสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน 2540:129)

P

เมื่อ

P

R

N

คือ
คือ
คือ

=

R
N

คาความยากของคําถามแตละขอ
จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ
จํานวนผูเขาสอบทั้งหมด
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2.3
สถิติที่ใชในการหาคาอํานาจจําแนก ( Discrimination ) ของ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู หาไดจากสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน 2540:130)
r

เมื่อ r
Ru
Re
N

คือ
คือ
คือ
คือ

= ( Ru - Re)
n
คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ
จํานวนผูตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง
จํานวนผูตอบถูกในขอนัน้ ในกลุม ออน
จํานวนคนในกลุม ตัวอยางทัง้ หมด

2.4 สถิตทิ ี่ใชในการหาคาความเชื่อมั่น ( Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู หาไดจากสูตร การหาความเชื่อมัน่ แบบของคูเดอร ริชารดสัน ( Kuder– Richardson - 20 )
ดังนี้
n
n −1

rtt =
เมื่อ n
p
q

s

2
t

คือ
คือ
คือ
คือ

⎧⎪
Σ pq ⎫⎪
1
−
⎨
2 ⎬
⎪⎩
s t ⎪⎭

จํานวนขอ
สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ
สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ = 1 - p
ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ

3. สถิติที่ใชการทดสอบสมมติฐานการวิจยั มีดังนี้
3.1 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานที่วา แผนการจัดการเรียนรูเรือ่ งประวัติศาสตรสมัย
กรุงศรีอยุธยาดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 ไดแก การใชสตู รหาคา Ε1 และ Ε2 ดังนี้
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สูตรที่ 1

∑Χ

Ε =
1

เมื่อ

Ε

∑Χ
Α

Ν

Ν × 100
Α

หรือ

⎞
⎛X
⎜⎜ × 100 ⎟⎟
⎝Α
⎠

คือ

คาประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไวในแผนการจัดการเรียนรู
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผัง
มโนทัศนคิดเปนรอยละของคะแนนเฉลีย่ ที่ไดจากการทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียนหรือการประกอบกิจกรรมระหวางเรียน
คือ คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดวัดผลการเรียนรูระหวางเรียน หรือ
การประกอบกิจกรรมระหวางเรียน
คือ คะแนนเต็มของแบบฝกหัดหรือกิจกรรมระหวางเรียน
คือ จํานวนนักเรียนทัง้ หมด

สูตรที่ 2

∑F
Ε =
2

เมื่อ Ε2

คือ

∑ F คือ
B

คือ

Ν

คือ

Ν × 100
B

หรือ

⎞
⎛F
⎜⎜ × 100 ⎟⎟
⎝B
⎠

คาประสิทธิภาพของผลการเรียนรู หลังจากจัดการเรียนรูดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
คิดเปนรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรูหลังเรียนหรือประกอบกิจกรรมหลังเรียน
คะแนนรวมจากการทําทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน หรือ
การประกอบกิจกรรมหลังเรียน
คะแนนเต็มจากการทําทดสอบวัดผลการเรียนรูหลังเรียน หรือ
การประกอบกิจกรรมหลังเรียน
จํานวนนักเรียนทัง้ หมด
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3.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ดานผลการเรียนรูเรือ่ งประวัติศาสตรสมัย
กรุงศรีอยุธยากอนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
ไดแกการใชสูตรคาสถิติ t - test Dependent (บุญชม ศรีสะอาด 2543 : 109 ) ดังนี้
t =

∑D
n ∑ D − (∑ D )
2

2

n −1

เมื่อ

t คือ การตรวจสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
∑D คือ ผลรวมความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน
2
∑D คือ ผลรวมความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน
ยกกําลังสอง
( ∑ D) 2 คือ ผลรวมความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตคน
ทัง้ หมดยกกําลังสอง
n
คือ จํานวนนักเรียนของแตละกลุม

ตารางที่ 18

การสรุปวิธีดําเนินการวิจัย

วัตถุประสงค

วิธีดําเนินการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพแผนการ
จัดการเรียนรูดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูรวมกับการใช
แผนผังมโนทัศน

- สรางแผนการจัดการเรียนรูดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
จํานวน 10 แผน
- ทดลองจัดการเรียนรูกับ
นักเรียนเปนรายบุคคล 3 คน
- ทดลองจัดการเรียนรูกับนักเรียน
กลุมเล็ก 9 คน
- ทดลองจัดการเรียนรูกับนักเรียน
กลุมใหญ 48 คน

กลุมตัวอยาง
นักเรียนชั้น
ประถม ศึกษา
ปที่ 5/2 และ
5/3 โรงเรียน
อนุบาล
สุธีธรที่ไมใช
กลุมตัวอยาง

เครื่องมือ/การวิเคราะห
ขอมูล
- แผนการจัดการเรียนรู
- แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรูวิเคราะหขอมูลโดย
ใชสูตรการหาคา
ประสิทธิภาพ E 1/ E2
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ตารางที่ 18 (ตอ)
วัตถุประสงค
2. เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรูเรื่อง
ประวัติศาสตรสมัย
กรุงศรีอยุธยาของ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5
กอนและหลังเรียน
ดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู
รวมกับการใชแผนผัง
มโนทัศน
3. เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการทํางาน
กลุมของนักเรียนชั้น
ประถม ศึกษาปที่ 5
ดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู
รวมกับการใชแผนผัง
มโนทัศน
4. เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
ที่สอนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรู
รวมกับการใชแผนผัง
มโนทัศน

วิธีดําเนินการวิจัย
- ทดสอบโดยใชแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรูกอนเรียน
- ทดสอบโดยใชแบบทดสอบ
วัดผลการเรียนรูหลังเรียน

เครื่องมือ/การวิเคราะห
ขอมูล
- แบบทดสอบวัดผลการ
นักเรียนชั้น
ประถม ศึกษา เรียนรูกอนและหลังเรียน
ปที่ 5 /1โรงเรียน วิเคราะหขอมูลโดยการใช
อนุบาลสุธีธร
คารอยละ คาเฉลี่ย ( Χ )
จํานวน 48คน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) และทดสอบ
สมมติฐานโดยสูตร t- test
dependent
กลุมตัวอยาง

- ประเมินจากแบบประเมิน
พฤติกรรมการทํางานกลุมที่
ประเมินโดยครู

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปที่ 5/1 โรงเรียน
อนุบาล
สุธีธรจํานวน
48คน

- แบบประเมินพฤติกรรม
การทํางานกลุมของ
นักเรียนวิเคราะหขอมูล
โดยใชคาเฉลี่ย ( Χ ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)

- สอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่เรียนรูดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู รวมกับการใช
แผนผังมโนทัศน

นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปที่ 5/1 โรงเรียน
อนุบาลสุธีธร
จํานวน 48คน

- แบบสอบถามความ
คิดเห็นวิเคราะหขอมูลโดย
ใช คาเฉลี่ย ( Χ ) , สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
การวิจยั ครั้งนี้ เปนการพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม
ที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 48 คน ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโน
ทัศน ซึง่ ผูวจิ ัยไดดําเนินการทดลองตามขั้นตอน และประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยครู
รวมทัง้ สอบถามความคิดเห็นของนักเรียนดวยตนเอง เพื่อเปนการตอบวัตถุประสงค และขอ
คําถามของการวิจัย ผูว ิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรือ่ งประวัติศาสตร
สมัยกรุงศรีอยุธยาของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับ
การใชแผนผังมโนทัศน
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องประวัตศิ าสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใช
แผนผังมโนทัศน
ตอนที่ 3 ศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
ตอนที่ 4 ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ทีม่ ีตอวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
ซึ่งรายละเอียดผลการวิเคราะหขอมูลในแตละตอนมีดังนี้
ตอนที่ 1 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตร
สมัยกรุงศรีอยุธยาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธสี อนแบบรวมมือกันเรียนรู
รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
การวิเคราะหขอ มูลตอนนี้เพือ่ เปนการตอบวัตถุประสงคและคําถามการวิจัยในขอที่ 1
การพัฒนา และหาประสิทธิภาพ ของแผนการจัดการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา
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ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5ดวยวิธสี อนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
ซึ่งผูวิจยั ไดศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูตามขัน้ ตอนดังตอไปนี้ 1) สรางแผนการจัดการ
เรียนรู 2) ประเมิน และตรวจสอบ แผนการจัดการเรียนรู โดยอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญ แลวปรับปรุงแกไข 3) หาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Try out) แลว
ปรับปรุงแกไข 4) หาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก ( Small Group Try out) แลวปรับปรุงแกไข
โดยผูวิจัยไดสรางแผนการจัดการเรียนรูเรือ่ งประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา เพื่อนําไปใหอาจารย
ผูควบคุมวิทยานิพนธทงั้ 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง และความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หา ( Content
Validity) นําผลจากการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา แลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญ 3
ทาน ตรวจสอบและประเมินความถูกตอง แลวนําผลการตรวจสอบมาหาคาดัชนีความสอดคลอง
และความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ไดคาดัชนีความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาเทากับ 1.00 จากนั้นจึง
นําแผนการจัดการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศนไปหาประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบรายบุคคล (Individual Try
out) แบบกลุมเล็ก ( Small Group Try out ) และแบบกลุมใหญ (Field Try out) ซึ่งมี
รายละเอียดแตละขั้นตอนดังนี้
1) การหาประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบรายบุคคล (Individual Try out) โดยนํา
แผนการจัดการเรียนรู 10 แผน ไปทดลองสอนกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียน
อนุบาลสุธธี ร จังหวัดนครปฐม ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ที่มีผลการเรียนเกง ปานกลาง และออน
จํานวน 3 คน ที่ไมเคยเรียนเนื้อหาทีจ่ ะสอนนี้มากอน เพื่อดูความเหมาะสมของภาษาและความ
ยากงาย ซึ่งไดคาประสิทธิภาพเฉลี่ยของแผนการจัดการเรียนรู 61.33 / 65.33 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 60/60 ที่กาํ หนดไว ดังตางรางที่ 19
ตารางที่ 19 ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรี
อยุธยาแบบรายบุคคล (Individual Try out)
ประสิทธิภาพของแผนการ
เกณฑการ
คาระดับ
ผลการประเมิน
จัดการเรียนรู
ประเมิน
ประสิทธิภาพที่ได
ประสิทธิภาพของ
60.00
61.33
ผานเกณฑ
กระบวนการ (E1)
ประสิทธิภาพของผลลัพธ
60.00
65.33
ผานเกณฑ
(E2)
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จากการทดสอบ หาคาประสิทธิภาพแบบรายบุคคลนัน้
พบขอควรปรับปรุงแกไข
เกี่ยวกับความเหมาะสมของภาษาที่ใช การพิมพสะกดคําไมถูกตอง และความยากของใบความรู
ในแตละแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งผูว ิจัยไดปรับปรุงและแกไขความเหมาะสมของภาษา การพิมพ
สะกดคํา และปรับขอความในใบความรูในแตละแผนการจัดการเรียนรูใหงา ยขึ้น
2) การหาประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบกลุม เล็ก ( Small Group Try out ) ผูวิจยั ไดนาํ
แผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขแลวจํานวน 10 แผน มาทดลองสอนกับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 5/2 โรงเรียนอนุบาลสุธธี ร จังหวัดนครปฐม ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ที่มีผลการเรียนเกง
ปานกลาง และออน อยางละ 3 คน รวมจํานวน 9 คน เพื่อดูความเหมาะสมของกิจกรรมที่ใชใน
การสอนกับเนือ้ หาโดยไดคาประสิทธิภาพเฉลี่ยของแผนการจัดการเรียนรู 72.67/74.78 ซึง่ สูงกวา
เกณฑมาตรฐาน 70 / 70 ทีก่ ําหนดไว ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรี
อยุธยาแบบกลุมเล็ก ( Small Group Try out)
ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1)
ประสิทธิภาพของผลลัพธ
(E2)

เกณฑการ
ประเมิน

คาระดับ
ประสิทธิภาพที่ได

ผลการประเมิน

70.00

72.67

ผานเกณฑ

70.00

74.78

ผานเกณฑ

จากการหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็กพบขอควรปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับใบงานบางเรื่อง
มีเนื้อหาที่คอนขางยาว และใชภาษาที่เขาใจยาก ทําใหนกั เรียนตองใชเวลาในการศึกษาเปนเวลา
นานเกินกวาทีก่ ําหนด ผูวิจยั จึงปรับใบงาน และกิจกรรมในการสอนใหม
3) การหาประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบกลุมใหญ (Field Try out) ผูวิจัยนําแผนการ
จัดการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ไปทดลองสอนกับนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่
5/3 โรงเรียนอนุบาลสุธธี ร จังหวัดนครปฐม จํานวน 48 คน โดยผูว จิ ัยไดดําเนินการทดสอบกอน
เรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู แลวจึงดําเนินการทดลอง ซึ่งผูวิจยั เปนผูส อนดวยตนเอง
โดยทดลองสอนสัปดาหละ 5 คาบ เปนเวลา 2 สัปดาห รวม 10 คาบ ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2548 ในการทดลอง ผูว ิจยั ใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน ซึง่
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ประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 10 แผน ซึง่ ในแตละแผนการจัดการเรียนรูจะประกอบ
ดวยขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูจาํ นวน 5 ขั้นตอน คือ1)ขั้นนํา เปนการเตรียมความพรอม
ของผูเรียน 2) ขั้นสอน เปนการเสนอหัวเรื่องในการเรียนรู 3) ขัน้ ศึกษากลุมยอย ครูแบงหัวขอ
เรื่องทีน่ ักเรียนจะศึกษาเปนประเด็นยอย ใหเทากับจํานวนสมาชิก นักเรียนแตละคนตองทําการ
ศึกษาเนื้อหาสวนนั้น ใหเขาใจชัดเจน จนถึงระดับกลายเปน “ผูเชี่ยวชาญ” 4) ขั้นรายงานและการ
ทดสอบยอย ผูเชี่ยวชาญแตละคนกลับกลุมเดิม อธิบายเนื้อหา ใหเพื่อนในกลุม เขาใจ โดยใช
แผนผังมโนทัศน ครูสรุปเนือ้ หาโดยใชแผนผังมโนทัศนแลวทําการทดสอบยอย 5) ขั้นประเมินผล
และมอบรางวัล ซึ่งผูว ิจัยไดสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญให
ความสนใจในการเขารวมกิจกรรมเปนอยางดี มีการชวยเหลือซึง่ กันและกัน สามารถอธิบายและ
ถายทอดเนื้อหาในสวนของตนไดถูกตอง ซึ่งผลการทดลองไดคาประสิทธิภาพเฉลี่ยของแผนการจัด
การเรียนรู เทากับ 81.02/84.17 ดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 ผลการหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรี
อยุธยาของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่5ดวยวิธีจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู
รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
ประสิทธิภาพของแผนการ
จัดการเรียนรู
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1)
ประสิทธิภาพของผลลัพธ
(E2)

เกณฑการ
ประเมิน

คาระดับ
ประสิทธิภาพที่ได

ผลการประเมิน

80.00

81.02

ผานเกณฑ

80.00

84.17

ผานเกณฑ

จากตารางที่ 21พบวาแผนการจัดการเรียนรูเรื่องประวัตศิ าสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปท5ี่ ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศนที่ได
ผานการทดลองสอนเพื่อหาคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู พบวา รอยละของคะแนน
เฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบฝกหัด และแบบทดสอบระหวางเรียนมีคาเทากับ 81.02 และ รอยละ
ของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน มีคาเทากับ 84.17 แสดงวา ประสิทธิภาพ
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เฉลี่ยของแผนการจัดการเรียนรูเรื่องประวัตศิ าสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อเทียบกับเกณฑ 80 / 80
ที่กําหนดไว มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยั ขอที่ 1
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 หลังเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใช
แผนผังมโนทัศน
การวิเคราะหขอ มูลตอนนี้เพือ่ ตอบคําถามในการวิจัยขอที่ 2 คือ เปรียบเทียบผลการ
เรียนรูเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน จากการรวบรวมขอมูล ดวยแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู ปรากฏดังตารางที่ 22
ตารางที่ 22

การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องประวัตศิ าสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา กอน และ
หลังเรียน ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน

การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน

N
48
48

คะแนนเต็ม
30
30

Χ

18.42
24.42

S.D.
2.35
1.56

t- test

Sig

15.46

0.05

จากตารางที2่ 2พบวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียนเรือ่ งประวัติศาสตร
สมัยกรุงศรีอยุธยาของนักเรียน ( Χ =24.42 , S.D.=1.56) สูงกวากอนเรียน ( Χ = 18.42 , S.D.=
2.35 ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคลองกับสมมติฐานการวิจยั ขอที่ 2
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ตารางที่ 23

คะแนนเฉลีย่ จากการทดสอบหลังเรียนเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาโดย
แยกตามแผนการจัดการเรียนรู 10 แผน ดังนี้

แผนการจัดการเรียนรูท ี่

1.การสถาปนาอาณาจักร และ
สถาบันพระมหากษัตริย
2. ราชวงศตาง ๆ ในสมัยอยุธยา
3.การปกครองสมัยอยุธยาตอนตน
4.การปกครองสมัยอยุธยาตอน
กลางและตอนปลาย
5. เศรษฐกิจ และสังคมสมัยอยุธยา
6. การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1
และการ ประกาศอิสรภาพ
7. การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
และการประกาศอิสรภาพ
8. ประวัติสมเด็จพระบรม
ไตรโลกนาถ และ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช
9. ประวัติสมเด็จพระนารายณ
มหาราช และพระยาโกษาธิบดี
(ปาน)
10. ประวัติชาวบานบางระจัน และ
พระยาพิชัยดาบหัก

จํานวน
นักเรียน
(คน)

คะแนนเต็ม

รอยละ

Χ

S.D.

ลําดับที่

48

2

81.25

1.63

0.53

3

48
48

2
1

80.21
60.42

1.60
0.60

0.54
0.49

4
9

48

1

58.33

0.58

0.50

10

48

2

75.00

1.50

0.55

6

48

2

79.17

1.58

0.54

5

48

8

74.31

6.60

1.09

7

48

2

72.92

1.46

0.54

8

48

2

86.01

1.65

0.53

2

48

8

91.15

7.29

0.74

1

หมายเหตุ ขอสอบอัตนัยอยูในแผนการจัดการเรียนรูท ี่ 7 และ 10 อยางละ 1 ขอ ขอละ 5 คะแนน
จากตารางที่ 23 พบวาคะแนนเฉลี่ยรอยละ จากการทดสอบหลังเรียนเรือ่ งประวัติศาสตร
สมัยกรุงศรีอยุธยา ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน คะแนนเฉลีย่
จากการทดสอบหลังเรียน เรือ่ งประวัติชาวบานบางระจัน และพระยาพิชัยดาบหัก มีคะแนนเฉลีย่
มากที่สุด (91.15%) รองลงมาคือ เรื่องประวัติสมเด็จพระนารายณมหาราช และพระยาโกษาธิบดี
(ปาน) (86.01%) การสถาปนาอาณาจักร และสถาบันพระมหากษัตริย (81.25%) ราชวงศตาง ๆ
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ในสมัยอยุธยา (80.21%) เศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยา (79.17%)การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1
และการประกาศอิสรภาพ (75.00%) การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 และการประกาศอิสรภาพ
(74.31%) ประวัติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (72.92 %) การ
ปกครองสมัยอยุธยาตอนตน (60.42 %) และ การปกครองสมัยอยุธยาตอนกลางและ ตอนปลาย
มีคะแนนเฉลีย่ เปนลําดับสุดทาย (58.33 %)
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งประเมินโดยครู
ผลการวิเคราะหขอมูลตอนนีเ้ พื่อตอบคําถามในการวิจัยขอที่ 3 เกีย่ วกับพฤติกรรม
การทํางานกลุม ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งประเมิน
โดยครู ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังนี้

ตารางที่ 24 ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ซึ่งประเมินโดยครู
พฤติกรรม
การยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน
1. แสดงออกถึงความตั้งใจ และใสใจตอการพูดของ
เพื่อนสมาชิกในกลุม
2. ใชมติสวนใหญของกลุมในการแกปญหา
3. มีการตรวจสอบความรู ความเขาใจโดยการ สรุป
เปนความคิดของกลุมรวมกัน
เฉลี่ย
การสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม - ตอบ
4. ซักถามขอสงสัยกับเพื่อนสมาชิกในกลุม
5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม
เฉลี่ย
การชวยเหลือ พูดใหกาํ ลังใจ สนับสนุนความคิดเห็นเพื่อน
6. พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม
7. กลาวสนับสนุนความคิดของเพื่อนคนอื่นทีม่ ีความ
คิดเห็นเดียวกันกับเรา
8. มีการแบงปนอุปกรณการเรียน
เฉลี่ย
ความใสใจตั้งใจปฏิบตั ิกิจกรรมรวมกัน
9. มีความใสใจ และตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมเปน
อยางดี
10. มีความสนใจเอาใจใสตอเพื่อนสมาชิก
เฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมของแตละแผน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
ระดับ
S.D.
(X )
พฤติกรรม

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
ระดับ
( X ) S.D.
พฤติกรรม

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
ระดับ
S.D.
(X )
พฤติกรรม

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
ระดับ
( X ) S.D.
พฤติกรรม

1.75

0.62

ปานกลาง

1.83

0.71

ปานกลาง

2.00

0.85

ปานกลาง

2.33

0.78

ปานกลาง

1.83

0.71

ปานกลาง

2.08

0.79

ปานกลาง

2.25

0.75

ปานกลาง

2.33

0.78

ปานกลาง

2.08

0.79

ปานกลาง

2.25

0.75

ปานกลาง

2.33

0.78

ปานกลาง

2.41

0.79

ปานกลาง

1.89

0.71

ปานกลาง

2.05

0.75

ปานกลาง

2.28

0.79

ปานกลาง

2.36

0.78

ปานกลาง

2.33
2.33
2.33

0.77
0.77
0.77

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.33
2.42
2.38

0.77
0.79
0.78

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.33
2.50
2.42

0.78
0.67
0.73

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง

2.50
2.42
2.46

0.67
0.79
0.73

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

2.25

0.75

ปานกลาง

2.33

0.77

ปานกลาง

2.42

0.79

ปานกลาง

2.67

0.49

มาก

2.25

0.75

ปานกลาง

2.42

0.79

ปานกลาง

2.67

0.49

มาก

2.83

0.39

มาก

2.25
2.25

0.75
0.75

ปานกลาง
ปานกลาง

2.50
2.42

0.67
0.74

ปานกลาง
ปานกลาง

2.42
2.52

0.79
0.69

ปานกลาง
มาก

2.67
2.72

0.49
0.46

มาก
มาก
มาก

1.92

0.79

ปานกลาง

1.83

0.71

ปานกลาง

2.08

0.79

ปานกลาง

2.67

0.49

มาก

1.75
1.84
1.85

0.62
0.71
0.73

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1.75
1.79
2.17

0.62
0.67
0.66

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.00
2.04
2.30

0.85
0.82
0.75

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.67
2.67
2.55

0.49
0.49
0.61

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 24 (ตอ)
พฤติกรรม
การยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน
1. แสดงออกถึงความตั้งใจ และใสใจตอการพูดของ
เพื่อนสมาชิกในกลุม
2. ใชมติสวนใหญของกลุมในการแกปญหา
3. มีการตรวจสอบความรู ความเขาใจโดยการ สรุป
เปนความคิดของกลุมรวมกัน
เฉลี่ย
การสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม - ตอบ
4. ซักถามขอสงสัยกับเพื่อนสมาชิกในกลุม
5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม
เฉลี่ย
การชวยเหลือ พูดใหกาํ ลังใจ สนับสนุนความคิดเห็นเพื่อน
6. พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม
7. กลาวสนับสนุนความคิดของเพื่อนคนอื่นทีม่ ีความ
คิดเห็นเดียวกันกับเรา
8. มีการแบงปนอุปกรณการเรียน
เฉลี่ย
ความใสใจตั้งใจปฏิบตั ิกิจกรรมรวมกัน
9. มีความใสใจ และตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมเปน
อยางดี
10. มีความสนใจเอาใจใสตอเพื่อนสมาชิก
เฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมของแตละแผน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
ระดับ
S.D.
(X )
พฤติกรรม

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6
ระดับ
S.D.
(X )
พฤติกรรม

แผนการจัดการเรียนรูที่ 7
ระดับ
( X ) S.D.
พฤติกรรม

แผนการจัดการเรียนรูที่ 8
ระดับ
( X ) S.D.
พฤติกรรม

2.50

0.67

มาก

2.67

0.49

มาก

2.83

0.39

มาก

2.91

0.39

มาก

2.50

0.67

มาก

2.50

0.67

มาก

2.50

0.67

มาก

2.67

0.49

มาก

2.67

0.49

มาก

2.67

0.49

มาก

2.83

0.39

มาก

2.83

0.39

มาก

2.56

0.61

มาก

2.61

0.55

มาก

2.72

0.48

มาก

2.80

0.42

มาก

2.58
2.50
2.54

0.51
0.67
0.59

มาก
มาก
มาก

2.67
2.83
2.75

0.49
0.39
0.44

มาก
มาก
มาก

2.67
2.83
2.75

0.49
0.39
0.44

มาก
มาก
มาก

2.67
3.00
2.84

0.49
0
0.25

มาก
มาก
มาก

2.58

0.51

มาก

2.75

0.45

มาก

2.83

0.39

มาก

2.92

0.29

มาก

2.83

0.38

มาก

2.83

0.39

มาก

2.75

0.45

มาก

2.83

0.39

มาก

2.58
2.66

0.51
0.47

มาก
มาก

2.75
2.78

0.45
0.43

มาก
มาก

2.83
2.80

0.39
0.41

มาก
มาก

3.00
2.92

0
0.23

มาก
มาก

2.75

0.45

มาก

2.83

0.39

มาก

2.92

0.39

มาก

2.83

0.39

มาก

2.83
2.79
2.63

0.39
0.42
0.52

มาก
มาก
มาก

2.83
2.83
2.73

0.39
0.39
0.46

มาก
มาก
มาก

2.92
2.92
2.79

0.39
0.39
0.41

มาก
มาก
มาก

2.92
2.88
2.86

0.22
0.34
0.31

มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 24 (ตอ)
พฤติกรรม
การยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน
1.แสดงออกถึงความตัง้ ใจ และใสใจตอการพูดของเพือ่ นสมาชิกในกลุม
2.ใชมติสวนใหญของกลุมในการแกปญ
 หา
3.มีการตรวจสอบความรู ความเขาใจโดยการ สรุปเปนความคิดของกลุมรวมกัน
เฉลีย่
การสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม - ตอบ
4.ซักถามขอสงสัยกับเพื่อนสมาชิกในกลุม
5.แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม
เฉลีย่
การชวยเหลือ พูดใหกาํ ลังใจ สนับสนุนความคิดเห็นเพื่อน
6.พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม
7.กลาวสนับสนุนความคิดของเพื่อนคนอื่นที่มคี วามคิดเห็นเดียวกันกับเรา
8.มีการแบงปนอุปกรณการเรียน
เฉลีย่
ความใสใจตั้งใจปฏิบตั ิกิจกรรมรวมกัน
9.มีความใสใจ และตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางดี
10.มีความสนใจเอาใจใสตอเพือ่ นสมาชิก
เฉลีย่
คะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมของแตละแผน

แผนการจัดการเรียนรูที่ 9
ระดับ
S.D.
(X )
พฤติกรรม

แผนการจัดการเรียนรูที่ 10
ระดับ
S.D.
(X )
พฤติกรรม

สรุปแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 - 10
ระดับ
ลําดับที่
S.D.
(X )
พฤติกรรม

2.75
2.83
2.91
2.83

0.45
0.39
0.29
0.38

มาก
มาก
มาก
มาก

3.00
2.91
3.00
2.97

0
0.29
0
0.10

มาก
มาก
มาก
มาก

2.46
2.44
2.60
2.50

0.78
0.76
0.69
0.48

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก

2
3
1
4

2.83
3.00
2.92

0.39
0
0.20

มาก
มาก
มาก

2.83
3.00
2.92

0.39
0
0.20

มาก
มาก
มาก

2.58
2.68
2.63

0.67
0.61
0.64

มาก
มาก
มาก

2
1
2

3.00
2.92
3.00
2.97

0
0.29
0
0.10

มาก
มาก
มาก
มาก

2.92
3.00
3.00
2.97

0.29
0
0
0.10

มาก
มาก
มาก
มาก

2.67
2.73
2.70
2.70

0.63
0.60
0.62
0.62

มาก
มาก
มาก
มาก

3
1
2
1

3.00
3.00
3.00
2.92

0
0
0
0.18

มาก
มาก
มาก
มาก

2.83
3.00
2.92
2.95

0.39
0
0.20
0.14

มาก
มาก
มาก
มาก

2.57
2.63
2.60
2.61

0.76
0.66
0.71
0.68

มาก
มาก
มาก
มาก

2
1
3
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จากตารางที2่ 4 ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ดวยวิธสี อนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศนซึ่งประเมินโดยครู จากการ
สังเกตนักเรียนจํานวน 12 กลุม ในการปฏิบัติกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรูท ั้ง 10 แผน
โดยภาพรวมพบวา นักเรียนมีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับมากทุกดาน โดยดาน
ที่นกั เรียนปฏิบัติอยูในระดับมากเปนลําดับที่ 1 คือ ดานการชวยเหลือ พูดใหกําลังใจ สนับสนุน
ความคิดเห็นเพื่อน ( Χ = 2.70 , S.D. = 0.62) รองลงมา คือ ดานการสงเสริมกระตุน ใหเพื่อน
ถาม – ตอบ ( Χ = 2.63 , S.D. = 0.64) ดานความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ( Χ = 2.60 ,
S.D. = 0.71) และดานทีน่ กั เรียนปฏิบัติระดับมากเปนลําดับสุดทาย คือ ดานการยอมรับฟงความ
คิดเห็นกันและกัน ( Χ = 2.50 , S.D. = 0.48)
เมื่อพิจารณาแตละดานเปนรายประเด็น พบวาดานการยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน
ประเด็นทีม่ ีการปฏิบัติมากทีส่ ุดคือ มีการตรวจสอบความรู ความเขาใจโดยการสรุปเปนความคิด
ของกลุมรวมกัน ( Χ = 2.60 , S.D. =0.69)และใชมติสวนใหญของกลุมในการแกปญหา มีคาเฉลี่ย
การปฏิบัติระดับมากเปนลําดับสุดทาย ( Χ = 2.44 , S.D. = 0.76)
ดานการสงเสริมกระตุนใหเพื่อนถาม – ตอบ พบวาประเด็นที่มกี ารปฏิบัติมากที่สุด คือ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม ( Χ = 2.68 , S.D. = 0.61) และ การซักถามขอ
สงสัยกับเพื่อนสมาชิกในกลุม มีคาเฉลี่ยการปฏิบัติระดับมากเปนลําดับสุดทาย ( Χ = 2.58 , S.D.
= 0.67)
ดานการชวยเหลือ พูดใหกาํ ลังใจ สนับสนุน ความคิดเห็นเพื่อน ประเด็นที่มกี ารปฏิบัติ
มากที่สุด คือ การกลาวสนับสนุนความคิดของเพื่อนคนอืน่ ทีม่ ีความคิดเห็นเดียวกันกับเรา
( Χ =2.73 , S.D. =0.60) และพูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม มีคาเฉลี่ยในการปฏิบัติระดับมาก
เปนลําดับสุดทาย ( Χ = 2.67 , S.D. = 0.63)
ดานสุดทาย คือ ดานความใสใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ประเด็นที่มกี ารปฏิบัติ
มากที่สุดคือ มีความสนใจเอาใจใสตอเพือ่ นสมาชิก ( Χ = 2.63 , S.D. = 0.66) และ มีความใสใจ
และตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางดี มีคาเฉลีย่ ในการปฏิบัติระดับมากเปนลําดับสุดทาย
( Χ = 2.57 , S.D. = 0.76)
จากตารางที่ 24 พบวา จากการสรุปคาเฉลี่ยในแผนการจัดการเรียนรูแ ตละแผน แสดง
ถึงระดับการปฏิบัติพฤติกรรมกลุมทีพ่ ัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ โดยแผนการจัดการเรียนรู ที่มีคาเฉลีย่ การ
ปฏิบัติพฤติกรรมการทํางานกลุมในระดับมากมี 7 แผน เรียงตามลําดับดังนี้ ลําดับที่ 1 แผนการ
จัดการเรียนรูท ี่ 10 ( Χ = 2.95 S.D. = 0.14) ลําดับที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 ( Χ = 2.92 ,
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S.D. = 0.18) ลําดับที่ 3 แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 ( Χ = 2.86 , S.D. = 0.31) ลําดับที่ 4
แผนการจัดกาเรียนรูที่ 7 ( Χ = 2.79 , S.D. = 0.41) ลําดับที่ 5 แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 6 ( Χ =
2.73 , S.D. = 0.46) ลําดับที่ 6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 ( Χ = 2.63 , S.D. = 0.52) และ
ลําดับสุดทาย คือ แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 4 ( Χ = 2.57 , S.D. = 0.76)
สําหรับแผนการจัดการเรียนรู ที่มีคา เฉลี่ยการปฏิบัติพฤติกรรมกลุมในระดับปานกลาง
มี 3 แผนการจัดการเรียนรู เรียงตามลําดับ ดังนี้ ลําดับที่ 1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 ( Χ =
2.30 , S.D. = 0.75) ลําดับที่ 2 แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 2 ( Χ = 2.17 S.D. = 0.6) และลําดับ
สุดทาย คือ แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 ( Χ = 1.85 , S.D. = 0.73)
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตอวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
ผลการวิเคราะหขอมูลตอนนีเ้ พื่อตอบคําถามในการวิจัยขอที่ 4 เกี่ยวกับความคิดเห็น
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ทีม่ ีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผัง
มโนทัศน รายละเอียดดังตารางที่ 25
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ตารางที่ 25

ขอ
1.

คาเฉลี่ยของแบบสอบถามความคิดเห็นตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับ
การใชแผนผังมโนทัศน
ขอความ

ดานบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
บรรยากาศในการเรียนเปนไปดวยความสนุกสนาน

บรรยากาศภายในกลุมของนักเรียนเปนไปดวยความ
เปนมิตร ยิ้มแยม แจมใส
บรรยากาศในกลุมเปนแบบประชาธิปไตย คือ มีการ
3.
แสดงความคิดเห็นดวยเหตุและผล
ภาพรวมดานบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
4. การสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนและเพื่อนมีความเขาใจ
กันและกันมากขึน้
นักเรียนมีความรูสึกวาตัวเองเปนผูน ํา และภาคภูมิใจ
5.
ในความสามารถของตนเองมากขึน้
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูชวยใหนักเรียนเขาใจ
6.
กระบวนการทํางานกลุมมากขึ้น
ภาพรวมดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานประโยชนทไี่ ดรับจากวิธีสอน
7. การใชแผนผังมโนทัศนทําใหนักเรียนมีความคิด
สรางสรรคมากขึ้น
การใชแผนผังมโนทัศนในการเรียนการสอนทําให
8. นักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดของบทเรียน
ไดดีขึ้น
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผัง
9. มโนทัศนทําใหนักเรียนเขาใจ และรักการเรียน
ประวัติศาสตรไทยมากขึ้น
นักเรียนจะนําแผนผังมโนทัศนไปใชในการเรียนวิชา
10.
อื่น ๆ ตอไป
ภาพรวมดานประโยชนที่ไดรบั จากวิธีสอน
ผลเฉลี่ยโดยภาพรวม
2.

Χ

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

ลําดับที่

2.69

0.47

เห็นดวยมาก

1

2.52

0.58

เห็นดวยมาก

3

2.63

0.49

เห็นดวยมาก

2

2.61

0.51

เห็นดวยมาก

2

2.65

0.48

เห็นดวยมาก

2

2.44

0.54

เห็นดวย
ปานกลาง

3

2.71

0.46

เห็นดวยมาก

1

2.60

0.49

เห็นดวยมาก

3

2.75

0.44

เห็นดวยมาก

2

2.81

0.39

เห็นดวยมาก

1

2.73

0.45

เห็นดวยมาก

3

2.67

0.56

เห็นดวยมาก

4

2.74
2.65

0.46
0.49

เห็นดวยมาก
1
เห็นดวยมาก

144
จากตารางที่ 25 พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมาก ( Χ = 2.65 , S.D. = 0.49) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ ดานประโยชนที่ไดรับจาก
วิธีสอน ( Χ = 2.74 , S.D. = 0.49 ) รองลงมา คือ ดานบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู
( Χ = 2.61 , S.D. = 0.51 ) และนักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย คือ ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ( Χ = 2.60 , S.D. = 0.49 )
ดานบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยภาพรวม นักเรียนมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับเห็นดวยมาก ( Χ = 2.61 , S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนเห็นดวย
มากเปนลําดับที่ 1 คือ บรรยากาศในการเรียนเปนไปดวยความสนุกสนาน ( Χ = 2.69 , S.D. =
0.47) รองลงมา คือ บรรยากาศในกลุมเปนแบบประชาธิปไตย คือ มีการแสดงความ คิดเห็นดวย
เหตุและผล ( Χ = 2.63 , S.D. = 0.49 ) และนักเรียนมีความคิดเห็นดวยมาก เปนลําดับสุดทาย
คือ บรรยากาศภายในกลุมของนักเรียนเปนไปดวยความเปนมิตร ยิ้มแยม แจมใส ( Χ = 2.52 ,
S.D. = 0.58 )
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมาก ( Χ = 2.60 , S.D.
= 0.49 ) เมือ่ พิจารณาเปนรายประเด็น พบวา นักเรียนเห็นดวยมากเปน ลําดับที่ 1 คือ วิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูชว ยใหนกั เรียนเขาใจกระบวนการทํางานกลุมมากขึ้น ( Χ = 2.71 , S.D. =
0.46 ) และนักเรียนมีความคิดเห็นดวยปานกลาง เปนลําดับสุดทาย คือ นักเรียนมีความรูสึกวา
ตัวเองเปนผูนาํ และภาคภูมใิ จในความสามารถของตนเองมากขึ้น ( Χ = 2.44 , S.D. = 0.54 )
ดานประโยชนที่ไดรับจากวิธสี อน โดยภาพรวม นักเรียนเห็นดวยมาก ( Χ = 2.74 ,
S.D. = 0.46 ) เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา นักเรียนเห็นดวยมาก เปนลําดับที่ 1 คือ การ
ใชแผนผังมโนทัศนในการเรียนการสอน ทําใหนกั เรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดของบทเรียน
ไดดีขึ้น ( Χ = 2.81 , S.D. = 0.39 ) และนักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย คือ นักเรียนจะนํา
แผนผังมโนทัศนไปใชในการเรียนวิชาอื่น ๆ ตอไป ( Χ = 2.67 , S.D. = 0.56 )
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู เรือ่ งประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน มี
วัตถุประสงคการวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู ดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80 / 80 2) เพือ่
เปรียบเทียบผลการเรียนรูเรือ่ งประวัตศิ าสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
กอนและหลังเรียน ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน 3) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 และ 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
ในดานบรรยากาศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู และประโยชนที่ไดรับจากวิธีสอน ประชากรที่ใชใน
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนอนุบาลสุธีธร อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม จํานวน 270 คน จาก 6 หองเรียน ซึง่ ในแตละหองเรียนมีทั้งเกง ปานกลาง ออน
คละกัน และกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 กลุมตัวอยางที่ใชไดมาจากการสุม
อยางงายดวยวิธีจับฉลาก คือนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5/1 จํานวน 48 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเครื่องมือที่ผวู ิจัยสรางขึ้นประกอบดวย แผนการ
จัดการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการ
ใชแผนผังมโนทัศน แผนการจัดการเรียนรูที่ผูวจิ ัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพ 81.02 / 84.17
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยากอนและหลังเรียน ซึง่ เปน
ขอสอบชุดเดียวกัน เปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบอัตนัย
โดยใชแผนผังมโนทัศน จํานวน 2 ขอ รวม 22 ขอ มีคาความยากงาย (P) ตั้งแต 0.48 - 0.73
มีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.25 – 0.63 และมีคาความเชื่อมัน่ (Reliability) เทากับ 0.94 และ
แบบสอบถามความคิดเห็นจํานวน 10 ขอ การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชคือ 1) หาคา
ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูโดยหาคา E1 / E2 2) คาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนผลการเรียนรูเรื่องประวัตศิ าสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา 3) เปรียบเทียบ
ผลการเรียนรูก อนเรียน และหลังเรียน เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยใชสูตร t - test
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แบบ Dependent 4) วิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียน ที่มตี อวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน โดยใชคา เฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศนมี
ขอคนพบสรุปไดดังนี้
1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูพบวา แผนการจัดการ
เรียนรู เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการ
ใชแผนผังมโนทัศนที่พัฒนาขึ้น จํานวน 10 แผน ไดแก 1) การสถาปนาอาณาจักร และสถาบัน
พระมหากษัตริย 2) ราชวงศตาง ๆ ในสมัยอยุธยา 3) การปกครองสมัยอยุธยาตอนตน 4) การ
ปกครองสมัยอยุธยาตอนกลางและ ตอนปลาย 5) เศรษฐกิจ และสังคมสมัยอยุธยา 6) การเสีย
กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และการประกาศอิสรภาพ 7) การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที2่ และการประกาศ
อิสรภาพ 8) ประวัติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 9) ประวัติสมเด็จ
พระนารายณมหาราช และพระยาโกษาธิบดี (ปาน) 10) ประวัติชาวบานบางระจัน และ พระยา
พิชัยดาบหัก มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 ผลการหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล
(Individual Try out) ไดคาประสิทธิภาพเทากับ 61.33 / 65.33 ผลการหาคาประสิทธิภาพ
แบบกลุมเล็ก (Small Group Try out) ไดคาประสิทธิภาพเทากับ72.67 / 74.78 และ ผลการ
ทดลองไดคาประสิทธิภาพเทากับ 81.02 / 84.17
2. ผลการเรียนรู เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่สอนดวยวิธสี อนแบบรวมมือ
กันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศนหลังเรียนมีผลการเรียนรูสูงกวากอนเรียน อยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเรื่องประวัติชาวบานบางระจันและพระยาพิชัยดาบหักมีคะแนนเฉลีย่
มากที่สุด และการปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง และตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยเปนลําดับสุดทาย
3. พฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียน ซึ่งประเมินโดยครู จากการสังเกตนักเรียน
จํานวน 12 กลุม ในการปฏิบัติกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 10 แผน โดยภาพรวมพบวา
นักเรียนมีระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมอยูในระดับมาก โดยดานที่นกั เรียนปฏิบัติในระดับ
มากเปนลําดับที่ 1 คือ ดานการชวยเหลือ พูดใหกาํ ลังใจ สนับสนุนความคิดเห็นเพื่อน และดานที่
นักเรียนปฏิบตั ิในระดับมากเปนลําดับสุดทาย คือ ดานการยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน

147
4. ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูร วมกับกับการใช
แผนผังมโนทัศน พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใช
แผนผังมโนทัศน โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมาก ( Χ = 2.65 , S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเปน
รายประเด็น พบวา นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากวิธีสอน
( Χ = 2.74 , S.D. = 0.49 ) และนักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย คือ ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ( Χ = 2.60 , S.D. = 0.49 )

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัย เกีย่ วกับการพัฒนาผลการเรียนรู เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรี
อยุธยา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผัง
มโนทัศนนําผลมาอภิปรายไดดังนี้
1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู เรื่องประวัติศาสตร
สมัยกรุงศรีอยุธยาดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน ทีผ่ ูวิจัยสรางขึ้น
มีคาประสิทธิภาพเทากับ 81.02 /84.17ซึง่ สอดคลองกับสมมติฐานทีก่ ําหนดทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
แผนการจัดการเรียนรู เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยานี้ ไดดําเนินการสรางตามขั้นตอน คือ
ศึกษาขั้นตอนของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน วิเคราะห และเลือก
เนื้อหาทีจ่ ะนํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู และจัดลําดับเนื้อหาโดยเรียง ลําดับตามเหตุการณ
และเรียงลําดับจากเนือ้ หาทีง่ ายไปสูเ นื้อหาทีย่ ากขึ้นตามลําดับ เพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจชัดเจน
ยิ่งขึน้ จากนั้นพิจารณาความสอดคลองของวัตถุประสงคกับกิจกรรมการเรียนรูตลอดจนองคประกอบ
ของแผนการจัดการเรียนรู และนําแผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น เสนอตออาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบและแกไขขอบกพรองในดานองคประกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู เนื้อหา จุดประสงค ภาษา และความเหมาะสมของกระบวนการเรียนรู นําไปทดลอง
เพื่อหาประสิทธิภาพแบบเดีย่ ว แบบกลุมเล็กและกลุมใหญเพื่อหาขอบกพรองและหาประสิทธิภาพ
จนกระทัง่ สมบูรณกอนนําไปใช ซึง่ กระบวนการดังกลาวเปนผลใหแผนการจัดการเรียนรูน ี้มีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาผลการเรียนรูเรือ่ งประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
ไดสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533 :108) ที่กลาวถึงการออกแบบ
หรือการวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนวามีลําดับดังนี้ 1) ศึกษา วิเคราะหหวั เรื่อง มโนทัศน
และจุดมุงหมายของหนวยที่จะทําการสอน 2)รางกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหัวเรือ่ ง
มโนทัศนและจุดมุงหมายของหนวยการสอน 3) เลือกกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และ
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จัดเรียงลําดับกิจกรรมอาจทําเปนลักษณะของแผนปาย และบัตรแสดงเรื่องราว 4) จําแนกกิจกรรม
การเรียนการสอนออกเปนกลุม ประกอบดวย กิจกรรมสรางความพรอม กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อ กิจกรรมซอมเสริม และ กิจกรรมสนับสนุน 5) พิจารณาเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมของ
แตละกลุม และ 6) นํากิจกรรมการเรียนการสอนที่เลือกไว นํามาเขียนรายละเอียดลงเปนแผน
การสอนของหนวยการสอน นอกจากนี้ ยังสอดคลองกับ ณัฐวุฒิ กิจรุงเรือง และคณะ (2545 :
54) ที่กลาววา แผนการจัดการเรียนรูท ดี่ ีควรมีองคประกอบสําคัญ ดังตอไปนี้ 1) หัวเรื่อง 2)
สาระสําคัญ 3) จุดประสงคการเรียนรู 4) เนื้อหาสาระ 5) กิจกรรมการเรียนรู 6) สื่อการเรียนรู
และ 7) การวัดและประเมินผลการเรียนรู และยังสอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2547 : 12 -13)
ที่วา การที่จะสอนใหไดผลดีนั้น ผูเปนครูมืออาชีพจําเปนตองมีความสามารถในการออกแบบการ
เรียนการสอน (designing instruction) ที่ดีมีประสิทธิภาพ ความสามารถนี้ถือเปนหัวใจสําคัญ
ของวิชาชีพในการออกแบบการเรียนการสอนที่ดีครูจะตองกําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระและ
ความคิดรวบยอดที่เหมาะสมสําหรับผูเรียน และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู ที่สามารถชวยให
ผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายไดโดยสะดวก รวมทั้งมีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมตรงตามจุดมุงหมาย
ประกอบกับ แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศนนี้ เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนผูเรียนเปน
สําคัญ เปนการสงเสริมใหผูเรียนรูจกั การเรียนรูรวมกันโดยใชกระบวนการกลุม ทํางานรวมกัน
เปนทีมมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันนําไปสูการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูทขี่ ึ้น
2. ผลการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตร สมัยกรุงศรีอยุธยาของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 ดวยวิธสี อนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน ผลการวิจยั พบวา ผลการ
เรียนรูเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานการวิจยั ที่ตงั้ ไวทงั้ นี้อาจเปนเพราะวาวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน มุงเนนใหผเู รียนเรียนรู และฝกการทํางานรวมกันเปนกลุม
ไดรวมกันคิดและอภิปราย โดยที่สมาชิกทุกคนในกลุมมีจุดมุงหมายเดียวกัน ชวยเหลือซึ่งกันและ
กันภายในกลุม และรวมกันภาคภูมิใจในผลสําเร็จของกลุม สอดคลองกับแนวคิดของฮิลก (Hilke
1990 : 8 , อางถึงใน กนกรัตน สุดยอด 2547 : 27) ทีก่ ลาววา การจัดการเรียนรูแ บบรวมมือเปน
รูปแบบการจัดการเรียนรูท นี่ ักเรียนทํางานเปนกลุม เพื่อบรรลุเปาหมายทางการเรียนโดยใชความ
พยายามของกลุม นักเรียนจะทํางานดวยกันเปน กลุม เล็กๆ ใชจุดเดนของแตละคนชวยเหลือซึง่ กัน
และกันในการทํางานใหบรรลุผลวิธีนจี้ ะสงเสริมการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทักษะทางสังคมทีด่ ี
และความสามารถทางการคิดในระดับสูง สอดคลอง กับ ยัง (Young 1972 : 603 , อางถึงใน
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ปราณี จงศรี 2545 : 118) ที่วา การที่นกั เรียนอยูในวัยใกลเคียงกันจะสามารถสื่อสารเขาใจกันงาย
กลาซักถามโตแยงกันและกัน ทําใหเกิดผลดีในการเรียน และการที่นกั เรียนที่มีความสามารถสูง ซึ่ง
เขาใจความสอนของครูไดดี จะเปลีย่ นคําสอนของครูเปนภาษาพูดของตนเองเพื่ออธิบายใหเพื่อนฟง
ทําใหผูอธิบายเขาใจบทเรียนไดแจมชัดยิง่ ขึน้ สอดคลองกับ สลาวิน (Slavin 1993 : 20-21 , อางถึงใน
ปราณี จงศรี 2545 : 118) ที่กลาววา การเรียนแบบรวมมือกัน จะชวยใหผูเรียนพัฒนาความภูมใิ จ
 ญา ของตนเองอยางเต็มที่พรอมกับเกิด
ของตนเองผูเรียนจะเรียนดวยความสุข และ พัฒนาสติปญ
ความรูสึกที่ดีในทางสังคมและกระบวนการทํางาน สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2548 : 53-54)
ที่กลาววาการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเปนไปตามลําดับขั้นตอนตรงไปตรงมา ผูเรียนเกิดการ
เรียนรูทงั้ ทางดานพุทธิพิสัย และทักษะพิสัย ไดรวดเร็ว และไดมากในเวลาที่จํากัด ไมสับสน ผูเรียน
ไดฝกปฏิบัติตามความสามารถของตนจนสามารถบรรลุวัตถุประสงคทาํ ใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการ
เรียน และมีความรูสึกที่ดีตอ ตนเอง นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เสรี ถุนนอก (2542 :
55 ) ที่ไดทําการวิจยั เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
เรื่องการเมืองการปกครองกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ระหวางการสอนโดยการเรียนแบบ
รวมมือกันเรียนรูกับการสอนแบบปกติ ผลการวิจยั พบวา นักเรียนที่สอนโดยการสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ เจตคติตอกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตสูงกวา
นักเรียนทีเ่ รียนโดยการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคลองกับการ
ศึกษาวิจัยของจินตนา กิจบํารุง (2545 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรื่อง
ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยและศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิท์ าง
การเรียนเรื่องประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย ที่สอนดวยวิธสี อนแบบรวมมือกันเรียนรูสงู กวาที่สอนดวย
วิธีสอนตามคูม ือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เหตุผลสําคัญอีกประการหนึง่ ที่สง ผลใหผลการเรียนรู เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรี
อยุธยาหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือการนําการใชแผนผัง
มโนทัศนเขามาบูรณาการกับวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ซึ่งสงผลใหความคิดของนักเรียนเปน
ระบบ มีความคิดสรางสรรค มองเห็นความสัมพันธของสิ่งตาง ๆ ไดชดั เจนขึ้น สะดวกในการเรียก
ออกมาใช และกอใหเกิดการเรียนรูที่มีความหมายตอผูเรียน ดังที่ สมศักดิ์ สินธุรเวชญ (2542 :
1 , อางถึงใน สุพิศ กลิน่ บุปผา 2545 : 63 - 64) กลาววา แผนที่ความคิดชวยใหประหยัดเวลาใน
การเรียนรู เกีย่ วกับการจัดกลุมเนื้อหา การปรับปรุง การระลึก การสรางสม ความคิดสรางสรรค
มีคุณคาอยางยิ่งสําหรับการคิดไตรตรอง และการเรียนรูแผนที่ความคิดใชไดกับผูเรียนทุกระดับ
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อายุ ทุกวิชา สอดคลองกับ โรเซนเบอรี่ (Rosenbery 1987 : 2249 , อางถึงใน สุพิศ กลิ่นบุปผา
2545 : 63) กลาวไววา “แผนที่ความคิดใชไดกับผูเรียนทุกระดับ แผนที่ความคิดชวยควบคุมการ
ระดมสมองในเรื่อง ใหม ๆ การวางแผน การสรุป การทบทวน การจดบันทึก” และยังสอดคลองกับ
ดวงกมล สวนทอง (2547 : 39) ที่กลาววาหากผูเ รียนไดรับการพัฒนาการทํางานของสมองทัง้
กลาวคือใหสมองสวนทีท่ ําหนาทีท่ างภาษา และ
สองซีกใหทาํ งานอยางประสานสัมพันธกนั
รายละเอียดตางๆ กับสวนทีท่ ําหนาทีเ่ กี่ยวกับภาพรวม ไดเชื่อมโยงเขาดวยกันอยางมีระบบโดยใช
แผนที่ความคิดก็จะเปนการสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถ ในการจําดีขึ้นซึ่งจะเปนพืน้ ฐานที่จะ
นําไปสูความสามารถในการคิดในขั้นที่สงู ขึ้นตอไป และการเรียนรูโดยใชแผนที่ความคิด ทําให
ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงขอมูลที่ประกอบดวยรายละเอียดยอย ๆ ไดอยางเปนระบบ และมองเห็น
ความสัมพันธของสวนตางๆ ของขอมูลในลักษณะของจินตภาพ ซึ่งถือวาเปนเทคนิคพิเศษของ
กระบวนการชวยจํา สอดคลองกับงานวิจยั ของ แมคเคลน ( McClain 1986, อางถึงใน ยุวธิดา
คําปวน 2545 : 32 ) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการนําเทคนิคแผนผังทางปญญามาใชในการอธิบาย
โครงสรางของเนื้อหาวิชากอนทําการสอน ซึ่งทําการศึกษากับนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยพบวา
เทคนิคแผนผังทางปญญาชวยใหนกั เรียนเขาใจมโนทัศนไดดีขึ้น รวมทั้งยังพบวามีสวนชวยในการ
จดบรรยาย พัฒนาคุณภาพในการระดมสมองของนักศึกษา ทําใหการจดบันทึกชัดเจน นักศึกษา
มีความคิดที่เปนอิสระมากขึ้น รวมทัง้ ยังชวยเพิ่มความเขาใจดวย ซึ่งถือไดวา เปนการพัฒนา
ความคิดสรางสรรคของแตละบุคคลไดดีอีกดวย และยังสอดคลองกับ ศิริพร ทุเครือ (2544 : 67)
ที่ไดศึกษาผลการเรียนแบบรวมมือ โดยใชแผนผังมโนทัศนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความคงทนในการเรียนรูกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4
ผลการวิจยั พบวานักเรียนทีไ่ ดรับการเรียนแบบรวมมือโดยใชแผนผังมโนทัศนแบบ Concept map
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกวานักเรียนนักเรียนทีไ่ ดรับการสอนตามปกติอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ.01 และนักเรียนที่ไดรับการเรียนแบบรวมมือโดยใชแผนผังมโนทัศน มีความคงทน
ในการเรียนรูสงู กวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และเมื่อแยกคะแนนเฉลีย่ เปนรายแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 10 แผน พบวา เรื่อง
เกี่ยวกับบุคคลสําคัญ โดยเฉพาะชาวบานบางระจัน และพระยาพิชยั ดาบหัก มีคะแนนเฉลีย่ มาก
เปนลําดับที่ 1 ทั้งนี้อาจเนือ่ งจากปจจุบนั มีสื่อหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนละครทางโทรทัศน
หนังสือการตูน ประวัติบคุ คลสําคัญดังกลาว ซึง่ นักเรียนไดมีโอกาสไดศึกษามากอนแลว ทําใหงาย
ตอการเรียนรู สอดคลองกับ สุมิตรา ทรงสัตย (2530 : 81 , อางถึงใน สุมิตรา ฉันทานุรักษ
2543 11) ที่กลาววาการตูนเปนสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณสมบัตทิ ี่จะชวยดึงดูด และเราความ
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สนใจของเด็กอยางเห็นไดชัด ความสะดุดตาของการตนู จะชวยสรางความสนใจและเขาใจไดดีกวา
ภาษาเขียน รูปภาพสวนเรื่องการปกครองสมัยอยุธยาตอนตนมีคะแนนเฉลี่ยเปนลําดับสุดทายอาจ
เนื่องมาจากเรือ่ งการปกครองเปนเรื่องที่คอ นขางไกลตัวสําหรับนักเรียน มีความเปนนามธรรมสูง
การใชภาษาคอนขางยากแกการทําความเขาใจประกอบกับประสบการณ และความรูเดิมเกี่ยวกับ
เรื่องดังกลาวไมมีจึงทําใหนกั เรียนมีคะแนนเฉลี่ยเปนลําดับสุดทายสอดคลองกับอารยา กลาหาญ
(2545 : 4) ที่กลาววาหนวยการเมืองการปกครองเปนหนวยที่มีปญหามากที่สุดเพราะมีเนื้อหาที่
เขาใจยากมีลกั ษณะเปนนามธรรมมากจึงอธิบายใหเด็กเขาใจไดยาก ผูเรียนจะเกิดการเบื่อหนาย
ในการเรียน
3. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน จากการสังเกตนักเรียนจํานวน 12 กลุม
โดยครูในการปฏิบัติกิจกรรมในแผนการจัดการเรียนรูท งั้ 10 แผน พบวานักเรียนมีระดับพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานกลุม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก วิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูเปนวิธีสอนที่ตองจัดผูเรียนเปนกลุมยอยๆ สงเสริมใหนักเรียนทํางานรวมกัน เพื่อบรรลุ
เปาหมายคือความสําเร็จของกลุม สอดคลองกับ วรวุฒิ พลเพชร (2544 : 3) กลาวถึงผลพลอยได
จากการใชวิธกี ารเรียนแบบรวมมือ คือ นักเรียนรูถงึ คุณคาของตนเองเพิ่มขึ้น เพราะวานักเรียนได
มีสวนรวมในการทํากิจกรรมกลุม ซึง่ แตละคนจะมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จของกลุม และเมือ่
ประสบความสําเร็จในการทํางานหรือความเขาใจในเนื้อหาวิชาแลว ก็ยิ่งเพิ่มความสนใจในการทํา
กิจกรรมการเรียนรูมากขึ้น และยังสอดคลองกับ จอรจ ฮอรแมนส(George Hormans , อางถึงใน
วรวุฒิ พลเพชร 2544 : 27) ที่วาการกระทํารวมกันเปนกลุม มีองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ 3
องคประกอบ คือ กิจกรรม การกระทํารวมกันและความรูสึก องคประกอบทัง้ 3 จะเกี่ยวของกัน
โดยตรง กลาวคือ ถาหากวาบุคคลยิง่ มีสวนรวมในกิจกรรมมากเทาใด การกระทํารวมกันและ
ความรูสึกของพวกเขาจะมีมากขึ้นดวย บุคคลตาง ๆ ภายในกลุมตองไปเกี่ยวกันกับบุคคลอื่น
ไมเพียงแตอยูใ กลชิดกันเทานัน้ พวกเขาจะตองทําการจัดสินใจติดตอสือ่ สารสนับสนุน ประสานงาน
และประสบความสําเร็จตามเปาหมายของกลุมอีกดวย สมาชิกภายในกลุม หรือองคการที่เกีย่ วพันกัน
ในลักษณะดังกลาวมีแนวโนมจะรวมกันเขาเปนกลุมที่มพี ลังสูงมาก
จากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ดานที่นกั เรียนปฏิบัติมากเปนลําดับที่ 1
คือ ดานการชวยเหลือ พูดใหกาํ ลังใจ สนับสนุนความคิดเห็นเพื่อน ทัง้ นี้อาจเนือ่ งมาจาก การ
ทํางานกลุมรวมกันในแผนการจัดการเรียนรูนี้มีทงั้ หมด 10 ครั้ง ทําใหนกั เรียนเริ่มมีความผูกพันกับ
เพื่อนเพิ่มขึน้ ยอมทําตามกลุม เพื่อนเพราะเกรงวาจะถูกปฏิเสธไมยอมรับใหเขากลุม เพื่อนและกลุม
เพื่อนมีความสําคัญตอนักเรียนมาก และสอดคลองกับ สุรพล พยอมแยม (2540 :146) ที่กลาววา
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การปฏิสัมพันธในกลุมเพื่อนรวมวัย จะกอใหเกิดบทบาทของสมาชิกในกลุม เชน การเปนผูนาํ –
ผูตาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแขงขัน การเสียสละ การมีน้ําใจ และการใหกําลังใจซึง่ กัน
และกัน เพื่อใหการเรียนประสบผลสัมฤทธิ์ที่ดี
สําหรับดานทีน่ ักเรียนปฏิบตั ิมากเปนลําดับสุดทาย คือ ดานการยอมรับฟงความ
คิดเห็นกันและกัน เหตุทเี่ ปนเชนนี้เพราะในการจัดกลุม การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู แตละกลุม
จะประกอบดวยเด็กเกง ปานกลาง และออน ในขณะปฏิบัติกิจกรรมบางครั้งเด็กเกงจะมีความ
เชื่อมั่นในตนเองสูง ไมคอยยอมรับฟงเพือ่ นที่มีสติปญญาดอยกวา แตเมื่อนักเรียนเห็นถึงผลงาน
ของกลุมทีเ่ กิดจากความไมรว มมือกัน ไมยอมรับฟงซึง่ กันและกันแลว นักเรียนเริ่มตระหนักถึง
ความสําคัญของเพื่อนทุกคนในกลุม มากขึ้น จึงทําใหนกั เรียนเห็นคุณคา และเชื่อมั่นในความ
สามารถของเพื่อนมากขึน้ สอดคลองกับ รุง แกวแดง (2541 : 29) ที่กลาววา เพื่อนในวัย
เดียวกันสามารถสรางสัมพันธที่ดีภายในกลุม สรางความคุนเคยยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดความ
รูสึกวาตนเอง มีความสําคัญ และ ทุกคนมีความสําคัญเทาเทียมกัน จึงสงผลใหเกิดการชวยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ทําใหนกั เรียนได เรียนอยางมีความสุข และยังสอดคลองกับ ศรีเรือน แกวกังวาล
(2545 : 264) ที่กลาววานักเรียนในวัยนี้เปนวัยที่อยากใหมีผูสนใจรวมกิจกรรมกับตน ตนไดมี
โอกาสรวมและรับรูในกิจกรรมของผูอื่น มีความมัน่ คงทางจิตใจ มีความรูสึกวาตนนั้นมีเจาของและ
เปนเจาของ มีความรูสึกวามีเพื่อนรวมทุกขและรวมสุขกับเรา นอกจากนี้ ยังทําใหสมาชิกกลุม
เกิดความรูสึกภาคภูมิใจและพอใจ เกิดแรงจูงใจที่จะชวยกลุมของตนตอไป ซึง่ สอดคลองกับ
งานวิจยั ของ จินตนา กิจบํารุง (2545 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัย และศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
ที่สอนดวยวิธสี อนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามคูมือครู ผลการวิจยั พบวาพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูใน
ระดับมาก สวนนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู มีพฤติกรรมการทํางานกลุม อยูในระดับ
ปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ อารยา กลาหาญ (2545 : บทคัดยอ) ทีศ่ ึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต หนวยการเมืองการปกครอง ของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปที่ 5 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแ ละวิธีสอนตามคูมือครู ผลการวิจยั พบวา
นักเรียนที่ไดรบั การสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ
มาก นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู มีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับ
ปานกลาง ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมประเมิน โดยนักเรียนเปนกลุม พบวานักเรียน
ที่ไดรับการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมพี ฤติกรรมการทํางานกลุม บอยครั้ง จากการ
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ประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมินโดยนักเรียนเปนรายบุคคลพบวา นักเรียนที่ไดรับการ
สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีพฤติกรรมการทํางานกลุม บอยครั้งกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอนดวยวิธีการสอนตามแนวคูมือครู
4. ความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอวิธสี อนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับกับการใช
แผนผังมโนทัศน พบวา นักเรียนมีความคิดเห็นตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใช
แผนผังมโนทัศน โดยภาพรวมนักเรียนเห็นดวยมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูเปนวิธที ี่ตองอาศัยการเรียนรูรวมกันของสมาชิกทุกคนในกลุมเปนการชวยสงเสริมทักษะทาง
สังคมและพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน ประกอบกับมีรางวัลและคําชมเชยเปนแรงเสริม
ทางบวก นอกจากนี้การใชแผนผังมโนทัศนในแตละขั้นตอนของการสอน ทําใหผเู รียนเห็นความ
สัมพันธของเนือ้ เรื่องทั้งหมดมีความรูความเขาใจในเรื่องที่เรียนชัดเจนมากขึ้นสอดคลองกับสลาวิน
(Slavin R.E., 1990 , อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2547 : 1) ที่กลาววา วิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน ภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเอง
และตอกลุม ชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น พัฒนาความสัมพันธที่ดี การยอมรับผูอื่นมากขึ้น
สรางความมั่นใจในตนเอง และรูถึงคุณคาของตนเองมากขึ้นนอกจากนี้ลออ อางนานนท (2542 :
39 – 40) กลาวถึงการใชแผนผังมโนทัศนวา แผนผังมโนทัศนเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถนํามาใช
พัฒนาการเรียนการสอนไดทกุ วิชา ซึง่ มีประโยชนตอครูผูสอนทัง้ ในดานการนํามาใชในการวางแผน
การสอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใชเปนเครื่องมือประเมินผลความรู ความเขาใจในการ
เรียนไดดวย สวนในดานตัวผูเรียนแผนผังมโนทัศนมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาผูเรียนในดานความคิด
โดยฝกใหผูเรียนคิดอยางเปนระบบ และถายทอดความคิดออกมาในรูปแผนผังมโนทัศนที่มี
ลักษณะตางๆ กัน ทําใหเห็นถึงความคิดสรางสรรคของผูเรียน นอกจากนี้ลกั ษณะของแผนผัง
มโนทัศนจะชวยใหผูเรียนมองเห็นความสัมพันธของเนื้อหา ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางเขาใจ
และมีความหมาย มิใชการเรียนแบบทองจํา ซึง่ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักเรียนเห็นดวย
มากเปนลําดับที่ 1 คือ ดานประโยชนที่ไดรับจากวิธสี อน และนักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับ
สุดทาย คือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ดานประโยชนที่ไดรับจากวิธสี อน โดยภาพรวม นักเรียนเห็นดวยมาก เมื่อพิจารณาเปน
รายประเด็น พบวา นักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับที่ 1 คือ การใชแผนผังมโนทัศนในการเรียน
การสอนทําใหนักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดของบทเรียนไดดีขึ้น ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจาก
แผนผังมโนทัศนเปนการสรุปเรื่องหนึ่ง จากการสังเกตหรือรับประสบการณเกี่ยวกับสิ่งนัน้ แลวใช
คุณลักษณะทีค่ ลายคลึงกันจัดเขาเปนกลุม เดียวกันซึง่ จะทําใหเราสามารถสรุปและเขาใจสิ่งตาง ๆ
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ไดงายขึ้น สอดคลองกับ สุวทิ ย มุลคํา และอรทัย มูลคํา (2545 : 175) ที่กลาววา แผนผังมโนทัศน
จะทําใหเกิดความเขาใจเปนความคิดรวบยอดที่ชัดเจน
ผูเรียนจําเรื่องราวไดอยางแมนยําและ
ประเด็นทีน่ ักเรียนเห็นดวยมากเปนลําดับสุดทาย คือ นักเรียนจะนําแผนผังมโนทัศนไปใชในการ
เรียนวิชาอืน่ ๆ ตอไป ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก นักเรียนคุยเคยกับการสรุป และจดบันทึกดวยวิธกี าร
แบบเดิมคือการบรรยายในแนวตั้ง ประกอบกับแผนที่ความคิดตองใชทักษะในการคิดสรุปความ
ในระดับสูง และกลุมสาระอืน่ ๆ ยังไมคอยสนับสนุนการจดบันทึกดวยวิธีนเี้ ทาที่ควร สอดคลองกับ
บูซาน (Buzan ,1997 , อางถึงใน เอกรัฐ อิสรานานนท 2546 : 53) ที่วา การจดบันทึกโดยทั่วไป
คนสวนใหญมกั ใชการจดแบบตามแนวนอน หรือแนวตัง้ ทางเดียว ตามสวนของภาษานัน้ ๆ ทําให
ไมไดประโยชนจากการจดบันทึกอยางเต็มที่ เนื่องจากไมเห็นถึงจุดสําคัญและความสัมพันธของ
เนื้อหาชัดเจน
สําหรับดานทีน่ ักเรียนเห็นดวยมาก เปนลําดับสุดทาย คือดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็น พบวา นักเรียนเห็นดวยมากเปน ลําดับที่ 1 คือ วิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู ชวยใหนักเรียนเขาใจกระบวนการทํางานกลุมมากขึ้น และนักเรียนเห็นดวย
ปานกลางเปนลําดับสุดทาย คือ นักเรียนมีความรูสึกวาตัวเองเปนผูนํา และภาคภูมิใจในความ
สามารถของตนเองมากขึน้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สมาชิกทุกคนจะตองทํางานกลุมอยางมีขั้นตอน
โดยใชกระบวนการกลุมเพื่อชวยใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายของ
กลุม นอกจากนี้ การปฏิบตั ิกิจกรรมรวมกันเปนเวลานานยังชวยใหนกั เรียนเขาใจ ใสใจผูอื่น เห็น
ความแตกตางระหวางตนและเพื่อน ทําใหรูจักนิสัย และความสามารถเฉพาะของแตละบุคคลและ
นําความแตกตางเหลานี้มาปรับใชในการทํางานรวมกันเพื่อความสําเร็จของกลุม สอดคลองกับ
ทิศนา แขมมณี (2545 : 263) ที่กลาววาวิธกี ารเรียนรูแบบรวมมือกัน เปนการจัดการเรียนรูท ี่ยดึ
ผูเรียนเปนศูนยกลางเพื่อชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆดวยตนเองและดวยความรวมมือ
และความชวยเหลือจากเพื่อน ๆ รวมทัง้ ไดพัฒนาทักษะทางสังคมตางๆ เปดโอกาสใหผูเรียนได
ทํางานรวมกันจนประสบความสําเร็จตามเปาหมายรวมกันทุกคน ดวยเหตุนี้ นักเรียนจึงเห็นถึง
ประโยชนของวิธีสอนดังกลาวมากเปนลําดับที1่ สอดคลองกับ งานวิจยั ของจินตนา กิจบํารุง ที่ได
ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเรื่องประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยและศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุม
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามคูมือครู
ผลการวิจยั พบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีความคิดเห็นวา พวกเขามีความ
กระตือรือรน มีความสนุกสนาน ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชนเดียวกับอารยา กลาหาญ (2545 :
บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนกลุม สรางเสริมประสบการณชีวิตหนวยการเมืองการ
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ปกครองของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอน
ตามคูมือครู ผลการวิจยั พบวา ในดานความคิดเห็นของนักเรียน ตอการจัดการเรียนการสอนดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ปรากฏวานักเรียนรูสึกมีอิสระในการเรียนไมเครียด ไดรับความรู
ประสบการณในการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เขาใจวิธีการทํางานกลุมมากขึ้น มีการทดสอบ
การมอบรางวัลทําใหตงั้ ใจเรียนและยังสอดคลองกับ วรรณวิศา หนูเจริญ (2544 : 97) ที่ไดศึกษา
เรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 2ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกัน และการสอนตามแนวคูมือครู พบวานักเรียน
สวนใหญเห็นดวยกับการเรียนรูแบบรวมมือกันในระดับมาก โดยนักเรียนมีความคิดเห็นวาทําให
เกิดความสามัคคีในหมูเพื่อนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการสอนและสงผลไปสูความมั่นใจในตนเอง
ความตองการเรียนรู ความสนุกสนาน ความคิดสรางสรรค ความอิสระ ทําใหเกิดความเขาใจ
ในบทเรียนและสามารถทําใหผลการเรียนดีขึ้นได

ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ที่ไดนาํ เสนอไปแลวนั้น ผูวิจัยมีขอคนพบและแนวความคิดมาใชเปน
ขอเสนอแนะดังรายละเอียดดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยพบวา แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา
มีประสิทธิภาพตามเกณฑทกี่ ําหนดไว ครูผูสอนสามารถนําไปใชจัดการเรียนรูกับนักเรียนได
2. จากผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลีย่ หลังการจัดการเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน สามารถพัฒนาผลการเรียนรูเรือ่ งประวัติศาสตรสมัยกรุงศรี
อยุธยาใหสูงขึน้ ได ดังนัน้ สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูนําวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับ
การใชแผนผังมโนทัศนไปใชในการสอนสังคมศึกษาในเรือ่ งอืน่ ๆ เชน เรื่องภูมิศาสตร เศรษฐศาสตร
หรือนําไปปรับใชกับกลุมสาระอืน่ ๆ ที่ตองใชทักษะการคิด วิเคราะห เพื่อเปนการพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะหของนักเรียน เชน สาระวิทยาศาสตร
3. จากผลการวิจยั พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เรื่องการปกครองสมัยอยุธยาตอนตน
ตอนกลางและตอนปลายต่ํากวาเรื่องอืน่ ๆ ดัง้ นัน้ ครูผสู อนจึงควรมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และอธิบายเพิ่มเติมใหนกั เรียนฟงอีกครั้ง หลังจากทีเ่ พื่อนอธิบายใหฟง แลว เพื่อ
ความเขาใจที่ ถูกตอง ชัดเจนมากขึ้น
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4. จากการสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนพบวา นักเรียนมีพฤติกรรรม
การทํางานกลุม ในดานการยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกันเปนลําดับสุดทาย ดังนัน้ ครูผูสอน
ควรอธิบายหนาที่ของสมาชิกแตละคนใหเขาใจชัดเจน และใหนกั เรียนตระหนักถึงความสําคัญของ
สมาชิกทุกคนในกลุมวามีผลตอความสําเร็จของกลุม รวมถึงความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน
ในฐานะผูเชีย่ วชาญ ที่ตองกลับมาอธิบายเนื้อหาในสวนที่ตนไดไปศึกษามาใหเพื่อนใหกลุม ฟง ซึ่ง
เมื่อนักเรียนเห็นความสําคัญในประเด็นนี้แลว จะสงผลใหนกั เรียนเกิดความเชื่อมัน่ เห็นคุณคาของ
ตนเองและสมาชิกในกลุม อันจะนําไปสูวามสําเร็จของกลุมตอไป
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิคจิกซอว II กับวิธีสอนแบบอื่น ๆ เชน วิธีสอนแบบ
แกปญหา หรือ วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา
โดยใชแผนผังมโนทัศนรวมกับวิธีสอนแบบอื่น ๆ เชน วิธีสอนแบบ EAP (Experimental
Activities Planner)
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิครวมกันคิดหาคําตอบ
รวมกับการใชแผนผังมโนทัศนกับตัวแปรอืน่ เชน ความสามารถในการจํา ความคิดสรางสรรค และ
เจตคติที่ดีตอวิชาประวัติศาสตร
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แผนการจัดการเรียนรู เรือ่ ง ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา
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กําหนดการสอน
วิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
จํานวน 10 คาบ (คาบละ 50 นาที)

-----------------------------------------------สาระสําคัญ
กรุงศรีอยุธยาสรางขึ้นในป พ.ศ. 1893 โดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูท อง)
ตั้งอยูบริเวณหนองโสน หรือบึงพระราม มีแมน้ําลอมรอบ 3 สาย คือ แมนา้ํ เจาพระยา แมนา้ํ ปาสัก
และแมน้ําลพบุรี จากสภาพดังกลาว ทําใหอยุธยาเปนเมืองที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก
คาขาย และปองกันขาศึก ดวยเหตุน้อี าณาจักรอยุธยาจึงเปนอาณาจักรที่มีความเจริญรุงเรืองมา
เปนเวลานาน มีกษัตริยปกครองรวมทัง้ หมด 33 พระองค 5 ราชวงศ มีความเจริญรุงเรืองจนถึง
พ.ศ.2310
การปกครองสมัยนี้เปนแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย คือพระมหากษัตริยทรงมีอาํ นาจ
เด็ดขาด เปรียบเสมือนเทพเจา แตในขณะเดียวกันพระองคก็ทรงปกครองบานเมืองใหอยูรมเย็น
เปนสุขโดยยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา คือ ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุ
เปนตน
การปกครองแบงออกเปน 3 สมัย คือ สมัยอยุธยาตอนตน สมัยอยุธยาตอนกลาง และ
สมัยอยุธยาตอนปลาย โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ตอนกลาง) ไดมีการปฏิรูป
การปกครองครั้งสําคัญ และเปนตนแบบทีใ่ ชมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร
เศรษฐกิจของอยุธยา ขึน้ อยูกับอาชีพเพาะปลูกคาขาย รวมทั้งการเก็บภาษีอากร
ประเภทตางๆ สวนดานสังคมสมัยอยุธยา มีศกั ดินาเปนตัวกําหนดชนชั้น ความรับผิดชอบ และ
หนาที่ มีการแบงชนชัน้ ทางสังคมออกเปน 2 ชนชัน้ คือชนชั้นผูปกครองไดแก พระมหากษัตริย พระ
บรมวงศานุวงศ ขุนนาง และชนชัน้ ผูถูกปกครอง ไดแก ไพร และทาส นอกจากนีย้ ังมีบุคคลอีก
กลุมหนึ่งที่ถือเปนทีย่ ึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนดวย คือ พระสงฆ
กรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาครั้งที่ 1 เมื่อป พ.ศ.2112 ในสมัยของสมเด็จพระมหินทราธิราช
มีสาเหตุมาจากคนไทยขาดความรักตอชาติบานเมืองของตน และ การขาดผูนําที่มคี วามสามารถ
ในการรบทําใหประชาชนขาดขวัญกําลังใจแตหลังจากนั้นอีก15ป ไทยมีผูกอบกูเอกราช คือ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาราช
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กรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2310 ในสมัยของสมเด็จพระที่นงั่ สุริยาศนอมรินทร (พระเจาเอกทัศน) มีสาเหตุมาจากผูนาํ ที่ไมมคี วามสามารถในการรบ และการแตกความ
สามัคคีของคนไทย แตในเวลาเพียง 7 เดือน สมเด็จพระเจาตากสินก็สามารถกูเอกราชไดสําเร็จ
บุคคลสําคัญในสมัยอยุธยา เชน สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระนารายณ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระยาโกษาธิบดี (ปาน ) ชาวบานบางระจัน และพระยาพิชยั ดาบหัก
ซึ่งแตละทานเปนบุคคลตัวอยางในดานตางๆ ไมวาจะเปน การรบ กฎหมาย วรรณกรรม การทูต
เปนตน สมควรที่ชนรุนหลังจะนําคุณธรรมของทานมาเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต
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ตารางที่ 26

การวิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู และเวลาเรื่องประวัติศาสตรสมัย
กรุงศรีอยุธยา

เนื้อหา
1. การสถาปนา
อาณาจักร และสถาบัน
พระมหากษัตริย

จุดประสงคการเรียนรู

1. อธิบายการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาได
2. วิเคราะหสาเหตุที่พระเจาอูทองเลือกกรุงศรีอยุธยาเปน
ราชธานีได
3. อธิบายลักษณะสถาบันกษัตริยที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
สมัยสุโขทัยได
2. ราชวงศตาง ๆ ใน
บอกชื่อราชวงศทั้ง 5 ของอยุธยา พรอมทั้งยกตัวอยาง
สมัยอยุธยา
พระมหากษัตริย และพระราชกรณียกิจ ที่เดน ๆ ของ
พระมหากษัตริยบางพระองคได
3. การปกครองสมัย
1. วิเคราะหสาเหตุที่ทําใหโครงสรางการปกครองสมัย
อยุธยาตอนตน
อยุธยาตอนตนมีการเปลี่ยนแปลงได
2. อธิบายลักษณะการปกครองสมัยอยุธยาตอนตนได
4. การปกครองสมัย
1. วิเคราะหสาเหตุที่ทําใหโครงสรางการปกครองสมัย
อยุธยาตอนกลาง และ
อยุธยาตอนกลางและตอนปลายมีการเปลี่ยนแปลงได
ตอนปลาย
2. อธิบายลักษณะการปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง และ
ตอนปลายได
3. เปรียบเทียบการปกครองสมัยอยุธยาตอนตน ตอนกลาง
และ ตอนปลายได
5. เศรษฐกิจ และสังคม 1. อธิบาย และบอกปจจัยของความเจริญรุงเรืองทาง
สมัยอยุธยา
เศรษฐกิจของอยุธยาได
2. อธิบายลักษณะสภาพสังคมสมัยอยุธยาได
วิเคราะหสาเหตุการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1พรอม
6. การเสียกรุงศรี
อยุธยาครั้งที่ 1 และการ เสนอแนะวิธีปองกันได
ประกาศอิสรภาพ

จํานวนคาบ
(คาบละ 50นาที)
1 คาบ

1 คาบ

1 คาบ

1 คาบ

1 คาบ

1 คาบ
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ตารางที่ 26 (ตอ)
เนื้อหา

จุดประสงคการเรียนรู

7. การเสียกรุงศรี
1. วิเคราะหสาเหตุการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
อยุธยาครั้งที่ 2 และการ
พรอมเสนอแนะวิธีปองกันได
ประกาศอิสรภาพ
2. เปรียบเทียบการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 ได
8. ประวัติสมเด็จพระ
1. อธิบายประวัติและผลงานของสมเด็จพระบรม
บรมไตรโลกนาถ และ
ไตรโลกนาถและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได
สมเด็จพระนเรศวร
2. วิเคราะหไดวาผลงานของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
มหาราช
และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีผลตอประเทศชาติ
และตัวเราอยางไร
9. ประวัติสมเด็จ
1. อธิบายประวัติและผลงานของสมเด็จพระนารายณและ
พระนารายณ และ
พระยาโกษาธิบดี (ปาน)ได
พระยาโกษาธิบดี (ปาน) 2. วิเคราะหไดวาผลงานของสมเด็จพระนารายณ และ
พระยาโกษาธิบดี (ปาน) มีผลตอประเทศชาติและตัว
เราอยางไร
1. อธิบายประวัติและผลงานของชาวบานบางระจัน และ
10.ประวัติชาวบาน
พระยาพิชัยดาบหักได
บางระจัน และ พระยา
2. วิเคราะหไดวาผลงานของชาวบานบางระจัน และ
พิชัยดาบหัก
พระยาพิชัยดาบหักมีผลตอประเทศชาติและ ตัวเรา
อยางไร
3. ตระหนักและภูมิใจในประวัติและผลงานของบุคคล
สําคัญ และนําไปใชเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต
ในเรื่องความรักชาติ และความเสียสละ

จํานวนคาบ
(คาบละ 50 นาที)
1 คาบ

1 คาบ

1 คาบ

1 คาบ
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 1
เรื่อง ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา (การกอตั้งอาณาจักรอยุธยาและสถาบันพระมหากษัตริย)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1 คาบ (คาบละ 50 นาที)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
กรุงศรีอยุธยาสรางขึ้นใน ป พ.ศ. 1893 สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง)
ตั้งอยูบริเวณหนองโสน หรือ บึงพระราม มีแมน้ําลอมรอบ 3 สาย คือแมน้ําเจาพระยา แมนา้ํ ปาสัก
และแมน้ําลพบุรีทําใหเปนเมืองที่อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก คาขาย และปองกันขาศึก
ดวยเหตุนี้อาณาจักรอยุธยาจึงเปนอาณาจักรที่มีความเจริญรุงเรืองมาเปนเวลานาน
การปกครองสมัยนีพ้ ระมหากษัตริยทรงมีอํานาจเด็ดขาดเปรียบเสมือนเทพเจา แตใน
ขณะเดียวกันพระองคกท็ รงปกครองบานเมืองใหอยูรมเย็นเปนสุขโดยยึดหลักธรรมทางพุทธศาสนา
คือ ทศพิธราชธรรม จักรวรรดิวัตร และราชสังคหวัตถุ เปนตน
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วิเคราะหสาเหตุที่พระเจาอูทองเลือกกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีได
2. อธิบายลักษณะสถาบันกษัตริยที่เปลีย่ นแปลงไปจากสมัยสุโขทัยได
เนื้อหา
ความเหมาะสมในการเลือกกรุงศรีอยุธยาเปนเมืองหลวง
สถาบันพระมหากษัตริย

และลักษณะสําคัญของ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา
1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเกีย่ วกับประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยตอนปลาย และ แจง
จุดประสงคการเรียนรู ใหนักเรียนทุกคนทราบ โดยใชแผนผังมโนทัศน
1.2 ครูแนะนํากฎเกณฑการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู บทบาท หนาที่ของสมาชิก
ในกลุม การชวยเหลือกันในกลุมเพื่อใหประสบความสําเร็จ รวมทัง้ หลักการ ประเภท และการสราง
แผนผังมโนทัศน
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2. ขั้นสอน
2.1 ครูแสดงแผนที่ประเทศไทยใหนักเรียนดู แลวใหนกั เรียนหาจังหวัดอยุธยา
จากนั้นจึงรวมกันอภิปรายถึงความเปนมาของอาณาจักรอยุธยา จากนัน้ ครู และ นักเรียน รวมกัน
สนทนาถึงลักษณะสถาบันกษัตริยที่แตกตางจากสมัยกรุงสุโขทัย
3. ขั้นศึกษากลุมยอย
3.1 ครูแบงนักเรียนเขากลุม ยอย แบบคละเพศ คละความสามารถ ดานผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแตละกลุมมีนกั เรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลางและต่ํา ในสัดสวน
1 : 2 : 1 กลุมละ 4 คน ซึ่งกลุมนี้เรียกวา “กลุมบาน”
3.2 ครูอธิบายถึงใบความรูทจี่ ะแจกใหนักเรียนศึกษาเกีย่ วกับการกอตั้งอาณาจักร
อยุธยาและสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งประกอบดวย 4 เรื่องยอยตอไปนี้
เหตุการณปลายสมัยสุโขทัย
ใบความรูที่ 1
ใบความรูที่ 2
ที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยา
ใบความรูที่ 3 สาเหตุทกี่ รุงศรีอยุธยาเปนทําเลที่เหมาะจะตั้งเปนเมืองหลวง
ใบความรูที่ 4
สถาบันพระมหากษัตริย
3.3 นักเรียนในกลุม บานแตละกลุม ปรึกษา และตกลงกันวาสมาชิกคนใดในกลุม
สนใจที่จะศึกษาเรื่องใดในหัวขอที่ครูกาํ หนดไวในขอที3่ .2และสงตัวแทนเขาศึกษาในหัวขอเรื่องละ
1 คน ดังนี้
ศึกษาเรื่องเหตุการณปลายสมัยสุโขทัย
สมาชิกคนที่ 1
สมาชิกคนที่ 2
ศึกษาเรื่องที่ตงั้ ของกรุงศรีอยุธยา
สมาชิกคนที่ 3 ศึกษาเรื่องสาเหตุที่กรุงศรีอยุธยาเปนทําเลที่เหมาะจะ
ตั้งเปนเมืองหลวง
สมาชิกคนที่ 4
ศึกษาเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย
3.4 นักเรียนในกลุม บานแตละคน แยกยายเขากลุมใหม ที่มีความสนใจตรงกัน
ตามที่ไดแบงไวในขอที่ 3.3 สมาชิกในกลุมใหม เรียกวา “กลุมผูเชีย่ วชาญ” สมาชิกในกลุมตอง
รวมกันศึกษาเนื้อหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอเนื้อหาในความรับผิดชอบ พรอมทั้งชวยเหลือกัน
ทํากิจกรรมตามใบงานใหสาํ เร็จ โดยใชเวลาประมาณ 15 นาที
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4. ขั้นรายงานและการทดสอบยอย
4.1 นักเรียนแยกยายเขากลุมเดิมของตัวเอง (กลุมบาน) แลวรายงานเนือ้ หาที่ได
ไปศึกษาจากกลุมผูเชี่ยวชาญใหเพื่อนฟงและรวมอภิปรายหาขอสรุปของกลุมโดยใชเวลาประมาณ
15 นาที
4.2 ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคลจํานวน 6 ขอ และคิดคะแนน
พัฒนาและสรุปเปนคะแนนสะสมของกลุม ตอไป
5. ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล
5.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน ตามสาระการเรียนรูที่ไดเรียนมา
5.2 ครูประเมินผลการทํางานกลุม และมอบรางวัลแกกลุม ทีท่ ําคะแนนไดตาม
เกณฑที่ครูกําหนด
สื่อการเรียนการสอน
1. แผนที่ประเทศไทย
2. ใบความรู , ใบงาน
3. แบบทดสอบยอย
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
การวัดผลประเมินผล
1. ตรวจแบบทดสอบยอย
2. ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3. ตรวจแผนผังมโนทัศน
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ...........
ลงชื่อ.....................................................ครูผูสอน
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ใบความรูท ี่ 1
เหตุการณปลายสมัยสุโขทัย
กอน
กรุงสุโขทัยเริ่มเสื่อมอํานาจลงหัวเมืองตาง ๆ เริ่มเปนอิสระ
พระเจาอูท องขยายอํานาจ ไมขึ้นตรงตออยุธยา และยกทัพไปปราบเมืองตาง ๆ
แมน้ําจระเขสามพันในเมืองอูทองเปลีย่ นทางไหลทําใหเกิดความแหงแลงกันดาร
และเกิดโรคระบาด
พ.ศ.1891 พระเจาอูท องอพยพคนมาที่ตําบลเวียงเหล็ก (วัดพุทไธศวรรยในปจจุบนั )
พ.ศ.1893 พระเจาอูท องสถาปนากรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ขึ้นครองราชยสมบัติ
พระนามวา สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 และยายมาสรางเมืองที่ตาํ บลหนองโสน หรือ
บึงพระราม ขนานนามวา กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา
หลัง

176

ใบความรูท ี่ 2
ที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยา

น.ลพบุรี

น.เจาพระยา

น.ปาสัก

กรุงศรีอยุธยา

น.ปาสัก

น.เจาพระยา
น.เจาพระยา
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ใบความรูท ี่ 3
สาเหตุทกี่ รุงศรีอยุธยาเปนทําเลที่เหมาะจะตั้งเปนเมืองหลวง

ดานการเพาะปลูก
อยูใกลแมน้ํา 3 สาย ทําใหดินและน้ํามีความ
อุดมสมบูรณเหมาะแกการเพาะปลูก

สาเหตุทเี่ ลือกอยุธยา
เปนเมืองหลวง

ดานการตอสูกับขาศึก
เมื่อถึงฤดูน้ําหลากน้ําจะ
ทวมรอบตัวเมือง ทําให
ยากแกการโจมตี และทํา
ใหขาศึกขาดแคลนเสบียง

ดานการคาขายและ
คมนาคม
ตั้งอยูใกลแมน้ํา 3 สายและ
ทะเล
ทําใหสะดวกในการ
คมนาคม และติดตอคาขายทั้ง
ในและนอกประเทศ
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ใบความรูท ี่ 4
สถาบันพระมหากษัตริย

กษัตริยเปรียบ
เสมือนสมมติเทพ
(เทพเจา)
ความใกลชิด
ระหวางกษัตริยกับ
ประชาชนลดลง

กษัตริยเปนเจา
ชีวิตมีอํานาจ
เหนือทุกคน

สถาบันกษัตริย
สมัยกรุงศรี
อยุธยา
กษัตริยยึด
หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา

กษัตริยประทับ
อยูในวังอันเปน
เขตศักดิ์สิทธิ์
การเขาเฝากษัตริย
ตองหมอบคลาน
และใชราชาศัพท
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ใบงานที่ 1
ชื่อสมาชิก................................................................................................กลุม ที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. สาเหตุใดบางที่ทาํ ใหพระเจาอูท องตองยายเมืองจากอูทองมาอยุธยา (5 คะแนน)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ใบงานที่ 2
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเติมคําที่เวนวางในตารางใหถูกตอง
ชื่อแมน้ํา
ทิศทางการไหล
1…………………………………………… ไหลจากทิศเหนือออมไปทางทิศ...................
2…………………………………………… ไหลผานทางทิศตะวันออก
3…………………………………………… ไหลจากทิศตะวันตกออมไปทางทิศ...............
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ใบงานที่ 3
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. ถานักเรียนเปนพระเจาอูท อง นักเรียนจะเลือกผลดีขอใดมาเปนเหตุผลในการสถาปนาเมืองใหม
มากที่สุด เพราะเหตุใด ( 5 คะแนน)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ใบงานที่ 4
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเขียนแผนผังมโนทัศน แสดงลักษณะสมมติเทพของพระมหากษัตริยสมัยอยุธยาใหถูกตอง
(5คะแนน)
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แบบทดสอบยอย แผนการจัดการเรียนรูที่ 1
การกอตั้งอาณาจักรอยุธยา และ สถาบันพระมหากษัตริย

ตอนที่ 1 ใหนกั เรียนUทับตัวอักษร ก , ข , ค หรือ ง ทีเ่ ปนคําตอบทีถ่ ูกที่สุดเพียงขอเดียว
(5 คะแนน)
1. แมน้ําใดบางที่ไหลผานอยุธยา
ก. เจาพระยา ปาสัก แมกลอง
ข. เจาพระยา ปาสัก ลพบุรี
ค. เจาพระยา ทาจีน แมกลอง
ง. แมกลอง ลพบุรี ปาสัก
2. กรุงศรีอยุธยาเหมาะในการติดตอคาขายกับตางประเทศ เพราะเหตุผลในขอใด
ข. การคมนาคมสะดวกทั้งทางบกและทางน้ํา
ก. มีแมนา้ํ ลอมรอบ อยูไมไกลจากทะเล
ค. กษัตริยใหการสนับสนุน
ง. อยูไมไกลจากประเทศตาง ๆ
3. สาเหตุสาํ คัญที่พระเจาอูทองทรงอพยพผูคนมาอยูท ตี่ ําบลเวียงเหล็ก คือขอใด
ก. ตําบลเวียงเหล็กมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ ข. เมืองอูทองถูกเขมรรุกราน
ค. พระเจาอูท องตองการขยายอํานาจ
ง. เมืองอูท องเกิดโรคระบาด
4. แนวความเชื่อที่วา กษัตริยในสมัยอยุธยาเปรียบเสมือนเปนสมมติเทพ เปนแนวความคิดที่
รับมาจากขอใด
ก. ศาสนาพุทธ
ข. ศาสนาพราหมณ ค. วัฒนธรรมมอญ ง. วัฒนธรรมพมา
5. เพราะเหตุใดในสมัยอยุธยาจึงเปลี่ยนมาใชการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ก. เพราะสะดวกในการปกครอง
ข. เพราะอาณาจักรมีขนาดใหญและมีพลเมืองมากขึ้น
ค. เพราะกษัตริยตองการมีอํานาจเด็ดขาด
ง. เพราะกษัตริยไดรับคําแนะนําจากกษัตริยขอม
ตอนที่2 จงเขียนแผนผังมโนทัศนแสดงลักษณะของสถาบันกษัตริยในสมัยอยุธยาใหถูกตอง
(5 คะแนน)
เฉลยแบบทดสอบยอยแผนการจัดการเรียนรูท ี่ 1
1.ข
2. ก
3. ง
4. ข

5. ข
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 2
เรื่อง ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา (ราชวงศตาง ๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1 คาบ (คาบละ 50 นาที)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
อาณาจักรอยุธยาเริ่มกอตั้งเมื่อป พ.ศ. 1893 ปฐมกษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา คือ
สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูท อง) แหงราชวงศอูทอง และกษัตริยองคสุดทาย คือ สมเด็จ
พระทีน่ ั่งสุริยาศนอมรินทร (พระเจาเอกทัศน) มีกษัตริยปกครองรวมทั้งหมด 33 พระองค 5
ราชวงศ มีความเจริญรุงเรืองจนถึง พ.ศ.2310
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
บอกพระนามพระมหากษัตริย ราชวงศ และยกตัวอยางพระราชกรณียกิจที่สาํ คัญของ
พระมหากษัตริยองคสําคัญ ๆ ได
เนื้อหา
พระนามพระมหากษัตริย ราชวงศในสมัยอยุธยา รวมทัง้ พระราชกรณียกิจ ที่สาํ คัญ
ของกษัตริยบางพระองค
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา
1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเกีย่ วกับการสถาปนาอาณาจักร และ แจงจุดประสงค
การเรียนรู ใหนักเรียนทุกคนทราบ โดยใชแผนผังมโนทัศน
1.2 ครูแนะนํากฎเกณฑการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูบทบาท หนาที่ของสมาชิก
ในกลุม การชวยเหลือกันในกลุมเพื่อใหประสบความสําเร็จ รวมทัง้ หลักการ ประเภท และการสราง
แผนผังมโนทัศน
2. ขั้นสอน
2.1 ครูนําบัตรคําชื่อพระมหากษัตริย มาติดบนกระดานดํา ใหนกั เรียนแยกชื่อ
พระมหากษัตริยในราชวงศตาง ๆ ใหถูกตอง
2.2 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปราย เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่สาํ คัญ ของ
พระมหากษัตริยสมัยอยุธยาบางพระองคที่นกั เรียนรูจกั
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3. ขั้นศึกษากลุมยอย
3.1 ครูแบงนักเรียนเขากลุม ยอย แบบคละเพศ คละความสามารถ ดานผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแตละกลุมมีนกั เรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลางและต่ํา ในสัดสวน
1 : 2 : 1 กลุมละ 4 คน ซึ่งกลุมนี้เรียกวา “กลุมบาน”
3.2 ครูอธิบายถึงใบความรูทจี่ ะแจกใหนักเรียนศึกษาเกีย่ วกับราชวงศตาง ๆ ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาซึง่ ประกอบดวย 4 เรื่องยอยตอไปนี้
ราชวงศตางๆในสมัยอยุธยาและราชวงศอทู อง
ใบความรูที่ 1
ใบความรูที่ 2
ราชวงศสพุ รรณภูมิ
ใบความรูที่ 3
ราชวงศสุโขทัย ราชวงศปราสาททอง
ใบความรูที่ 4
ราชวงศบา นพลูหลวง
3.3 นักเรียนในกลุม บานแตละกลุมปรึกษา และตกลงกันวาสมาชิกคนใดในกลุม
สนใจที่จะศึกษาเรื่องใดในหัวขอที่ครูกาํ หนดไวในขอที3่ .2และสงตัวแทนเขาศึกษาในหัวขอเรื่องละ
1 คน ดังนี้
ศึกษาเรื่องราชวงศตางๆในสมัยอยุธยาและราชวงศอทู อง
สมาชิกคนที่ 1
สมาชิกคนที่ 2 ศึกษาเรื่องราชวงศสพุ รรณภูมิ
สมาชิกคนที่ 3 ศึกษาเรื่องราชวงศสุโขทัยและราชวงศปราสาททอง
สมาชิกคนที่ 4
ศึกษาเรื่องราชวงศบา นพลูหลวง
3.4 นักเรียนในกลุม บานแตละคน แยกยายเขากลุมใหม ที่มีความสนใจตรงกัน
ตามที่ไดแบงไวในขอที่ 3.3 สมาชิกในกลุมใหม เรียกวา “กลุมผูเชีย่ วชาญ” สมาชิกในกลุมตอง
รวมกันศึกษาเนื้อหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอเนื้อหาในความรับผิดชอบ พรอมทั้งชวยเหลือกัน
ทํากิจกรรมตามใบงานใหสาํ เร็จ โดยใชเวลาประมาณ 15 นาที
4. ขั้นรายงานและการทดสอบยอย
4.1 นักเรียนแยกยายเขากลุมเดิมของตัวเอง (กลุมบาน) แลวรายงานเนือ้ หาที่ได
ไปศึกษาจากกลุมผูเชี่ยวชาญใหเพื่อนฟง และรวมอภิปรายหาขอสรุปของกลุม โดยใชเวลา
ประมาณ 15 นาที
4.2 ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคลจํานวน 6 ขอ และคิด
คะแนนพัฒนา และสรุปเปนคะแนนสะสมของกลุมตอไป
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5. ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล
5.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรูที่ไดเรียนมา
5.2 ครูประเมินผลการทํางานกลุม และมอบรางวัลแกกลุม ทีท่ ําคะแนนไดตาม
เกณฑที่ครูกําหนด
สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคําชื่อพระมหากษัตริย
2. ใบความรู , ใบงาน
3. แบบทดสอบยอย
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
การวัดผลประเมินผล
1. ตรวจแบบทดสอบยอย
2. ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3. ตรวจแผนผังมโนทัศน
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ............
ลงชื่อ..................................................ครูผูสอน
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ใบความรูท ี่ 1
ราชวงศตาง ๆ ในสมัยอยุธยา และราชวงศอูทอง
ตลอดระยะเวลา 417 ป ทีก่ รุงศรีอยุธยา เปนราชธานีของไทยนัน้ มีพระมหากษัตริย
ปกครองสืบตอกันมา รวม 5 ราชวงศ 33 พระองค

ราชวงศตาง ๆ ในสมัยอยุธยา

อูทอง หรือเชียงราย

สุพรรณภูมิ

สุโขทัย

ปราสาททอง

ราชวงศอูทองหรือราชวงศเชียงราย
มีกษัตริยปกครอง รวม 3 พระองค

1880

1900

1893 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง)
1912 สมเด็จพระราเมศวร (ครั้งที่1)

1920
1931 สมเด็จพระราเมศวร (ครั้งที่ 2)
1940

1938 สมเด็จพระรามราชาธิราช

บานพลูหลวง

186

ใบความรูท ี่ 2
ราชวงศสุพรรณภูมิ
มีกษัตริยปกครอง รวม 13 พระองค
1900
1913 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 (ขุนหลวงพองั่ว) สุโขทัยออนนอมตออยุธยา

1920
1931 พระเจาทองจันทร (ทองลัน)

1940
1952 สมเด็จพระนครินทราธิราช (เจานครอินทร)

1960

1967 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจาสามพระยา)รบชนะเขมร ,รวมสุโขทัยเขากับอยุธยา

1980
1991 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ รวมอํานาจการปกครอง กําหนดระบบศักดินา

2000
2020
2040
2060

2031 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3
2034 สมเด็จพระรามาธิบดี (พระเชษฐาธิราช) โปรตุเกสเขามาเจริญสัมพันธไมตรี

2072 สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 4 (หนอพุทธางกูร หรือ พระอาทิตยวงศ)
2089 สมเด็จพระยอดฟา (พระแกวฟา)

2080
2100
2120

2077 สมเด็จพระไชยราชาธิราช ทําสงครามกับพมาครั้งแรก (สงครามเมืองเชียงกราน)
2091 สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ไทยเสียสมเด็จพระสุริโยทัยในการรบกับพมา (พ.ศ.2091)
2076 สมเด็จพระรัษฎาธิราชกุมาร และ สมเด็จพระไชยราชาธิราช (ไทยรบกับพมาครั้งแรก)
2111 สมเด็จพระมหินทราธิราช (เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 พ.ศ. 2112)
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ใบความรูท ี่ 3
ราชวงศสุโขทัย และราชวงศปราสาททอง
ราชวงศสุโขทัย
มีกษัตริยปกครอง รวม 7 พระองค
2100
2112 สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช (พระนเรศวรประกาศอิสรภาพจากพมา พ.ศ.2127)
2120

2140

2133 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาราช (ทํายุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาของพมา
พ.ศ.2135)
2148 สมเด็จพระเอกาทศรถ (พบรอยพระพุทธบาท จ.สระบุรี)
2153 สมเด็จพระศรีเสาวภาคย / สมเด็จพระเจาทรงธรรม

2160
2171 สมเด็จพระเชษฐาธิราช
2172 พระอาทิตยวงศ
2180
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ใบความรูท ี่ 3 (ตอ)
ราชวงศสุโขทัย และราชวงศปราสาททอง
ราชวงศปราสาททอง
มีกษัตริยปกครอง รวม 4 พระองค

2160

2172 สมเด็จพระเจาปราสาททอง (ไดเขมรเปนประเทศราช)
2180

2200

2199 สมเด็จเจาฟาไชย / สมเด็จพระสุธรรมราชา และ
สมเด็จพระนารายณมหาราช (สงทูตไปฝรั่งเศส และเปนยุคทองแหงวรรณคดี)
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ใบความรูท ี่ 4
ราชวงศบา นพลูหลวง
ราชวงศบา นพลูหลวง
มีกษัตริยปกครอง รวม 6 พระองค

2220
2231 สมเด็จพระเพทราชา (ความสัมพันธกับฝรั่งเศสสิ้นสุดลง)
2240

2246 สมเด็จพระสรรเพชญที่ 8 (พระเจาเสือ) (เหตุการณพันทายนรสิงห)
2251 สมเด็จพระสรรเพชญที่ 9 (พระเจาทายสระ)

2260
2275 สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ (สงทูตไปพื้นฟูศาสนาพุทธที่ศรีลังกา)
2280

2300

2320

2301 สมเด็จพระเจาอุทุมพร (ขุนหลวงหาวัด) สละราชสมบัติโดยทรงออกผนวช
สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศนอมรินทร (พระเจาเอกทัศน) เสียกรุงครั้งที่ 2 แกพมา
พ.ศ. 2310
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ใบงานที่ 1
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเรียงลําดับชื่อราชวงศตาง ๆ ของอยุธยาใหถูกตอง (5 คะแนน)
ราชวงศบา นพลูหลวง

ราชวงศสพุ รรณภูมิ

ราชวงศสุโขทัย

ราชวงศปราสาททอง

1.
2.
3.
4.
5.

...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

ราชวงศอทู อง
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ใบงานที่ 2
ชื่อสมาชิก................................................................................................กลุม ที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงนําตัวอักษรดานซายมือมาเติมหนาเลขขอดานซายมือที่มีความสัมพันธกนั ใหถูกตอง
(5 คะแนน)
.........1.
.........2.
.........3.
.........4.
.........5.

สมเด็จพระไชยราชาธิราช
สมเด็จพระมหินทราธิราช
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
สมเด็จพระรามาธิบดี
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

ก. เสียสมเด็จพระสุริโยทัย
ข. โปรตุเกสเขามาเจริญสัมพันธไมตรี
ค. ไทยรบกับพมาครั้งแรก
ง. รวมอํานาจการปกครอง กําหนด
ระบบศักดินา
จ. เสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 1

ใบงานที่ 3
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. ใหนักเรียนเขียนหมายเลข 1 – 5 หนาชื่อพระมหากษัตริยแหงราชวงศสุโขทัย และราชวงศ
ปราสาททองตามลําดับกอนและหลัง ใหถกู ตอง (5 คะแนน)
.............. 1. สมเด็จพระเอกาทศรถ
............. 2. สมเด็จพระเจาปราสาททอง
.............. 3. สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
.............. 4. สมเด็จพระนารายณมหาราช
.............. 5. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหารา
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ใบงานที่ 4
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงนําพยัญชนะดานขวามือมาเติมหนาเลขขอดานซายมือที่มีความสัมพันธกนั ใหถกู ตอง
(5คะแนน)
.........1 สมเด็จพระเจาอยูห ัวบรมโกศ
ก. สงทูตฟนฟูศาสนาพุทธที่ศรีลังกา
.........2 สมเด็จพระสรรเพชญที่ 8
ข. เสียกรุงครั้งที่ 2 แกพมา
(พระเจาเสือ)
ค. ความสัมพันธกับฝรั่งเศสสิ้นสุดลง
.........3 สมเด็จพระเจาอุทุมพร
ง. สละราชสมบัติโดยทรงออกผนวช
(ขุนหลวงหาวัด)
จ. เหตุการณพันทายนรสิงห
.........4 สมเด็จพระทีน่ ั่งสุรยิ าศนอมรินทร
(พระเจาเอกทัศน)
.........5 สมเด็จเพทราชา
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แบบทดสอบยอย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 2
ราชวงศตาง ๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตอนที่ 1 ใหนกั เรียนUทับตัวอักษร ก , ข , ค หรือ ง ที่เปนคําตอบที่ถกู ที่สดุ เพียงขอเดียว
(5 คะแนน)
1. ราชวงศใดปกครองกรุงศรีอยุธยาเปนเวลานานที่สุด
ก. ราชวงศอทู อง
ข. ราชวงศสพุ รรณภูมิ
ค. ราชวงศปราสาททอง
ง. ราชวงศบา นพลูหลวง
2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงอยูในราชวงศใด
ก. ราชวงศอทู อง
ข. ราชวงศสพุ รรณภูมิ
ง. ราชวงศสุโขทัย
ค. ราชวงศปราสาททอง
3. สมัยกษัตริยพระองคใดทีไ่ ทยเริ่มทําสงครามกับพมาครั้งแรก
ก. เจาสามพระยา
ข. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
ค. สมเด็จพระไชยราชาธิราช
ง. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
4. กษัตริยพระองคใดใน 4 ขอ ตอไปนี้ที่อยูลําดับทายสุด
ก. สมเด็จพระนารายณมหาราช
ข. สมเด็จพระเพทราชา
ง. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ค. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาราช
5. พระมหากษัตริยพระองคใดในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ครองราชยยาวนานที่สุด
ก. พระเจาอูท อง
ข. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาราช
ค. สมเด็จพระนารายณมหาราช
ง. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ตอนที่ 2 จงเขียนแผนผังมโนทัศนแสดงชือ่ ราชวงศในสมัยกรุงศรีอยุธยา ( 5คะแนน )

1.ข

เฉลยแบบทดสอบยอยแผนการจัดการเรียนรูท ี่ 2
2. ง
3. ค
4. ข
5. ง
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 3
เรื่อง ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ( การปกครองสมัยอยุธยาตอนตน )
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1 คาบ (คาบละ 50 นาที)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
สมัยอยุธยามีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย โดยอํานาจทั้งหมดขึ้นอยูกับ
กษัตริย ซึง่ เปรียบเสมือนสมมติเทพ
การปกครองแบงออกเปน 3 สมัย คือ สมัยอยุธยาตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย
ซึ่งการปกครองสมัยอยุธยาตอนตนเริ่มตั้งแตสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1(พระเจาอูทอง) จนถึง
สมัยพระบรมราชาธิราชที่ 2(เจาสามพระยา)สมัยนี้แบงการปกครองออกเปน 2 สวน คือ สวนกลาง
และสวนภูมิภาค
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วิเคราะหสาเหตุที่ทาํ ใหโครงสรางการปกครองสมัยอยุธยาตอนตนมีการเปลี่ยนแปลง
2. เขาใจลักษณะการปกครองสมัยอยุธยาตอนตน
เนื้อหา
การปกครองสมัยอยุธยาตอนตน
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา
1.1 ครูทบทวนความรูเดิม และ แจงจุดประสงคการเรียนรู ใหนกั เรียนทุกคนทราบ
โดยใชแผนผังมโนทัศน
1.2 ครูแนะนํากฎเกณฑการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู บทบาท หนาที่ของสมาชิก
ในกลุม การชวยเหลือกันในกลุมเพื่อใหประสบความสําเร็จ รวมทัง้ หลักการ ประเภท และการสราง
แผนผังมโนทัศน
2. ขั้นสอน
2.1 ครูถามนักเรียนถึงคําเกีย่ วกับการปกครองที่นกั เรียนรูจกั
แลวสนทนาถึง
ลักษณะการปกครองสมัยอยุธยาที่แบงเปนสวนกลาง และสวนภูมิภาค
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3. ขั้นศึกษากลุมยอย
3.1 ครูแบงนักเรียนเขากลุม ยอย แบบคละเพศ คละความสามารถ ดานผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแตละกลุมมีนกั เรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลางและต่ํา ในสัดสวน
1 : 2 : 1 กลุมละ 4 คน ซึ่งกลุมนี้เรียกวา “กลุมบาน”
3.2 ครูอธิบายถึงใบความรูทจี่ ะแจกใหนักเรียนศึกษา เกีย่ วกับการปกครองสมัย
อยุธยาตอนตนซึ่งประกอบดวย 4 เรื่องยอยตอไปนี้
รูปแบบการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา
ใบความรูที่ 1
ใบความรูที่ 2
การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตนการปกครอง
สวนกลาง (จตุสดมภ)
ใบความรูที่ 3
การปกครองสวนภูมิภาค (เมืองลูกหลวงหรือเมืองหนาดาน
และเมืองชัน้ นอก
ใบความรูที่ 4
การปกครองสวนภูมิภาค (เมืองชั้นนอกและเมืองประเทศราช
หรือเมืองขึ้น)
3.3 นักเรียนในกลุม บานแตละกลุม ปรึกษาและตกลงกันวาสมาชิกคนใดในกลุม
สนใจที่จะศึกษาเรื่องใดในหัวขอที่ครูกาํ หนดไวในขอที3่ .2และสงตัวแทนเขาศึกษาในหัวขอเรื่องละ
1 คน ดังนี้
สมาชิกคนที่ 1
ศึกษาเรื่องรูปแบบการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา
สมาชิกคนที่ 2
ศึกษาเรื่องการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน
การปกครองสวนกลาง (จตุสดมภ)
สมาชิกคนที่ 3 ศึกษาเรื่องการปกครองสวนภูมิภาค(เมืองลูกหลวง หรือ
เมืองหนาดาน และเมืองชัน้ นอก)
ศึกษาเรื่องการปกครองสวนภูมิภาค (เมืองชั้นนอกและ
สมาชิกคนที่ 4
เมืองประเทศราช หรือเมืองขึน้ )
3.4 นักเรียนในกลุม บานแตละคน แยกยายเขากลุมใหม ทีม่ ีความสนใจตรงกันตามที่
ไดแบงไวในขอที่ 3.3 สมาชิกในกลุม ใหม เรียกวา “กลุมผูเชี่ยวชาญ” สมาชิกในกลุมตองรวมกัน
ศึกษาเนื้อหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอเนื้อหาในความรับผิดชอบ พรอมทั้งชวยเหลือกัน
ทํากิจกรรมตามใบงานใหสาํ เร็จ โดยใชเวลาประมาณ 15 นาที
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4. ขั้นรายงานและการทดสอบยอย
4.1 นักเรียนแยกยายเขากลุม เดิมของตัวเอง (กลุมบาน) แลวรายงานเนื้อหาที่ไดไป
ศึกษาจากกลุม ผูเชี่ยวชาญใหเพื่อนฟงและรวมอภิปรายหาขอสรุปของกลุมโดยใชเวลาประมาณ
15 นาที
4.2 ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคลจํานวน 6 ขอ และคิดคะแนน
พัฒนา และสรุปเปนคะแนนสะสมของกลุม ตอไป
5. ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล
5.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรูที่ไดเรียนมา
5.2 ครูประเมินผลการทํางานกลุม และมอบรางวัลแกกลุม ที่ทาํ คะแนนไดตาม
เกณฑที่ครูกําหนด
สื่อการเรียนการสอน
1. ใบความรู , ใบงาน
2. แบบทดสอบยอย
3. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
การวัดผลประเมินผล
1. ตรวจแบบทดสอบยอย
2. ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3. ตรวจแผนผังมโนทัศน
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ............
ลงชื่อ..................................................ครูผูสอน
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ใบความรูท ี่ 1
รูปแบบการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา
ตลอดระยะเวลาแหงการเปนราชธานีอนั ยาวนานถึง 417 ป ไดมีการปรับเปลีย่ น
รูปแบบการปกครอง แตกตางกันไปตามยุคสมัย ซึง่ สามารถสรุปรูปแบบการจัดการปกครองไดเปน
3 ชวง ดังนี้
สมัยของการ
ปกครอง

ตรงกับรัชสมัยของ

ระหวางป พ.ศ.

จํานวน
กษัตริยที่
ปกครอง

อยุธยาตอนตน

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจา
อูทอง)ถึงสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2

1893 -1991
(98 ป)

7 พระองค

อยุธยา
ตอนกลาง

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ถึง
สมเด็จพระนารายณมหาราช

1991 - 2231
(240 ป)

20 พระองค

อยุธยาตอน
ปลาย

สมเด็จพระเพทราชา ถึง
สมเด็จพระที่นงั่ สุริยาศนอมรินทร
(พระเจาเอกทัศน)

2231 -2310
(79 ป)

6 พระองค
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ใบความรูท ี่ 2
การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน
การปกครองสวนกลาง (จตุสดมภ)
การปกครองสวนกลาง
จัดการบริหารแบบจตุสดมภ มี 4 หนวยงาน ใหแตละสวนมีอาํ นาจหนาที่และความ
รับผิดชอบ ดังนี้
หนวยงาน

หัวหนา

หนาที่

กรมเวียง

ขุนเวียง

ดูแลความสงบเรียบรอยของราษฎรทัว่ ราชอาณาจักร เชน
ปราบปรามโจรผูราย นําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ

กรมวัง

ขุนวัง

จัดระเบียบเกีย่ วกับราชสํานัก จัดงานพระราชพิธีตาง ๆ
พิจารณาพิพากษาคดีความ

กรมคลัง

ขุนคลัง

รับผิดชอบดานการเงิน และการตางประเทศ เก็บภาษีอากร
ใชจายพระราชทรัพย

กรมนา

ขุนนา

ดูแลเกี่ยวกับการทํามาหากินของราษฎร เชน การทํานา ทําไร
ทําสวน และเตรียมเสบียงอาหารไวใชในยามศึกสงคราม
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ใบความรูท ี่ 3
การปกครองสวนภูมิภาค
(เมืองหนาดาน หรือเมืองลูกหลวง)
เปนการปกครองหัวเมืองที่อยูนอกเขตราชธานี ซึง่ มีการแบงเมืองเปนระดับชั้น
โดยมีกรุงศรีอยุธยาเปนศูนยกลาง เมืองตาง ๆ จัดแบง ดังนี้
1. เมืองหนาดาน(เมืองลูกหลวง) เปนเมืองที่รายลอมราชธานี และมีระยะทางไปมาถึง
ราชธานีไดภายใน 2 วัน ผูป กครอง คือ พระราชโอรส หรือ เจานายชั้นสูง ตัวอยางเชน
ลพบุรี

สุพรรณบุรี

อยุธยา

นครนายก

พระประแดง
2. เมืองชัน้ ใน เปนเมืองทีถ่ ัดจากเมืองหนาดานออกไปอีก ในยามศึกสงครามจะนํา
กําลังทหารมาสมทบ เจานาย หรือ ขุนนางทีก่ ษัตริยแตงตั้งเปนผูปกครอง ตัวอยางเชน
สิงหบุรี

ราชบุรี

อยุธยา

ปราจีนบุรี

เพชรบุรี
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ใบความรูท ี่ 4
การปกครองสวนภูมิภาค
(เมืองชั้นนอก และเมืองประเทศราช)
3. เมืองชัน้ นอก เปนเมืองขนาดใหญอยูถัดจากเมืองชั้นในออกไปตามทิศตาง ๆ
คอยดูแลอาณาเขตดานที่ตั้งอยู ผูปกครองเปนผูสืบเชื้อสายจากเจาเมือง บางครัง้ กษัตริยแตงตั้ง
ขุนนางไปปกครอง ตัวอยางเชน
พิษณุโลก

ทวาย

นครราชสีมา

อยุธยา

จันทบุรี
พัทลุง

ตะนาวศรี
ไชยา

4. เมืองประเทศราช (เมืองขึ้น) เปนเมืองที่อยูช ายแดนของอาณาจักรชาวเมืองเปนคน
ตางชาติ จัดการปกครองภายในของตนเอง แตตองสงเครื่องบรรณาการมาถวายตามกําหนด เปน
การแสดงความจงรักภักดี เมื่อเกิดศึกสงครามก็สงกําลัง และเสบียงอาหาร มาสมทบกับฝายไทย
เจานายพื้นเมือง เปนผูปกครอง เชน
เขมร

อยุธยา

มะละกา
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ใบงานที่ 1
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเขียนแผนผังมโนทัศนแสดงสมัยการปกครองของกรุงศรีอยุธยาใหถูกตอง (5 คะแนน)

ใบงานที่ 2
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเขียนแผนผังมโนทัศนแสดงขอมูลเกีย่ วกับจตุสดมภใหถูกตอง (5 คะแนน)
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ใบงานที่ 3
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงนําขอมูลที่ศึกษาเรื่องเมืองหนาดาน(เมืองลูกหลวง) และเมืองชั้นในมาเติมลงในตารางให
ถูกตอง ( 5 คะแนน)
ประเภทของเมือง
ลักษณะ
ผูปกครอง
ตัวอยางเมือง
เมืองหนาดาน
(เมืองลูกหลวง)
เจานายหรือ
ขุนนางที่
กษัตริย
แตงตั้ง

เมืองชั้นใน

ใบงานที่ 4
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงนําขอมูลที่ศึกษาเรื่องเมืองชัน้ นอก และเมืองประเทศราช (เมืองขึ้น) มาเติมลงในตารางให
ถูกตอง (5 คะแนน)
ประเภทของ
เมือง

ลักษณะ

ผูปกครอง

ตัวอยางเมือง

เมืองชั้นนอก

เมืองประเทศราช

เขมร , มะละกา
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แบบทดสอบยอย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 3
ตอนที่ 1 ใหนกั เรียนUทับตัวอักษร ก , ข , ค หรือ ง ที่เปนคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
(5 คะแนน)
1. ในสมัยอยุธยาตอนตน กรมใดมีหนาที่ในการปราบปรามโจรผูราย
ก. กรมเวียง
ข. กรมวัง
ค. กรมคลัง
ง. กรมนา
2. เหตุใดสมัยอยุธยาตอนตนจึงจําเปนตองมีการแบงการปกครองออกเปนสัดสวน
ก. เพื่อใหสามารถดูแลไดอยางทั่วถึงยิง่ ขึ้น ข. เพื่อสะดวกในการปกครอง
ง. เพื่อใชสะสมกําลังรบใหเปนหมวดหมู
ค. เพื่อความมัน่ คงของประเทศ
3. ขอใด ไมใช ลักษณะการปกครองสวนภูมิภาคในสมัยอยุธยาตอนตน
ก. มะละกา ยะโฮร เขมร เปนเมืองประเทศราช
ข. เมืองชัน้ ใน คือเมืองที่ถัดจากเมืองหนาดานออกไป
ค. กรมนา ทําหนาที่ รักษาเสบียงอาหาร
ง. เมืองหนาดาน มีความสําคัญในการปองกันราชธานี
4. ผูปกครองเมืองประเทศราช คือใคร
ก. พระราชโอรส
ข. ขุนนางที่พระมหากษัตริยแตงตั้ง
ง. เจาเมืองเดิม
ค. พระบรมวงศานุวงศ
5. กรมวัง เทียบไดกับกระทรวงใดในปจจุบัน
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงยุติธรรม
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กระทรวงวัฒนธรรม
ตอนที่ 2 จงเขียนแผนผังมโนทัศนแสดงลักษณะการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน(5คะแนน)

1. ก

เฉลยแบบทดสอบยอยแผนการจัดการเรียนรูท ี่ 3
2. ข
3. ค
4. ง

5. ข

204
แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 4
เรื่อง ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา(การปกครองสมัยอยุธยาตอนกลางและตอนปลาย )
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1 คาบ (คาบละ50 นาที)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
การปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง เริ่มตั้งแตสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ถึง
สมเด็จพระนารายณ และการปกครองสมัยอยุธยาตอนปลาย เริ่มตั้งแตสมัยพระเพทราชาถึง
พระเจาเอกทัศน ซึง่ ทัง้ 2 สมัย มีรูปแบบการปกครองที่แตกตางกัน โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ ไดมีการปฏิรูปการปกครองครั้งสําคัญ และเปนตนแบบที่ใชมาจนถึงสมัย
รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วิเคราะหสาเหตุที่ทาํ ใหโครงสรางการปกครองสมัยอยุธยาตอนปลาย และ
ตอนกลางมีการเปลี่ยนแปลงได
2. อธิบายลักษณะการปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง และตอนปลาย
3. เปรียบเทียบการปกครองสมัยอยุธยาตอนตน ตอนกลาง และตอนปลายได
เนื้อหา
• การปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง และตอนปลาย
• เปรียบเทียบการปกครองสมัยอยุธยาตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา
1.1 ครูทบทวนความรูเดิม เกี่ยวกับการปกครองสมัยอยุธยาตอนตน และ แจง
จุดประสงคการเรียนรู ใหนักเรียนทุกคนทราบ โดยใชแผนผังมโนทัศน
1.2 ครูแนะนํากฎเกณฑการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู บทบาท หนาที่ของ
สมาชิกในกลุม การชวยเหลือกันในกลุมเพื่อใหประสบความสําเร็จ รวมทัง้ หลักการ ประเภท และ
การสรางแผนผังมโนทัศน
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2. ขั้นสอน
2.1 ครูนําแผนภูมแิ สดงการปกครองสวนกลาง
และสวนภูมิภาคสมัยอยุธยา
ตอนตนตอนกลางและตอนปลายติดบนกระดานแลวใหนักเรียนรวมกันเปรียบเทียบความแตกตาง
ของทั้ง 3 สมัย
3. ขั้นศึกษากลุมยอย
3.1 ครูแบงนักเรียนเขากลุม ยอย แบบคละเพศ คละความสามารถ ดานผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแตละกลุมมีนกั เรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลางและต่ํา ในสัดสวน
1 : 2 : 1 กลุมละ 4 คน ซึ่งกลุมนี้เรียกวา “กลุมบาน”
3.2 ครูอธิบายถึงใบความรูทจี่ ะแจกใหนักเรียนศึกษา เกีย่ วกับการปกครองสมัย
อยุธยาตอนกลางและตอนปลายซึง่ ประกอบดวย 4 เรื่องยอยตอไปนี้
ใบความรูที่ 1
การปกครองสมัยอยุธยาตอนกลางและการปกครอง
สวนกลาง
ใบความรูที่ 2
การปกครองสวนกลาง (จตุสดมภ) สมัยอยุธยาตอนกลาง
ใบความรูที่ 3
การปกครองสวนภูมิภาคสมัยอยุธยาตอนกลาง
ใบความรูที่ 4
การปกครองสมัยอยุธยาตอนปลาย
3.3 นักเรียนในกลุม บานแตละกลุม ปรึกษา และตกลงกันวาสมาชิกคนใดในกลุม
สนใจที่จะศึกษาเรื่องใดในหัวขอที่ครูกาํ หนดไวในขอที3่ .2และสงตัวแทนเขาศึกษาในหัวขอเรื่องละ
1 คน ดังนี้
ศึกษาเรื่องการปกครองสมัยอยุธยาตอนกลางและการ
สมาชิกคนที่ 1
ปกครองสวนกลาง
สมาชิกคนที่ 2
ศึกษาเรื่องการปกครองสวนกลาง(จตุสดมภ)สมัยอยุธยา
ตอนกลาง
สมาชิกคนที่ 3
ศึกษาเรื่องการปกครองสวนภูมิภาคสมัยอยุธยาตอนกลาง
สมาชิกคนที่ 4
ศึกษาเรื่องการปกครองสมัยอยุธยาตอนปลาย
3.4 นักเรียนในกลุม บานแตละคน แยกยายเขากลุมใหม ที่มีความสนใจตรงกัน
ตามที่ไดแบงไวในขอที่ 3.3 สมาชิกในกลุมใหม เรียกวา “กลุมผูเชีย่ วชาญ” สมาชิกในกลุมตอง
รวมกันศึกษาเนื้อหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอเนื้อหาในความรับผิดชอบ พรอมทั้งชวยเหลือกัน
ทํากิจกรรมตามใบงานใหสําเร็จ โดยใชเวลาประมาณ 15 นาที
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4. ขั้นรายงานและการทดสอบยอย
4.1 นักเรียนแยกยายเขากลุมเดิมของตัวเอง (กลุมบาน) แลวรายงานเนือ้ หาที่ได
ไปศึกษาจากกลุมผูเชี่ยวชาญใหเพื่อนฟงและรวมอภิปรายหาขอสรุปของกลุมโดยใชเวลาประมาณ
15 นาที
4.2 ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคลจํานวน 6 ขอ และคิด
คะแนนพัฒนาและสรุปเปนคะแนนสะสมของกลุมตอไป
5. ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล
5.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรูท ี่ไดเรียนมา
5.2 ครูประเมินผลการทํางานกลุม และมอบรางวัลแกกลุม ทีท่ าํ คะแนนไดตามเกณฑ
ที่ครูกําหนด
สื่อการเรียนการสอน
1. แผนภูมิแสดงการปกครองสมัยอยุธยาตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย
2. ใบความรู , ใบงาน
3. แบบทดสอบยอย
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
การวัดผลประเมินผล
1. ตรวจแบบทดสอบยอย
2. ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3. ตรวจแผนผังมโนทัศน
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ............
ลงชื่อ......................................................ครูผูสอน
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ใบความรูท ี่ 1
การปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง และการปกครองสวนกลาง

อาณาเขตกวางขวางขึ้น
จึงตองรวมอํานาจเขาสู
ศูนยกลาง

สมัยอยุธยาตอนกลาง (สมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถ) มีการ
ปรับปรุงการปกครองเนื่องจาก

เปนระบบที่ใชมา
นานคือตั้งแตสมัย
พระเจาอูท องจึงตอง
ปรับปรุงแกไขใหม

ยกเลิกเมืองหนา
ดานเพราะมีอาํ นาจ
และกําลังมากเกิด
การชิงราสมบัติ

208
ใบความรูท ี่ 1 (ตอ)
การปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง และการปกครองสวนกลาง
เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถขึน้ ครองราชยได 7 ป ไดทรงปฏิรูปการปกครองครั้ง
ใหญโดยยึดหลักการที่สําคัญ คือการรวมอํานาจเขาสูศ ูนยกลาง ทําใหราชธานีมอี ํานาจมากขึ้น
และแยกกิจการ ฝายทหาร และฝายพลเรือนออกจากกัน
การปกครองสวนกลาง แบงเปน 2 ฝาย คือ
การปกครองสวนกลาง

ฝายทหาร
หัวหนา
สมุหกลาโหม
หนาที่
บังคับบัญชาดูแลทหารทั่ว
อาณาจักร เตรียมไพรพล อาวุธ
เพื่อสูรบในยามเกิดศึกสงคราม

ผายพลเรือน
หัวหนา
สมุหนายก
หนาที่
ดูแลฝายพลเรือนทัว่ อาณาจักร
และดูแลการทํางานของ
จตุสดมภซึ่งมีการเปลี่ยนชื่อและ
ปรับปรุงหนาที่ใหม
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ใบความรูท ี่ 2
การปกครองสวนกลาง (จตุสดมภ) สมัยอยุธยาตอนกลาง
สมุหนายกเปนผูดูแลงานฝายพลเรือน ทัว่ อาณาจักร และดูแลจตุสดมภดวย ซึง่ สมัยนี้
จตุสดมภทั้ง 4 ไดเปลี่ยนชื่อ และหนาที่ใหม ดังนี้

การปกครองสวนกลาง

สมุหกลาโหม

สมุหนายก

จตุสดมภ

กรมเวียง

กรมวัง

กรมคลัง

กรมนา

นครบาล

ธรรมาธิกรณ

โกษาธิบดี

เกษตราธิการ

ดูแลความสงบ
เรียบรอย และ
รักษาความ
สงบสุขของ
ราษฎรในเขต
ราชธานี

ดูแลในราช
สํานัก งาน
พระราชพิธี
และพิพากษา
คดีความของ
ราษฎร

ดูแลรายรับ
รายจาย เก็บ
รักษาพระราช
ทรัพย เก็บ
อากรคา
ธรรมเนียม
ตาง ๆ ติดตอ
กับตาง
ประเทศ

ดูแลการทํา
ไรทํานาของ
ราษฎร เก็บ
ขาวขึ้นฉาง
หลวง เพื่อใช
เปนเสบียง
ยามสงคราม
และยามขาว
ยากหมาก
แพง

เปลี่ยนชื่อเปน

หนาที่
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ใบความรูท ี่ 3
การปกครองสวนภูมิภาค สมัยอยุธยาตอนกลาง
เปนการปกครองที่ตางจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน คือ ยกเลิกเมืองหนาดาน หรือ
เมืองประเทศราช โดยแบงการปกครอง เปน 3 เขต ดังนี้
การปกครองสมัยอยุธยา

สวนกลาง

สวนภูมิภาค

เมืองชัน้ ใน
คือ

เมืองที่อยูรอบราชธานีเปน
เมืองชั้นจัตวา ผูปกครอง
เรียกวาผูรั้ง กษัตริยเปนผู
แตงตั้ง เชน ราชบุรี เพชรบุรี
ชัยนาท ชลบุรี สุพรรณบุรี
นครสวรรค

เมืองชั้นเอก เปนเมืองใหญ
มีพลเมืองมากสําคัญทาง
ยุทธศาสตร เชน พิษณุโลก
นครศรีธรรมราช

เมืองชัน้ นอก
คือ

เมืองประเทศ
คือ

อยูถัดจากเมือง
ชั้นในออกไปแบง
เปนเมืองชั้นเอก โท
ตรี ตาม ขนาดและ
ความสําคัญของ
เมือง

เปนเมืองขึ้น เชน
ปตตานี มะละกา
เชียงกราน ทวาย
ผูปกครองตองสงเครื่อง
ราชบรรณนาการ3 ป
ตอ1ครั้ง และสงทหาร
มาชวยรบเมื่อมีสงคราม

เมืองชั้นโท เปนเมืองที่มี
ขนาดและความสําคัญรอง
จากเมืองชั้นเอก เชน
สุโขทัย กําแพงเพชร
สวรรคโลก

เมืองชั้นตรี เปนเมือง
ขนาดเล็ก มีความสําคัญ
ลดลงมาอีก เชน ไชยา
ชุมพร พิจิตร พัทลุง

211
ใบความรูท ี่ 4
การปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
เริ่มตั้งแตสมัยพระเพทราชาถึงสมัยสมเด็จพระทีน่ ั่งสุริยาศนอมรินทร มีการปรับเปลี่ยน
การปกครองเนื่องจากการแยกกิจการฝายทหาร และฝายพลเรือนจากกันอยางเด็ดขาด ไมเปน
ผลดีโดยเฉพาะในยามสงครามที่บา นเมืองตองการกําลังพลในการสูรบจํานวนมาก จึงเปนการยาก
ในการปฏิบัติ อีกประการหนึ่งคือ เกิดกบฏหลายครั้ง จึงแยกอํานาจการบังคับบัญชาเปน 3 ฝาย

สมุหกลาโหมดูแลฝายทหาร
และพลเรือนปกครองหัว
เมืองทางใต ตั้งแตเพชรบุรี
ลงไป

การปกครองสมัย
อยุธยาตอนปลาย

โกษาธิบดี หรือพระคลัง
ดูแลหัวเมืองชายทะเล
ตะวันออก

สมุหนายก รับผิดชอบทั้ง
ดานทหารและพลเรือน
ปกครองหัวเมืองฝายเหนือ
และหัวเมืองอีสาน
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ใบงานที่ 1
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเติมหนาที่ของตําแหนงสมุหนายกและสมุหกลาโหมใหถูกตอง (5 คะแนน)
การปกครองสวนกลางสมัยอยุธยาตอนกลาง

สมุหนายก

สมุหกลาโหม

ใบงานที่ 2
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเขียนแผนผังมโนทัศน แสดงการปกครองสวนกลาง (จตุสดมภ) สมัยอยุธยาตอนกลาง
(5 คะแนน)
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ใบงานที่ 3
ชื่อสมาชิก................................................................................................กลุม ที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเติมชื่อเมืองตาง ๆ ในการปกครองสวนภูมิภาค สมัยอยุธยาตอนกลาง ใหถกู ตอง พรอมทัง้
ยกตัวอยางประกอบ (5 คะแนน)

อยุธยา

ใบงานที่ 4
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเติมคําแสดงตําแหนง หนาที่ และเขตการปกครอง สมัยอยุธยาตอนปลายในชองวางให
ถูกตอง (5 คะแนน)
ตําแหนง

หนาที่

โกษาธิบดีหรือพระคลัง

ดูแลการคา การเงิน

เขตการปกครอง
ทางเหนือ
ทางใต
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แบบทดสอบยอย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 4
ตอนที่ 1 ใหนักเรียนUทับตัวอักษร ก , ข , ค หรือ ง ที่เปนคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
(5 คะแนน)
1. ตําแหนงสมุหนายกในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เทียบไดกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงใด
ในปจจุบัน
ก. กระทรวงการตางประเทศ
ข. กระทรวงกลาโหม
ค. กระทรวงมหาดไทย
ง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
2. คําวา “ศักดินา” เกี่ยวของกับเรื่องใด
ข. สิทธิในการเปนเจาของทีด่ ิน
ก. ตําแหนงของขาราชการ
ค. สิทธิในการเก็บภาษี
ง. สิทธิในทรัพยสนิ มรดก
3. พระบรมไตรโลกนาถทรงเปลี่ยนชื่อ “กรมวัง” เปนหนวยงานใด
ก. นครบาล
ข. ธรรมาธิกรณ
ค. โกษาธิบดี
ง. เกษตราธิการ
4. ทุกขอตอไปนีก้ ลาวถึงขอดีของการแยกฝายทหาร และฝายพลเรือนออกจากกัน ในสมัยสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถไดถูกตอง ยกเวน ขอใด
ก. ทําใหฝา ยทหารมีอํานาจมากขึน้
ข. การจัดระบบงานงายขึน้
ค. การปกครองเปนไปอยางรัดกุมมากขึน้
ง. เปนการแบงเบาภาระพระมหากษัตริย
5. ขอใดเปนลักษณะการปกครองสมัยอยุธยาตอนปลาย
ก. ยกเลิกเมืองหนาดาน
ข. เปลีย่ นชื่อจตุสดมภทั้ง 4
ค. แยกกิจการฝายทหาร และ ฝายพลเรือนออกจากกัน
ง. รวมกิจการฝายทหารและฝายพลเรือนเขาดวยกัน
ตอนที่ 2 จงเขียนแผนผังมโนทัศนแสดงลักษณะการปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง (5 คะแนน)

1. ค

เฉลยแบบทดสอบยอยแผนการจัดการเรียนรูท ี่ 4
2. ข
3. ข
4. ก
5. ง
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 5
เรื่อง ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ( สภาพเศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยา )
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1 คาบ (คาบละ 50 นาที)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
กรุงศรีอยุธยา ตั้งอยูในทําเลที่มีแมนา้ํ สําคัญ 3 สาย ไหลผาน คือ แมน้ําเจาพระยา
ปาสัก และลพบุรี ทําใหเศรษฐกิจของอยุธยาขึน้ อยูกับอาชีพเพาะปลูก คาขาย รวมทัง้ การเก็บ
ภาษีอากรประเภทตาง ๆ
สวนดานสังคมสมัยอยุธยา มีศักดินาเปนตัวกําหนดชนชั้น ความรับผิดชอบ และหนาที่
มีการแบงชนชัน้ ทางสังคมออกเปน 2 ชนชั้น คือ ชนชัน้ ผูปกครอง ไดแก พระมหากษัตริย พระ
บรมวงศานุวงศ ขุนนาง และชนชัน้ ผูถูกปกครอง ไดแก ไพร และทาส นอกจากนีย้ ังมีบุคคล
อีกกลุมหนึง่ ทีถ่ ือเปนที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของประชาชนดวย คือ พระสงฆ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายและบอกปจจัยของความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจของอยุธยาได
2. อธิบายลักษณะสภาพสังคมสมัยอยุธยาได
เนื้อหา
• สภาพเศรษฐกิจ (การประกอบอาชีพ รายไดจากภาษีประเภทตาง ๆ)
• สังคมสมัยอยุธยา (ชนชัน้ ปกครอง และชนชั้นผูถ ูกปกครอง)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา
1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเกีย่ วกับการปกครองสมัยอยุธยาตอนกลาง และตอน
ปลาย และ แจงจุดประสงคการเรียนรู ใหนักเรียนทุกคนทราบ โดยใชแผนผังมโนทัศน
1.2 ครูแนะนํากฎเกณฑการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู บทบาท หนาที่ของ
สมาชิกในกลุม การชวยเหลือกันในกลุมเพื่อใหประสบความสําเร็จ รวมทัง้ หลักการ ประเภท และ
การสรางแผนผังมโนทัศน
2. ขั้นสอน
2.1 ครูใหนักเรียนรวมกันอภิปรายวาจากสภาพภูมิศาสตรของอยุธยา มีผลดีตอ
เศรษฐกิจดานใดบาง
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2.2 ครูอธิบายเกีย่ วกับโครงสรางทางสังคมในสมัยอยุธยาโดยใชแผนภูมิสามเหลี่ยม
3. ขั้นศึกษากลุมยอย
3.1 ครูแบงนักเรียนเขากลุม ยอย แบบคละเพศ คละความสามารถ ดานผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแตละกลุมมีนกั เรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลางและต่ํา ในสัดสวน
1 : 2 : 1 กลุมละ 4 คน ซึ่งกลุมนี้เรียกวา “กลุมบาน”
3.2 ครูอธิบายถึงใบความรูทจี่ ะแจกใหนักเรียนศึกษา เกีย่ วกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมสมัยอยุธยา ซึง่ ประกอบดวย 4 เรื่องยอยตอไปนี้
การประกอบอาชีพสมัยอยุธยา
ใบความรูที่ 1
ใบความรูที่ 2
รายไดสมัยกรุงศรีอยุธยา
ใบความรูที่ 3
สังคมสมัยกรุงศรีอยุธยา
ใบความรูที่ 4
ไพรและพระสงฆ
3.3 นักเรียนในกลุมบานแตละกลุม ปรึกษาและตกลงกันวาสมาชิกคนใดในกลุม
สนใจที่จะศึกษาเรื่องใดในหัวขอที่ครูกาํ หนดไวในขอที3่ .2และสงตัวแทนเขาศึกษาในหัวขอเรื่องละ
1 คน ดังนี้
สมาชิกคนที่ 1 ศึกษาเรื่องการประกอบอาชีพสมัยอยุธยา
สมาชิกคนที่ 2 ศึกษาเรื่องรายไดสมัยกรุงศรีอยุธยา
สมาชิกคนที่ 3 ศึกษาเรื่องสังคมสมัยกรุงศรีอยุธยา
สมาชิกคนที่ 4 ศึกษาเรื่องไพรและพระสงฆ
3.4 นักเรียนในกลุม บานแตละคน แยกยายเขากลุมใหม ที่มีความสนใจตรงกัน
ตามที่ไดแบงไวในขอที่ 3.3 สมาชิกในกลุมใหม เรียกวา “กลุมผูเชีย่ วชาญ” สมาชิกในกลุมตอง
รวมกันศึกษาเนื้อหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอเนื้อหาในความรับผิดชอบ พรอมทั้งชวยเหลือกัน
ทํากิจกรรมตามใบงานใหสาํ เร็จ โดยใชเวลาประมาณ 15 นาที
4. ขั้นรายงานและการทดสอบยอย
4.1 นักเรียนแยกยายเขากลุมเดิมของตัวเอง (กลุมบาน) แลวรายงานเนือ้ หาที่ได
ไปศึกษาจากกลุมผูเชี่ยวชาญใหเพื่อนฟงและรวมอภิปรายหาขอสรุปของกลุมโดยใชเวลาประมาณ
15 นาที
4.2 ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคลจํานวน 6 ขอ และคิดคะแนน
พัฒนา และสรุปเปนคะแนนสะสมของกลุม ตอไป
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5. ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล
5.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรูที่ไดเรียนมา
5.2 ครูประเมินผลการทํางานกลุม และมอบรางวัลแกกลุม ทีท่ ําคะแนนไดตาม
เกณฑที่ครูกําหนด
สื่อการเรียนการสอน
1. แผนภูมิสามเหลี่ยมแสดงโครงสรางสังคมสมัยอยุธยา
2. ใบความรู , ใบงาน
3. แบบทดสอบยอย
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
การวัดผลประเมินผล
1. ตรวจแบบทดสอบยอย
2. ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3. ตรวจแผนผังมโนทัศน
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ............
ลงชื่อ..................................................ครูผูสอน
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ใบความรูท ี่ 1
การประกอบอาชีพสมัยอยุธยา

หมาก

มะมวง

มะพราว
ขาว

ออย

ทําสวน

ฝาย

พริกไทย
พริก

ทําไร

ทํานา

หอม
กระเทียม

เกษตรกรรม
พระคลังสินคา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

การประกอบอาชีพ
สมัยอยุธยา
หมอ

สเปน
จีน

เครื่องปนดินเผา

โปรตุเกส
คาขาย

กระบุง

หัตถกรรม

ตะกรา

ประเทศคูคา

ฮอลันดา

มีด

อังกฤษ
เดนมารก
ผาแพร

เครื่องสังคโลก

สินคา

ฝรั่งเศส

เสื่อ

เครื่องเทศ
สินคาออก

สินคาเขา

ขาว
เกลือ
น้ําตาล
พลู

ผาสักหลาด
พรม
เครื่องกระเบื้อง

ปน
อาวุธ

ทองแดง
กํามะถัน

เขาสัตว
งาชาง
ไมหอม

ไมสัก

หมาก
กระวาน
พริกไทย
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ใบความรูท ี่ 2
รายไดสมัยกรุงศรีอยุธยา
รายไดสมัยอยุธยา

รายไดจากการคาขายใน
พระคลังสินคา

จังกอบ
พระคลังสินคามีหนาที่รับ
ซื้อและขายสินคาที่เปน
สินคาตองหามซึ่งมักเปน
สินคาที่หายากและมี
ราคาแพง เชน ปน
กระสุน ไมกฤษณา ไมสัก
งาชาง หามราษฎรซื้อ
ขายกับชาวตางชาติ
โดยตรงตองผาน
พระคลังสินคา

เก็บตามดาน
จากเรือ หรือ
ยานพาหนะที่
บรรทุกสินคา
โดยการ
ชักสวนสินคา
หรือเก็บเงิน
ตามอัตรา
ขนาดของ
ยานพาหนะ

รายไดจากการเก็บคาธรรมเนียม
จากราษฎร

อากร

รายไดจาก
การเก็บ
ผลประโยชน
จากการ
ประกอบ
อาชีพของ
ราษฎร

สวย

รายไดจาก
ไพรที่ไป
เขาเวรไมได
จึงสงเปนเงิน
หรือสิ่งของ
มาแทน

ฤชา

รายไดจาก
คาธรรมเนียม
ที่ทางราชการ
เรียกเก็บจาก
ราษฎรที่มา
ติดตอขอรับ
บริการจากรัฐ
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ใบความรูท ี่ 3
สังคมสมัยกรุงศรีอยุธยา
สภาพสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยา เปนระบบศักดินา ซึ่งเปนตัวแบงสิทธิหนาทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบของคนในสังคมผูที่มีศกั ดินาสูงก็จะมีสิทธิหนาที่และความรับผิดชอบสูงกวาผูท ี่มี
ศักดินา ต่ํา และเปนสิทธิทจี่ ะถือครองกรรมสิทธิ์ในทีน่ าได ตามจํานวนที่กาํ หนดไว ซึ่งกษัตริยเปน
ผูพระราชทานศักดินาใหแก เจานาย ขุนนาง และราษฎร
ในสมัยกรุงศรีอยุธยามีชนชัน้ ตาง ๆ แบงออกไดเปน 2 กลุม คือ

เจานาย มีฐานะรองจาก
กษัตริย มีตําแหนงลดหลั่น
กันไป มีหนาที่ชวยกษัตริย
ปกครองบานเมือง

กษัตริย เปนประมุข
เด็ดขาดในการปกครอง
ดูแลทุกขสุขของราษฎร

เจานาย
ขุนนาง

มีอํานาจ
มีหนาที่

ขุนนาง เปนผูถวายตัวเขารับ
ราชการ ชวยกษัตริยปกครอง
ดูแลทุกขสุขของราษฎรตาม
ตําแหนงหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย

ไพร

ทาส

ไพรคือ ราษฎรทั่วไป ถาเปนชายตองสังกัด
มูลนาย (เจานาย,ขุนนาง) มีหนาที่รับใชบานเมือง
สามารถเปลี่ยนฐานะเปนขุนนางได ถามีความ
สามารถ

ทาส เปนชนชั้นต่ําสุดของสังคม ไมมีอิสระในการทํา
สิ่งใด ตองทํางานตามที่นายสั่ง ทาสมีหลายประเภท
เชน ทาสสินไถ (สามารถนําเงินมาไถใหเปนอิสระได)
ทาสในเรือนเบี้ย (ลูกของทาส) ทาสเชลย (เปนเชลยที่
จับตัวมาได)
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ใบความรูท ี่ 4
ไพร และพระสงฆ
ไพร หรือราษฎรทั่วไป แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้

ไพร

ไพรหลวง

เปนไพรของกษัตริย
สังกัด อยูในหนวยงาน
ตาง ๆ ตองทํางานปละ
6 เดือน ทํางาน1 เดือน
เวน 1 เดือน สลับกันไป

ไพรสม

เปนไพรที่กษัตริย
พระราชทานใหแก
มูลนาย ตามศักดินา
มีหนาที่รับใชมูลนาย เมื่อ
เกิดศึกสงครามตองถูก
เกณฑไปรบ

ไพรสวย

เปนไพรหลวงที่ไม
สามารถมาเขาเวรได
จึงตองสงสิง่ ของมาแทน
สิ่งของที่สง มา เชน ดีบุก
ของปา เปนตน
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ใบความรูท ี่ 4 (ตอ)
ไพร และพระสงฆ

เปนผูเชื่อมประสาน
ระหวางชนชัน้ ตาง ๆ
ใหอยูรวมกันอยาง
สงบสุข

มีสถานภาพ
ใกลเคียงกับ
มูลนาย

ลักษณะสําคัญ
ของสถาบัน
พระสงฆในสมัย

ทุกชนชั้น
สามารถเขามา
เปนพระสงฆได

ไดรับการยกเวน
การเกณฑแรงงาน
และการเสียภาษี
ใหแกรัฐ

เปนทีย่ อมรับ
นับถือจากทุก
ชนชั้น

เปนผูนาํ และ
ที่พงึ่ ทางใจของ
ประชาชน
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ใบงานที่ 1
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเติมคําในตารางแสดงลักษณะการคาขายสมัยอยุธยาใหถูกตอง ( 5 คะแนน)
อาชีพ
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
(1 คะแนน)
ตัวอยางสินคาเขา
(2 คะแนน)
ตัวอยางสินคาออก
(2 คะแนน)

คาขาย

ใบงานที่ 2
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเติมคําในตารางแสดงรายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมจากราษฎรใหถูกตอง (5 คะแนน)
ชื่อรายได

หมายถึง
เก็บตามดานสินคาทางบกและทางน้าํ

อากร
รายไดจากไพรที่ไมสามารถมาเขาเวรได

224

ใบงานที่ 3
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเติมคําในตารางแสดงชนชั้นทางสังคมสมัยอยุธยาใหถกู ตอง ( 5 คะแนน )
ชื่อชนชั้น
ไพร

หมายถึง
ผูปกครองประเทศ มีอาํ นาจเด็ดขาดในการปกครอง

ขุนนาง
เจานาย
เปนชนชั้นต่าํ สุดในสังคม ไมมีอิสระในตนเอง

ใบงานที่ 4
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเติมคําในตารางแสดงลักษณะของไพรสมัยอยุธยาใหถกู ตอง ( 2 คะแนน )
ชื่อไพร
หมายถึง
ไพรที่สงสิง่ ของมาแทนการเขาเวร
ไพรสม
ไพรที่กษัตริยพ ระราชทานใหแกมูลนายตามศักดินา มีหนาที่รับใชมูลนาย
ไพรของกษัตริย ทํางาน 1 เดือน เวนเดือน
2. จงสรุปลักษณะสําคัญของสถาบันพระสงฆในสมัยอยุธยา ( 3 คะแนน)
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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แบบทดสอบยอย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 5
ตอนที่ 1 ใหนักเรียนUทับตัวอักษร ก , ข , ค หรือ ง ที่เปนคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว
(5 คะแนน)
1. ชาติตะวันตกชาติแรกที่เขามาติดตอคาขายในสมัยอยุธยาคือชาติใด
ก. ฝรั่งเศส
ข. อังกฤษ
ค. ฮอลันดา
ง. โปรตุเกส
2. การคากับตางประเทศในสมัยอยุธยาสวนใหญเปนไปในลักษณะใด
ข. คาขายในเขตอยุธยาเทานั้น
ก. สงพอคาเขาไปเจรจา
ค. สงเรือสําเภาไปคาขายกับประเทศอื่น
ง. สงทูตไปเจรจาการคา
3. การติดตอกับตางประเทศในสมัยอยุธยามีผลดีในดานใด
ก. การพัฒนาประเทศ
ข. การปกครองประเทศ
ค. การปองกันประเทศ
ง. การเจริญสัมพันธไมตรี
4. ไพรที่สงสิง่ ของมาชวยแทนการเขาเวรรับราชการ เรียกวาอะไร
ก. ไพรสม
ข. ไพรหลวง
ค. ไพรสว ย
ง. ไพรเชลย
5. ศูนยกลางของสังคมไทยสมัยอยุธยาอยูท ี่ใด
ก. วัง
ข. วัด
ค. โรงเรียน
ง. ตลาดนัด
ตอนที่ 2 จงเขียนแผนผังมโนทัศนแสดงรายไดในสมัยอยุธยาใหถกู ตอง (5 คะแนน)

1. ง

เฉลยแบบทดสอบยอยแผนการจัดการเรียนรูท ี่ 5
2. ข
3. ก
4. ค

5. ข
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 6
เรื่อง ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา (การเสียกรุงครั้งที่ 1 และ การประกาศอิสรภาพ)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1 คาบ (คาบละ 50 นาที)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
กรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาครั้งที่ 1เมื่อป พ.ศ.2112ในสมัยของสมเด็จพระมหินทราธิราช
มีสาเหตุมาจากคนไทยไมรักชาติบานเมืองของตน และการขาดผูนาํ ทีม่ ีความสามารในการรบทํา
ใหประชาชนขาดขวัญกําลังใจ แตหลังจากนัน้ อีก 15 ป ไทยมีผกู อบกูเอกราช คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาราช
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
วิเคราะหสาเหตุการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 พรอมทัง้ เสนอแนะวิธีการปองกันได
เนื้อหา
• เหตุการณกอนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1
• สาเหตุการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1
• การประกาศอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา
1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเรื่องสภาพเศรษฐกิจและสังคมสมัยอยุธยา และ แจง
จุดประสงคการเรียนรู ใหนักเรียนทุกคนทราบ โดยใชแผนผังมโนทัศน
1.2 ครูแนะนํากฎเกณฑการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู บทบาทหนาที่ของสมาชิก
ในกลุม การชวยเหลือกันในกลุมเพื่อใหประสบความสําเร็จ รวมทัง้ หลักการ ประเภท และการสราง
แผนผังมโนทัศน
2. ขั้นสอน
2.1 ครูติดบัตรคําเหตุการณกอนการเสียกรุงจนถึงการเสียกรุงครั้งที่1 บนกระดาน
แลวอภิปรายรวมกับนักเรียนถึงเหตุการณดงั กลาว
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3. ขั้นศึกษากลุมยอย
3.1 ครูแบงนักเรียนเขากลุม ยอย แบบคละเพศ คละความสามารถ ดานผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแตละกลุมมีนกั เรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลางและต่ํา ในสัดสวน
1 : 2 : 1 กลุมละ 4 คน ซึ่งกลุมนี้เรียกวา “กลุมบาน”
3.2 ครูอธิบายถึงใบความรูท ี่จะแจกใหนกั เรียนศึกษา เกี่ยวกับการเสียกรุงครั้งที่ 1
และการประกาศอิสรภาพ ซึง่ ประกอบดวย 4 เรื่องยอยตอไปนี้
เหตุการณกอนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1
ใบความรูที่ 1
ใบความรูที่ 2
การเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 1
ใบความรูที่ 3
การเตรียมการของพระนเรศวรกอนการประกาศอิสรภาพ
ใบความรูที่ 4
การประกาศอิสรภาพของพระนเรศวร
3.3 นักเรียนในกลุมบานแตละกลุม ปรึกษา และตกลงกันวาสมาชิกคนใดในกลุม
สนใจที่จะศึกษาเรื่องใดในหัวขอที่ครูกาํ หนดไวในขอที3่ .2และสงตัวแทนเขาศึกษาในหัวขอเรื่องละ
1 คน ดังนี้
สมาชิกคนที่ 1
ศึกษาเรื่องเหตุการณกอนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1
สมาชิกคนที่ 2
ศึกษาเรื่องการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1
สมาชิกคนที่ 3 ศึกษาเรื่องการเตรียมการของพระนเรศวรกอนการ
ประกาศอิสรภาพ
สมาชิกคนที่ 4
ศึกษาเรื่องการประกาศอิสรภาพของพระนเรศวร
3.4 นักเรียนในกลุมบานแตละคน แยกยายเขากลุมใหม ที่มีความสนใจตรงกัน
ตามที่ไดแบงไวในขอที่ 3.3 สมาชิกในกลุมใหม เรียกวา “กลุมผูเชีย่ วชาญ” สมาชิกในกลุมตอง
รวมกันศึกษาเนื้อหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอเนื้อหาในความรับผิดชอบ พรอมทั้งชวยเหลือกัน
ทํากิจกรรมตามใบงานใหสาํ เร็จ โดยใชเวลาประมาณ 15 นาที
4. ขั้นรายงานและการทดสอบยอย
4.1 นักเรียนแยกยายเขากลุม เดิมของตัวเอง (กลุมบาน) แลวรายงานเนื้อหาที่ไดไป
ศึกษาจากกลุม ผูเชี่ยวชาญใหเพื่อนฟง และรวมอภิปรายหาขอสรุปของกลุมโดยใชเวลาประมาณ
15 นาที
4.2 ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคลจํานวน 6 ขอ และคิดคะแนน
พัฒนา และสรุปเปนคะแนนสะสมของกลุม ตอไป
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5. ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล
5.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรูท ี่ไดเรียนมา
5.2 ครูประเมินผลการทํางานกลุม และมอบรางวัลแกกลุม ทีท่ ําคะแนนไดตาม
เกณฑที่ครูกําหนด
สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคําเหตุการณกอนการเสียกรุงครั้งที่ 1
2. ใบความรู , ใบงาน
3. แบบทดสอบยอย
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
การวัดผลประเมินผล
1. ตรวจแบบทดสอบยอย
2. ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3. ตรวจแผนผังมโนทัศน
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ............
ลงชื่อ..................................................ครูผูสอน
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ใบความรูท ี่ 1
เหตุการณกอ นเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1
เหตุการณกอนเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 มีเหตุการณลาํ ดับได ดังนี้
สงครามเมืองเชียงกราน
สงครามระหวางไทยกับพมาครั้งแรก เรียกวาสงครามเมืองเชียงกราน พ.ศ.2082ใน
รัชสมัยของพระไชยราชาธิราชกษัตริยพมาคือพระเจาตะเบ็งชะเวตี้ สาเหตุเกิดจากฝายพมาตองการ
ขยายอํานาจจึงยกทัพไปปราบมอญ พวกมอญไดอพยพหนีมาอยูที่เมืองเชียงกราน ซึง่ เปนเมืองขึ้น
ของไทย พมาไดยกทัพเขามาตีมอญ สมเด็จพระไชยราชาธิราชทรงยกทัพไปรักษาเมืองเชียงกราน
ไวได ครั้งนี้พระองคไดนําทหารอาสาชาวโปรตุเกสไปดวย ซึ่งมีความชํานาญในการใชปนไฟและได
เริ่มใชปนไฟ ในการรบเปนครั้งแรก
ไทยเสียพระสุริโยทัย
พ.ศ. 2091 สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิขึ้นครองราชย พระเจาตะเบ็งชะเวตี้ ยกทัพ
มารุกรานไทย โดยมีพระเจาแปรเปนแมทัพ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิไดกระทํายุทธหัตถีกับ
พระเจาแปร ชางพระทีน่ งั่ เสียที สมเด็จพระสุริโยทัย พระมเหสี ซึง่ ปลอมตัวเปนชายมาชวยรบทรง
ไสชางไปกัน้ ไวเปนผลใหพระสุริโยทัยถูกฟนขาดสะพายแลง สวรรคตอยูบนคอชาง พระราเมศวร
และพระมหินทราธิราช (พระโอรส) ไดขับชางเขากันพระศพกลับเขาพระนคร
สงครามชางเผือก
พ.ศ.2106 พระเจาบุเรงนองครองราชยตอจากพระเจาตะเบ็งชะเวตี้ ทรงทราบขาววา
พระมหาจักรพรรดิมีชางเผือก 7 เชือก จึงขอไว 2 เชือก แตสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไมยอมจึงเกิด
การตอสูกัน ไทยเสียเปรียบ พระมหาจักรพรรดิจึงทรงยอมเปนไมตรี ทําใหไทยตองเสียชางเผือก
จาก 2 เชือก เปน 4 เชือก และตองสงพระราเมศวร พระยาจักรี และพระยาสุนทรสงครามไปเปน
ตัวประกันที่เมืองพมา
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ใบความรูท ี่ 2
การเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 1
พ.ศ.2111พระเจาบุเรงนอง ของพมายกทัพมาตีไทย และลอมกรุงศรีอยุธยาไว แตก็ไม
สามารถเขาตีไทยได สมเด็จพระมหาจักรพรรดิไดลาผนวชออกมาบัญชาการศึก และสิ้นพระชนม
ระหวางการรบ ทําใหคนไทยขาดขวัญกําลังใจ พระมหินทราธิราชพระโอรสขึ้นครองราชยแทน และ
เปนแมทพั ขึ้นบัญชาการสูรบกับพมาตอไป แมวาไทยและพมาจะเริม่ เหนื่อยลาดวยกันทั้ง 2 ฝาย
แตไทยก็ยังคงยืนหยัดไมยอมแพพมา เพราะเห็นวาใกลฤดูนา้ํ หลากอีกไมนานน้าํ จะไหลมาทวม
บริเวณทีพ่ มาตั้งทัพ และพมา ตองถอยทัพกลับไป ฝายพมาเห็นไทยเขมแข็งไมยอมแพ จึงติดตอ
ใหไทยสงตัวพระยารามซึง่ มีความสามารถสั่งการสูรบกับพมาใหพมาแลวจะถอยทัพกลับ แตเมื่อ
ไทยสงตัวพระยารามใหแลวพมาก็ไมทาํ ตามสัญญา
ตอมาพมาไดวางแผนปลอยพระยาจักรี เขามาในกรุงศรีอยุธยา โดยการทํากลอุบาย
เหมือนกับพระยาจักรีหนีออกมาจากคายพมา โดยมีโซตรวนจองจํามาดวย อีกทั้งยังตัดหัวผูคุมมา
เสียบไวที่ริมน้าํ ใหฝายไทยเห็น ทําใหไทยตายใจวาพระยาจักรีหลบหนีพมามาจริง สมเด็จพระมหินทราธิราชจึงแตงตั้งพระยาจักรีใหเปนผูบัญชาการรักษาพระนครแทนที่พระยาราม
เมื่อพระยาจักรีเขามาไมนาน กรุงศรีอยุธยาก็เริ่มออนแอลง เพราะใชอุบายโยกยาย
ขาราชการที่มฝี มือในการสูรบไปไวในดานที่ไมสําคัญ
สวนคนที่ออนแอกลับเอามาไวในดานที่
สําคัญ ในที่สดุ พระยาจักรีไดใหสัญญาณแกพมาเขาตีกรุงศรีอยุธยาทุกดานในป พ.ศ.2112
ผลของสงคราม พมาไดกวาดตอนผูคน และนําทรัพยสินอันมีคา ของไทยจํานวนมาก
กลับไปพมาและที่สําคัญไทยเสียเอกราช ตกเปนเมืองขึน้ ของพมาเปนเวลา 15 ป
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ใบความรูท ี่ 3
การเตรียมการของพระนเรศวรกอนการประกาศอิสรภาพ
ครั้นพมายกกองทัพกลับไปแลว ไดแตงตั้งพระมหาธรรมราชา ราชบุตรเขยของสมเด็จ
พระมหาจักรพรรดิ ปกครองกรุงศรีอยุธยาในฐานะเปนเมืองขึน้ ของพมาตอไป แตกรุงศรีอยุธยา
ไมสิ้นคนดีเพราะหลังจากนัน้ 15ป สมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็สามารถประกาศอิสรภาพไดสําเร็จ
สมเด็จพระนเรศวรทรงเปนพระราชโอรสของสมเด็จพระมหาธรรมราชา และพระวิสทุ ธิกษัตริย
ซึ่งเปนพระราชธิดาของพระมหาจักรพรรดิ และสมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระองคถกู สงไปเปนตัวประกันอยู
กับพระเจาบุเรงนองที่พมา ตัง้ แตพระชนมายุได 9 พรรษา ครัน้ เมื่อพระมหาธรรมราชาเสวยราชสมบัติ
แลวพระองคไดทูลของพระนเรศวรกลับคืนมา โดยสงพระนางสุพรรณกัลยา พระธิดาไปถวายพระเจา บุเรงนองแทน
สมเด็จพระมหาธรรมราชา ไดสงพระนเรศวรไปครองพิษณุโลก แมจะยังทรงพระเยาว
แตพระองคทรงมีฝมือดานการรบ ทรงคิดจะกูอิสรภาพใหไทยอยูเสมอ เชน เตรียมฝกการรบแบบ
ทันสมัย เชน การรบแบบกองโจร การซุมโจมตี สรางคูเมืองทีก่ วางและลึกรอบพระนคร รวมทั้ง
เตรียมอาวุธยุทโธปกรณ เชน ปน ชาง มา และพาหนะตางๆ ฝายพมาเอง เมื่อพระเจาบุเรงนอง
สิ้นพระชนมแลว พระเจานันทบุเรงขึ้นครองราชย ก็ไมทรงวางพระทัยพระนเรศวรนัก เพราะเห็นวา
เปนผูทเี่ ขมแข็ง และมีฝม ือในการรบ
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ใบความรูท ี่ 4
การประกาศอิสรภาพของพระนเรศวร
เมืองอังวะแข็งเมือง พระเจานันทบุเรงคิดที่จะกําจัดพระนเรศวร โดยเกณฑไปชวยรบ
แลวใหพระมหาอุปราชาคอยหาทางกําจัด เมื่อพระนเรศวรยกทัพไปถึงกลางทาง ก็สบื ทราบวาพระ
เจาหงสาวดี (นันทบุเรง) คิดจะกําจัดพระองค เนื่องจากทรงทราบจากพระมหาเถรคันฉอง ผูซ ึ่ง
พระยาเกียรติ พระยารามซึง่ เปนขุนนางมอญ นําแผนการของพระเจานันทบุเรงมาปรึกษา สมเด็จ
พระนเรศวรจึงทรงหลั่งน้ําลงเหนือแผนดิน ประกาศอิสรภาพไมขึ้นตอกรุงหงสาวดีอีกตอไป ณ
เมืองแครงใน ป พ.ศ.2127 ไทยจึงเปนเอกราช อีกครั้งหนึง่ หลังจากเปนเมืองขึ้นของพมาถึง 15 ป
จากนั้นพระองคไดนําชาวมอญที่เมืองแครงกลับอยุธยาดวย ระหวางเดินทัพกลับฝาย
พมาสงกองทัพติดตามมาทันทีที่แมนา้ํ สะโตง สมเด็จพระนเรศวรทรงใชพระแสงปนยาว 9 คืบ
ยิงขามแมน้ําสะโตงไปถูกสุกรรมาแมทพั พมาตายคาคอชาง ทําใหพมาตองถอยทัพกลับ พระแสง
ปนตน ที่สมเด็จพระนเรศวรทรงใชยิงในครั้งนั้น เรียกวา “พระแสงปนตนขามแมนา้ํ สะโตง”
หลังจากนั้นพมายกทัพใหญเขามารุกรานอยุธยาอีกหลายครั้งแตถูกสมเด็จพระนเรศวร
ตีทัพพายแพกลับไปทุกครั้ง สงครามครั้งสําคัญเกิดขึน้ เมื่อป พ.ศ.2135 คือ สงครามยุทธหัตถี
เปนการตอสูกนั ดวยอาวุธบนหลังชางระหวางสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกับพระมหาอุปราชาของ
พมา ผลคือพระมหาอุปราชาพลาดทาเสียที ถูกสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฟนดวยพระแสงของาว
สิ้นพระชนมบนคอชาง พมาตองถอยทัพกลับ จากเหตุการณครั้งนีท้ าํ ใหพมาไมไดยกทัพมาโจมตี
กรุงศรีอยุธยาเปนเวลานานถึง 150 ป
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ใบงานที่ 1
ชื่อสมาชิก................................................................................................กลุม ที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเขียนแผนผังมโนทัศนแสดงเหตุการณสําคัญกอนการเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 1ใหถูกตอง
(5 คะแนน)

ใบงานที่ 2
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1.จงเขียนแผนผังมโนทัศนแสดงเหตุการณชวงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1ใหถูกตอง (5 คะแนน)
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ใบงานที่ 3
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเขียนแผนผังมโนทัศน แสดงการเตรียมการของพระนเรศวร กอนการประกาศอิสรภาพให
ถูกตอง (5 คะแนน)

ใบงานที่ 4
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเขียนแผนผังมโนทัศนแสดงลําดับการประกาศอิสรภาพของพระนเรศวรใหถกู ตอง(5 คะแนน)
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แบบทดสอบยอย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 6
ตอนที่1 ใหนกั เรียนUทับตัวอักษร ก ,ข ,ค หรือ ง ที่เปนคําตอบทีถ่ ูกที่สุดเพียงขอเดียว (5 คะแนน)
1. กรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.ใด
ก. 2012
ข. 2112
ค. 2135
ง. 2310
2. การเสียกรุงครั้งแรกใหขอ คิดแกคนไทยในแงใด
ก. ไทยตองมีผูนําที่เขมแข็ง
ข. การวางจากศึกสงครามนานทําใหประเทศออนแอ
ค. การตั้งรับอยางเดียวมีแตแพ
ง. เมื่อแตกความสามัคคีจะนําความเสียหายมาใหบานเมือง
3. กรุงศรีอยุธยาเสียแกพมาครั้งที่ 1 ในสมัยกษัตริยพ ระองคใด
ก. สมเด็จพระไชยราชาธิราช
ข. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
ค. สมเด็จพระมหินทราธิราช
ง. สมเด็จพระมหาธรรมราชา
4. การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 เปรียบไดกับสํานวนในขอใด
ข. เกลือเปนหนอน
ก. สาวไสใหกากิน
ค. น้ํานอยแพไฟ
ง. ใกลเกลือกินดาง
5. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาราชทรงประกาศอิสรภาพ โดยอางเหตุผลขอใด
ก. พระเจาหงสาวดีคิดจะกําจัดพระองค
ข. อยุธยาเปนเมืองขึน้ นานแลว
ค. ไทยวางเวนจากการรบเปนเวลานาน
ง. ทหารไทยเริ่มมีกําลังเขมแข็ง
ตอนที่ 2 จงเขียนแผนผังมโนทัศนแสดงลําดับเหตุการณกอนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 ใหถูกตอง
(5 คะแนน)

1. ข

เฉลยแบบทดสอบยอยแผนการจัดการเรียนรูท ี่ 6
2. ง
3. ค
4. ข
5. ก
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 7
เรื่อง ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ( การเสียกรุงครั้งที่ 2 และการประกาศอิสรภาพ )
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1 คาบ (คาบละ 50 นาที)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
กรุงศรีอยุธยาเสียแกพมา ครัง้ ที่ 2 เมื่อ พ.ศ.2310ในสมัยของสมเด็จพระที่นงั่ สุริยาศนอมรินทร (พระเจาเอกทัศน) มีสาเหตุมาจากผูนาํ ที่ไมมคี วามสามารถในการรบ และการแตกความ
สามัคคีของคนไทย แตในเวลาเพียง 7 เดือน พระเจาตากสินก็สามารถกูเอกราชไดสําเร็จ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. วิเคราะหสาเหตุการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พรอมเสนอแนะวิธกี ารปองกันได
2. เปรียบเทียบการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และเสนอแนะวิธีปองกัน
การตกเปนเมืองขึ้นได
เนื้อหา
•
•
•
•

เหตุการณกอนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
สาเหตุการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
การประกาศอิสรภาพของพระเจาตากสิน
เปรียบเทียบการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 กับ การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา
1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเรื่องการเสียกรุงครั้งที่ 1 และ การประกาศอิสรภาพ
และ แจงจุดประสงคการเรียนรู ใหนักเรียนทุกคนทราบ โดยใชแผนผังมโนทัศน
1.2 ครูแนะนํากฎเกณฑการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู บทบาทหนาที่ของสมาชิก
ในกลุม การชวยเหลือกันในกลุมเพื่อใหประสบความสําเร็จ รวมทัง้ หลักการ ประเภท และการสราง
แผนผังมโนทัศน
2. ขั้นสอน
2.1 ครูติดบัตรคําแสดงเหตุการณชวงการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 บนกระดาน
แลวอภิปรายรวมกับนักเรียนถึงแตละเหตุการณที่เกิดขึ้น
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3. ขั้นศึกษากลุมยอย
3.1 ครูแบงนักเรียนเขากลุม ยอย แบบคละเพศ คละความสามารถ ดานผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแตละกลุมมีนกั เรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลางและต่ํา ในสัดสวน
1 : 2 : 1 กลุมละ 4 คน ซึ่งกลุมนี้เรียกวา “กลุมบาน”
3.2 ครูอธิบายถึงใบความรูทจี่ ะแจกใหนักเรียนศึกษา เกี่ยวกับการเสียกรุงครั้งที่ 2
และการประกาศอิสรภาพ ซึง่ ประกอบดวย 4 เรื่องยอยตอไปนี้
ใบความรูที่ 1
เหตุการณกอนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
ใบความรูที่ 2
เหตุการณชว งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
ใบความรูที่ 3
การกูอิสรภาพหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
ใบความรูที่ 4
การสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานี
3.3 นักเรียนในกลุม บานแตละกลุม ปรึกษาและตกลงกันวาสมาชิกคนใดในกลุม
สนใจที่จะศึกษาเรื่องใดในหัวขอที่ครูกาํ หนดไวในขอที3่ .2และสงตัวแทนเขาศึกษาในหัวขอเรื่องละ
1 คน ดังนี้
สมาชิกคนที่ 1
ศึกษาเรื่องเหตุการณกอนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
สมาชิกคนที่ 2
ศึกษาเรื่องเหตุการณชวงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
สมาชิกคนที่ 3 ศึกษาเรื่องการกูอิสรภาพหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 2
สมาชิกคนที่ 4
ศึกษาเรื่องการสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานี
3.4 นักเรียนในกลุม บานแตละคนแยกยายเขากลุมใหม ที่มีความสนใจตรงกัน
ตามที่ไดแบงไวในขอที่ 3.3 สมาชิกในกลุมใหม เรียกวา “กลุมผูเชีย่ วชาญ” สมาชิกในกลุมตอง
รวมกันศึกษาเนื้อหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอเนื้อหาในความรับผิดชอบ พรอมทั้งชวยเหลือกัน
ทํากิจกรรมตามใบงานใหสาํ เร็จ โดยใชเวลาประมาณ 15 นาที
4. ขั้นรายงานและการทดสอบยอย
4.1 นักเรียนแยกยายเขากลุม เดิมของตัวเอง (กลุมบาน) แลวรายงานเนื้อหาที่ไดไป
ศึกษาจากกลุม ผูเชี่ยวชาญใหเพื่อนฟงและรวมอภิปรายหาขอสรุปของกลุม โดยใชเวลาประมาณ
15 นาที
4.2 ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคลจํานวน 6 ขอ และคิดคะแนน
พัฒนา และสรุปเปนคะแนนสะสมของกลุม ตอไป
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5. ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล
5.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรูที่ไดเรียนมา
5.2 ครูประเมินผลการทํางานกลุม และมอบรางวัลแกกลุม ทีท่ ําคะแนนไดตาม
เกณฑที่ครูกําหนด
สื่อการเรียนการสอน
1. บัตรคําเหตุการณชวงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
2. ใบความรู , ใบงาน
3. แบบทดสอบยอย
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
การวัดผลประเมินผล
1. ตรวจแบบทดสอบยอย
2. ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3. ตรวจแผนผังมโนทัศน
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ............
ลงชื่อ..................................................ครูผูสอน
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ใบความรูท ี่ 1
เหตุการณกอ นการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
หลังจากที่อยุธยาไดวางเวนจากศึกสงครามภายนอกมาเปนเวลานาน ทําใหกรุงศรีอยุธยา
ไมไดเตรียมพรอมสําหรับการปองกันอาณาจักร ปพ.ศ.2295 พระเจาอลองพญาขึน้ ครองราชยเปน
กษัตริยพมาพระองคทรงเปนกษัตริยที่เขมแข็ง และมีพระราชประสงคจะขยายอาณาเขต จึงทรงยก
กองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาแตตีไมสําเร็จจึงถอยทัพกลับ และสิ้นพระชนมระหวางทาง
ในป พ.ศ.2301 สมเด็จพระเจาเอกทัศนเสด็จขึ้นครองราชยแทนสมเด็จพระเจาอุทุมพร
ซึ่งสละราชสมบัติใหแลวเสด็จออกผนวช
พ.ศ.2303พระเจามังระซึ่งเปนพระโอรสของพระเจาอลองพญาของพมา ขึน้ ครองราชย
พระองคทรงสัง่ เดินทัพเขามา 2 ทาง โดยทัพแรกมอบใหเนเมียวสีหบดีเปนแมทพั ยกมาตีหัวเมือง
ฝายเหนือของกรุงศรีอยุธยา แลวใหยอนกลับมาตีกรุงศรีอยุธยา สวนทัพที่ 2 มอบใหมังมหานรธา
เปนแมทพั ยกมาตีเมืองทวาย และ กาญจนบุรีแลวใหมาสมทบกับเนเมียวสีหบดี เพื่อลอมกรุงศรี
อยุธยา พรอมกัน
สมเด็จพระเจาอุทุมพรทรงลาผนวช ออกมาชวยบัญชาการรบ เนื่องจากสมเด็จพระเจา
เอกทัศนทรงเปนกษัตริยท ี่ออ นแอครั้นเมื่อบานเมืองสงบก็ทรงออกผนวช ตอพรอมกับขาราชการ
ชั้นผูใหญที่ไมพอใจสมเด็จพระเจาเอกทัศนสงผลใหบานเมืองขณะนัน้ ระส่ําระสาย ผูคนอดอยาก
เกิดโจรปลนฆาราษฎร ฝายพมาเห็นทีจงึ เขามาตีหวั เมืองตาง ๆ เชน ทัพของเนเมียวสีหบดีมาทาง
เมืองวิเศษไชยชาญ สิงหบุรี (ที่คายบางระจัน) และสรรคบุรี
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ใบความรูท ี่ 2
เหตุการณชว งเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 2
พระยาตาก ซึง่ เปนเจาเมืองตาก ไดรับคําสั่งใหมาชวยรักษากรุงไดแสดงความสามารถ
อยางเขมแข็งมีความชอบไดเลื่อนเปนพระยาวชิรปราการเจาเมืองกําแพงเพชร แตอยูในระหวาง
สงคราม จึงยังมิไดเดินทางไปรับตําแหนงใหม รูสึกทอแทใจ เนื่องจากพระเจาเอกทัศนเปนกษัตริย
ที่ไมมีความสามารถ นอกจากนี้เมื่อแมทพั ไทยสัง่ ตั้งปนใหญยงิ ปะทะพมาก็กลับถูกสั่งหามเพราะ
เกรงวาสนมในวังจะตกใจเสียงปนใหญ จึงไดรวบรวมคนประมาณ 500 คน ตีฝาทัพพมาออกมา
ไดสําเร็จ และถูกฝายพมาติดตามไปแตก็สามารถตีพมาแตกพายไป ทําใหมีราษฎรมาสมทบดวย
เปนจํานวนมาก และตัง้ คายอยูที่จนั ทบุรี
สวนทางพมามีแมทัพที่เขมแข็งและเด็ดขาด ใชวธิ ีการรบอยางไรความปรานี โดยให
ขุดอุโมงคดินเขาถึงกําแพงเมือง จุดไฟสุมกําแพงจนทรุดพังทลายลงมาแลวโจมตี จุดไฟเผาวัด
ราชวัง ปราสาทตาง ๆ ปลนเอาทรัพยสนิ เงินทอง จับชาวบานมาทรมานเพื่อสอบถามที่ซอน
ทรัพยสนิ บางก็จับไปเปนเชลย นอกจากนัน้ ยังเอาไฟสุมหลอมเอาทองคําทีห่ อหุม องคพระพุทธรูป
ในวิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชรกลับไปดวย สวนสมเด็จพระเจาเอกทัศนไดทรงหลบหนีซอนตัว
อดอาหารหลายวัน เมื่อพมาจับไดพระองคก็สวรรคต กรุงศรีอยุธยาตองเสียแกพมาเปนครั้งที่ 2
ในป พ.ศ.2310 หลังจากลอมกรุงอยูน าน 1 ป 2 เดือน

ใบความรูท ี่ 3
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การกูอสิ รภาพหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2
พระยาตาก ซึ่งเจาเมืองตาก ไดรับคําสั่งใหมาชวยรักษากรุงไดแสดงความสามารถ
อยางเขมแข็ง มีความชอบไดเลื่อนเปนพระยาวชิรปราการเจาเมืองกําแพงเพชรแตอยูในระหวาง
สงคราม จึงยังมิไดเดินทางไปรับตําแหนงใหม กอนเสียกรุงประมาณ 3 เดือน พระเจาตากสินไดสั่ง
ยิงปนใหญโดยไมไดรับอนุญาตจากขาราชการฝายใน จึงถูกภาคทัณฑ และทรงเห็นวาทหารไทย
ในขณะนัน้ สูรบอยางขลาดกลัวทําใหพระองครูสึกทอแทใจมาก ประกอบกับพระเจาเอกทัศน เปน
กษัตริยที่ไมมคี วามสามารถ จึงไดรวบรวมคนประมาณ 500 คน ตีฝาทัพพมาออกมาไดสําเร็จ
และถูกฝายพมาติดตามไป แตก็สามารถตีพมาจนแตกพายไป ทําใหมีราษฎรมาสมทบดวยเปน
จํานวนมาก และตั้งคายอยูท ี่เมืองจันทบุรี เมื่อรวบรวมคนไทยไดประมาณ 5,000 คน และมีเรือรบ
ประมาณ 100 ลํา พระยาวชิรปราการ จึงยกทัพเขาตีกองทัพพมาที่คายโพธิ์สามตนซึ่งขณะนั้นมีสุ
กี้พระนายกองคุมกองทัพอยู ฝายพมาเมื่อทราบขาวก็เตรียมการตั้งรับเต็มที่ ในที่สุดพระยาวชิรปราการก็สามารถตีคายโพธิ์สามตนแตก ขับไลพมาออกไปจากกรุงศรีอยุธยาได พระองคใช
เวลาในการกูอ ิสรภาพเพียงเพียง 7 เดือนเทานั้น
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ใบความรูท ี่ 4
การสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานี
หลังจากไดกอบกูกรุงศรีอยุธยากลับคืนจากพมาไดแลว พระองคจงึ ยายเมืองหลวงมา
อยูที่กรุงธนบุรีแลวจึงปราบดาภิเษกขึ้นเปนกษัตริยทรงพระนามวา“พระบรมราชาที่4”แตประชาชน
นิยมเรียกวาสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี ครองกรุงธนบุรีอยู 15 ป
นับเปนพระมหากษัตริยพระองคเดียวที่ปกครองกรุงธนบุรี
สาเหตุที่พระเจาตากสินมหาราชทรงสถาปนากรุงธนบุรเี ปนราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยา
เนื่องจาก อยุธยาทรุดโทรมเกินกวาที่จะบูรณะซอมแซมขาศึกรูลูทางในการเขาตีอยุธยาเปนอยางดี
ประกอบกับพระเจาตากสินมีกําลังทหารนอย ไมเพียงพอที่จะรักษาเมืองขนาดใหญได สวนกรุง
ธนบุรีก็เมืองเมืองทีม่ ีขนาดเล็ก เหมาะสมกับกําลังคนทีม่ ีในขณะนัน้ และในขณะเดียวกันก็มีปอม
ปราการไวพรอมแลว สามารถปองกันขาศึกได และตั้งอยูปากแมน้ําทําใหสะดวกในการติดตอ
คาขาย กับตางประเทศ
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ใบงานที่ 1
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1.จงเขียนแผนผังมโนทัศนแสดงเหตุการณกอนการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ใหถูกตอง (5 คะแนน)

ใบงานที่ 2
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเขียนแผนผังมโนทัศนแสดงเหตุการณชวงเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ใหถูกตอง (5 คะแนน)

244
ใบงานที่ 3
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเขียนแผนผังมโนทัศนสรุปแนวทางการกูอิสรภาพของสมเด็จพระเจาตากสินใหถูกตอง
(5 คะแนน)

ใบงานที่ 4
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเขียนแผนผังมโนทัศนแสดงลําดับการสถาปนากรุงธนบุรีเปนราชธานีใหถกู ตอง (5 คะแนน)
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แบบทดสอบยอย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 7
ตอนที่1 ใหนกั เรียนUทับตัวอักษร ก, ข ,ค หรือ ง ที่เปนคําตอบที่ถูกทีส่ ุดเพียงขอเดียว (5คะแนน)
1. กษัตริยพมาที่ยกทัพมาตีไทยจนตองเสียกรุงครั้งที่ 2 คือใคร
ก. พระเจามังระ
ข. พระเจานันทบุเรง
ค. พระเจาอังวะ
ง. พระเจาบุเรงนอง
2. อยุธยาเสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ.ใด
ข. 2112
ค. 2310
ง. 2325
ก. 2012
3. กรุงศรีอยุธยาเสียกรุงครั้งที่ 2 เพราะเหตุผลขอใด
ก. อยุธยามีไสศึก
ข. ขาดผูน ําทีด่ ี
ค. ขาดกําลังทหารที่เขมแข็ง
ง. กษัตริยสวรรคตระหวางเกิดศึกสงคราม
4. เมื่อพมาตีกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ไดแลว จัดการปกครองอยางไร
ข. ตัง้ พระบรมวงศานุวงศไปปกครองเมืองตาง ๆ
ก. ใหอยุธยาเปนเมืองประเทศราช
ค. ไมไดจัดการปกครองใด ๆ ทั้งสิน้
ง. ขุนนางพมาปกครอง
5. การกอบกูอิสรภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตางจากสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชในขอใด
ก. ความเชี่ยวชาญในการรบ
ข. ความคุน เคยกับพมา
ค. ความกลาหาญ
ง. การใหกาํ ลังใจไพรพล
ตอนที่ 2 จงเขียนแผนผังมโนทัศนแสดงสาเหตุการเสียกรุงครั้งที่ 2 ใหถูกตอง (5 คะแนน)

1. ก

เฉลยแบบทดสอบยอยแผนการจัดการเรียนรูท ี่ 7
2. ค
3. ข
4. ค
5. ข
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 8
เรื่อง ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา (สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1 คาบ (คาบละ 50 นาที)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ มีพระราชกรณียกิจที่สาํ คัญ คือ ทรงปฏิรูปการปกครอง
ประเทศ โดยรวมอํานาจเขาสูศูนยกลาง ตรากฎมณเฑียรบาล จัดระเบียบชนชัน้ ในสังคมดวยการ
กําหนดศักดินาและทรงโปรดใหแตงมหาชาติคําหลวง ซึง่ เปนวรรณคดีสําคัญทางพระพุทธศาสนา
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาราช เมื่อครั้งไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 แกพมา
พระเจาบุเรงนองขอพระนเรศวรไปเลี้ยงเปนบุตรบุญธรรม ที่กรุงหงสาวดีเพื่อเปนตัวประกัน เมือ่
พระเจานันทบุเรงขึ้นครองราชยตอ เห็นความเกงกลาสามารถของพระนเรศวรก็คดิ หาทางกําจัด
พระนเรศวรทราบจึงประกาศอิสรภาพไมขึ้นตอพมาที่เมืองแครงวีรกรรมที่สําคัญของพระองค คือ
การทําสงครามยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพมา
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายประวัตแิ ละผลงานของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชได
2. วิเคราะหไดวา ผลงานของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชมีผลตอประเทศชาติและตัวเราอยางไร
เนื้อหา
• ประวัติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
• ประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา
1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเรื่องการเสียกรุงครั้งที่ 2 และการประกาศอิสรภาพ และ
แจงจุดประสงคการเรียนรู ใหนกั เรียนทุกคนทราบ โดยใชแผนผังมโนทัศน
1.2 ครูแนะนํากฎเกณฑการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูบทบาท หนาที่ของสมาชิก
ในกลุม การชวยเหลือกันในกลุมเพื่อใหประสบความสําเร็จ รวมทัง้ หลักการ ประเภท และการสราง
แผนผังมโนทัศน
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2. ขั้นสอน
2.1 ครูติดภาพสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และ การทํายุทธหัตถีของพระนเรศวร
มหาราช พรอมทั้งอภิปรายรวมกับนักเรียนถึงประวัติและผลงานที่สาํ คัญ
3. ขั้นศึกษากลุมยอย
3.1 ครูแบงนักเรียนเขากลุม ยอย แบบคละเพศ คละความสามารถ ดานผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแตละกลุมมีนกั เรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลางและต่ํา ในสัดสวน
1 : 2 : 1 กลุมละ 4 คน ซึ่งกลุมนี้เรียกวา “กลุมบาน”
3.2 ครูอธิบายถึงใบความรูท ี่จะแจกใหนกั เรียนศึกษา เกี่ยวกับประวัติสมเด็จพระ
บรมไตรโลกนาถและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึง่ ประกอบดวย 4 เรื่องยอยตอไปนี้
ประวัตแิ ละพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมไตรใบความรูที่ 1
โลกนาถดานการปกครอง
ใบความรูที่ 2
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถดาน
กฎหมายและวรรณกรรม
ใบความรูที่ 3
ประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ใบความรูที่ 4
พระราชกรณียกิจที่สาํ คัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
3.3 นักเรียนในกลุม บานแตละกลุม ปรึกษาและตกลงกันวาสมาชิกคนใดในกลุม
สนใจที่จะศึกษาเรื่องใดในหัวขอที่ครูกาํ หนดไวในขอที3่ .2และสงตัวแทนเขาศึกษาในหัวขอเรื่องละ
1 คน ดังนี้
ศึกษาเรื่องประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จ
สมาชิกคนที่ 1
พระบรมไตรโลกนาถดานการปกครอง
สมาชิกคนที่ 2
ศึกษาเรื่องพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถดานกฎหมายและวรรณกรรม
สมาชิกคนที่ 3 ศึกษาเรื่องประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมาชิกคนที่ 4
ศึกษาเรื่องพระราชกรณียกิจที่สําคัญของสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช
3.4 นักเรียนในกลุมบานแตละคน แยกยายเขากลุมใหม ที่มคี วามสนใจตรงกันตามที่
ไดแบงไวในขอที่ 3.3 สมาชิกในกลุมใหม เรียกวา “กลุมผูเชี่ยวชาญ” สมาชิกในกลุมตองรวมกันศึกษา
เนื้อหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอเนื้อหาในความรับผิดชอบ พรอมทั้งชวยเหลือกันทํากิจกรรม
ตามใบงานใหสําเร็จ โดยใชเวลาประมาณ 15 นาที
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4. ขั้นรายงานและการทดสอบยอย
4.1 นักเรียนแยกยายเขากลุมเดิมของตัวเอง (กลุมบาน) แลวรายงานเนื้อหาที่ไดไป
ศึกษาจากกลุมผูเชี่ยวชาญใหเพื่อนฟงและรวมอภิปรายหาขอสรุปของกลุมโดยใชเวลาประมาณ15 นาที
4.2 ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคลจํานวน10 ขอและคิดคะแนน
พัฒนาและสรุปเปนคะแนนสะสมของกลุม ตอไป
5. ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล
5.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรูที่ไดเรียนมา
5.2 ครูประเมินผลการทํางานกลุม และมอบรางวัลแกกลุม ทีท่ ําคะแนนไดตาม
เกณฑที่ครูกําหนด
สื่อการเรียนการสอน
1. ภาพสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
2. ใบความรู , ใบงาน
3. แบบทดสอบยอย
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
การวัดผลประเมินผล
1. ตรวจแบบทดสอบยอย
2. ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3. ตรวจแผนผังมโนทัศน
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ............
ลงชื่อ..................................................ครูผูสอน
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ใบความรูท ี่ 1
ประวัติ และพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถดานการปกครอง
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงเปนพระราชโอรสของ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2
(เจาสามพระยา) แหงราชวงศสุพรรณภูมิ ขึ้นครองราชยเปนกษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา เมื่อพ.ศ.
1991 สวรรคตในพ.ศ. 2031 พระราชกรณียกิจที่สาํ คัญ คือ การปฏิรูปการปกครอง

รวมอํานาจเขา
สูศูนยกลาง

ตั้งสมุหนายกดูแล
ฝายพลเรือนและ
จตุสดมภ

การปฏิรูปการปกครองของ
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ

การปกครองสวนภูมิภาค มีการยกเลิก
เมืองหนาดาน แบงเมืองออกเปน 3
เมืองคือหัวเมืองชั้นใน หัวเมือง
ชั้นนอก และเมืองประเทศราช

ตั้งสมุหกลาโหม
ดูแลฝายทหาร
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ใบความรูท ี่ 2
พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถดานกฎหมายและวรรณกรรม

ตรากฎมณเฑียรบาลเพื่อเปนแบบ
แผนเรื่องพระราชพิธี กฎขอบังคับ
และตําแหนงราชการในราชสํานัก

พระราชกรณียกิจของสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถดาน
กฎหมายและวรรณกรรม

โปรดใหนักปราชญ
พระผูใหญ รวมกันแตง
มหาชาติคําหลวง ซึ่งเปน
วรรณคดีทางพุทธศาสนา

กําหนดศักดินา ซึง่ เปน
สิทธิของบุคคลในการถือ
ครองกรรมสิทธิ์ที่ดินตาม
ฐานะ ยศ ศักดิ์ทางชนชัน้
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ใบความรูท ี่ 3
ประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาราช
พระมหาจักรพรรดิ

+

สมเด็จพระสุริโยทัย

พระวิสุทธิกษัตริย

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (องคดํา)

พระเอกาทศรถ (องคขาว)

+

พระมหาธรรมราชา

พระนางสุพรรณกัลยา

เมื่อครั้งไทยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 แกพมา พระมหาธรรมราชาขึ้นครองราชย พระ
เจาบุเรงนองของพมาขอพระนเรศวรไปเลีย้ งเปนบุตรบุญธรรม ทีก่ รุงหงสาวดีเพื่อเปนตัวประกัน
ไมใหพระมหาธรรมราชาเอาใจออกหางและคิดรายตอพมา พระองคประทับอยูท ี่พมาเปนเวลา6 ป
ตอมาไทยไดสง พระนางสุพรรณกัลยา พระราชธิดาไปอยูแทนเมื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จ
กลับกรุงศรีอยุธยาไมนาน ก็ไดรับแตงตั้งใหเปนพระมหาอุปราชไปครองเมืองพิษณุโลก
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ใบความรูท ี่ 4
พระราชกรณียกิจทีส่ ําคัญของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาราช
เมื่อพระเจาบุเรงนองของพมาสิ้นพระชนมพระเจานันทบุเรงขึ้นครองราชยตอเห็นความ
เกงกลาสามารถของพระนเรศวร ก็เริ่มหวาดระแวงและคิดหาทางกําจัด เมื่อพระนเรศวรทราบจึง
ประกาศอิสรภาพไมขึ้นตอพมาทีเ่ มืองแครง ในป พ.ศ.2127 รวมเวลาในการกูอิสรภาพ 15 ป
หลังจากนั้นพมาสงกองทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาหลายครั้ง แตก็ไมสามารถปราบไทยได
พ.ศ.2133 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้นครองราชย พ.ศ.2135 ไดเกิดสงครามครั้ง
สําคัญคือสงครามยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงชนชางชนะพระมหาอุปราชาของพมา
ชัยชนะครั้งนีท้ ําใหไทยปราศจากขาศึกรบกวนถึง 150 ป
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสวรรคตที่เมืองหาง ในพ.ศ.2148 ระหวางการยกทัพไป
ปราบปรามพมาทีย่ กทัพมาตีเมืองขึ้นของไทย

253
ใบงานที่ 1
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเขียนแผนผังมโนทัศนแสดงผลงานดานการปกครองของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถให
ถูกตอง (5 คะแนน)

ใบงานที่ 2
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเขียนแผนผังมโนทัศน แสดงพระปรีชาสามารถดานกฎหมาย และวรรณกรรมของสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนาถใหถูกตอง (5 คะแนน)
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ใบงานที่ 3
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเขียนแผนผังมโนทัศนสรุปประวัติ ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชใหถกู ตอง (5 คะแนน)

ใบงานที่ 4
ชื่อสมาชิก.............................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. เหตุการณใดบางที่แสดงใหเห็นวาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเปนนักรบผูยิ่งใหญ (5 คะแนน)
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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แบบทดสอบยอย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 8
ตอนที่1 ใหนกั เรียนUทับตัวอักษร ก,ข ,ค หรือ ง ที่เปนคําตอบทีถ่ ูกที่สุดเพียงขอเดียว(5คะแนน)
1. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีความสามารถดานใดเปนพิเศษ
ก. ดานวรรณคดี ข. ดานการปกครอง
ค. ดานการรบ
ง. ดานการทูต
2. สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีกฎหมายสําคัญใดเกิดขึ้น
ก. กฎหมายศักดินา และกฎหมายตราสามดวง ข. กฎหมายศักดินา และ กฎมณเฑียรบาล
ง. กฎมณเฑียรบาล และ กฎหมายตราสามดวง
ค. กฎหมายศักดินา และ การเก็บภาษีปากเรือ
3. การทําสงครามยุทธหัตถีของพระนเรศวรสงผลดีตออยุธยาอยางไร
ก. คนไทยมีกําลังใจมากขึ้น
ข. พมามาขอเจริญสัมพันธไมตรีกับไทย
ค. รวมกําลังไดเปนปกแผนยิ่งขึ้น
ง. ไมมีขาศึกมารุกรานนานถึง 150 ป
4. คุณลักษณะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคลายคลึงกับพระมหากษัตริยองคใดมากที่สุด
ก. พระเจาอูท อง
ข. พระบรมไตรโลกนาถ
ค. พระนารายณ
ง. พระเจาตากสิน
5. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาราชทรงใชเวลาเตรียมการรบเพื่อกอบกูเอกราชนานเทาใด
ก. 10 ป
ข. 15 ป
ค. 20 ป
ง. 25 ป
ตอนที่ 2 จงตอบคําถามตอไปนี้ (5 คะแนน)
6. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเปนกษัตริยในราชวงศ................................................................
7. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถมีพระปรีชาสามารถดาน............................................................
8. วรรณคดีสําคัญทางพระพุทธศาสนาที่แตงในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคือ.....................
9. เหตุใดพระเจาบุเรงนองของพมาตองขอสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไปเลี้ยงเปนบุตรบุญธรรม
..............................................................................................................................................
10.สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมหาราชทรงมีพระปรีชาสามารถดาน............................................
เฉลยแบบทดสอบยอยแผนการจัดการเรียนรูที่ 8

1. ข 2. ข 3. ง 4. ง 5. ข 6. สุพรรณภูมิ 7. ดานการปกครอง 8. มหาชาติคําหลวง
9. เปนตัวประกันไมใหเอาใจออกหางและคิดรายตอพมา 10. การรบ , การทํายุทธหัตถี
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 9
เรื่อง ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา (สมเด็จพระนารายณ และพระยาโกษาธิบดี (ปาน) )
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1 คาบ (คาบละ 50 นาที)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงเปนกษัตริยที่มพี ระปรีชาสามารถดานการทูต การ
คาขาย ศาสนา การกอสราง และที่สาํ คัญคือ ดานวรรณกรรม จนไดรับคํายกยองวาในสมัย
พระองคถือเปนยุคทองแหงวรรณคดี
พระยาโกษาธิบดี(ปาน)มีความสามารถดานการทูต ผลงานทีสําคัญของทาน คือ การ
เดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจาหลุยสที่ 14 ของฝรั่งเศส
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายประวัตแิ ละผลงานของสมเด็จพระนารายณ และพระยาโกษาธิบดี(ปาน)ได
2. วิเคราะหไดวาผลงานของสมเด็จพระนารายณ และพระยาโกษาธิบดี (ปาน)มีผล
ตอประเทศชาติและตัวเราอยางไร
เนื้อหา
• ประวัติสมเด็จพระนารายณ
• ประวัตพิ ระยาโกษาธิบดี (ปาน)
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา
1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเรื่องสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชมหาราช และ แจงจุดประสงคการเรียนรู ใหนักเรียนทุกคนทราบ โดยใชแผนผังมโนทัศน
1.2 ครูแนะนํากฎเกณฑการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู บทบาทหนาที่ของสมาชิก
ในกลุม การชวยเหลือกันในกลุมเพื่อใหประสบความสําเร็จ รวมทัง้ หลักการ ประเภท และการสราง
แผนผังมโนทัศน
2. ขั้นสอน
2.1 ครูติดภาพพระนารายณ และพระยาโกษาธิบดี (ปาน) บนกระดานดํา แลว
นักเรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับภาพดังกลาวถึงประวัตแิ ละผลงานทีน่ ักเรียนรูจัก
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3. ขั้นศึกษากลุมยอย
3.1 ครูแบงนักเรียนเขากลุม ยอย แบบคละเพศ คละความสามารถ ดานผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแตละกลุมมีนกั เรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลางและต่ํา ในสัดสวน
1 : 2 : 1 กลุมละ 4 คน ซึ่งกลุมนี้เรียกวา “กลุมบาน”
3.2 ครูอธิบายถึงใบความรูที่จะแจกใหนักเรียนศึกษา เกี่ยวกับประวัติสมเด็จพระ
นารายณ และพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ซึ่งประกอบดวย 4 เรื่องยอยตอไปนี้
พระราชกรณียกิจที่สาํ คัญของสมเด็จพระนารายณ
ใบความรูที่ 1
มหาราชดานการคาและการทูต
ใบความรูที่ 2
พระราชกรณียกิจที่สาํ คัญของสมเด็จพระนารายณ
มหาราชดานศาสนา การกอสราง และวรรณกรรม
ใบความรูที่ 3
ประวัติพระยาโกษาธิบดี (ปาน)
ใบความรูที่ 4
ผลงานที่สาํ คัญของพระยาโกษาธิบดี (ปาน)
3.3 นักเรียนในกลุม บานแตละกลุม ปรึกษาและตกลงกันวาสมาชิกคนใดในกลุม
สนใจที่จะศึกษาเรื่องใดในหัวขอที่ครูกาํ หนดไวในขอที3่ .2และสงตัวแทนเขาศึกษาในหัวขอเรื่องละ
1 คน ดังนี้
สมาชิกคนที่ 1 ศึกษาเรื่องพระราชกรณียกิจที่สําคัญของสมเด็จพระนารายณมหาราชดานการคาและการทูต
สมาชิกคนที่ 2 ศึกษาเรื่องพระราชกรณียกิจที่สําคัญของสมเด็จพระนารายณมหาราชดานศาสนาการกอสรางและวรรณกรรม
สมาชิกคนที่ 3 ศึกษาเรื่องประวัติพระยาโกษาธิบดี (ปาน)
ศึกษาเรื่องผลงานที่สาํ คัญของพระยาโกษาธิบดี (ปาน)
สมาชิกคนที่ 4
3.4 นักเรียนในกลุม บานแตละคน แยกยายเขากลุมใหม ที่มีความสนใจตรงกัน
ตามที่ไดแบงไวในขอที่ 3.3 สมาชิกในกลุมใหม เรียกวา “กลุมผูเชีย่ วชาญ” สมาชิกในกลุมตอง
รวมกันศึกษาเนื้อหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอเนื้อหาในความรับผิดชอบ พรอมทั้งชวยเหลือกัน
ทํากิจกรรมตามใบงานใหสาํ เร็จ โดยใชเวลาประมาณ 15 นาที
4. ขั้นรายงานและการทดสอบยอย
4.1 นักเรียนแยกยายเขากลุมเดิมของตัวเอง (กลุมบาน) แลวรายงานเนือ้ หาที่ได
ไปศึกษาจากกลุมผูเชี่ยวชาญใหเพื่อนฟงและรวมอภิปรายหาขอสรุปของกลุมโดยใชเวลาประมาณ
15 นาที
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4.2 ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคลจํานวน 10ขอและคิดคะแนน
พัฒนา และสรุปเปนคะแนนสะสมของกลุม ตอไป
5. ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล
5.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรูท ี่ไดเรียนมา
5.2 ครูประเมินผลการทํางานกลุม และมอบรางวัลแกกลุม ทีท่ ําคะแนนไดตาม
เกณฑที่ครูกําหนด
สื่อการเรียนการสอน
1. ภาพสมเด็จพระนารายณ และ พระยาโกษาธิบดี (ปาน)
2. ใบความรู , ใบงาน
3. แบบทดสอบยอย
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
การวัดผลประเมินผล
1. ตรวจแบบทดสอบยอย
2. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3. ตรวจแผนผังมโนทัศน
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ............
ลงชื่อ..................................................ครูผูสอน
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ใบความรูท ี่ 1
พระราชกรณียกิจทีสําคัญของสมเด็จพระนารายณมหาราชดานการคาและการทูต
สมเด็จพระนารายณมหาราช หรือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 3 ทรงเปนพระราชโอรสของ
สมเด็จพระเจาปราสาททอง ประสูติเมื่อ พ.ศ.2175 เสด็จขึ้นครองราชยเมื่อ พ.ศ.2199

พระราชกรณียกิจทีสําคัญของ
สมเด็จพระนารายณ

ดานการคาขาย

*** ทรงติดตอกับตางประเทศ เชน
โปรตุเกส อังกฤษ ชวาอินเดีย จีน
มลายู ฝรั่งเศส
*** สมัยนี้มีออกญาวิชาเยนทร
(คอนสแตนติน ฟอลคอน) ชาวกรีก
ชวยปรับปรุงงานของกรมพระคลัง
สินคา ทําใหการคาเจริญสูงสุด

ดานการทูต

*** ฝรั่งเศสสงทูตชื่อ เชอวาเลียร เดอ
โชมองต เขามาเจริญสัมพันธไมตรี
*** สงโกษาธิบดี (ปาน) และคณะทูต
ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรัง่ เศสใน
สมัยพระเจาหลุยสที่ 14
*** การติดตอกับตางประเทศทําให
ตางชาติไมกลาขมเหงรังแกไทย และ
ไดรับวิทยาการดานการแพทย
พยาบาล การศึกษา และการกอสราง
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ใบความรูท ี่ 2
พระราชกรณียกิจทีสําคัญของสมเด็จพระนารายณมหาราช
ดานศาสนา การกอสราง และวรรณกรรม

ทรงเปนกวีเอกของชาติ ทรง
พระราชนิพนธ สมุทรโฆษคํา
ฉันท โคลงพระราชสวัสดี โคลง
พาลีสอนนอง

สมัยพระองคมีกวีสําคัญ เชน
พระโหราธิบดี แตงหนังสือจินดามณี
ซึ่งเปนแบบเรียนเลมแรกของไทย
พระมหาราชครูแตงสมุทรโฆษคฉันท
ศรีปราชญแตงอนิรุทธิ์คําฉันท

พระราชกรณียกิจทีสําคัญของ
สมเด็จพระนารายณมหาราช
ดานศาสนา การกอสราง และ
วรรณกรรม

ทรงใหเสรีภาพแกประชาชนใน
การนับถือศาสนา เนื่องจาก
ชาวตางชาติไดนําศาสนาคริสต
เขามาเผยแพร

โปรดเกลา ฯ ใหสรางลพบุรีเปน
เมืองหลวงอีกแหงหนึ่ง และสราง
พระราชวังนารายณราชนิเวศน
เปนที่ประทับสวนพระองค
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ใบความรูท ี่ 3
ประวัติพระยาโกษาธิบดี (ปาน)
พระยาโกษาธิบดี เดิมชื่อ ปาน เกิดเมื่อ พ.ศ.2193 เปนบุตรเจาแมวัดดุสิต ซึ่งเปน
พระนมของสมเด็จพระนารายณบิดาชื่อใดไมปรากฏ ทานมีพี่ชายชื่อ โกษาธิบดี (เหล็ก) เนื่องจาก
มารดาของทานเปนพระนมของสมเด็จพระนารายณ ทานจึงมีความสนิทสนมและเปนเพื่อนเลน
ของสมเด็จพระนารายณตั้งแตยังเยาว
พ.ศ.2213 พระยาโกษาธิบดี ไดเขารับราชการเปนมหาดเล็กในสมเด็จพระนารายณ
ซึ่งในขณะนั้นพี่ชายของทานรับราชการเปนพระยาพระคลัง สมเด็จพระนารายณจึงโปรดเกลา ฯ
ใหทา นเปนผูชว ยพระยาพระคลัง ซึ่งทานไดรับความไววางพระราชหฤทัยจากสมเด็จพระนารายณ
เปนอยางมาก ตอมาเมื่อ ปพ.ศ.2228 ทานไดรับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เปน “พระวิสูตรสุนทร” เนื่องจากทานรับราชการสนองพระคุณดวยความอุตสาหะ รอบคอบและ เฉลียวฉลาด
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ใบความรูท ี่ 4
ผลงานทีส่ ําคัญของพระยาโกษาธิบดี (ปาน)
พ.ศ.2224 สมเด็จพระนารายณ โปรดเกลาฯใหราชทูต 3 คน พรอมดวยคณะ เชิญ
พระราชสาสนไปถวายพระเจาหลุยสที่ 14 เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสแตเรือของคณะทูต
อับปาง ที่ใกลเกาะมาดากัสการ (อยูท างทิศตะวันออกเฉียงใตของทวีปแอฟริกา)
พ.ศ.2228 สมเด็จพระนารายณไดทรงสงคณะทูตไปอีก โดยมีพระวิสตู รสุนทร (ปาน)
เปนหัวหนาคณะเดินทางไปเฝาพระเจาหลุยสที่ 14 แหงฝรั่งเศส จากบุคลิกทาทางที่เฉลียวฉลาด
มารยาท เรียบรอย ชางสังเกต จดจํา พูดจาหลักแหลมคมคาย ทําใหเปนทีพ่ อพระทัยของ
พระเจาหลุยสที่ 14 อยางมาก จึงโปรดเกลา ฯ ใหเขียนภาพสีน้ํามันบันทึกเหตุการณ ทีพ่ ระวิสูตร
สุนทรเขาเฝาถวายพระราชสาสนจากสมเด็จพระนารายณและโปรดเกลา ฯ ใหสรางเหรียญที่ระลึก
การเขาเฝาดวย
หลังจากที่ทา นกลับจากฝรั่งเศส สมเด็จพระนารายณเลื่อนบรรดาศักดิ์ใหเปนพระยา
โกษาธิบดี แทนพี่ชายทีถ่ ึงแกอสัญกรรม มีหนาที่เกีย่ วกับการตางประเทศ การคลัง และการคา
เมื่อสมเด็จพระนารายณสวรรคต สมเด็จพระเพทราชาขึ้นครองราชยสมบัติ พระองคทรงระแวง
พระทัยวา พระยาโกษาธิบดีฝกใฝกับฝรั่งเศส จึงกําจัดพระยาโกษาธิบดี และผูทมี่ ีสว นเกี่ยวของ
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ใบงานที่ 1
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเขียนแผนผังมโนทัศนสรุปประวัติสมเด็จพระนารายณ และผลงานดานการคาขาย และการทูต
(5 คะแนน)

ใบงานที่ 2
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. เหตุใดในสมัยพระนารายณจึงไดรับยกยองวาเปน “ยุคทองแหงวรรณคดี” (5 คะแนน)
.............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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ใบงานที่ 3
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเขียนแผนผังมโนทัศนสรุปประวัติของพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ใหถูกตอง (5 คะแนน)

ใบงานที่ 4
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. คุณสมบัติใดที่ทาํ ใหพระยาโกษาธิบดี (ปาน)ไดเปนทูตเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส
( 3 คะแนน )
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. สิง่ ที่แสดงวาผลงานของโกษาธิบดี (ปาน) เปนที่ชนื่ ชมของพระเจาหลุยสที่ 14 คืออะไร
( 2 คะแนน )
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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แบบทดสอบยอย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 9
ตอนที่1 ใหนักเรียนUทับตัวอักษร ก , ข ,ค หรือ ง ที่เปนคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว (5คะแนน)
1. พระวิสูตรสุนทร เปนผูว างรากฐานใหกับอยุธยาในเรื่องใด
ก. การทูต
ข. การปกครอง
ค. การเมือง
ง. การทหาร
2. หลักฐานใดที่แสดงวา พระวิสูตรสุนทรไดเขาเฝาพระเจาหลุยสที่ 14
ก. ภาพถาย
ข. บันทึกของพระเจาหลุยสที่ 14
ค. ภาพสีนา้ํ มันและเหรียญที่ระลึก
ง. บันทึกของพระวิสูตรสุนทร
3. พระนารายณมหาราชโปรดเกลา ฯ ใหสรางราชธานีใหมอกี แหงหนึง่ ที่ใด
ก. พิษณุโลก
ข. เพชรบุรี
ค. ลพบุรี
ง. สุโขทัย
4. ชาติใดที่สมเด็จพระนารายณมหาราชทรงสนิทสนม และสงราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีดวย
ก. ฮอลันดา
ข. อังกฤษ
ค. โปรตุเกส
ง. ฝรั่งเศส
5. จุดประสงคสําคัญที่ชาวตางชาติเขามาติดตอกับไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณคือขอใด
ก. เผยแพรศาสนาคริสต
ข. มาเจริญสัมพันธไมตรี
ค. ติดตอคาขาย
ง. ตองการมายึดเปนเมืองขึน้
ตอนที่ 2 จงตอบคําถามตอไปนี้ (5 คะแนน)
6. สมเด็จพระนารายณไดรับยกยองวาเปนกวีเอกของชาติ เพราะ...............................................
..............................................................................................................................................
7. สมัยสมเด็จพระนารายณมีวิทยาการทางการแพทย พยาบาล การศึกษา และการกอสรางที่
กาวหนา เพราะ...............................................................................................................
8. พระราชวังที่พระนารายณสรางขึ้นใหม ชื่อ............................................................................
9. คุณสมบัติของพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ที่เปนทีพ่ อพระทัยของพระเจาหลุยสที่ 14 เชน..............
.............................................................................................................................................
10.พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ถึงแกอสัญกรรมเพราะ...................................................................
เฉลยแบบทดสอบยอยแผนการจัดการเรียนรูที่ 9
1. ก 2. ค 3. ค 4. ง 5. ก 6 .ทรงพระราชนิพนธหนังสือหลายเลม 7. ติดตอกับฝรั่งเศส
8. พระราชวังนารายณราชนิเวศน 9. เฉลียวฉลาด มารยาทเรียบรอย ชางสังเกต จดจํา พูดจาหลักแหลม
คมคาย 10. สมเด็จพระเพทราชาทรงระแวงพระทัยวาจะไปฝกใฝกับฝรั่งเศส
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แผนการจัดการเรียนรูดวยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 10
เรื่อง ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา (ชาวบานบางระจัน และพระยาพิชัยดาบหัก )
ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 1 คาบ (คาบละ 50 นาที)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สาระสําคัญ
ชาวบานบางระจัน คือ ผูมีใจกลาหาญกลุม หนึง่ อยูในชวงกอนเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่
2 ไดจับอาวุธตอสูกับพมา เปนเวลาถึง 5 เดือน แมจะมีกาํ ลังนอยกวาและขาดแคลนอาวุธก็ตาม
พระยาพิชัยดาบหักเปนลูกชาวนามีนิสัยรักการตอสูโดยเฉพาะการชกมวยมาตั้งแตเด็ก
ตอมา พระยาตากสินไดทราบถึงความสามารถและฝมอื จึงชักชวนไปรับราชการดวยกัน ผลงานที่
สําคัญคือ ตอสูกับกองทัพพมาดวยความกลาหาญจนดาบหัก วีรกรรมครั้งนี้ทาํ ใหพระยาพิชยั
ไดรับการขนานนามวา “พระยาพิชัยดาบหัก”
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. อธิบายประวัติและผลงานของชาวบานบางระจัน และ พระยาพิชัยดาบหักได
2. วิเคราะหไดวาผลงานของชาวบานบางระจัน และ พระยาพิชัยดาบหักมีผลตอ
ประเทศชาติ และตัวเราอยางไร
เนื้อหา
• ประวัติชาวบานบางระจัน
• ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก
กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา
1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเรื่อง สมเด็จพระนารายณ และพระยาโกษาธิบดี (ปาน)
และ แจงจุดประสงคการเรียนรู ใหนักเรียนทุกคนทราบ โดยใชแผนผังมโนทัศน
1.2 ครูแนะนํากฎเกณฑการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู บทบาท หนาที่ของ
สมาชิกในกลุม การชวยเหลือกันในกลุมเพื่อใหประสบความสําเร็จ รวมทัง้ หลักการ ประเภท และ
การสรางแผนผังมโนทัศน
2. ขั้นสอน
2.1 ครูใหนักเรียนฟงเพลงบางระจัน แลวรวมกันอภิปรายถึงเนื้อเพลง และประวัติ
ของชาวบางบางระจัน
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2.2 ครูติดภาพอนุสาวรียพ ระยาพิชัยดาบหัก แลวใหนักเรียนรวมกันอภิปรายถึง
ประวัติและผลงานทีน่ ักเรียนรูจัก
3. ขั้นศึกษากลุมยอย
3.1 ครูแบงนักเรียนเขากลุม ยอย แบบคละเพศ คละความสามารถ ดานผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยแตละกลุมมีนกั เรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลางและต่ํา ในสัดสวน
1 : 2 : 1 กลุมละ 4 คน ซึ่งกลุมนี้เรียกวา “กลุมบาน”
3.2 ครูอธิบายถึงใบความรูทจี่ ะแจกใหนักเรียนศึกษา เกีย่ วกับประวัตชิ าวบาน
บางระจัน และพระยาพิชยั ดาบหัก ซึ่งประกอบดวย 4 เรื่องยอยตอไปนี้
ความเปนมาของชาวบานบางระจัน
ใบความรูที่ 1
ใบความรูที่ 2
วีรกรรมของชาวบานบางระจัน
ใบความรูที่ 3
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก
ใบความรูที่ 4
วีรกรรมที่สําคัญของพระยาพิชัยดาบหัก
3.3 นักเรียนในกลุมบานแตละกลุม ปรึกษา และตกลงกันวาสมาชิกคนใดในกลุม
สนใจที่จะศึกษาเรื่องใดในหัวขอที่ครูกาํ หนดไวในขอที3่ .2และสงตัวแทนเขาศึกษาในหัวขอเรื่องละ
1 คน ดังนี้
สมาชิกคนที่ 1
ศึกษาเรื่องความเปนมาของชาวบานบางระจัน
สมาชิกคนที่ 2
ศึกษาเรื่องวีรกรรมของชาวบานบางระจัน
สมาชิกคนที่ 3 ศึกษาเรื่องประวัติพระยาพิชยั ดาบหัก
สมาชิกคนที่ 4
ศึกษาเรื่องวีรกรรมที่สําคัญของพระยาพิชยั ดาบหัก
3.4 นักเรียนในกลุม บานแตละคน แยกยายเขากลุมใหม ที่มีความสนใจตรงกัน
ตามที่ไดแบงไวในขอที่ 3.3 สมาชิกในกลุมใหม เรียกวา “กลุมผูเชีย่ วชาญ” สมาชิกในกลุมตอง
รวมกันศึกษาเนื้อหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอเนื้อหาในความรับผิดชอบ พรอมทั้งชวยเหลือกัน
ทํากิจกรรมตามใบงานใหสาํ เร็จ โดยใชเวลาประมาณ 15 นาที
4. ขั้นรายงานและการทดสอบยอย
4.1 นักเรียนแยกยายเขากลุมเดิมของตัวเอง (กลุมบาน) แลวรายงานเนือ้ หาที่ได
ไปศึกษาจากกลุมผูเชี่ยวชาญใหเพื่อนฟงและรวมอภิปรายหาขอสรุปของกลุมโดยใชเวลาประมาณ
15 นาที
4.2 ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคลจํานวน10 ขอและคิดคะแนน
พัฒนาและสรุปเปนคะแนนสะสมของกลุม ตอไป
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5. ขั้นประเมินผลและมอบรางวัล
5.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนตามสาระการเรียนรูที่ไดเรียนมา
5.2 ครูประเมินผลการทํางานกลุม และมอบรางวัลแกกลุม ทีท่ ําคะแนนไดตาม
เกณฑที่ครูกําหนด
สื่อการเรียนการสอน
1. เพลงบางระจัน และ ภาพอนุสาวรียพระยาพิชยั ดาบหัก
2. ใบความรู , ใบงาน
3. แบบทดสอบยอย
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
การวัดผลประเมินผล
1. ตรวจแบบทดสอบยอย
2. ตรวจแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
3. ตรวจแผนผังมโนทัศน
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ............
ลงชื่อ..................................................ครูผูสอน
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ใบความรูท ี่ 1
ความเปนมาของชาวบานบางระจัน
บานบางระจันปจจุบนั เปนอําเภอหนึง่ ในจังหวัดสิงหบุรีซงึ่ เคยเปนสถานที่ทผี่ ูมีใจกลาหาญ
กลุมหนึง่ จับอาวุธตอสูก ับพมา แมจะมีกาํ ลังนอยกวาและขาดแคลนอาวุธก็ตาม
สาเหตุที่ชาวบานบางระจันเปนวีรชนของชาติก็คือ เมื่อ ป พ.ศ.2308 กอนที่กรุงศรี
อยุธยาจะเสียแกพมา แมทัพพมาชื่อเนเมียวสีหบดีไดยกทัพเขามาโจมตีไทย โดยเดินทัพมาทาง
เมืองวิเศษไชยชาญ ทหารพมาไดขมเหงราษฎรไทยโดยเฉพาะผูหญิง และเขาปลนชิงทรัพยแบบ
กองโจร พวกราษฎรจึงคิดรวมตัวกันตอสูโดยมีหวั หนา 6 คน คือ นายแทน นายโชติ นายอิน
นายเมือง นายดอก และนายแกวโดยทําอุบายลวงทหารพมาวาจะพาไปคนหาผูห ญิงไทยทีห่ ลบซอน
อยูในปา พอทหารพมาหลงกลตามเขาไปในปาก็ฆา ตายหมด จากนัน้ จึงพากันหลบหนีไปยังบาน
บางระจัน ซึง่ เปนทีม่ ีอาหารบริบูรณและไดนิมนตพระอาจารยธรรมโชติจากวัดเขานางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี มารวมเปนกําลังใจใหแกชาวบานดวย ตอมารวบรวมคนไดประมาณ 400 คนมีหวั หนา
เพิม่ ขึ้นอีก 5 คนคือขุนสรรค พันเรือง นายทองเหม็น นายจันทรหนวดเขีย้ ว นายทองแสงใหญ คนไทย
ทั้งหมดไดตงั้ คายขึ้น 2 คายแลวแบงหนาทีก่ ันตอสูก ับทหารพมา รวมเวลา 4 เดือน ทางพมาสงทหาร
ออกไปปราบปรามถึง 7 ครั้ง การพายแพของพมาทําใหคนไทยมีกาํ ลังใจและพากันมาสมทบเพือ่
ตอสูปองกันบานเมือง
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ใบความรูท ี่ 2
วีรกรรมของชาวบานบางระจัน
การรบในครั้งที่ 8 มีทหารของพมาคนหนึง่ เคยอยูในเมืองไทยมานานเปน สุกี้ หรือ
นายกองใหญของพมา รูจกั นิสัยชาวบานบางระจันวาชอบรบในที่แจงฉะนั้นพมาจึงมาตัง้ คายและ
อยูแตในคายแลวยิงปนใหญเขาไปยังชาวบานบางระจัน ชาวบานไดขอปนใหญจากกรุงศรีอยุธยา
แตทางกรุงศรีอยุธยาไมให เพราะเกรงวาจะถูกพมาแยงชิงกลางทาง ชาวบานจึงไดจัดการหลอ
ปนใหญกนั เองโดยทําจากเครื่องใชที่ทาํ ดวยทองเหลือง หลอได 2 กระบอก แตพอทดลองยิง
กระบอกปนก็แตกเลยใชการไมไดทําใหหมดหนทางในการตอสูกับพมาในระยะไกลในที่สุดชาวบานจึง
ขาดเสบียงอาหาร ผูคนก็เสียชีวิต หัวหนาก็ตายไป คนไทยทัง้ หมดที่คา ยบางระจันจึงยอมแพ
นับรวมเปนเวลา 5 เดือน ทีช่ าวบานบางระจันทําการรบกับพมา วีรกรรมของชาวบาน
บางระจันไดรับการยกยองวาเปนเกียรติภูมิของคนไทยอันมีคา โดยทางการไดสรางอนุสาวรียวีรชน
คายบางระจันที่อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรีเพื่อเปนอนุสรณสืบไป
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ใบความรูท ี่ 3
ประวัติพระยาพิชัยดาบหัก
พระยาพิชัยดาบหัก เดิมชือ่ วา ทองดี เกิดเมื่อประมาณ ป พ.ศ.2284 ที่เมืองพิชัย
(ปจจุบันคืออําเภอหนึง่ ในจังหวัดอุตรดิตถ)เปนลูกชาวนา มีนิสยั รักการตอสูโดยเฉพาะการชกมวย
มาตั้งแตเด็ก เรียนหนังสือกับพระยังไมทนั จบ เกิดวิวาทชกตอยกับลูกศิษยวัดดวยกัน จึงหนีไปอยู
กับคายมวย เปลี่ยนชื่อใหมเปน ทองดี เที่ยวหัดชกมวยฟนดาบกับครูที่มีชื่อหลายคนจนมีฝมือ
เกงกลา วันหนึ่งไดเดินทางไปถึงเมืองตาก และไดขึ้นชกมวยที่เมืองนัน้ เจาเมืองตากในขณะนัน้ คือ
พระยาตากสินไดทราบถึงความสามารถ และฝมือของนายทองดี ก็มคี วามชืน่ ชมมาก เพราะหาคน
ที่มีฝมืออยางนั้นไดยากจึงชักชวนใหนายทองดีอยูรับราชการดวยกันที่เมืองตาก
ในป พ.ศ.2310 พระยาตากมีราชการตองเดินทางเขามายังกรุงศรีอยุธยา ก็ไดชวน
นายทองดีมาดวย ระหวางที่อยูในกรุงศรีอยุธยา พมาไดยกกองทัพมาลอมกรุงศรีอยุธยาไว
พระยาตากเห็นวา กรุงศรีอยุธยาจะตองเสียแกพมาเปนแน จึงไดชวนนายทองดีกบั คนไทยอีก 500
คน ตีฝากองทัพพมาไปตัง้ ตัวที่เมืองจันทบุรีแลวรวบรวมกําลังพลกลับมากูเอกราชไดเปนผลสําเร็จ
เมื่อพระยาตากไดขึ้นครองราชยสมบัติเปนสมเด็จพระเจากรุงธนบุรี แลวนายทองดีก็ไดเลื่อนยศ
เปน พระยาสีหราชเดโชตอมาก็ไดเลื่อนเปนพระยาพิชยั ไปครองเมืองพิชยั ซึ่งเปนบานเกิดของทาน
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ใบความรูท ี่ 4
วีรกรรมทีส่ ําคัญของพระยาพิชยั ดาบหัก
เมื่อประมาณ พ.ศ.2314 – 2316 พระเจามังระของพมาไดสงกองทัพเขาตี หัวเมืองทาง
เหนือของไทยหลายเมือง รวมทัง้ เมืองพิชยั ดวย พระยาพิชยั ไดคุมทหารออกตอสูก ับกองทัพพมา
ดวยความกลาหาญจนดาบหัก แตก็ไมไดทําใหพระยาพิชัยหวาดหวัน่ คงทําการตอสูก ับพมาตอไป
อยางหาวหาญจนพมาตองแตกพายไปอยางยับเยิน วีรกรรมครั้งนีท้ ําใหพระยาพิชยั ไดรับการ
ขนานนามวา “พระยาพิชยั ดาบหัก”
นอกจากนี้ ทานยังเปนผูทมี่ คี วามจงรักภักดีตอสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีผูมีพระคุณตอ
ทานเปนอยางยิ่งเพราะหลังจากที่สมเด็จพระเจากรุงธนบุรีเสด็จสวรรคตแลวทานก็ไดฝากบุตรชาย
ไวเปนขาของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก แลวตัวทานก็ทูลขอลาตายเมื่ออายุได41 ป
เมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมุงกุฎเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 6 ไดทรงตรา
พระราชบัญญัตินามสกุลขึ้น และไดพระราชทานนามสกุลแกขาราชการ และ พอคาประชาชนที่
ทูลขอ พระองคไดพระราชทานนามสกุล แกผูสืบสกุลของพระยาพิชัยดาบหักวา “วิชัยขัทคะ” เพือ่
เปนอนุสรณถงึ พระยาพิชัยดาบหักมาจนถึงปจจุบนั
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ใบงานที่ 1
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเขียนแผนผังมโนทัศนแสดงลําดับการรวมตัวของชาวบานบางระจันใหถูกตอง (5 คะแนน)

ใบงานที่ 2
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเขียนแผนผังมโนทัศนแสดงสาเหตุการพายแพของชาวบานบางระจัน (5 คะแนน)

ใบงานที่ 3
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ใบงานที่ 3
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. จงเขียนแผนผังมโนทัศน แสดงประวัติพระยาพิชัยดาบหักกอนเขารับราชการใหถูกตอง (5 คะแนน)

ใบงานที่ 4
ชื่อสมาชิก.................................................................................................กลุมที่ .................
คําชี้แจง : ใหนกั เรียนรวมกันอภิปรายเกีย่ วกับหัวขอทีค่ รูกําหนดให แลวตอบคําถามใหถูกตอง
1. เหตุใดพระยาพิชัย จึงไดสมญานามวา “พระยาพิชัยดาบหัก” ( 3 คะแนน )
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
2. คุณธรรมใดของพระยาพิชัยดาบหักทีน่ กั เรียนควรนํามาเปนแบบอยาง ( 2 คะแนน )
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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แบบทดสอบยอย
แผนการจัดการเรียนรูที่ 10
ตอนที่1 ใหนกั เรียนUทับตัวอักษร ก ,ข , ค หรือ ง ที่เปนคําตอบที่ถูกทีส่ ุดเพียงขอเดียว (5คะแนน)
1. ชาวบานบางระจัน มีความไดเปรียบกองทัพพมาที่เขาโจมตีเพราะเหตุผลใด
ก. มีกาํ ลังเหนือกวา
ข. ชํานาญการรบกลางแจงมากกวา
ค. ชํานาญเสนทางมากกวา
ง. ขวัญกําลังใจดีกวา
2. ชาวบานบางระจัน ตองพายแพแกพมาเพราะเหตุใด
ก. ขาดกําลังคน
ข. ขาดความสามัคคี
ค. พมาลอมคายเปนเวลานาน
ง. ขาดอาวุธ
3. เราควรยกยองชาวบานบางระจันในเรือ่ งใดมากที่สุด
ก. ความกลาหาญ
ข. ความอดทน
ค. ความเฉลียวฉลาด
ง. ความเสียสละ
4. คํากลาวใดตรงกับคุณลักษณะของพระยาพิชัยดาบหักมากที่สุด
ข. เขมแข็ง - ซื่อสัตย
ก. กลาหาญ - จงรักภักดี
ค. รอบคอบ - กลาหาญ
ง. กลาหาญ - อดทน
5. จากเหตุการณใดตอไปนี้ ทําใหพระยาพิชยั ไดรับสมญานามวาพระยาพิชัยดาบหัก
ก. ถูกพมายิงปนใสจนดาบหัก
ข. ฝกซอมฟนดาบกับพระยาตาจนดาบหัก
ค. สูรบกับพมาจนดาบหัก
ง. ชวยชีวิตพระยาตากจากพมาจนดาบหัก
ตอนที่ 2 จงตอบคําถามตอไปนี้ (5 คะแนน)
6. ผูท ี่เปนจุดศูนยรวมจิตใจของชาวบานบางระจัน คือ .............................................................
7. ผูน ําสําคัญของชาวบานบางระจันมีทั้งหมด ........... คน
8. อนุสาวรียข องชาวบานบางระจันอยูท ี่ จังหวัด..................................
9. อนุสาวรียข องพระยาพิชยั ดาบหัก อยูท ี่ จังหวัด.....................................
10. รัชกาลที่ 6 พระราชทานนามสกุลแกผูสืบสกุลของพระยาพิชัยดาบหัก วา ..............................
เฉลยแบบทดสอบยอยแผนการจัดการเรียนรูท ี่ 10
1. ข
2. ง
3. ก
4. ก
5. ค
6. พระอาจารยธรรมโชติ 7. 11
8. สิงหบุรี
9. อุตรดิตถ 10. วิชัยขัทคะ
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ภาคผนวก ข
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
แบบประเมินการสรางแผนผังมโนทัศน
แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมทีป่ ระเมินโดยครู

277
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน
เรื่อง ประวัตศิ าสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ชั้นประถมศึกษาปที่ 5
คําชี้แจง แบบทดสอบฉบับนี้มี 2 ตอน ตอนที่1 เปนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 20 ขอ
ขอละ 1 คะแนน และตอนที่ 2 เปนแผนผังมโนทัศนจํานวน 2 ขอ ขอละ 5 คะแนน
เวลา 50 นาที
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ตอนที่1ใหนักเรียนUทับตัวอักษร ก , ข ,ค หรือ งที่เปนคําตอบที่ถูกทีส่ ุดเพียงขอเดียว(20 คะแนน)
1. การเลือกทําเลที่ตงั้ เมืองหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา เนนเหตุผลขอใดมากที่สุด
ก. การคมนาคม ข. การคาขาย
ค. การเกษตร
ง. การตอสูขาศึก
2. แมกษัตริยในสมัยอยุธยาจะมีอํานาจมาก แตก็สามารถปกครองราษฎรใหอยูเย็นเปนสุขได
เพราะเหตุใด
ก. มีพระสงฆเปนผูประสานระหวางชนชัน้
ข. กษัตริยอยูใ นทศพิธราชธรรม และยึดมัน่ ในหลักธรรม
ค. คนไทยทุกคนนับถือศาสนาพุทธจึงอยูก ันอยางสงบสุข
ง. กษัตริยทุกพระองคตองออกผนวชจึงมีจิตใจออนโยน และมีเมตตา
3. ขอใดจับคูพระมหากษัตริย และเหตุการณสําคัญไมถูกตอง
ก. สมเด็จพระไชยราชาธิราช : ทําสงครามกับพมาครัง้ แรก
ข. สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช : พระนเรศวรประกาศอิสรภาพ
ค. สมเด็จพระเอกาทศรถ : ไดเขมรเปนเมืองขึ้น
ง. สมเด็จพระรามาธิบดี : โปรตุเกสมาเจริญสัมพันธไมตรี
4. เหตุใดอยุธยาจึงเปลี่ยนการปกครองจากพอปกครองลูก เปนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย
ก. กษัตริยตองการมีอาํ นาจเด็ดขาด และสูงสุด
ข. สะดวกในการปกครองคนหมูม าก
ค. ไดรับอิทธิพลจากพมา
ง. กระจายอํานาจสูประชาชน
5. เหตุใดในสมัยพระบรมไตรโลกนาถจึงตองปรับปรุงการปกครองโดยรวมอํานาจเขาสูศนู ยกลาง
ก. เมืองประเทศราชมักแข็งเมือง
ข. เมืองหนาดานมีนอ ยและเล็กเกินไป
ค. เมืองชั้นนอกไปสวามิภกั ดิ์กับเมืองประเทศราช ง. อาณาเขตกวางขวางขึ้น ดูแลไมทั่วถึง
6. ขอใดเปนเปรียบเทียบการปกครองสมัยอยุธยาตอนตนและตอนกลางไดถูกตอง
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ก. สมัยอยุธยาตอนตนและตอนกลางใชชอื่ จตุสดมภเหมือนกัน
ข. สมัยอยุธยาตอนกลางไมมีหัวเมืองชัน้ ในเหมือนสมัยอยุธยาตอนตน
ค. สมัยอยุธยาตอนตน และตอนกลางกรมวังทําหนาที่ในการดูแลทุกขสุขของราษฎร
ง. การปกครองสมัยอยุธยาตอนตนไมมตี ําแหนงสมุหนายก และสมุหกลาโหมเหมือนกับสมัย
อยุธยาตอนกลาง
7. ถาพอแมนักเรียนมีอาชีพทําสวนมะมวงในสมัยอยุธยา ตองเสียภาษีประเภทใด
ข. อากร
ค. สวย
ง. ฤชา
ก. จังกอบ
8. ศูนยกลางของสังคมสมัยอยุธยา คือ สิ่งใด
ก. พระมหากษัตริย
ข. มูลนาย
ค. ขุนนาง
ง. พระพุทธศาสนา
9. ขอใด ไมใช สาเหตุของการเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 1
ก. ไทยมีไสศึก
ข. พมามีความสามารถในการรบ
ค. เจานายชัน้ สูงของไทยบาดหมางกัน
ง. เปนชวงฤดูแลง ทําใหงายตอการโจมตี
10. สาเหตุการเสียกรุงครั้งที่ 1 ตรงกับคําพังเพยขอใด
ก. ขี้ชางจับตัก๊ แตน
ข. น้ํานอยยอมแพไฟ
ค. หนอนบอนไส
ง. เอาไมซีกงัดไมซุง
11. สาเหตุสาํ คัญของการเสียกรุงครั้งที่ 2 คือขอใด
ก. ไทยขาดเสบียงอาหารและอาวุธ
ข. พระมหากษัตริยออนแอ
ค. ขุนนางแยงชิงอํานาจกันเอง
ง. พมารูเสนทางการเขาโจมตีเปนอยางดี
12. เหตุใดพมาจึงตองเผากรุงศรีอยุธยาเมือ่ ครั้งเสียกรุงครั้งที่ 2
ก. ตองการใหคนไทยยายราชธานีใหม
ข. ตองการแสดงอํานาจเหนือไทย
ค. ตองการใหชาติไทยลมสลายลง
ง. ตองการยึดชาติไทยเปนของตน
13. ขอใดเปรียบเทียบการเสียกรุงครั้งที่ 1 กับ ครั้งที่ 2 ไมถูกตอง
ก. การเสียกรุงครั้งที่ 2 อยุธยาเสียหายกวาการเสียกรุงครั้งที่ 1
ข. เสียกรุงครัง้ ที่ 1 ใชเวลาประกาศอิสรภาพนานกวาเสียกรุงครั้งที่ 2
ค. ไทยตกเปนเมืองขึน้ ของพมาเฉพาะเมือ่ ครั้งเสียกรุงครั้งที่ 1 เทานัน้
ง. การเสียกรุงครั้งที่ 1 มาจากการชิงราชสมบัติ แตการเสียกรุงครั้งที่ 2 มาจากกษัตริยออนแอ
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14. เหตุการณใดไมไดเกิดในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
ก. สรางวัดพระศรีสรรเพชญ
ข. มีการแตงหนังสือจินดามณี
ค. มีการแตงหนังสือมหาชาติคําหลวง
ง. ทรงออกผนวชระหวางครองราชย
15. จากความกลาหาญในการรบของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กอใหเกิดผลดีตออยุธยาอยางไร
ก. คนไทยมีความสามัคคีกนั มากขึ้น
ข. มีคนมาสมัครเปนทหารมากขึ้น
ค. พมาเขามาเจริญสัมพันธไมตรี
ง. ไมมีขาศึกมารุกรานเปนเวลา 100 กวาป
16. ในสมัยสมเด็จพระนารายณไดชื่อวาเปนยุคแหงอะไร
ก. ยุคแหงการสงคราม
ข. ยุคแหงศาสนา
ค. ยุคแหงกาพยกลอน
ง. ยุคแหงการปกครอง
17. พระยาโกษาธิบดี (ปาน) เปนบุคคลทีค่ วรไดรับการยกยองในเรื่องใด
ก. ความเฉลียวฉลาด
ข. ความกลาหาญ
ค. ความเพียรพยายาม
ง. ความจงรักภักดี
18. ถาชาวบานบางระจันไดปนใหญจากเมืองหลวงนักเรียนคาดวาเหตุการณนาจะเปนอยางไร
ก. กรุงศรีอยุธยาไมตองเสียใหแกพมา
ข. พมายอมถอยทัพกลับ
ค. ชาวบานบางระจันจะมีคนเขารวมมากขึ้น
ง. ชาวบานบางระจันพายแพแกพมาเหมือนเดิม
19. ขอใดเปนลักษณะของพระยาพิชยั (ดาบหัก) ที่ควรนํามาเปนแบบอยาง
ก. เขมแข็ง
ข. กลาหาญ
ค. กตัญู
ง. พูดเกง
20. หลังจากนักเรียนไดเรียนประวัติศาสตรไทยแลวนักเรียนควรปฏิบัติตามขอใด
ก. นําประวัตศิ าสตรมาเปนบทเรียน
ข. คิดหาทางแกแคนชาติทมี่ าทําสงครามกับไทย
ค. เฉย ๆ ไมแสดงความรูสึกใด ๆ
ง. รังเกียจบุคคลที่ไมรักชาติบานเมือง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ตอนที่ 2 ขอ 21 – 22 ใหนกั เรียนเขียนแผนผังมโนทัศนตามคําถามที่กําหนดให (10 คะแนน)
21. เลือกบุคคลสําคัญที่นักเรียนชื่นชอบในสมัยอยุธยา 1 ทาน แลวเขียนแผนผังมโนทัศนแสดง
ประวัติของทานใหถกู ตอง ( 5 คะแนน )
22. ใหนักเรียนเขียนแผนผังมโนทัศนเสนอแนวทางการปองกันการตกเปนเมืองขึน้ ของชาติตาง ๆ
ใหมากที่สุด ( 5 คะแนน )

เฉลยแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูก อ นและหลังเรียน
เรื่อง ประวัตศิ าสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

ตอนที่ 1
1. ง
7. ข
13. ง
19. ข

2. ข
8. ง
14. ก
20. ก

3. ค
9. ง
15. ง

4. ข
10. ค
16. ค

5. ง
11. ข
17. ก

6. ค
12. ค
18. ก
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ตอนที่ 2
21.

ประวัติโดยสรุป

ชื่อบุคคล
สําคัญ
ผลงานที่สําคัญ

ขอคิดที่ไดจากบุคคล
สําคัญทานนี้

22.
ตองมีความกลาหาญ
รูจักเสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม

มีความสามัคคี

แนวทางปองกันการ
ตกเปนเมืองขึน้ ของ
ตางชาติ
ตองมีความรักชาติ

เตรียมพรอมอยูตลอดเวลา
ใหความรวมมือกับทางราชการ
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แบบประเมินการทําแผนผังมโนทัศน
เรื่อง ประวัตศิ าสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ชั้นประถมศึกษาปที่ 5

1. เนื้อหา
•
ถูกตองและครอบคลุมรายละเอียดที่สาํ คัญทั้งหมด
•
ถูกตองแตยังไมครอบคลุมรายละเอียดทัง้ หมด

2
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

2. รูปแบบการนําเสนอ
•
เขาใจงาย สอดคลองกับเนื้อหาและมีความคิดสรางสรรค
•
มีองคประกอบสมบูรณอยางนอย 2 อยาง

2
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน

3. ความเชื่อมโยง
•
มีความเชื่อมโยงระหวางมโนทัศน
•
ขาดความเชื่อมโยงระหวางมโนทัศน

1
1
0

คะแนน
คะแนน
คะแนน
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แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมทีป่ ระเมินโดยครู
แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

ลักษณะพฤติกรรม

จํานวนครั้งทีพ
่ ฤติกรรมปรากฏ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ทุกครั้ง บอยครั้ง บางครั้ง
(3)
(2)
(1)

การยอมรับฟงความคิดเห็นกันและกัน
1. แสดงออกถึงความตั้งใจ และใสใจตอการพูดของ
เพื่อนสมาชิกในกลุม
2 ใชมติสวนใหญของกลุมในการแกปญหา
3. มีการตรวจสอบความรู ความเขาใจโดยการ
สรุปเปนความคิดของกลุมรวมกัน
การสงเสริมกระตุนใหเพือ่ นถาม - ตอบ
4. ซักถามขอสงสัยกับเพื่อนสมาชิกในกลุม
5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม
การชวยเหลือ พูดใหกําลังใจ สนับสนุนความ
คิดเห็นเพื่อน
6. พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม
7. กลาวสนับสนุนความคิดของเพื่อนคนอื่นที่มคี วาม
คิดเห็นเดียวกันกับเรา
8. มีการแบงปนอุปกรณการเรียน
ความใสใจตั้งใจปฏิบัติกจิ กรรมรวมกัน
9. มีความใสใจ และตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรม
เปนอยางดี
10 มีความสนใจเอาใจใสตอเพื่อนสมาชิก
เกณฑการกําหนดคาระดับการปฏิบัติ
ปฏิบัติทุกครั้ง (มาก)
ปฏิบัติบอ ยครั้ง (ปานกลาง)
ปฏิบัติบางครั้ง (นอย)

=
=
=

3
2
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
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แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
คําชี้แจง ใหนักเรียนอานขอความที่กําหนดใหอยางรอบคอบ แลวพิจารณาวานักเรียนมีความคิดเห็น
ตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศนที่ครูจัดใหกับนักเรียนอยางไร แลวทํา
เครื่องหมาย 3 ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นที่เปนจริงของนักเรียน ซึ่งแบบสอบถามนี้ไมมีผลตอ
คะแนนใด ๆ ทัง้ สิ้น

ขอ

1.

ขอความ
ดานบรรยากาศในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
บรรยากาศในการเรียนเปนไปดวยความสนุกสนาน

บรรยากาศภายในกลุมของนักเรียนเปนไปดวยความ
เปนมิตร ยิ้มแยม แจมใส
บรรยากาศในกลุมเปนแบบประชาธิปไตย คือ มีการ
3.
แสดงความคิดเห็นดวยเหตุและผล
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู
4. การสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนและเพื่อนมีความเขาใจ
กันและกันมากขึ้น
นักเรียนมีความรูสึกวาตัวเองเปนผูนํา และภาคภูมิใจใน
5.
ความสามารถของตนเองมากขึ้น
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูชวยใหนักเรียนเขาใจ
6.
กระบวนการทํางานกลุมมากขึ้น
ดานประโยชนที่ไดรับจากวิธีสอน
7. การใชแผนผังมโนทัศนทําใหนักเรียนมีความคิด
สรางสรรคมากขึ้น
การใชแผนผังมโนทัศนในการเรียนการสอนทําให
8. นักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดของบทเรียน
ไดดีขึ้น
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผัง
9. มโนทัศนทําใหนักเรียนเขาใจ และรักการเรียน
ประวัติศาสตรไทยมากขึ้น
นักเรียนจะนําแผนผังมโนทัศนไปใชในการเรียนวิชา
10.
อื่น ๆ ตอไป
2.

เห็นดวย
มาก
(3)

เห็นดวย
ปานกลาง
(2)

เห็นดวย
นอย
(1)
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ภาคผนวก ค
คาความเทีย่ งตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือการวิจยั

286
การประเมินความตรงเชิงเนื้อหาโดยคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง
IOC หรือ IC
เมื่อ

IOC

∑R
N

=

∑R
N

คือ ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะพฤติกรรม
คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญ
คือ จํานวนผูเชี่ยวชาญ

หมายเหตุ
+1
0
-1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

IOC

มีคามากกวา 0.5

สอดคลอง
ตัดสินไมได
ไมสอดคลอง
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ตารางที่ 27 คาเฉลี่ยผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความสอดคลองกับ จุดประสงค
การเรียนรู เนื้อหา กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล
ผูเชี่ยวชาญ
รายการ
1. สาระสําคัญ
1.1 ความคิดรวบยอดสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรูและเนื้อหา
2. จุดประสงคการเรียนรู
2.1 สอดคลองกับเนื้อหา
3. เนื้อหา
3.1 สอดคลองกับจุดประสงคการ
เรียนรูและสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา
4. กิจกรรมการเรียนการสอน
4.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
4.2 สอดคลองกับเนื้อหา
4.3 สอดคลองกับการประเมินผล
5. สือ่ การเรียนการสอน
5.1 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน
6. การประเมินผล
6.1 สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
6.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน

คาดัชนี
ความสอดคลอง
(IOC)

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
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ตารางที่ 28

คาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงคของแบบทดสอบวัดผล การ
เรียนรูกอน และหลังเรียน เรือ่ ง ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา
ผูเชี่ยวชาญ
จุดประสงค

ขอที่

1. วิเคราะหสาเหตุที่พระเจาอูทองเลือก
1
กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีได
2. อธิบายลักษณะสถาบันกษัตริยที่
2
เปลี่ยนแปลงไปจากสมัยสุโขทัยได
3. บอกชื่อราชวงศทั้ง 5 ของอยุธยา
พรอมทั้งยกตัวอยางพระมหากษัตริย และ
3
พระราชกรณียกิจที่เดน ๆ ของ
พระมหากษัตริยบางพระองคได
4. อธิบายลักษณะการปกครองสมัย
4
อยุธยาตอนตนได
5. อธิบายสาเหตุที่ทําใหโครงสรางการ
ปกครองสมัยอยุธยาตอน กลางและตอน
5
ปลายมีการเปลี่ยนแปลงได
6. เปรียบเทียบการปกครองสมัยอยุธยา
6
ตอนตน ตอนกลาง และ ตอนปลายได
7. อธิบาย สภาพทางเศรษฐกิจในสมัย
7
อยุธยาได
8. อธิบายสภาพสังคมสมัยอยุธยาได
8
9. วิเคราะหสาเหตุการเสียกรุงศรีอยุธยา
9,10
ครั้งที่ 1 ได
10. วิเคราะหสาเหตุการเสียกรุงศรีอยุธยา
11,12
ครั้งที่ 2ได
11. เปรียบเทียบการเสียกรุงศรีอยุธยา
13
ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ได
12. อธิบายประวัติพรอมทั้งวิเคราะห
ผลงานของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
14,15
และสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได

คาดัชนี
ความ
สอดคลอง
(IOC)

ระดับ
พฤติกรรม

1

2

3

การวิเคราะห

+1

+1

+1

1.00

ความเขาใจ

+1

+1

+1

1.00

ความจํา

+1

+1

+1

1.00

ความเขาใจ

+1

+1

+1

1.00

ความเขาใจ

+1

+1

+1

1.00

การวิเคราะห

+1

+1

+1

1.00

ความเขาใจ

+1

+1

+1

1.00

ความเขาใจ

+1

+1

+1

1.00

การวิเคราะห

+1

+1

+1

1.00

การวิเคราะห

+1

+1

+1

1.00

การวิเคราะห

+1

+1

+1

1.00

ความเขาใจ
และการ
วิเคราะห

+1

+1

+1

1.00
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ตารางที่ 28 (ตอ)

จุดประสงค

ขอที่

ระดับ
พฤติกรรม

ผูเชี่ยวชาญ
1 2 3

13. อธิบายประวัติพรอมทั้งวิเคราะห
16,17 ความเขาใจ +1
ผลงานของสมเด็จพระนารายณ
มหาราชและพระยาโกษาธิบดี(ปาน)ได
14. อธิบายประวัติพรอมทั้งวิเคราะห
ความเขาใจ
+1
18,19
ผลงานของชาวบานบางระจัน และ
และการ
พระยาพิชัยดาบหักได
วิเคราะห
15. ตระหนักและภาคภูมิใจในประวัติ
และผลงานของบุคคลสําคัญในสมัย
อยุธยา และนําไปเปนแบบอยางในการ 20 การประเมินคา +1
ดําเนินชีวิต ในเรื่องความรักชาติ และ
ความเสียสละ

คาดัชนี
ความ
สอดคลอง
(IOC)

+1

+1

1.00

+1

+1

1.00

+1

+1

1.00
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ตารางที่ 29 คาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมทีป่ ระเมินโดยครู
ผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

ขอ

1. การยอมรับฟง
ความคิดเห็นกัน
และกัน

แสดงออกถึงความตัง้ ใจ และใสใจ
ตอการพูดของเพื่อนสมาชิกในกลุม
ใชมติสวนใหญของกลุมในการ
2
แกปญหา
มีการตรวจสอบความรูความเขาใจ
3 โดยการสรุปเปนความคิดของกลุม
รวมกัน
ซักถามขอสงสัยกับเพื่อนสมาชิก
4
ในกลุม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก
5
ในกลุม
6 พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม
กลาวสนับสนุนความคิดของเพื่อน
7 คนอื่นที่มีความคิดเห็นเดียวกัน
กับเรา
8 มีการแบงปนอุปกรณการเรียน
มีความใสใจและตั้งใจในการ
9
ปฏิบัติกิจกรรมเปนอยางดี
มีความสนใจ เอาใจใส ตอเพื่อน
10
สมาชิก

2. การสงเสริม
กระตุน ใหเพือ่ น
ถาม - ตอบ
3. การชวยเหลือ
พูดใหกาํ ลังใจ
สนับสนุนความ
คิดเห็นเพื่อน
4. ความใสใจ
ตั้งใจปฏิบัติ
กิจกรรมรวมกัน

1

พฤติกรรมประเมินรายขอ

1

2

3

คาดัชนี
ความ
สอดคลอง
(IOC)

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00

+1 +1 +1

1.00
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ตารางที่ 30 คาดัชนีความสอดคลองของของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
ผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
1.บรรยากาศในการเรียนเปนไปดวยความสนุกสนาน
2. บรรยากาศภายในกลุม ของนักเรียนเปนไปดวยความ
เปนมิตร ยิ้มแยม แจมใส
3. บรรยากาศในกลุมเปนแบบประชาธิปไตย คือ มีการ
แสดงความคิดเห็นดวยเหตุและผล
4. การสอนแบบนี้ชวยใหนักเรียนและเพื่อนมีความเขาใจ
กันและกันมากขึ้น
5. นักเรียนมีความรูสึกวาตัวเองเปนผูน าํ และภาคภูมิใจ
ในความสามารถของตนเองมากขึ้น
6. วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูชวยใหนักเรียนเขาใจ
กระบวนการทํางานกลุมมากขึ้น
7. การใชแผนผังมโนทัศนทาํ ใหนักเรียนมีความคิด
สรางสรรคมากขึ้น
8. การใชแผนผังมโนทัศนในการเรียนการสอนทําให
นักเรียนสามารถสรุปความคิดรวบยอดของบทเรียน
ไดดีขึ้น
9. วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูรวมกับการใชแผนผัง
มโนทัศนทําใหนกั เรียนเขาใจ และรักการเรียน
ประวัติศาสตรไทยมากขึ้น
10. นักเรียนจะนําแผนผังมโนทัศนไปใชในการเรียนวิชา
อื่น ๆ ตอไป

คาดัชนี
ความ
สอดคลอง
(IOC)

1

2

3

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00
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ตารางที่ 31 คาดัชนีความสอดคลองของแบบประเมินการทําแผนผังมโนทัศน
ผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน

1. เนื้อหา

2. รูปแบบการ
นําเสนอ

3. ความเชื่อมโยง

พฤติกรรมประเมินรายขอ
ถูกตองและครอบคลุม
รายละเอียดทีส่ ําคัญทั้งหมด
ถูกตองแตยังไมครอบคลุม
รายละเอียดทัง้ หมด
เขาใจงาย สอดคลองกับเนือ้ หา
และมีความคิดสรางสรรค
คอนขางเขาใจยากแตมีความคิด
สรางสรรคดี
มีความเชื่อมโยงระหวางมโนทัศน
ขาดความเชื่อมโยงระหวาง
มโนทัศน

คาดัชนี
ความ
สอดคลอง
(IOC)

1

2

3

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00

+1

+1

+1

1.00
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ตารางที่ 32 คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
เรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

p
0.69
0.58
0.60
0.71
0.60
0.54
0.48
0.63
0.65
0.69
0.56
0.54
0.50
0.52
0.63
0.71
0.65
0.69
0.69
0.73

r
0.31
0.44
0.38
0.38
0.31
0.44
0.56
0.44
0.31
0.31
0.56
0.38
0.38
0.44
0.25
0.50
0.25
0.50
0.44
0.63

หมายเหตุ 1. ขอสอบที่ผา นเกณฑตองมีคา P ระหวาง 0.20 – 0.80 และคา r ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป
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การคํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
1. การหาคาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของขอสอบวัดผลการเรียนรูโดยใชสูตร KR
20 ของ Kuder Richardson (พวงรัตน ทวีรัตน 2543 : 124)

จากสูตร

n
n −1

rtt =
เมื่อ

rtt
n
p
q

s

2
t

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

⎧⎪
Σ pq ⎫⎪
−
1
⎨
2 ⎬
⎪⎩
st ⎪⎭

ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ
จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ
สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ
สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ
คาความแปรปรวนของคะแนนทัง้ ฉบับ

=
∑pq =
=
s

48
0.09
1.17

rtt

=

n
n −1

rtt

=

48
47

rtt

=

1.02 ( 1 - 0.08 )

rtt

=

1.02 X 0.92

rtt

=

0.94

n

2
t

⎧⎪
Σ pq ⎫⎪
1
−
⎨
2 ⎬
⎪⎩
st ⎪⎭

0.09 ⎫
⎧
⎬
⎨1 −
1.17 ⎭
⎩
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ตารางที่ 33 คะแนนดิบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง
ประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยา ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู
กอนเรียน หลังเรียน
23
28
18
23
23
25
20
26
14
23
17
27
14
25
19
24
20
26
15
25
19
22
21
23
17
22
20
23
17
23
19
24
20
24
17
27
16
25
14
24
15
23
19
23
19
23
20
24
รวม

คาความ
ตาง

คนที่

5
5
2
6
9
10
11
5
6
10
3
2
5
3
6
5
4
10
9
10
8
4
4
4

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู
กอนเรียน หลังเรียน
17
24
19
23
16
24
19
24
14
24
19
28
22
24
21
25
23
24
20
22
19
24
18
27
17
25
21
26
19
24
18
23
16
26
19
25
18
24
16
24
21
25
19
23
18
28
19
24
884
1172

คาความ
ตาง
7
4
8
5
10
9
2
4
1
2
5
9
8
5
5
5
10
6
6
8
4
4
10
5
288
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การคํานวณหาคา t-test เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องประวัติศาสตรสมัยกรุงศรี
อยุธยา กอนเรียนและหลังเรียน ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู รวมกับการใชแผนผังมโนทัศน
t =

∑D
n ∑ D − (∑ D )
2

2

n −1

เมื่อ t

คือ การตรวจสอบความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
คือ ผลรวมความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน
คือ ผลรวมความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน
ยกกําลังสอง
คือ ผลรวมความแตกตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตคนทั้งหมด
ยกกําลังสอง
คือ จํานวนนักเรียนของแตละกลุม

∑D
2
∑D
( ∑ D2 )
n

288

t

=

( 48 x 2068 ) − ( 288 ) 2
47
288
( 99264 ) − ( 82944 )
47

t

=

t

=

288
18 . 63

t

=

15.46**

** ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 t (0.05 , df = 47) = 1.684
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ภาคผนวก ง
รายนามผูเชีย่ วชาญตรวจเครื่องมือที่ใชในการวิจยั
หนังสือขออนุญาตทดลองเครื่องมือวิจัย
หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
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รายนามผูเชีย่ วชาญตรวจเครื่องมือการวิจัย
1. อาจารย อําภาพันธุ ธานินทรธราธาร

อาจารย 3 ระดับ 8
โรงเรียนวัดหวยจระเขวทิ ยาคม
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

2. อาจารย บุญทิพย สุรยิ วงศ

อาจารย 2 ระดับ 7
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

3. อาจารย ชุมสาย ไชยวัตร

อาจารย 3 ระดับ 8
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

299

300

301

302

303
ประวัติผูวิจยั

ชื่อ
วัน เดือน ปเกิด
ที่อยู
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2542
พ.ศ.2545

ประวัติการทํางาน
พ.ศ.2543 - ปจจุบัน

นางสาวกุสุมาลย ตรีเนตร
3 ธันวาคม 2520
14/20 หมู 4 ตําบลธรรมศาลา อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย 73000
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

สําเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2
วิชาเอกประวัตศิ าสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครู โรงเรียนอนุบาลสุธธี ร
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

