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การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมายเพ่ือ  1)  ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และ

ระดบัการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

2)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และระดับการเห็นคุณค่าในตนเองของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกบันกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

แบบปกต ิ3) เปรียบเทียบระดบัการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 เพศชายและ

เพศหญิงท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคือ  นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2558 โรงเรียนวดันวลนรดิศ  กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม จํานวน 2 ห้องเรียน 

เพ่ือเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จํานวน 50 คน ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  และกลุ่มควบคมุ 

1 ห้องเรียน จํานวน 50 คน ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิใช้เวลาในการทดลอง 20 คาบ โดยใช้แบบ

แผนการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แผนการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และแบบวัดการเห็น

คณุคา่ในตนเอง สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู   คือ    t-test for dependent samples,  t-test for 

independent samples และ one sample t-test 

  ผลการศกึษาพบวา่ 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด  

(ร้อยละ 65) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์สงูกว่ากลุ่มควบคมุ อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3) การเห็นคณุคา่ในตนเอง

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน และ

อยู่ในระดบัดี อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 4) การเห็นคณุค่าในตนเองของนักเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีการเห็นคณุค่าในตนเองสูงกว่ากลุ่มควบคมุ 

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  5) การเห็นคณุค่าในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

เพศชายและเพศหญิงท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีการเห็นคณุคา่ในตนเองแตกตา่งกนัอย่าง

ไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ
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The purposes of this research were 1) to study the levels of science learning 

achievement and the self-esteem of eighth grade students taught through cooperative 

learning; 2) to compare levels of science learning achievement with the self-esteem of 

eighth grade students being taught with cooperative learning and traditional learning 3) to 

compare the self-esteem of eighth grade male and female students taught through 

cooperative learning. 

The samples in this research were eighth grade students of  Watnuannoradit 

School, Bangkok, in the second semester of the 2015 academic year. The samples in this 

research were selected using  cluster random sampling  to select one classroom  

(fifty students) for the experimental group taught through cooperative learning, while the 

control group was another classroom (fifty students) taught through a traditional learning. 

The total period of learning was twenty hours. The research design was carried out using 

Quasi-experimental research. The instruments were cooperative learning lesson plans, a 

science achievement test and     a self-esteem scale. The data were analyzed by using a t-

test for dependent and   independent samples as well as one sample t-test. 

The results of the study are shown below: 1) The science posttest learning 

achievement score of students taught through cooperative learning was significantly higher 

than the pretest score with a criterion of 65% at the .05 level. 2)The science learning 

achievement score of students taught through cooperative learning was significantly higher 

than the control group at a level of .05  3) The self-esteem of students taught through 

cooperative learning was significantly higher than the pretest and was at the .05 level. 

4) The self-esteem of students taught through cooperative learning was significantly higher 

than the control group at a level of .05  5)The self-esteem of male and female students 

taught through cooperative learning was not significantly different. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

ปริญญานิพนธ์ฉบบันีสํ้าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีเป็นเพราะผู้ วิจยัได้รับความกรุณาอย่างดีย่ิงจาก          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชยั อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ ท่ีคอยเสียสละเวลาใน

การดแูลเอาใจใส่ ให้คําปรึกษา คอยชีแ้นะ และแก้ไขข้อบกพร่องในการทําปริญญานิพนธ์ จนสําเร็จ

ลลุว่งด้วยดี จงึขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 

ขอกราบขอบพระคณุรองศาสตราจารย์ ดร.สนีุย์ เหมะประสิทธ์ิ อาจารย์ ดร.สนอง ทองปาน 

อาจารย์ ดร.รจนา คล่ีฉายา อาจารย์ ดร.สุธาวลัย์ หาญขจรสุข และอาจารย์ ดร.วนัเพ็ญ ประทมุทอง 

คณะกรรมการในการสอบและตรวจสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ ผู้ วิจัยรู้สึกซาบซึง้และขอกราบ

ขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 

ขอกราบขอบพระคณุอาจารย์ ดร.ชนะวฒัน์ บุนนาค ท่ีให้ความกรุณาเป็นประธานกรรมการ

สอบปริญญานิพนธ์ และให้คําแนะนําในการปรับปรุงปริญญานิพนธ์ฉบบันีใ้ห้มีความสมบรูณ์ย่ิงขึน้ 

ขอกราบขอบพระคุณผู้ เช่ียวชาญ อาจารย์ ดร.สถาพร ดีย่ิง อาจารย์ นาตยา  ช่วยชูเชิด 

อาจารย์ ดร.วนิดา  ธนประโยชน์ศกัดิ์ คณุครูบญุญิสา  ป้อมขนุพรม และคณุครูจนัทิมา สขุพฒัน์  ท่ีได้

กรุณาชว่ยตรวจแก้ไขข้อบกพร่อง และให้คําแนะนําเป็นอยา่งดีในเร่ืองเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้

ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ อํานวยการ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของ

โรงเรียนวดันวลนรดิศ ทุกท่านท่ีคอยให้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุให้ผู้ ทําวิจยัทําการศึกษาค้นคว้า

จนสําเร็จ และขอขอบใจนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2558  ท่ีให้ความร่วมมือในการทํา

วิจยัครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี 

ขอกราบขอบพระคณุคณะอาจารย์และขอขอบคณุเพ่ือนนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการ

ทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2555 ทุกคนท่ีให้คําปรึกษาคําแนะนํา ความ

ชว่ยเหลือและให้กําลงัใจเสมอมา 

ท้ายนีข้อกราบขอบพระคุณ คุณพ่อไพฑูรย์ ด่านแก้ว และคุณแม่โสภี ด่านแก้ว ผู้ มีพระคุณ

สูงสุดในชีวิตท่ีคอยสนับสนุนให้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเล่าเรียนจนสําเร็จการศึกษาในครัง้นี ้คุณค่าและ

ประโยชน์ใดๆ ท่ีพึงมีจากปริญญานิพนธ์ฉบบันี ้ขอมอบให้เป็นเคร่ืองบชูาพระคณุของบิดา มารดา ครู 

อาจารย์ทกุทา่น ท่ีได้ประสิทธิประสาทความรู้แก่ผู้ วิจยั  
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

โครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้กําหนดให้

วิทยาศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการวางรากฐาน เพ่ือให้นกัเรียนเกิดพฒันาทางความคิดอย่าง

มีเหตผุล มีทกัษะในการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการในการสืบเสาะหาความรู้ ให้

นกัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทุกขัน้ตอน ดงันัน้นกัเรียนจะต้องอาศยัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เป็น

เคร่ืองมือท่ีจะนําไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ท่ีจําเป็นสําหรับนักเรียน อาทิ 

กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และ

แก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ การปฏิบตัิลงมือทํา กระบวนการวิจยั กระบวนการ

เหลา่นีเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนควรได้รับการฝึกฝนเพราะสามารถช่วยให้นกัเรียนเกิด

การเรียนรู้ได้ดี บรรลตุามเป้าหมายของหลกัสตูร   (กระทรวงศกึษาธิการ.  2551: 25) การเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริงเป็นการฝึกทักษะกระบวนการคิด ส่งผลให้นักเรียน คิดเป็น ทําเป็น และสามารถ

แก้ปัญหาท่ีเผชิญในทุกสถานการณ์ได้ โดยให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการพดู คิด ลงมือทํา ค้นคว้าสร้าง

ความรู้ด้วยตนเอง ส่วนครูพูดอธิบายให้น้อยลง การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เป็นการศึกษาท่ีเน้นการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ (พิมพ์พนัธ์ เดชะคปุต์; และ พเยาว์ ยินดีสขุ. 2557: 5-11) เพ่ือการดําเนินการให้

เกิดผลสมัฤทธ์ิต้องส่งเสริมให้นกัเรียนสามารถพฒันาตนตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ โดยคํา

นึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ครูจึงจําเป็นต้องศึกษาทําความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้แบบ

ต่างๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจดักระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์

สงูสดุตอ่นกัเรียน  

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบนัมกัไม่ให้ความสําคญัของความสัมพนัธ์ระหว่างนกัเรียน 

ส่วนใหญ่มกัมุ่งไปท่ีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูกบันกัเรียน หรือระหว่างนกัเรียนกบับทเรียน ความสมัพนัธ์

ระหว่างนักเรียนเป็นมิติท่ีมักถูกละเลยหรือถูกมองข้ามไป โดยจอห์นสัน และจอห์นสัน ได้พบว่า

ความรู้สึกของนกัเรียนท่ีมีต่อตนเอง โรงเรียน ครูและเพ่ือนร่วมชัน้มีผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนเป็น

อยา่งมาก และในชัน้เรียนทัว่ไปนกัเรียนมกัจะแขง่ขนัเพ่ือให้ได้คะแนนท่ีดี นกัเรียนท่ีมีความสามารถสงู

จะได้รับรางวลัหรือการชมเชย มีแรงจงูใจในการเรียน สว่นนกัเรียนท่ีมีความสามารถต่ําจะเกิดความคบั

ข้องใจ ส่งผลให้เกิดการแบง่กลุ่มระหว่างเรียน (ทิศนา แขมมณี.  2552: 98-99) การจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือทําให้การเรียนรู้เป็นการช่วยเหลือกัน และลดการแข่งขนั (ชนาธิป  พรกลุ. 2554: 101) ซึ่ง

สอดคล้องกบัศภุวรรณ เล็กวิไล (2542: 4)  ท่ีกล่าวว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือจะทําให้นกัเรียนเกิดความ
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เช่ือมั่นและความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถพัฒนาทักษะทางสังคม  ทํางานและเรียนอย่างมี

ความสขุ เข้าใจตนเอง ยอมรับความแตกตา่งระหว่างบุคคล ได้ฝึกการคิดแก้ปัญหา คิดค้นด้วยตนเอง 

รู้จกัปรับตวัและสามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ เช่นเดียวกบัสาละวิน (Slavin.  1995: 2-3) กล่าวว่าการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการสอนท่ีได้รับการยอมรับเพราะเป็นวิธีการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็น

ศนูย์กลาง นกัเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน รู้สึกสนุกกับการเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดี โดยการให้

นกัเรียนท่ีมีความสามารถแตกตา่งกนัมานัง่รวมกนัเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4 – 6 คน จะช่วยทําให้

นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นวิธีการท่ีเหมาะสมในการสอนเพ่ือให้นกัเรียนบรรลตุาม

จดุประสงค์ (ลกัขณา สริวฒัน์.  2557: 7) นอกจากนีก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือยงัเป็นวิธีการท่ีทําให้

สมาชิกทุกคนได้รับการกระตุ้นเพ่ือท่ีจะช่วยเหลือ ร่งมมือและเพิ่มพูนการเรียนรู้ของสมาชิกในทีม     

(สมศกัดิ ์      ภู่วิภาดาวรรธน์.  2554: 3) สามารถทําให้การจดัการเรียนการสอนพบกบับรรยากาศแห่ง

ความสําเร็จ นกัเรียนจะบรรลเุป้าหมายของการเรียนรู้ก็ต่อเม่ือสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่มไปถึงเป้าหมาย

เดียวกนั ความสําเร็จของตนเองก็คือความสําเร็จของกลุ่ม (ศรารัตน์ มลุอามาตย์.  2554: 32) และเม่ือ

กลุ่มประสบความสําเร็จก็จะทําให้นักเรียนมีความเข้าใจว่าตนเองมีความสามารถท่ีจะช่วยให้กลุ่ม

ประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกับคนอ่ืนๆ และเม่ือนักเรียนตระหนักถึงคณุค่าของตนเองแล้วก็จะมี

ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ได้พึ่งพาความสามารถของกันและกัน ทุกคนในกลุ่มต้องมีความ

รับผิดชอบในตวัเองเป็นหลกั กระตุ้นให้นกัเรียนได้เข้าใจบทบาทของตนเอง  เปิดโอกาสให้นกัเรียนแต่

ละคนทํางานได้อยา่งเตม็ท่ี (ธีรวฒัน์ ผิวขม.  2554: 11) สง่ผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มมากขึน้ มี

คา่นิยมและเจตคติท่ีดีตอ่การเรียนรู้ (Nichole.  1994: 54) รวมทัง้พฒันาคณุลกัษณะของนกัเรียนให้

รู้จกัตนเองและตระหนกัในคณุคา่ของตนเอง หรือการเห็นคณุคา่ในตนเอง (Self - esteem)   

การเห็นคุณค่าในตนเองเป็นความต้องการขัน้พืน้ฐานทางจิตใจของมนุษย์ ทําให้มนุษย์

สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีคณุค่าและมีความสุข ซึ่งแต่ละบุคคลจะแสดงระดบัการเห็น

คุณค่าในตนเองท่ีแตกต่างกัน บุคคลท่ีเห็นคุณค่าในตนเองจะสามารถเผชิญความเครียดได้อย่าง

เหมาะสม ผู้ ท่ีเห็นคณุคา่ในตนเองสงูจึงมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ภูมิใจในผลสําเร็จของงาน มีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรค์ เป็นคนท่ีมีความสขุในชีวิต มีสขุภาพจิตท่ีดี  ไม่ย่อท้อตอ่อปุสรรค ซึ่งตรงข้ามกบับคุคล

ท่ีเห็นคณุคา่ในตนเองต่ําจะไม่มีความสุขในชีวิต  ขาดแรงจงูใจในการทําสิ่งตา่งๆ หรือแม้แตก่ารแสดง

พฤตกิรรมท่ีไม่พึงประสงค์ออกมา  จะรู้สึกว่าตนเองไม่เป็นท่ีรัก   รวมทัง้เกิดปัญหาสขุภาพจิตได้หลาย

อย่าง (มาลิณี จโุฑปะมา.  2553: 13-16), (ศกัรินทร์ เมืองมลู; และ ดวงหทยั กาศวิบลูย์.  2552: 29-

37) ความสําคญัของการเห็นคณุคา่ในตนเองเปรียบได้กบัการท่ีมนษุย์ต้องการอาหารและนํา้ ชีวิตไม่

อาจเจริญเติบโตและดําเนินไปอย่างมีความสุขได้  หากปราศจากการเห็นคุณค่าในตัวเอง  

ซึ่งจะสามารถผลักดันให้ก้าวหน้าและประสบความสําเร็จด้านการเรียน การอยู่ร่วมกันในสังคม  
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(อมุาพร  ตรังคสมบตัิ.  2553: 2-3) ดงันัน้ครูควรตระหนกัถึงความสําคญัและหาทางเสริมสร้างและ

พฒันาการการเห็นคณุคา่ในตนเอง เพราะการเห็นคณุคา่ในตนเองเป็นสิ่งท่ีเรียนรู้และพฒันาให้เกิดขึน้

โดยผา่นกระบวนการติดตอ่ส่ือสารระหว่างบคุคล  รูปแบบการพฒันาการเห็นคณุคา่ในตนเองสามารถ

ทําได้หลายวิธี วิธีท่ีเหมาะสมกับนกัเรียนคือการเรียนรู้ท่ีใช้กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มท่ีดีจะทําให้เกิด

การพฒันาตนเองทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ เช่น ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม การยอมรับของ

กลุม่เพ่ือน ซึง่การจดักิจกรรมกลุม่สอดคล้องกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือดงัท่ีกล่าวข้างต้น  

นอกจากนีย้งัเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียนท่ีกําลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นซึ่งอยู่ในช่วง

วยัรุ่น โดยธรรมชาตนิกัเรียนวยันีมี้การเปล่ียนแปลงมากท่ีสดุในชว่งชีวิต เพ่ือนมีอิทธิพลอย่างมากเหนือ

พ่อแม่ การได้รับการยอมรับจากเพ่ือนจึงมีความสําคัญมาก (ลักขณา สริวัฒน์. 2557: 66-67) 

เชน่เดียวกบัพรรณี ชทูยั    เจนจิต (2545: 137-138) กล่าวว่า นกัเรียนในวยันีก้ารได้รับการยอมรับจาก

กลุ่มเพ่ือนเป็นสิ่งสําคญัดงันัน้ครูควรสนบัสนุนให้นกัเรียนได้ทํากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้

นกัเรียนได้ทํางานร่วมกัน แลกเปล่ียนความคิดเห็นและรู้บทบาทหน้าท่ีของตนเองเพ่ือให้นกัเรียนเกิด

การเห็นคณุคา่ในตนเอง เพราะการเห็นคณุคา่ในตนเองสําหรับนกัเรียนเป็นสิ่งท่ีสําคญัมากเพราะจะทํา

ให้นกัเรียนกระตือรือร้น ขยนัอยากเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ  โรงเรียนจึงเป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างการเห็น

คณุคา่ในตนเองให้กบันกัเรียน (สรุางค์ โค้วตระกลู. 2552: 90)   

จากท่ีกล่าวมาแล้วจะเห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือทําให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน

ภายในกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทําให้นกัเรียนเกิดทกัษะทางสงัคม เกิดการ

เห็นคณุค่าในตนเองสงูขึน้ เพราะนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นเป็นวยัท่ีเพ่ือนเข้ามามีอิทธิพล 

การได้รับการยอมรับจากเพ่ือน จึงมีความสําคญัมากท่ีจะส่งผลตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเอง เพราะจะ

รู้สึกว่าตนเองมีความสําคญัตอ่เพ่ือนในกลุ่มและเม่ือนกัเรียนมีการเห็นคณุคา่ในตนเองสงูขึน้จะส่งผล

ให้การเรียนรู้ของนักเรียนประสบความสําเร็จ การเรียนรู้แบบร่วมมือจึงเป็นหนทางหนึ่งท่ีจะช่วย

แก้ปัญหาทางด้านการเรียนการสอนท่ีมีการแข่งขนักนัสงู ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการเห็นคณุค่าใน

ตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดันวลนรดิศ อีกทัง้ยงัสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไป

ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่การดําเนินชีวิต เพ่ือพฒันาตนเองและประเทศชาตติอ่ไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1.  เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และระดบัการเห็นคณุคา่ในตนเองของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และระดับการเห็นคุณค่าใน

ตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (กลุ่มทดลอง) กับ

นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ(กลุม่ควบคมุ)  

3.  เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 เพศชาย

และเพศหญิงท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

ความสาํคัญของการวิจัย 

1.  ผลการวิจยัครัง้นีทํ้าให้ทราบถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และระดบัการเห็น

คณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งเป็นแนวทาง

ให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ใช้ในการออกแบบและพฒันากิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือมุ่ง

พฒันาให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนสงูขึน้ 

2.  ได้แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและส่ือการสอน สาระท่ี 1 สิ่งมีชีวิตกบัการดํารงชีวิต 

บทท่ี 2 เร่ือง ระบบตา่งๆ ในร่างกายมนษุย์ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน

ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระอ่ืนๆ ได้นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างมี

ประสิทธิภาพกบันกัเรียนตอ่ไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้   เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี   2  ภาคเรียนท่ี   2    

ปีการศกึษา 2558 โรงเรียนวดันวลนรดิศ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 

ห้องเรียน รวมนกัเรียนทัง้หมด 342 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

                 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี  2     

ปีการศกึษา 2558 โรงเรียนวดันวลนรดิศ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการ

สุม่ตวัอยา่งแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 ห้องเรียนเพ่ือเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่ม

ควบคมุ ดงันี ้
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      กลุม่ทดลอง ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  1 ห้องเรียน จํานวน  50 คน 

      กลุม่ควบคมุ ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ    1 ห้องเรียน จํานวน  50 คน 

เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัย 

     เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเนือ้หารายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2 

สาระท่ี  1:  สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต บทท่ี 2 ระบบต่างๆ ในร่างกายมนษุย์  ตามหลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 

ดําเนินการวิจยัในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา  2558 เป็นระยะเวลา  18  คาบ   คาบละ 50  

นาที  ทดสอบก่อนเรียน  (Pre-test)  50 นาที   และทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 50 นาที รวม 20 คาบ 

โดยผู้ วิจยัเป็นผู้ ดําเนินการสอน 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

1.  ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 

  1.1  การจดัการเรียนรู้ 

         1.1.1  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

         1.1.2  การจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ

  1.2  เพศ 

         1.2.1  เพศชาย 

         1.2.2  เพศหญิง   

2.  ตวัแปรตาม ได้แก่ 

  2.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ซึง่แบง่ออกเป็น 5 ด้าน คือ 

            2.1.1  จํา (Remembering) 

            2.1.2  เข้าใจ (Understanding)  

            2.1.3  ประยกุต์ใช้ (Applying)  

            2.1.4  วิเคราะห์ (Analysing)  

            2.1.5  ประเมินคา่ (Evaluating)  

     2.2  การเห็นคณุคา่ในตนเอง ซึง่แบง่ออกเป็น 3 ด้าน คือ 

          2.2.1  ด้านการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

          2.2.2  ด้านการยอมรับจากเพ่ือน 

          2.2.3  ด้านความสําเร็จในงาน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  หมายถึง กระบวนการเรียนรู้

ท่ีครูจัดให้นักเรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนท่ีแตกต่างกันด้าน

ความสามารถ ความรู้ ความสนใจ ความถนดัทางการเรียน  ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4–6 คน 

ให้ทํางานร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ ความคิดเห็น ช่วยกันคิดตดัสินใจแก้ปัญหา มีความ

รับผิดชอบร่วมกนั ทัง้ในสว่นตนและสว่นรวม ในแตล่ะกลุม่นกัเรียนจะมีบทบาทชดัเจนในการเรียนรู้ ได้

ทํากิจกรรมอย่างเท่าเทียมกนั และหมนุเวียนบทบาทหน้าท่ีภายในกลุ่มได้อย่างทัว่ถึง มีปฏิสมัพนัธ์ซึ่ง

กันละกัน เกิดกระบวนการกลุ่ม ครูทําหน้าท่ีส่งเสริมสนบัสนุนให้นักเรียนลงมือปฏิบตัิในสิ่งท่ีตนเอง

สนใจ ให้สอดคล้องกับเนือ้หาสาระเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ โดยความสําเร็จของกลุ่มคือ

ความสําเร็จของสมาชิกแตล่ะคนในกลุม่  จนเกิดกระบวนการสร้างความรู้ใหมด้่วยตนเอง  

ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้เลือกรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Formal 

Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิคการตอ่ภาพ (Jigsaw) เทคนิคการแข่งขนัระหว่างกลุ่มด้วยเกม 

(Team- Games – Tournament: TGT) และเทคนิคการแบง่กลุ่มแบบกลุ่มสมัฤทธ์ิ (Student Teams  

Achievement Division: STAD) มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนเน่ืองจากเป็นเทคนิคการจดักิจกรรม

ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ร่วมมือกันคิดแก้ปัญหาร่วมกันตลอดคาบเรียน ความรับผิดชอบ กระบวนการ

ทํางาน  

1.1)  เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) สมาชิกในกลุ่มมี 3 - 6 คน สมาชิกแตล่ะคนจะรวมกนั

เป็นสมาชิกของกลุ่มบ้าน (Home group) แบง่งานและหน้าท่ีกัน จากนัน้สมาชิกแต่ละคนท่ีได้รับ

มอบหมายให้ไปศึกษาเนือ้หาเร่ืองเดียวกนัจะมารวมกนัเป็นสมาชิกกลุ่มเช่ียวชาญ (Expert group) 

แล้วสมาชิกกลุม่บ้านทกุคนกลบัมาท่ีกลุ่มของตน เร่ิมสอนและถ่ายทอดความรู้สิ่งท่ีตนไปศกึษาร่วมกบั

สมาชิกกลุ่มเช่ียวชาญจนสมาชิกแตล่ะคนเข้าใจ จากนัน้ประเมินผลเป็นรายบคุคลและนําคะแนนมา

รวมเป็นคะแนนกลุม่ 

1.2)  เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team-Games-Tournament: TGT) มีการ

จดักลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ระดบัความสามารถตา่งกนั คือ นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนสงู 1 

คน ปานกลาง 2 คนและผลการเรียนต่ํา 1 คน ครูกําหนดบทเรียนและการทํางานของกลุ่ม จากนัน้ทํา

การสอนบทเรียนแก่นักเรียนทัง้ชัน้แล้วให้กลุ่มทํางานตามกําหนด นักเรียนในกลุ่มช่วยเหลือกัน 

นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนสงูจะชว่ยและตรวจงานเพ่ือนให้ถกูต้องก่อนนําส่งครู แล้วจดักลุ่มใหม่เป็นกลุ่ม

แข่งขนัท่ีมีความสามารถเท่าๆ กนั แข่งกนัตอบปัญหา โดยจดักลุ่มใหม่ทกุสปัดาห์ ซึ่งพิจารณาจาก

ความสามารถของแตล่ะบคุคล คะแนนของกลุม่ได้จากคะแนนของสมาชิกท่ีเข้าแขง่ขนัร่วมกบักลุ่มอ่ืนๆ 

รวมกนั แล้วให้รางวลักบักลุม่ท่ีได้คะแนนสงูถึงเกณฑ์ท่ีกําหนด 
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1.3)  เทคนิคการแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ (Student Teams Achievement Divisions : STAD) มี

การจดักลุ่มเหมือน TGT แตไ่ม่มีการแข่งขนั โดยให้นกัเรียนแตล่ะคนต่างทําข้อสอบ แล้วนําคะแนน

พฒันาการหรือคะแนนท่ีดีกว่าเดิมในการสอบครัง้ก่อนของแตล่ะคนมารวมกนัเป็นคะแนนกลุ่มและให้

รางวลักลุ่มท่ีได้คะแนนมาก นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนสงูกว่าจะต้องช่วยแนะนํานกัเรียนท่ีมีผลการเรียน

ต่ํากว่า ครูควรมีใบความรู้ให้นกัเรียนสามารถศกึษาแล้วเข้าใจง่าย และมีใบงานแบบฝึกหดัท่ีมีคําถาม

ซึง่สามารถสร้างความกระจา่งชดัให้แก่นกัเรียนได้มากขึน้ 

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมี 5 ขัน้ตอน ดงันี ้ (เปรมจิตต์ ขจรภยัลาร์เซน่.  2536: 8-9) 

1.  ขัน้เตรียม ครูสอนทกัษะในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ จดัขนาดของกลุ่มนกัเรียน จะต้อง

จัดให้เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ  บอกวัตถุประสงค์ของบทเรียนและบอก

วตัถปุระสงค์ของการทํางานร่วมกนั 

2. ขัน้สอน ครูสอนเนือ้หาหรือบทเรียนใหม่ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมแล้วให้งาน

ตา่งๆ หรืออธิบายภาระงานท่ีต้องทําให้ชดัเจน 

3. ขัน้ทํางานกลุ่ม นกัเรียนเรียนรู้กันเป็นกลุ่มย่อย แต่ละคนมีบทบาทหน้าท่ีของตนช่วยกัน

แก้ปัญหา อภิปราย และแลกเปล่ียนความคดิเห็น เพ่ือหาคําตอบท่ีดีท่ีสดุ 

4.  ขัน้ตรวจสอบผลงานและทดสอบ 

     4.1  ตรวจผลงาน (กลุ่มและ/หรือรายบคุคล) ถ้าเป็นงานกลุ่มสมาชิกในกลุ่มเซ็นช่ือใน

ผลงานท่ีส่ง ครูอาจประเมินด้วยการหยิบผลงานของกลุ่มขึน้มาแล้วถามสมาชิกกลุ่มคนใดคนหนึ่ง

เก่ียวกบังานชิน้นัน้   

     4.2  ครูทดสอบนกัเรียนเป็นรายบคุคลโดยไม่มีการช่วยเหลือกนั และเม่ือครูตรวจผลการ

สอบแล้วจะคํานวณคะแนนเฉล่ียของกลุ่มให้นักเรียนทราบโดยเป็นคะแนนของนกัเรียนแต่ละคนใน

กลุม่ 

5.  ขัน้สรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุ่ม ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน และ

ประเมินผลการทํางานกลุ่ม โดยอภิปรายถึงผลงานของนกัเรียน และวิธีการทํางานของนกัเรียน รวมถึง

วิธีการปรับปรุงการทํางานของกลุม่ด้วย 

2.  การจัดการเรียนรู้แบบปกติ (Traditional Learning) หมายถึง ขัน้ตอนการจดัการเรียน

การสอนตามคูมื่อครูในห้องเรียนปกตท่ีิครูใช้สอนในกลุม่ควบคมุ ซึง่มีลําดบัขัน้ตอนการสอน ดงันี ้

     2.1  ขัน้นําเข้าสู่บทเรียน เป็นขัน้ท่ีครูจูงใจให้นกัเรียนเกิดความสนใจในบทเรียนท่ีครูเร้า

ความสนใจของนักเรียน โดยการใช้วัสดอุุปกรณ์ในการเรียน การตัง้คําถาม หรือสนทนาโต้ตอบกับ

นกัเรียน 
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     2.2  ขัน้สอน เป็นขัน้ท่ีครูสอนตามเนือ้หาและจดุประสงค์ท่ีต้องการโดยใช้ส่ือการสอนตา่งๆ 

ประกอบการสอน เชน่ ส่ือวีดทิศัน์ เอกสาร ฯลฯ 

     2.3  ขัน้สรุป เป็นขัน้ท่ีครูชีนํ้าให้นกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้ท่ีได้จากบทเรียนในคาบเวลานัน้ 

กิจกรรมท่ีชีนํ้าให้นกัเรียนสรุปบทเรียน เชน่ การใช้คําถาม การอภิปราย เป็นต้น 

     2.4  ขัน้ประเมินผล  เป็นขัน้ท่ีครูทดสอบความรู้ของนกัเรียนในบทเรียนท่ีผ่านมา โดยใช้การ

ประเมินผลในลกัษณะตา่งๆ เชน่ การสอบถาม การทําแบบฝึกหดั เป็นต้น 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (Science Learning Achievement) 

หมายถึง คุณลกัษณะท่ีเก่ียวกับความรู้ความสามารถของบุคคลท่ีเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้านต่างๆ  

อนัเป็นผลจากการเรียนการสอน และประสบการณ์เรียนรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรม หรือความสามารถใน

การเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 บทท่ี 2 เร่ือง ระบบตา่งๆ ในร่างกายมนษุย์ ซึ่ง

ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ย่อย ได้แก่  ระบบย่อยอาหาร ระบบหมนุเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบ

ขบัถ่าย ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม และระบบสืบพนัธุ์  ซึ่งพิจารณาจากคะแนนการตอบ

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชนิดเลือกตอบท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ ท่ีมีตวัเลือก 4 ตวัเลือก จํานวน 

40 ข้อ ลกัษณะของแบบทดสอบจะวดัความสามารถด้านตา่งๆ 5 ด้าน ดงันี ้

1.  จํา  (Remembering)   หมายถึง   ความสามารถในการระลกึได้ แสดงรายการ 

ได้ บอกได้ ระบ ุบอกช่ือได้  ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนสามารถบอกความหมายของทฤษฏีได้ 

2.  เข้าใจ   (Understanding)   หมายถึง   ความสามารถในการแปลความหมาย 

ยกตวัอยา่ง สรุป อ้างอิง ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนสามารถอธิบายแนวคดิของทฤษฎีได้ 

3.  ประยกุต์ใช้   (Applying) หมายถึง  ความสามารถในการนําไปใช้ ประยกุต์ใช้  

แก้ไขปัญหา ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนสามารถใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้ 

4.  วิเคราะห์  (Analysing)  หมายถึง   ความสามารถในการเปรียบเทียบ   อธิบาย 

ลกัษณะการจดัการ ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนสามารถบอกความแตกตา่งระหวา่ง 2 ทฤษฎีได้ 

5.  ประเมินคา่ (Evaluating)  หมายถึง   ความสามารถในการตรวจสอบ   วิจารณ์ 

ตดัสิน ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนสามารถตดัสินคณุคา่ของทฤษฎีได้ 

 เกณฑ์ในการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี

ท่ี 2 คะแนนขัน้ต่ําท่ีจะยอมรับว่านกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ผ่านเกณฑ์ ได้

จากแบบทดสอบหลงัเรียนแล้วนําคะแนนเฉล่ียคิดเป็นร้อยละเทียบกบัเกณฑ์  โดยงานวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยั

ได้กําหนดเกณฑ์ร้อยละ 65 ขึน้ไปของคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกําหนดของสํานกังาน

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2553: 22)  
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4.  การเหน็คุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) หมายถึง  ความรู้สกึของบคุคลท่ีมีความเช่ือมัน่

ในตนเอง เช่ือว่าตนเองมีคณุค่า มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญในการกระทําภารกิจต่างๆ มี

ความพอใจในตนเอง เกิดจากการยอมรับของบุคคลอ่ืน สามารถดจูากการตอบสนองของคนรอบข้าง 

หรือจากการประเมินความสามารถและการประสบความสําเร็จในการทํางาน สามารถกระทําสิ่งตา่งๆ 

ในชีวิตได้ การวดัการเห็นคณุค่าในตนเอง โดยการตอบแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองโดยลกัษณะ

ของแบบวดัเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) จะแบ่งแบบวดัการเห็นคณุค่าใน

ตนเองออกเป็น 3 ด้าน  ด้านละ 20 ข้อ ดงันี ้(วิภาวี วงศ์อนนัต์นนท์.  2552: 111) 

      1. ด้านการเห็นคณุค่าในตนเอง  หมายถึง การตดัสินคณุค่าของตนเองตามความรู้สึก 

ทศันคติท่ีมีต่อตนเองเก่ียวข้องกับความสามารถ การยอมรับนบัถือตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง 

การพึง่ตนเอง  คดิวา่ตนเองมีคณุคา่ ตลอดจนการได้รับการยอมรับจากครอบครัวและสงัคม  

      2. ด้านการยอมรับจากเพ่ือน  หมายถึง ลกัษณะทางสงัคมท่ีเพ่ือนให้การยอมรับว่าเป็น

สว่นหนึง่ของกลุม่ ซึ่งสามารถเข้ากบัเพ่ือนได้โดยไม่มีการขดัแย้งซึ่งกนัและกนั เป็นท่ีช่ืนชอบ ได้รับการ

ยอมรับ การท่ีเพ่ือนมองเห็นว่าตวัเรามีคณุคา่มีความหมายเป็นท่ีต้องการของเพ่ือนๆ ในกลุ่ม เพ่ือนให้

ความสําคญั ให้ความรัก เอาใจใส่จากเพ่ือน ไม่ถกูทอดทิง้ ได้รับการสนบัสนุนจากเพ่ือน รวมถึงเพ่ือน

ยอมรับความคดิเห็นท่ีเราแสดงออกได้  

      3. ด้านความสําเร็จในงาน หมายถึง การท่ีตนเองทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตาม

เป้าหมาย หรือบรรลตุามเกณฑ์ท่ีกําหนด มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

สิ่งใหม่ๆ  มีความพึงพอใจ ภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง ได้รับความเช่ือถือจากกลุ่มเพ่ือน และมี

ความมุง่มัน่ท่ีจะทํางานนัน้ให้ประสบความสําเร็จ  

    

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัยครัง้นี ้ได้จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องเก่ียวกับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้ วิจยัมุ่งศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการเห็น

คณุค่าในตนเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Formal Cooperative 

Learning) ตามแนวคิดของจอห์นสนั และ จอห์นสนั โดยเลือกใช้เทคนิคการตอ่ภาพ (Jigsaw) เทคนิค

แบง่กลุ่มสมัฤทธ์ิ (Student Teams  Achievement Division: STAD) และเทคนิคการแข่งขนัระหว่าง

กลุ่มด้วยเกม (Team- Games – Tournament: TGT)  การวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองโดยวดัจากแบบ

วดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง ซึง่วดัทัง้หมด 3 ด้าน คือ ด้านการเห็นคณุคา่ในตนเอง ด้านการยอมรับจาก

เพ่ือน และด้านความสําเร็จในงาน  
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การศกึษาค้นคว้าในครัง้นี ้ตวัแปรอิสระคือ การจดัการเรียนรู้ ซึ่งมี 2 วิธีคือ การจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือ การจดัการเรียนรู้แบบปกติ และเพศ เพ่ือศึกษาตวัแปรตาม คือ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตร์ และการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดันวลนรดศิ 

จากแนวคดิดงักลา่วผู้ วิจยัจงึได้นําเสนอเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

 ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

สมมตฐิานของการวิจัย 

1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนและสงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนด (ร้อยละ 65) 

 2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

3.  การเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน และอยูใ่นระดบัดี 

4.  การเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือมีการเห็นคณุคา่ในตนเองสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

5.  การเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 เพศชายและเพศหญิงท่ีได้รับ

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีการเห็นคณุคา่ในตนเองแตกตา่งกนั 

 

1.  การจดัการเรียนรู้ 

     1.1  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ    

     1.2  การจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ

2.  เพศ 

     2.1  เพศชาย 

     2.2  เพศหญิง 
 

1.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

2.  การเห็นคณุคา่ในตนเอง 
 



บทที่ 2  

เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยนําเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้

1.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

     1.1  ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

     1.2  ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

     1.3  ลกัษณะสําคญัของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

     1.4  ประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

     1.5  องค์ประกอบของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

     1.6  ประเภทของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

     1.7  ขัน้ตอนในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

     1.8  บทบาทของครูและนกัเรียนในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 2.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

      2.1  ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

3.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

     3.1  ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

     3.2  จดุประสงค์ของการวดัผลประเมินผลวิทยาศาสตร์ 

     3.3  แนวทางในการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

     3.4  การประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

4.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

     4.1  ความหมายของการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

     4.2  ความสําคญัของการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

     4.3  แนวคดิและทฤษฏีของการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

     4.4  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเอง 

     4.5  พฒันาการของการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

     4.6  ลกัษณะของเดก็ท่ีเห็นคณุคา่ในตนเอง 

     4.7  แนวทางพฒันาและสร้างเสริมการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

     4.8  การวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง 
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5.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

     5.1  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

     5.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

 

1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งท่ีเน้นนกัเรียนเป็น

ศูนย์กลาง ช่วยให้นักเรียนเห็นคุณค่าในความแตกต่างระหว่างบุคคล เคารพความคิดเห็นและ

ความสามารถของผู้ อ่ืนท่ีแตกต่างจากตน ตลอดจนการรู้จักช่วยเหลือเอือ้เฟื้อคนอ่ืน (สถาพร ดีย่ิง.  

2548: 34-35)   การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือจดัให้นักเรียนลงมือปฏิบตัิงานเป็นกลุ่มย่อยๆ เพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนแตล่ะคน และสนบัสนนุให้มีการช่วยเหลือจนบรรลผุลตาม

เป้าหมาย ซึ่งหลักการดงักล่าวสอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการการเรียนการสอนของหลักสูตร

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง ในการจดัการเรียนรู้ต้องเปิด

โอกาสให้นกัเรียนทํางานเป็นทีมให้มากท่ีสดุเพ่ือพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ การทํางานร่วมกนัด้วย

ความสขุและสร้างสรรค์  

เหตผุลท่ีมีการนําวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้เน่ืองจากเหตผุลสําคญั  3  ประการ  (สมุณฑา  

พรหมบญุ; และ อรพรรณ พรสีมา.  2540: 29) คือ 

 1)  การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการสร้างความเข้มแข็งทางสงัคม นกัเรียนจะได้รับการฝึกฝน

ทกัษะทางสงัคม ทกุคนต้องมีบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ ต้องร่วมมือกนั มีการจดัการ เพ่ือให้เกิด

ความสําเร็จในกลุม่ เกือ้กูล เอือ้อาทรตอ่กนั นกัเรียนได้ฝึกการเป็นผู้ นํา ผู้ตาม ตลอดจนการเป็นผู้ ให้    

มีความเสียสละ อดทนตอ่สิ่งตา่งๆ ซึง่เป็นการเตรียมการเพ่ือเผชิญกบัชีวิตจริง 

 2)  การเรียนรู้แบบร่วมมือเน้นให้นักเรียนสร้างสรรค์องค์ความรู้ เพ่ือให้สอดคล้องกับความ

เปล่ียนแปลงทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีสมยัใหม่ นกัเรียนสามารถคิดค้นรูปแบบการเรียนรู้ ซึ่งแต่

ละคนมีอิสระท่ีจะคิดค้นรูปแบบให้เป็นของตน การจดัการเรียนการสอนจึงเป็นการฝึกให้นกัเรียนมี

ทกัษะด้านการวิเคราะห์ ยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รู้จกัศกึษาค้นคว้าและใช้แหล่งข้อมูล

ได้สอดคล้องกบัความต้องการของตวัเองมากท่ีสดุ 

 3)  การเรียนรู้แบบร่วมมือ เน้นการฝึกการทํางานในรูปแบบของกระบวนการกลุ่ม โดยยึดหลกั

วา่ความสําเร็จของกลุ่ม คือความสําเร็จของสมาชิกทกุคน สมาชิกในกลุ่มจะต้องฝึกการทํางานร่วมกนั 

แบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบและให้ความชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั ฝึกวินยัในการทํางาน ฝึกการยอมรับซึ่งกนั

และกนัเพ่ือให้มีความสขุกบัการทํางานร่วมกนั 
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ซึง่รายละเอียดในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบด้วยรายละเอียดดงัหวัข้อตอ่ไปนี ้ 

1.1  ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

      พิมพ์พนัธ์ เดชะคปุต์ (2544: 6)    ได้ให้ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ 

ว่า เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นสําคญั นักเรียนอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ มีกระบวนการ

ทํางานเป็นกลุ่ม ทุกคนร่วมมือกนั นกัเรียนทกุคนในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกันมีบทบาทชดัเจน

ในการเรียน หรือการทํากิจกรรมอย่างเท่าเทียมกัน และหมนุเวียนบทบาทหน้าท่ีกนัภายในกลุ่มอย่าง

ทัว่ถึง มีปฏิสมัพันธ์ซึ่งกันและกัน ได้พฒันาทกัษะความร่วมมือในการทํางานกลุ่ม นักเรียนในกลุ่มมี

ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบผลงานร่วมกนั ขณะเดียวกนัก็ต้องร่วมกนัรับผิดชอบการ

เรียนและการทํางานทกุขัน้ตอนของสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งนกัเรียนจะบรรลเุป้าหมายของการจดัการเรียนรู้

ได้ก็ตอ่เม่ือสมาชิกทกุคนในกลุม่บรรลเุป้าหมายเช่นเดียวกนั ดงันัน้ นกัเรียนทกุคนต้องช่วยเหลือพึ่งพา

กนัเพ่ือให้ทกุคนในกลุม่ประสบความสําเร็จและบรรลเุป้าหมายร่วมกนั 

      สถาพร ดีย่ิง (2548: 36-37) ได้ให้ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือไว้ว่า เป็นการ

จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียนทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่ขนาดเล็ก นกัเรียนได้ร่วมมือกนัทํางาน มีการ

ชว่ยเหลือพึง่พาซึง่กนัและกนัภายในกลุ่ม มีการแบง่ความรับผิดชอบของนกัเรียนแตล่ะคน ผลงานของ

กลุ่มขึน้อยู่กับผลงานสมาชิกแต่ละคน สมาชิกในกลุ่มมีความแตกต่างกันด้านความสามารถ ความรู้ 

ความสนใจ ความถนดัทางการเรียน เพศ เชือ้ชาตแิละวฒันธรรม การจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วย

วิธีการเรียนแบบร่วมมือนอกจากช่วยให้ผู้ เ รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ ยังช่วยพัฒนา

คณุลักษณะด้านมนุษย์สมัพันธ์ ความรับผิดชอบ ความเป็นผู้ นํา บุคลิกภาพและเจตคติท่ีดีต่อวิชาท่ี

เรียนด้วย 

      ทิศนา แขมมณี (2552: 105) ได้สรุปลกัษณะของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่า การ

เรียนรู้แบบร่วมมือทุกรูปแบบต่างก็มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีต้องพึ่งพาและเกือ้กูลกัน สมาชิกกลุ่มมีการ

ปรึกษาหารือและปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด สมาชิกทุกคนมีบทบาทหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ และ

สามารถตรวจสอบได้ สมาชิกกลุ่มต้องใช้ทกัษะการทํางานกลุ่ม และการสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลในการ

ทํางานหรือการเรียนรู้ร่วมกนั 

      ศรารัตน์ มลุอามาตย์ (2554: 11) ได้ให้ความหมายการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่า 

เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ียึดนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง นกัเรียนมีความสามารถแตกตา่งกัน

โดยการแบง่นกัเรียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ในการเรียนร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ยอมรับฟัง

ความคดิเห็นของบคุคลอ่ืน มีการชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั ซึง่นกัเรียนจะบรรลเุป้าหมายของการเรียนรู้ได้

ก็ต่อเม่ือสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่มไปถึงเป้าหมายเช่นเดียวกัน ความสําเร็จของตนเองก็คือความสําเร็จ

ของกลุม่ด้วย 
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       สมศกัดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2554: 3) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ว่า   

เป็นวิธีการเรียนท่ีมีการจัดกลุ่มการทํางานเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนแรงจูงใจทางการเรียน   

การเรียนรู้แบบร่วมมือไม่ใช่วิธีการจดันกัเรียนเข้ากลุ่มรวมกนัแบบธรรมดา แตเ่ป็นการรวมกลุ่มอย่างมี

โครงสร้างชดัเจน กล่าวคือ สมาชิกแต่ละคนในทีมจะมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกันในการเรียนรู้ และสมาชิกทุก

คนได้รับการกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจเพ่ือท่ีจะช่วยเหลือและเพิ่มพูนการเรียนรู้ของสมาชิกในทีม ดงันัน้

การจดันกัเรียนเข้ากลุ่มทํางานทัว่ๆ ไปจึงอาจไม่ใช่การเรียนแบบร่วมมือเพราะมกัพบว่านกัเรียนท่ีเก่ง

เทา่นัน้จะเป็นผู้จดัการให้เกิดผลงานในทีม สมาชิกอ่ืนๆ อาจไมมี่โอกาสในการแสดงออกซึง่การเรียนรู้ 

       สคุนธ์ สินธพานนท์; และคณะ (2554: 22) ได้ให้ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือไว้วา่ เป็นวิธีการสอนท่ีมีการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสง่เสริมให้นกัเรียนได้เรียนรู้ร่วมกนั เน้นการ

สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ท่ีมี

ความสามารถแตกตา่งกนั สง่เสริมนกัเรียนให้รู้จกัช่วยเหลือกนั คนท่ีมีผลการเรียนสงูจะช่วยเหลือคนท่ี

มีผลการเรียนต่ํากว่า สมาชิกในกลุ่มจะต้องร่วมกนัรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิกทกุคนใน

กลุม่ เพราะยดึตามแนวคดิท่ีวา่ ความสําเร็จของสมาชิกทกุคนจะรวมเป็นความสําเร็จของกลุม่ 

       เอเรด์ (สถาพร ดีย่ิง.  2548: 37; อ้างอิงจาก  Arends.  1994. Learning to Teach.  pp. 

28) กล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือเป็นรูปแบบการเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม

เล็ก โดยสมาชิกในกลุ่มมีความแตกต่างกนัทัง้ระดบัความสามารถ เพศ วัฒนธรรม มีเป้าหมายการ

ทํางานร่วมกนั ได้รับรางวลัหรือความสําเร็จร่วมกนั 

       เดวิดสนั (สถาพร ดีย่ิง.  2548: 36; อ้างอิงจาก Davidson.  1990. Cooperative 

Learning in Mathematics: A Handbook for Teachers.  pp. 8–9) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ

เป็นการเรียนการสอนท่ีมีการทํางานเป็นกลุ่ม โดยการอภิปรายแก้ปัญหาต่อเติมงานให้สมบูรณ์           

มีปฏิสมัพนัธ์กนัเป็นกลุ่มเล็กๆ แบบหนัหน้าเข้าหากัน บรรยากาศมีความร่วมมือ มีการสอนทกัษะการ

ร่วมมือกนัในกลุม่ มีการชว่ยเหลือพึง่พาซึง่กนัและกนัภายในกลุม่ สมาชิกในกลุม่มีความรับผิดชอบเป็น

รายบคุคล โดยสมาชิกในกลุม่มีลกัษณะแตกตา่งกนัด้านความสามารถ ความถนดั ความสนใจทางการ

เรียน เพศและเชือ้ชาต ิ

       ลาง และคณะ (สถาพร ดีย่ิง. 2548: 37; อ้างอิงจาก Lang; & others.  1994. Teaching: 

Strategies and methods for Student Centred Instruction.  pp. 334) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเป็นการแบง่นกัเรียนในห้องเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความแตกตา่ง ทํางานท่ี

ได้รับมอบหมายหรืองานท่ีกลุม่เลือกด้วยความสมคัรใจ โดยใช้การตดิตอ่ส่ือสาร มีสมัพนัธภาพระหว่าง

บคุคลและฝึกทกัษะการทํางานกลุม่ เรียนรู้ผ่านเทคนิคตา่งๆ ครูเป็นผู้สงัเกตการณ์การทํางานกลุ่มและ

ให้รางวลัเป็นกลุม่ 
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       จอห์นสนั และจอห์นสนั (วิชชุตา อ้วนศรีเมือง.  2554: 12; อ้างอิงจาก Johnson; & 

Johnson.  1994. Joining Together Group Theory and Group Skills.  pp. 5) กล่าวว่า การสอน

โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการสอนท่ีจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้กบันกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ

ประมาณ 3 - 5 คน โดยท่ีสมาชิกในกลุ่มมีความแตกตา่งกนัด้านเพศ  เชือ้ชาติ ความสามารถทางการ

เรียน ฯลฯ นกัเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั รับผิดชอบการทํางานของสมาชิก

แตล่ะคนในกลุม่ร่วมกนั  

       เคลย์ (ธีรวฒัน์ ผิวขม. 2554: 10; อ้างอิงจาก Kley. 1991. Cooperative Learning: And 

How to make it Happen in your Classroom.  pp. 10) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

หมายถึง การท่ีนกัเรียนร่วมมือกันทํางานเพ่ือให้ประสบความสําเร็จร่วมกัน  โดยท่ีนักเรียนแต่ละคน

ภายในกลุ่มรับผิดชอบงานของตน มีการตรวจสอบและนําผลการทํางานเสนอต่อกลุ่ม กลุ่มจะต้องทํา

หน้าท่ีช่วยเหลือกัน เม่ือใครอ่อนด้านใด คนท่ีถนัดจะเข้ามาช่วยด้านนัน้เพ่ือให้กลุ่มเข้มแข็งขึน้           

แตน่กัเรียนต้องตระหนกัวา่ ไมมี่ใครช่วยเหลือใครได้มากนกัในการทํางาน ดงันัน้ ทกุคนต้องรับผิดชอบ

ตนเองเป็นหลกั และในการทํางานของกลุ่มจะมีการให้รางวลัตอบแทนเป็นกลุ่ม แทนการให้รางวลัเป็น

รายบุคคล การเรียนรู้แบบนีน้กัเรียนต้องมีทกัษะทางสงัคม รู้จกัติดต่อส่ือสารและแก้ไขปัญหาในการ

ทํางานร่วมกัน ครูต้องกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจบทบาทของตนเอง ในการช่วยเหลือให้กลุ่มเกิดการ

เปล่ียนแปลง และทํางานร่วมกันได้ เปิดโอกาสให้นกัเรียนแต่ละคนทํางานได้อย่างเต็มท่ี ครูต้องสร้าง

ความมัน่ใจวา่ นกัเรียนทกุคนในกลุม่จะประสบความสําเร็จในการทํางานได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  

     อาทซท์และนิวแมน (รัชนี ทาเหล็ก. 2556: 9; อ้างอิงจาก  Artzt; & Newman.  1990. 

Cooperative Learning.  pp. 448-449) ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า เป็นแนวทางในการ

เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ สมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องระลึกเสมอว่า ทกุคนมีความสําคญัท่ีจะช่วยให้

กลุม่ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลว ดงันัน้สมาชิกในกลุม่ต้องช่วยเหลือกนัในการแก้ปัญหาการเรียนรู้

ร่วมกัน ครูมีหน้าท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ ชีแ้นะแหล่งข้อมูลและจัดหาส่ืออุปกรณ์ ให้นักเรียนได้ใช้

ความสามารถในการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี 

      จากความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สรุปได้ว่าการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ท่ีครูจดัให้นกัเรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบง่กลุ่ม

นักเรียนท่ีมีความแตกต่างกันด้านความสามารถ ด้านความรู้ ความสนใจ ความถนัดทางการเรียน  

ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 4 – 6 คน ให้ทํางานร่วมกนั มีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น ช่วยเหลือพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกัน ช่วยกันคิดตดัสินใจแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบ

ร่วมกนั ทัง้ในส่วนตนและส่วนรวม ในแตล่ะกลุ่มนกัเรียนมีบทบาทชดัเจนในการเรียนรู้ ได้ทํากิจกรรม

อย่างเท่าเทียมกัน และหมุนเวียนบทบาทหน้าท่ีภายในกลุ่มได้อย่างทั่วถึง มีปฏิสมัพนัธ์ซึ่งกันละกัน  
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เกิดกระบวนการกลุ่ม ครูทําหน้าท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติในสิ่งท่ีตนเองสนใจ          

ให้สอดคล้องกบัเนือ้หาสาระเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้ จนเกิดกระบวนการสร้างความรู้ใหม่ด้วย

ตนเอง โดยความสําเร็จของกลุม่คือความสําเร็จของสมาชิกแตล่ะคนในกลุม่ 

1.2 ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

     ทิศนา แขมณี (2552: 98) กล่าวถึงทฤษฏีการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Theory of 

Cooperative or Collaborative Learning) ไว้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือคือการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดย

มีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกตา่งกนัประมาณ 3 - 6 คน ช่วยกนัเรียนรู้เพ่ือไปสู่เป้าหมายของ

กลุ่ม นกัการศึกษาคนสําคญัท่ีเผยแพร่แนวคิดของการเรียนรู้แบบนีคื้อ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอห์น

สนั (David Johnson) และรอเจอร์ จอห์สนั (Roger Johnson) กลา่วว่า ในการจดัการเรียนการสอน

โดยทั่วไปมักจะไม่ให้ความสนใจเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน  ส่วนใหญ่มักจะมุ่งไปท่ี

ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูกับนกัเรียน หรือระหว่างนกัเรียนกับบทเรียน ความสมัพนัธ์ระหว่างนกัเรียนเป็น

มิติท่ีมกัจะถูกละเลยหรือมองข้ามไปทัง้ๆ ท่ีมีผลการวิจยัชีช้ดัเจนว่า ความรู้สึกของนกัเรียนต่อตนเอง 

ตอ่โรงเรียน ครูและเพ่ือนร่วมชัน้มีผลตอ่การเรียนรู้เป็นอย่างมาก จอห์นสนัและจอห์นสนั (Johnson; & 

Johnson. 1994: 31-32) กลา่ววา่ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนมี 3 ลกัษณะคือ  

            1.  ลกัษณะแข่งขนัในการเรียนรู้ นกัเรียนแตล่ะคนจะพยายามเรียนรู้ให้ได้ดีกว่าคน

อ่ืน เพ่ือให้ได้คะแนนท่ีดี ได้รับการยกยอ่ง หรือได้รับการตอบแทนในลกัษณะตา่งๆ 

            2.  ลกัษณะตา่งคนตา่งเรียน รับผิดชอบตวัเองให้เกิดการเรียนรู้ ไมยุ่ง่เก่ียวกบัผู้ อ่ืน  

            3. ลักษณะร่วมมือ คือ แต่ละคนต่างรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง และใน

ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยให้สมาชิกคนอ่ืนเรียนรู้ด้วย จอห์นสันและจอห์นสนัชีใ้ห้เห็นว่า การจัดการ

เรียนรู้ในปัจจบุนัมกัส่งเสริมการเรียนรู้แบบแข่งขนั ซึ่งอาจมีผลทําให้นกัเรียนเคยชินตอ่การแข่งขนัเพ่ือ

แยง่ชิงผลประโยชน์มากกวา่การร่วมมือกนัแก้ปัญหา อย่างไรก็ตาม ควรให้โอกาสนกัเรียนได้เรียนทัง้ 3 

ลกัษณะ โดยรู้จกัใช้ลกัษณะการเรียนรู้อยา่งเหมาะสมกบัสภาพการณ์ เพราะในชีวิตประจําวนันกัเรียน

ต้องเผชิญสถานการณ์ท่ีมีทัง้ 3 ลกัษณะ  แตเ่น่ืองจากการศกึษาปัจจบุนัมีการส่งเสริมการเรียนรู้แบบ

แข่งขนัและแบบรายบคุคลอยู่แล้ว จึงจําเป็นต้องหนัมาส่งเสริมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งสามารถช่วย

ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี รวมทัง้การเรียนรู้ทกัษะทางสงัคมและการทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนซึ่งเป็น

ทกัษะท่ีจําเป็นอยา่งย่ิงในการดํารงชีวิตด้วย 

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องมีทฤษฏีเข้ามาเก่ียวข้อง ซึ่งครูจะต้องนํา

ทฤษฏีต่างๆ เหล่านีม้าช่วยในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพตามท่ีสลาวิน       

(วินรัุกษ์ สขุสําราญ. 2553: 10;  อ้างอิงจาก Slavin.  1995.  Cooperative Learning: Theory, 
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Research, and Practice.  pp. 16-19) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือทําให้นกัเรียนเรียนได้

ดีกวา่การเรียนแบบกลุม่เดมิ ซึง่มีทฤษฏีดงัตอ่ไปนี ้

1) ทฤษฏีแรงจูงใจ (Motivation Theory) เป็นเทคนิคจงูใจในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

โดยเน้นรางวลัเป็นโครงสร้างและเป้าหมายในการปฏิบตัิท่ีมีลกัษณะเฉพาะ 3 อย่าง คือ การร่วมมือกนั

ปรับปรุงเป้าหมายเฉพาะบคุคล การแขง่ขนัการกําหนดเป้าหมายรายบคุคล และความสมัพนัธ์ระหว่าง

บคุคลท่ีใช้ความพยายามไปสู่เป้าหมาย การใช้เทคนิคแรงจงูใจทําให้สมาชิกบรรลเุป้าหมายซึ่งทําให้

กลุ่มประสบความสําเร็จด้วย นอกจากนีทํ้าให้สมาชิกต้องระลึกเสมอว่าทําอย่างไรให้กลุ่มประสบ

ความสําเร็จ ซึ่งมีความสําคญัมาก การเสริมกําลงัใจกลุ่มด้วยการให้สมาชิกทํางานเต็มความสามารถ 

ทําให้การปฏิบตังิานบรรลตุามเป้าหมายและสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคล และผลตอบแทนท่ีกลุ่ม

ได้รับยงัเป็นการเสริมแรงทางสงัคมด้วย  

อารี พนัธ์มณี  (2540: 13) อธิบายวา่หลกัในการสร้างแรงจงูใจในการเรียน มีดงันี ้

  1.1) การชมเชยและการตําหนิ ทัง้การชมเชยและการตําหนิมีผลต่อการเรียนรู้ของ

นกัเรียนทัง้สองอยา่ง จากการพิจารณาโดยละเอียดเก่ียวกบัอิทธิพลการชมเชยและการตําหนิปรากฏว่า

โดยทัว่ไปแล้วการชมเชยจะได้ผลดีกวา่การตําหนิบ้างเล็กน้อย นกัเรียนท่ีมีอายมุากกว่าชอบการชมเชย

มากกวา่การตําหนิ สว่นนกัเรียนท่ีเรียนรู้เม่ือถกูตําหนิจะมีความพยายามมากกวา่ได้รับคําชมเชย 

  1.2) การทดสอบบ่อยครัง้ คะแนนจากกการทดสอบจะเป็นสิ่งจูงใจ มีความหมาย

ต่อนกัเรียนเป็นอย่างมาก การสอบบ่อยครัง้จะเป็นการช่วยกระตุ้นให้นกัเรียนสนใจการเรียนมากขึน้

อยา่งตอ่เน่ืองและสม่ําเสมอ 

  1.3) การค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ครูควรส่งเสริมให้นกัเรียนได้ศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง ด้วยการเสนอแนะ หรือกําหนดหัวข้อท่ีจะทําให้นักเรียนสนใจใคร่รู้ เพ่ือให้นักเรียนได้

ค้นคว้าเพิ่มเติม การกําหนดหวัข้อต้องคํานึงอย่าให้ยากเกินความสามารถ หรือต้องใช้เวลานานเกินไป 

เพราะจะทําให้นกัเรียนเบ่ือหนา่ยและหมดความสนใจ 

  1.4) วิธีการท่ีแปลกใหม่ ควรหาวิธีการท่ีแปลกใหม่ เพ่ือเร้าความสนใจ โดยใช้

วิธีการใหม่ ซึ่งนกัเรียนไม่คาดคิด หรือมีประสบการณ์มาก่อน เช่น การให้นกัเรียนร่วมกันวางแผนการ

ประเมินผลการเรียนการสอน ให้นักเรียนช่วยกันคิดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งแปลกไปกว่าท่ีเคยทํา วิธีการ

แปลกใหมจ่ะชว่ยให้นกัเรียนเกิดความสนใจ และมีแรงจงูใจในการเรียน 

  1.5) ตัง้รางวลัสําหรับงานท่ีมอบหมาย ครูควรตัง้รางวลัไว้ลว่งหน้า ในงานท่ีนกัเรียน

ทําสําเร็จ เพ่ือยัว่ยุให้นกัเรียนพยายามมากย่ิงขึน้ ครูควรพยายามให้เด็กมีโอกาสได้รับแรงเสริมอย่าง

ทัว่ถึงกนั ไมค่วรเน้นเฉพาะผู้ชนะการแขง่ขนัเทา่นัน้ แตอ่าจให้รางวลัในการแขง่ขนักบัตนเองก็ได้ 
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  1.6) ตวัอย่างจากสิ่งท่ีนักเรียนคุ้นเคยและคาดไม่ถึง ควรยกตวัอย่างประกอบการ

สอน ควรเป็นสิ่งท่ีนกัเรียนคุ้นเคยแล้ว เพ่ือให้นกัเรียนเข้าใจง่ายและรวดเร็วย่ิงขึน้ 

  1.7) เช่ือมโยงบทเรียนใหมก่บัสิ่งท่ีนกัเรียนเรียนรู้มาก่อน การเอาสิ่งใหม่ไปเช่ือมโยง

สมัพนัธ์กบัสิ่งท่ีเคยรู้มาก่อน จะทําให้เข้าใจง่ายและชดัเจนขึน้ ซึ่งจะทําให้นกัเรียนสนใจบทเรียนมาก

ขึน้ เพราะคาดหวงัไว้วา่จะได้นําเอาสิ่งท่ีเรียนไปใช้ประโยชน์ และเป็นพืน้ฐานในการเรียนตอ่ไป 

  1.8) เกมและการเล่นละคร การจดัการเรียนรู้ท่ีให้นกัเรียนได้ปฏิบตัิจริงจงัทัง้ในการ

เล่นเกม และการแสดงละคร ทําให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน ส่งเสริมความสัมพนัธ์

ระหวา่งนกัเรียนและชว่ยให้เข้าใจบทเรียนได้ดีย่ิงขึน้ 

2) ทฤษฏีสนามของลิเคิร์ท เลวิน (พงษ์พนัธ์ พงษ์โสภา.  2544: 113) การจดัการเรียนรู้ ครู

ควรจะหาวิธีการอย่างไรให้ตวัครูเข้าไปอยู่ในสนามชีวิตของนกัเรียน (Life Space) ซึ่งหมายความว่า 

ในขณะท่ีการจัดการเรียนรู้กําลังดําเนินอยู่นัน้ในใจของนักเรียนจะมีแต่ครูและบทเรียนท่ีเรียนอยู่ใน

ขณะนัน้เท่านัน้ นอกจากนีย้ังส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียน 

เพราะนกัเรียนแตล่ะคนจะแสดงพฤติกรรมไปตามสิ่งท่ีรับรู้ ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ความคิดนีจ้ะ

นําไปสู่การจดัการเรียนรู้   โดยยึดหลกัว่าตวันกัเรียนเป็นศนูย์กลางและตรงกบัแนวคิดของทิศนา แขม

มณี (2552: 10-12) ซึง่ได้สรุปแนวคดิท่ีเก่ียวข้องกบัทฤษฏีสนามของเลวินไว้ดงันี ้

  2.1) พฤตกิรรมจะเป็นผลมาจากพลงัความสมัพนัธ์ของสมาชิกในกลุม่ 

  2.2) โครงสร้างของกลุม่จะเกิดจากการรวบรวมกลุม่ของบคุคลท่ีมีลกัษณะแตกตา่ง 

  2.3) การรวมกลุม่ต้องมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในกลุม่ โดยปฏิสมัพนัธ์ในรูปของ

การกระทํา ความรู้สกึและความคดิ 

3) ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม (วินุรักษ์ สขุสําราญ.  2553: 12-14;  อ้างอิงจาก Johnson; & 

Johnson.  1994.  Learning Together and Alone: Cooperative and Individualistic Learning. 

pp. 78) การจัดการเรียนรู้แบบให้นักเรียนร่วมมือกัน ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มในชัน้เรียน         

มีความเต็มใจท่ีจะช่วยเหลือและพึ่งพากัน  ซึ่งมิใช่เพ่ือการเรียนรู้เนือ้หาวิชาเท่านัน้ แตเ่พ่ือให้นกัเรียน

ได้รู้จกัการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่การทํางานในชีวิตจริงในภายหน้า และช่วย

ลดความขดัแย้งระหวา่งกลุม่ สงัคมท่ีตา่งเชือ้ชาต ิตา่งชนชัน้กนั 

     ดงันัน้ การจัดสภาพการณ์และเง่ือนไข เพ่ือให้นักเรียนร่วมมือกันนัน้ อาศัยทฤษฎีทาง

จิตวิทยาทางสังคมเป็นพืน้ฐาน โดยนําแนวคิดเร่ืองพลวตัในกลุ่มมาใช้ พลวตัในกลุ่มคือการศึกษา

พฤติกรรมของคนในกลุ่ม พลงัต่างๆ ในกลุ่มและการเปล่ียนแปลงต่างๆ ภายในกลุ่ม ซึ่งมีอิทธิพลต่อ

พฤตกิรรมของกลุม่ รวมถึงกระบวนการแปลความหมายของพฤติกรรมของบคุคลแตล่ะกลุ่ม โดยอาศยั

ประสบการณ์ของคนในกลุ่ม หรือจะอธิบายว่าทําไมสมาชิกในกลุ่มจึงแสดงพฤติกรรมเหล่านัน้ พลวตั
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ในกลุ่มช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการในการทํางานร่วมกัน การตดัสินใจ การวางแผนปฏิบตัิงานของ

กลุ่ม การดําเนินงานตามแผน  การเสนอแนะการประเมินผล วิธีดําเนินงานของกลุ่ม พลวตัในกลุ่มจะ

ช่วยให้บคุคลมีความคุ้นเคยกบัเร่ืองท่ีเป็นผู้ นํา การเป็นสมาชิก ซึ่งมีความจําเป็นต่อการรับผิดชอบต่อ

กลุม่ และชว่ยให้บคุคลสามารถฝึกตนเองและผู้ อ่ืนให้เป็นผู้ นํา   

4) ทฤษฎีร่วมมือกัน (วินรัุกษ์ สขุสําราญ. 2553: 14-15;  อ้างอิงจาก Johnson; & Johnson.  

1994.  Learning Together and Alone: Cooperative and Individualistic Learning. pp. 103) 

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ นอกจากจะอาศยัทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมเป็นพืน้ฐานแล้ว ยงัอาศยั

ทฤษฎีร่วมมือกนั ซึง่มีแนวคดิวา่การพึง่พากนัทางสงัคมเป็นตวักําหนดพฤตกิรรมของบคุคล  

     การพึ่งพากนัทางสงัคมจะมีขึน้เม่ือผลงานของแตล่ะบคุคลได้รับผลกระทบจากการกระทํา

ของผู้ อ่ืน ในสถานการณ์ทางสงัคม แตล่ะคนอาจร่วมมือกนัเพ่ือไปสู่เป้าหมายเดียวกัน หรือแข่งขนักัน

เพ่ือดวูา่ ใครดีท่ีสดุ การพึง่พากนัทางสงัคมจงึอาจอยูใ่นรูปแบบการร่วมมือและการแขง่ขนั 

     การจัดการเรียนรู้ท่ีมีโครงสร้างเพ่ือเป้าหมายความร่วมมือ มีประสิทธิภาพสูงกว่าการ

จดัการเรียนรู้ท่ีมีโครงสร้างเพ่ือการแข่งขนักนั (Sprinthall; Sprinthall; & Oja.  1994: 334) การร่วมมือ

จะเกิดขึน้เม่ือบคุคลอยู่ในสถานการณ์ของการพึ่งพากนัทางบวก ส่งผลให้บคุคลส่งเสริมกันและกนัให้

ประสบผลสําเร็จ และนําไปสูก่ารเพิ่มสมัฤทธ์ิทางการเรียน และสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งบคุคล 

     ลีชอร์ (ขนิษฐา กรกําแหง. 2551: 20; อ้างอิงจาก  Leechor. 1988.  How High and Low 

Achieving Student Differentially Benefit Form Working Together in Cooperative Small 

Group.  pp. 26-29) สรุปวา่การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือในกลุ่มย่อยมีการปฏิสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิด 

การทํากิจกรรมกลุ่มทําให้นกัเรียนพฒันาการเรียนรู้ทางสติปัญญาในระดบัสงูได้แก่ ทกัษะการคิด การ

แก้ปัญหา สิ่งเหลา่นีจ้ะทําให้การจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนแบบปกติ กระบวนการ

ทางสตปัิญญาท่ีเกิดขึน้ในการทํากิจกรรมกลุม่ท่ีสง่เสริมความรู้ คือ 

       1) การละลายความขัดแย้ง เม่ือมีการเข้ากลุ่มย่อยจะมีปฏิสัมพันธ์กันในขณะท่ีทํา

กิจกรรมในเร่ืองเก่ียวกบัการแก้ปัญหา เม่ือสมาชิกเสนอความคิดเห็นอาจมีการคดัค้านไม่เห็นด้วย ทํา

ให้เกิดความขดัแย้งขึน้ ต้องกลบัมาคิดทบทวนความรู้เพิ่มเติมเพ่ือนํามาปรับให้เกิดความเข้าใจ มัน่ใจ

ในคําตอบท่ีถกูต้อง เป็นการเพิ่มทกัษะการคิด ส่งผลดีตอ่การเรียนรู้ ดไูด้จากการเรียนรู้ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

เพิ่มขึน้ 

      2) เพ่ือนสอนเพ่ือน นกัเรียนทํางานร่วมกนัในกลุ่มเล็ก มีความรับผิดชอบไม่เพียงแต่การ

เรียนของตนเองเทา่นัน้ แตสํ่าหรับการเรียนในกลุ่มเพ่ือนจะต้องดีขึน้ด้วย ครูควรจะเตรียมนกัเรียนด้วย

การเตือนให้นักเรียนคํานึงถึงการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะสมาชิกในกลุ่มจะได้รับ
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ประโยชน์อย่างมากตอ่การเรียนรู้ในด้านการปฏิบตัิ ทําให้นกัเรียนได้พฒันาทกัษะในด้านการคิด และ

การแก้ปัญหาได้อยา่งดี  

จากทฤษฏีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือจําเป็นอยา่งย่ิงท่ีจะต้องมีทฤษฏีเข้ามาเก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการ

สอน เชน่ ทฤษฏีแรงจงูใจ เป็นทฤษฏีท่ีมีความสําคญัสําหรับการจดัการเรียนรู้ การเรียนรู้จะได้ผลดีต้อง

จูงใจนักเรียนเพราะการจูงใจสามารถทําให้นกัเรียนสนใจอยากท่ีจะเรียนรู้ มีความพยายามในการ

เรียนรู้ ตัง้ใจและชว่ยเหลือเพ่ือนภายในกลุม่ มีรางวลัเป็นตวักระตุ้น ครูควรพยายามให้นกัเรียนมีโอกาส

ได้รับการเสริมแรงอย่างทัว่ถึงกนั ทําให้นกัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึน้ ทําให้

กลุม่ประสบความสําเร็จ และงานท่ีได้รับมอบหมายจะบรรลตุามเป้าหมายท่ีครูวางไว้ ทฤษฏีสนามของ

ลิเคิร์ท เลวิน  ครูต้องมีวิธีการท่ีจะเข้าถึงตวันกัเรียนให้ได้ เพราะนกัเรียนจะแสดงพฤติกรรมตามสิ่งท่ี-

รับรู้ ขณะดําเนินการเรียนการสอนสมาธิของนกัเรียนควรจะอยู่เฉพาะท่ีครูและบทเรียน ทฤษฏีจิตวิทยา

สงัคม มีประโยชน์ตอ่ครูและนกัเรียนเป็นอย่างมาก ช่วยให้เข้าใจถึงกระบวนการในการทํางานร่วมกนั 

สามารถตดัสินใจร่วมกนัได้อย่างมีคณุภาพ สามารถวางแผนในการปฏิบตัิงานกลุ่มได้เป็นอย่างดี และ

ทฤษฏีร่วมมือกนั เป็นการเรียนแบบกลุ่มย่อย ทําให้นกัเรียนสามารถพฒันาความคิด เกิดสติปัญญาใน

การทํากิจกรรมกลุ่ม โดยการร่วมคิดหาเหตผุลแสดงความคิดเห็น สอนเพ่ือนหรือการแนะนําช่วยเหลือ

ของครู ทฤษฏีเหล่านีทํ้าให้นกัเรียนเกิดการพฒันาความคิด มีความร่วมมือในการจดัการเรียนรู้ ทําให้

การจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากกวา่การเรียนแบบปกต ิ

 1.3 ลักษณะสาํคัญของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นพฒันาทัง้เจตคติและค่านิยมในตัว

นกัเรียน มีการนําเสนอแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแนวคิดท่ีหลากหลายระหว่างสมาชิกในกลุ่ม 

พฒันาพฤตกิรรม การแก้ปัญหา การวิเคราะห์และการคดิอยา่งมีเหตผุล รวมทัง้พฒันาคณุลกัษณะของ

นกัเรียนให้รู้จกัตนเองและเพิ่มคณุคา่ของตนเอง กิจกรรมดงักลา่ว มีผลตอ่นกัเรียน 3 ประการคือ 

      1)  มีความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาวิชา (Academic Learning) 

      2)  มีทกัษะทางสงัคม โดยเฉพาะทกัษะการทํางานร่วมกนั (Social Skills) 

      3)  รู้จกัตนเองและตระหนกัในคณุคา่ของตนเอง (Self-esteem)  

สคุนธ์ สินธพานนท์; และ คณะ (2554: 23) การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีลกัษณะสําคญั 

คือ 

    1)  ครูจะต้องจดักลุ่มนกัเรียนให้มีสมาชิกคละกนัตามความสามารถ คือ นกัเรียนท่ีมีผล

การเรียนสงู ปานกลาง และผลการเรียนต่ํา คละเพศและอาย ุ
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     2) นกัเรียนต้องร่วมมือกันกําหนดเป้าหมายการเรียนรู้เช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้ท่ี

ต้องการศึกษา ใช้ทักษะในการทํางานร่วมกันจนสําเร็จ เช่น ทกัษะการเป็นผู้ นํา ทักษะการคิดการ

ตดัสินใจ ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะกระบวนการกลุม่ เป็นต้น 

     3) สมาชิกในกลุม่มีการแลกเปล่ียนความคดิเห็นซึง่กนัและกนั ยอมรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้ อ่ืนอยา่งมีเหตผุล มีการชว่ยเหลือและพึง่พาอาศยักนั มีความไว้วางใจซึง่กนัและกนั 

     4) สมาชิกในกลุม่มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย สมาชิกทกุคนมีความสําคญั

เทา่เทียมกนั มีความภมูิใจในความสําคญัของตนวา่เป็นสว่นหนึง่ของกลุม่เทา่เทียมกบัสมาชิกคนอ่ืน 

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ และความสามคัคีระหว่างนกัเรียน

ในกลุม่ซึง่มีสมาชิกในกลุม่ไมใ่หญ่เกินไป ทําให้นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนสงูได้มีโอกาสช่วยเหลือนกัเรียน

ท่ีมีผลการเรียนต่ํา เป็นการปลกูฝังคณุธรรม และจริยธรรมด้านความมีนํา้ใจ  และความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่

รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย มีความร่วมมือกันในการ

ทํางานเพราะความสําเร็จของกลุม่ถือเป็นเป้าหมายสําคญั (สคุนธ์ สินธพานนท์; และ คณะ.2554 : 38)  

 ดงันัน้ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีลกัษณะสําคญั คือ เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีคละ

ตามความสามารถของนักเรียน ทําให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการเป็นผู้ นํา  ทกัษะการคิดการตดัสินใจ 

ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะกระบวนการกลุ่ม นกัเรียนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่ง

กนัละกนั ยอมรับความคดิของผู้ อ่ืนอยา่งมีเหตผุล ทําให้นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนสงูได้มีโอกาสช่วยเหลือ

นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ําเป็นการปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรม ความมีนํา้ใจให้เกิดขึน้ในตวันกัเรียน  

 1.4 ประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ   ส่งผลทําให้เกิดประโยชน์ต่อนกัเรียนในหลากหลายด้าน    

โดย (จนัทร์เพ็ญ เชือ้พานิช. 2542: 7;  ทิศนา เขมณี.  2552: 101; บญุเมฆ ภมรสิงห์.  2545: 10) กล่าว

โดยสรุปประโยชน์ท่ีได้รับจากการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไว้ดงันี ้

     1)  มีความพยายามท่ีจะบรรลเุป้าหมายมากขึน้  ช่วยให้นกัเรียนมีความพยายามท่ีจะ

เรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นผลทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ การเรียนรู้มีความคงทน มี

แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และคิดอย่างมี

วิจารณญาณมากขึน้ 

     2)  มีความสมัพนัธ์ระหว่างนกัเรียนดีขึน้ เพราะทกุคนมีส่วนร่วมในการทํางานอย่างเท่า

เทียม การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้นกัเรียนมีนํา้ใจนกักีฬามากขึน้ ใส่ใจในผู้ อ่ืน เห็นคณุคา่ของความ

แตกตา่ง ความหลากหลาย การประสานสมัพนัธ์และการรวมกลุม่ 

     3)  มีสขุภาพจิตดีขึน้ การเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยให้นกัเรียนมีสขุภาพจิตดีขึน้ มีความรู้สึก

ท่ีดีเก่ียวกบัตนเองและมีความเช่ือมัน่ในตนเองมากขึน้ เพราะสมาชิกทกุคนภายในกลุ่มรู้สึกว่าตนเองมี
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ความสําคญัต่อกลุ่มเท่ากัน ความเช่ือมัน่ในตนเองก็จะถกูกระตุ้นมากขึน้และช่วยแก้นิสยัขีอ้ายให้กับ

นักเรียนบางคน นอกจากนัน้ยังช่วยพัฒนาทักษะทางสังคมและความสามารถในการเผชิญกับ

ความเครียดและความผนัแปรตา่งๆ  

     4)  ส่งเสริมทกัษะทางสงัคม เช่น การอยู่ร่วมกนัด้วยมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี เข้าใจกนัและกัน 

อีกทัง้ส่งเสริมการส่ือสาร ทกัษะการทํางานเป็นกลุ่ม สิ่งเหล่านีล้้วนส่งเสริมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้

สงูขึน้ 

     5)  ฝึกความมีระเบียบวินยัในตนเอง วินยักับกระบวนการกลุ่ม ห้องเรียน และวินยัใน

โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 จดุประสงค์การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

             ท่ีมา: สถาพร ดีย่ิง.  (2548).  ผลของการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางโดย

วิธีการเรียนแบบร่วมมือสําหรับนกัศึกษาครู.  หน้า 48-49 

 

สรุปได้ว่าประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นให้

นกัเรียนร่วมกันทํางานเป็นกลุ่มทําให้นักเรียนมีทกัษะทางสังคม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกท่ีมี

ความรู้ความสามารถแตกต่างกัน สมาชิกแต่ละคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ คนท่ีผลการเรียนสูงจะ

ช่วยเหลือคนท่ีผลการเรียนต่ํา สมาชิกทกุคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออกอย่างเท่าเทียม การอยู่ร่วมกัน

การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

การพฒันาทางสติปัญญา 

- ความรู้ 

การพฒันาทกัษะ 

- การคดิ         - ทางสงัคม 

- การแก้ปัญหา        - การจดัการ 

- การสือ่ความหมาย 

การพฒันาบคุลกิภาพและเจตคติ 

- ความเมตากรุณา 

- ความรับผิดชอบ 

- ความเป็นผู้ นํา 

- เจตคติท่ีดตีอ่การเรียน 



23 
 

เป็นพืน้ฐานท่ีจะทําให้เกิดการเรียนรู้และสามารถทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 

สมาชิกในกลุม่ต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและเพ่ือนสมาชิกทกุคนในกลุ่ม จะทําให้บรรยากาศ

ในการเรียนมีความเป็นกนัเองมากขึน้ นกัเรียนได้รู้จกัตนเอง ตระหนกัในคณุค่าของตนเอง เพราะทุก

คนในกลุม่รู้สกึวา่ตนเองมีความสําคญัตอ่กลุม่เท่าๆ กนั ทําให้เกิดความเช่ือมัน่ในตนเอง ความสมัพนัธ์

ระหว่างนักเรียนด้วยกันเองดีขึน้ มีนํา้ใจเป็นนักกีฬาใส่ใจผู้ อ่ืนมากขึน้ โดยถือว่า ความสําเร็จของ

สมาชิกทกุคนคือความสําเร็จของกลุม่  

 

1.5 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

          จอห์นสนัและจอห์นสนั (รัชนี ทาเหล็ก.  2556:  11-12;  อ้างอิงจาก  Johnson;  & Johnson. 

1994.  Learning Together and Alone: Cooperative and Individualistic Learning  pp.  58) ได้

กลา่วถึงหลกัการของการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า การเรียนจะมีประสิทธิผล สมาชิกทกุคนต้องปฏิบตัิตาม

พืน้ฐาน 5 ประการดงันี ้

        1) การพึ่งพากันทางบวก (Positive Interdependence) สมาชิกทุกคนมีหน้าท่ีและมี

ความสําคญัเท่าเทียมกันหมด แตล่ะคนรู้หน้าท่ีของตวัเองว่าจะต้องทํากิจกรรมอะไรบ้างในการเรียน

ครัง้นัน้ ๆ และต้องรับผิดชอบในกิจกรรมนัน้ สมาชิกทกุคนตระหนกัว่าความสําเร็จของกลุ่มขึน้อยู่กับ

สมาชิกทกุคนภายในกลุ่ม เช่นนกัเรียนเรียนรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งและเพ่ือนทกุคนในกลุ่มจะต้องเรียนรู้

ด้วยกนั ถ้านกัเรียนกลุ่มใดทําคะแนนได้สงู สมาชิกแตล่ะคนก็จะได้คะแนนเพิ่มในส่วนของตนสงูตาม

ด้วย 

         2) การติดตอ่ปฏิสมัพนัธ์โดยตรง (Face to Face Interaction) การจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือนกัเรียนจะนัง่เรียนด้วยกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-4 คน หนัหน้าเข้าหากันเพ่ือซกัถามปัญหา 

อธิบาย โต้ตอบกันให้สมาชิกทกุคนมีส่วนร่วมในการทํางาน ยอมรับเหตผุลของผู้ อ่ืน โต้เถียงกนัด้วย

เหตผุล รู้จกัสนบัสนนุและกลา่วชม ให้กําลงัใจผู้ อ่ืนเป็นทกัษะพืน้ฐานของการอยูร่่วมกนัในสงัคม 

        3) การรับผิดชอบต่องานของกลุ่ม (Individual  Accountability at Group Work) 

สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีหน้าท่ีต้องรับผิดชอบ และจะต้องทํางานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม

ความสามารถ เชน่ สมาชิกแตล่ะคนจะต้องตอบคําถามและอธิบายให้แก่เพ่ือนสมาชิกด้วยความเต็มใจ

เสมอ การเรียนจะถือว่าไม่สําเร็จจนกว่าสมาชิกทุกคนจะเรียนรู้บทบาทครบทุกคน หรือได้รับการ

ชว่ยเหลือจากเพ่ือนท่ีมีผลการเรียนสงูกว่า เพราะฉะนัน้จึงจําเป็นต้องวดัผลการเรียนของแตล่ะคน เพ่ือ

กลุ่มจะได้ช่วยเหลือเพ่ือนท่ีมีผลการเรียนต่ํา ครูอาจใช้วิธีการสุ่มเรียกสมาชิกในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ตอบ

คําถามหลงัจากบทเรียนบทหนึ่งๆ  ดงันัน้ กลุ่มจะต้องช่วยกนัเรียนรู้และช่วยกันทํางาน โดยมีความ
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รับผิดชอบตอ่งานของตนเป็นพืน้ฐาน ซึง่จะต้องเข้าใจและรู้แจ้งในงานท่ีตนรับผิดชอบและอธิบายในสิ่ง

ท่ีตนรู้แก่เพ่ือน 

        4) ทกัษะสงัคม (Social Skill) กิจกรรมการช่วยเหลือและการร่วมมือกนัทางสงัคม จะ

สําเร็จได้ต้องอาศยัทกัษะระหว่างบุคคลและการทํางานร่วมกัน เรียกรวมๆ ว่าทกัษะทางสงัคม คือ 

ความสามารถท่ีจะทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ ครูต้องปพืูน้ฐานนกัเรียนให้มีทกัษะในการ

ทํางานในด้านตา่งๆ เช่น การทําความรู้จกัและไว้ใจผู้ อ่ืน การส่ือสาร การยอมรับและช่วยเหลือกนั การ

แก้ปัญหาความขดัแย้ง การวิจารณ์ความคดิเห็นโดยไมวิ่จารณ์เจ้าของความคิด 

        5) กระบวนการกลุ่ม (Group Process) พืน้ฐานท่ีสําคญัของการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ คือ กระบวนการกลุ่ม กล่าวคือ การให้นกัเรียนอภิปรายและให้ข้อมลูย้อนกลบั โดยบอกว่าการ

เรียนโดยวิธีนีไ้ด้ผลดีอย่างไร นกัเรียนใช้ทกัษะในการสร้างภาระงานโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

อยา่งไร บางครัง้การเรียนรู้เกิดขึน้โดยนกัเรียนก็ไมรู้่ตวัวา่ตนเองเรียนรู้อย่างไร บทเรียนแบบร่วมมือช่วย

จดัเตรียมโอกาสให้นกัเรียนได้ทบทวนและจดจําว่ากลวิธีใดเหมาะสมกบัตนเอง เช่น กระบวนการตัง้

คําถาม  ควรจะเกิดขึน้ เม่ือแตล่ะกลุม่ได้เสนอผลงานของตนเอง หลงัจากนัน้ ครูควรตัง้คําถามให้แตล่ะ

กลุ่มประเมินตนเอง เช่น สิ่งท่ีกลุ่มทําได้ดีท่ีสดุคืออะไร กลุ่มต้องการอ่านเก่ียวกบัเร่ืองอะไร  ช่วยเหลือ

กนัอย่างไรในการทําความเข้าใจ ครูอาจจะมอบหมายให้นกัเรียนได้คิด ตัง้คําถามประเมินตนเอง แล้ว

ร่วมกนัหาคําตอบ ตอ่จากนัน้อาจให้แตล่ะกลุ่มได้รายงานผลแสดงความคิดเห็นโต้ตอบกนั แตล่ะกลุ่ม

อาจมีวิธีดําเนินการท่ีแตกตา่งกนั แตจ่ะได้เรียนรู้วิธีการทํางานของกนัและกนั  ขณะเดียวกนัครูควรมี

ส่วนร่วมในการให้ข้อมลู ช่วยตอบคําถามท่ีเก่ียวเน่ือง และให้ข้อเสนอแนะบางประการท่ีได้จากการ

สงัเกตในช่วงระหว่างการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ การสงัเกตนีไ้ม่จําเป็นต้องทําทกุคาบ แต่ควรจะ

บอ่ยครัง้ การสงัเกตอาจดใูนด้านการแลกเปล่ียนความรู้ การแก้ปัญหา การทํางานของสมาชิก การใช้

คําถามท่ีชีเ้ฉพาะจําเป็นสําหรับนกัเรียนท่ีเพิ่งเร่ิมฝึกการทํางานกลุ่ม เช่น ให้สมาชิกกลุ่มบอกสิ่งท่ีเขา

ทําได้ดีมา 2 ข้อ หรือบอกสิ่งท่ีเขาควรแก้ไขปรับปรุงมา 1 ข้อ 

เคแกน (Kagan. 1994:  4-11) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีความแตกตา่งจาก

กลุม่ซึง่การเรียนรู้แบบร่วมมือต้องมีโครงสร้างการเรียนชดัเจน โดยมีแนวคดิสําคญั 6 ประการ คือ 

      1)  เป็นกลุ่ม (Team) กลุ่มขนาดเล็กประมาณ 2 - 6 คน และขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสดุคือ 4 

คน ท่ีจะเปิดโอกาสให้ทกุคนร่วมมืออย่างเท่าเทียมกนั รวมทัง้สามารถแบง่ให้ทํางานเป็นคูไ่ด้สะดวก 

ภายในกลุม่ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตา่งคละกนั 

      2)  มีความเตม็ใจ (willing) เป็นความเต็มใจท่ีร่วมกนัในการเรียน ทํางานโดยช่วยเหลือกนั 

และมีการยอมรับกนัและกนัอนัจะทําให้งานราบร่ืน 
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      3)  มีการจดัการ (Management) เพ่ือทําให้การทํางานเป็นกลุ่มแบบร่วมมือเป็นไปอย่าง

ราบร่ืน ได้ผลอยา่งมีประสิทธิภาพนัน้ ต้องกําหนดสิ่งตอ่ไปนี ้

3.1)  สญัญาณเงียบ คือสญัญาณท่ีครูสง่ให้นกัเรียน แล้วเงียบเพ่ือฟังคําสัง่ตอ่ไป 

3.2)  บทบาท ต้องกําหนดไว้ลว่งหน้า ใครมีหน้าท่ีและปฏิบตัอิยา่งไรตามท่ีกําหนด 

3.3)  คําถาม ท่ีเป็นคําสัง่ให้นกัเรียนทําตาม 

      4)  มีทกัษะ (Skill) เป็นทกัษะทางสงัคม รวมทัง้ทกัษะการส่ือสารความหมาย ทกัษะ

เหลา่นีจ้ะชว่ยให้ทํางานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

      5)  มีหลกัการพืน้ฐาน (Basic Principles) เป็นตวัชีบ้ง่ว่าการเรียนเป็นกลุ่มหรือการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือต้องมีหลกัการสําคญั 4 ประการ ดงันี ้

5.1)  ความเป็นอิสระในทางบวก (Positive Interdependence) มีการพึง่พาอาศยักนั 

และชว่ยเหลือกนั เพ่ือนําไปสูค่วามสําเร็จและเข้าใจความสําเร็จของแตล่ะคนคือความสําเร็จของกลุม่ 

5.2)  ความรับผิดชอบเป็นรายบคุคล (Individual Accountability) ทกุๆ คนในกลุม่มี 

บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในการค้นคว้า การทํางาน สมาชิกทุกคนต้องเรียนรู้ในสิ่งท่ีเรียน

เหมือนกนัจงึถือวา่เป็นความสําเร็จของกลุม่ 

5.3)  การมีสว่นร่วมอยา่งเทา่เทียมกนั   (Equal Participation)    ต้องมีสว่นร่วมใน 

การค้นคว้า การทํางานเทา่ๆ กนั โดยกําหนดบทบาทของแตล่ะคน  

5.4)  การมีปฏิสมัพนัธ์ไปพร้อมกนั (Simultaneous Interaction) คือ สมาชิกทกุคนจะ 

ทํางานไปพร้อมๆ กนั 

      6)  มีเทคนิคหรือรูปแบบการจดักิจกรรม (Structures) รูปแบบการจดักิจกรรมหรือเทคนิค

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นสิ่งท่ีใช้เป็นคําสัง่ให้นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์กนั เช่น เทคนิคแรลล่ี โรบิน, 

อภิปรายคู,่ การตรวจสอบเป็นคู,่ จิ๊กซอว์, การแก้ปัญหา เป็นต้น เทคนิคตา่งๆ จะต้องเลือกใช้ให้ตรงกบั

เป้าหมายท่ีต้องการ แตล่ะเทคนิคนัน้ ได้ออกแบบเหมาะกบัเป้าหมายท่ีตา่งกนั 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีองค์ประกอบสําคญั  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  

2547:  110-111;  อาภรณ์ ใจเท่ียง. 2550: 122) กลา่วโดยสรุป ดงันี ้

     1)  การพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนัเชิงบวก นกัเรียนต้องมีความเช่ือวา่ นกัเรียนจะต้องทํางาน

ด้วยกนัเพ่ือให้งานสําเร็จ ทกุคนในกลุ่มต้องพึ่งพากนัในด้านทรัพยากร แบง่ปันสิ่งท่ีตนมีอยู่ ต้องรู้จกั

แบง่งานกนัทําตามบทบาท ตามความถนดัและความเช่ียวชาญของตน 

    2)  ปฏิสมัพนัธ์ท่ีสง่เสริมการทํางานร่วมกนั การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีเน้นให้

ผู้ เรียนเป็นตวัเช่ือมโยง นกัเรียนต้องมีปฏิสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั ช่วยเหลืออธิบาย คิดแก้ปัญหาร่วมกนั 

สง่เสริมความสําเร็จของกนัและกนั 
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     3)  ความรับผิดชอบส่วนบคุคล เม่ือนกัเรียนอยู่ในกลุ่มได้ดําเนินการตามขัน้ตอนของการ

สร้างความคุ้นเคย การกําหนดบทบาทความรับผิดชอบของสมาชิกในกลุ่ม การแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น ให้ความร่วมมือกบักลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั ยอมรับสนบัสนนุคดัค้านด้วยเหตผุล รวมทัง้

การควบคมุตนเอง การสร้างแรงจงูใจในตนเองในความสําเร็จ สิ่งเหล่านีจ้ะสัง่สมตลอดเวลาในการ

ทํางานกลุม่ จนในท่ีสดุเกิดเป็นคา่นิยมของนกัเรียนในด้านความรับผิดชอบสว่นบคุคล 

      4)  ทกัษะการทํางานเป็นทีม หมายถึง ความสามารถในการสร้างความเข้าใจระหว่าง

นกัเรียนท่ีทํางานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ทําให้สามารถสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ ท่ีอยู่ในกลุ่มมี

ทกัษะในการส่ือสาร เช่น การให้ข้อมลู การแสวงหาข้อมลู การประสานงาน การขยายความ การจดั

ประมวลความคดิ การประนีประนอม การรักษามาตรฐานการเป็นสมาชิกของกลุม่และการเป็นผู้ นํา 

      5) กระบวนการกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือต้องอาศยัความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ

กระบวนการกลุม่ เพ่ือให้องค์ประกอบท่ีกลา่วมาทัง้ 4 ประการ ประสบความสําเร็จ 

จากท่ีกลา่วมาสรุปได้วา่องค์ประกอบสําคญัในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมี 5 ประการ คือ 

      1) ความสมัพนัธ์กนัในทางบวก สมาชิกในกลุ่มต้องมีเป้าหมายร่วมกนั ต้องรู้จกัร่วมมือใน

การวางแผน ร่วมคิดร่วมทําร่วมแก้ปัญหา และช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และ

ตระหนกัถึงความสําเร็จของกลุม่ ซึง่ความสําเร็จของกลุม่ขึน้อยูก่บัสมาชิกภายในกลุม่ 

      2) การปฏิสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิด สมาชิกในกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั มีส่วนร่วมในการ

ทํางาน สมาชิกในกลุม่แลกเปล่ียนความคดิเห็น นกัเรียนมีโอกาสได้แสดงความคดิเห็น เพ่ือความสําเร็จ

ในการเรียนและเป็นพืน้ฐานในการอยูร่่วมกนัในสงัคมอย่างมีความสขุ 

      3) การตรวจสอบความรับผิดชอบของแต่ละคน สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมีหน้าท่ีต้อง

รับผิดชอบ และจะต้องทํางานท่ีได้รับมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ 

      4) การฝึกทกัษะภายในกลุ่ม สมาชิกทุกคนต้องได้รับการฝึกทกัษะภายในกลุ่มหลายๆ 

ด้าน เชน่ เร่ืองการรับฟัง การยอมรับความคิดเห็น การรู้จกัวิธีการส่ือสาร ทกัษะการเป็นผู้ นํา การเป็นผู้

ตาม ทกัษะตดัสินใจ การแก้ปัญหา และทกัษะกระบวนการกลุ่ม การสนบัสนนุและไว้วางใจซึ่งกนัและ

กนั 

      5)  กระบวนการกลุ่ม สมาชิกทกุคนได้แสดงความคิดเห็นและรู้จกัร่วมมือกนัทํางานทํา

ความเข้าใจในเป้าหมายการทํางาน มีการวางแผนเป็นกระบวนการท่ีมีขัน้ตอนประเมินผลงานและ

ปรับปรุงร่วมกนั 
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1.6 ประเภทของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

          จอห์นสนัและจอห์นสนั (สถาพร ดีย่ิง.  2548:  40-44; อ้างอิงจาก Johnson; & Johnson.  

1994. Learning Together and Alone: Cooperative and Individualistic Learning. pp. 169-186) 

ได้แบง่ประเภทของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้ 3 ประเภท คือ 1) การเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็น

ทางการ  2) การเรียนรู้แบบร่วมมืออยา่งไมเ่ป็นทางการ และ 3) กลุม่ฐาน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

        1)  การเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ (Formal Cooperative Learning)   

เป็นการเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบใดแบบหนึ่งตลอดคาบเรียนหรือตลอดกิจกรรม

การเรียนการสอนในแต่ละคาบ เป็นการจัดการเรียนท่ีให้นักเรียนเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม กลุ่มละ

ประมาณ 2 - 6 คน  นกัเรียนจะเรียนเป็นกลุ่มตลอดทกุขัน้ตอนของการเรียนการสอนหรือทกุคาบเรียน

ท่ีครูกําหนด  เทคนิคการเรียนท่ีเหมาะสมท่ีนํามาจัดการเรียนการสอนแบบการร่วมมืออย่างเป็น

ทางการจะมีลกัษณะท่ีสําคญั คือ เป็นวิธีท่ีต้องใช้เวลาศึกษาร่วมกันตัง้แต่หนึ่งคาบเรียนขึน้ไปเพ่ือให้

นกัเรียนทํางานท่ีได้รับมอบหมาย  เชน่  การแก้ปัญหา การทดลองหรือการสํารวจ  เพ่ือให้งานเสร็จตาม

เป้าหมายของกลุ่มทนัตามเวลาท่ีกําหนด การเรียนแบบร่วมมือโดยทัว่ไปนิยมจดักลุ่มการเรียนรู้แบบ

ร่วมมืออย่างเป็นทางการเพราะเป็นการจดักลุ่มท่ีต้องการให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถหลากหลายมา

ทํางานชว่ยเหลือกนั  ครูต้องมีประสบการณ์สามารถรู้ถึงภมูิหลงัและความสามารถของนกัเรียนมาก่อน  

จึงสามารถแยกนกัเรียนให้กระจายตามกลุ่มได้  ตวัอย่างของเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็น

ทางการ ได้แก่ 

  1.1) เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team-Games-Tournament: 

TGT) ซึ่งพฒันาโดยเดอะไวส์และสลาวิน  มีการจดักลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ระดบั

ความสามารถตา่งกนั คือ นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนสงู 1 คน ปานกลาง 2 คนและผลการเรียนต่ํา 1 คน 

ครูกําหนดบทเรียนและการทํางานของกลุ่ม จากนัน้ทําการสอนบทเรียนแก่นกัเรียนทัง้ชัน้แล้วให้กลุ่ม

ทํางานตามกําหนด นกัเรียนในกลุม่ชว่ยเหลือกนั นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนสงูจะช่วยและตรวจงานเพ่ือน

ให้ถกูต้องก่อนนําสง่ครู แล้วจดักลุม่ใหมเ่ป็นกลุม่แข่งขนัท่ีมีความสามารถเท่าๆ กนั แข่งกนัตอบปัญหา 

โดยจดักลุ่มใหม่ทกุสปัดาห์ ซึ่งพิจารณาจากความสามารถของแต่ละบุคคล คะแนนของกลุ่มได้จาก

คะแนนของสมาชิกท่ีเข้าแขง่ขนัร่วมกบักลุ่มอ่ืนๆ รวมกนั แล้วให้รางวลักบักลุ่มท่ีได้คะแนนสงูถึงเกณฑ์

ท่ีกําหนด 

  1.2) เทคนิคการ จัดก ลุ่มแบบช่วยรายบุคคล(Team Assisted 

Individualization: TAI) พฒันาโดย สลาวินและคณะ เทคนิคช่วยกนัคิดช่วยกนัเรียน เป็นเทคนิคท่ีใช้

ในการทบทวนบทเรียนหรืออธิบายบทเรียน เม่ือครูและนกัเรียนได้อภิปรายความรู้ในบทเรียนทบทวน

บทเรียนจนเข้าใจดีแล้ว เทคนิคนีเ้หมาะสําหรับวิชาคณิตศาสตร์สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศกึษาปีท่ี 
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3 - 6 เทคนิคการทํากิจกรรมแบบนีส้มาชิกกลุ่มมี 4 คน มีระดบัความรู้แตกตา่งกนั ครูเรียกนกัเรียนท่ีมี

ความรู้ระดบัเดียวกันของแต่ละกลุ่มมาสอนตามความยากง่ายของเนือ้หา วิธีสอนจะแตกต่างกัน 

จากนัน้นกัเรียนทกุคนทําข้อสอบโดยไมมี่การชว่ยเหลือกนั มีการให้รางวลักลุม่ท่ีทําคะแนนได้ดี 

  1.3) เทคนิคการร่วมมืออ่านและเขียน (Cooperative Integrated Reading 

and Composition: CIRC) พฒันาโดยสตีเว่นส์ ใช้สําหรับวิชาอ่าน เขียนและทกัษะอ่ืนๆ ทางภาษา 

โดยสมาชิกในกลุ่มมี 4 คน มีพืน้ความรู้เท่าๆ กนั 2 คน อีก 2 คนมีพืน้ความรู้เท่ากนั แตต่า่งระดบั

ความรู้กบั 2 คนแรก ครูจะเรียกคูท่ี่มีความรู้ระดบัเทา่กนัจากกลุม่มาสอนและให้กลบัเข้ากลุ่ม และเรียก

คูต่อ่ไปจากทกุกลุ่มมาสอน จากนัน้ให้นกัเรียนทุกคนทําแบบทดสอบ โดยคะแนนของกลุ่มพิจารณา

จากคะแนนสอบของสมาชิกกลุม่เป็นรายบคุคล 

  1.4) เทคนิคการแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ (Student Teams Achievement Divisions : 

STAD) พฒันาโดย สลาวิน มีการจดักลุ่มเหมือน TGT แตไ่ม่มีการแข่งขนั โดยให้นกัเรียนแตล่ะคนตา่ง

ทําข้อสอบ แล้วนําคะแนนพฒันาการหรือคะแนนท่ีดีกว่าเดิมในการสอบครัง้ก่อนของแต่ละคนมา

รวมกันเป็นคะแนนกลุ่มและให้รางวัลกลุ่มท่ีได้คะแนนมาก ครูจะต้องชีแ้จงให้นักเรียนทราบว่า

ความสําเร็จของกลุ่มนัน้ต้องอาศยัผลจากการร่วมมือช่วยเหลือกัน นักเรียนท่ีมีผลการเรียนสูงกว่า

จะต้องช่วยแนะนํานักเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ํากว่า ครูควรมีใบความรู้ให้นกัเรียนสามารถศึกษาแล้ว

เข้าใจง่าย และมีใบงานแบบฝึกหดัท่ีมีคําถามซึง่สามารถสร้างความกระจา่งชดัให้แก่นกัเรียนได้มากขึน้ 

  1.5) เทคนิคการเรียนร่วมกัน (Learning Together) พฒันาโดย จอห์นสนั และ

จอห์นสัน สมาชิกในกลุ่มมี 4-5 คน ระดบัความรู้ความสามารถต่างกันใช้สําหรับนักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีท่ี 2 - 6 โดยครูทําการสอนทัง้ชัน้เรียน นกัเรียนแตล่ะกลุ่มทํางานตามท่ีครูมอบหมาย 

คะแนนของกลุม่พิจารณาจากผลงานของกลุม่ 

  1.6) เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) พฒันาโดยเอรอนสนัและคณะ  สมาชิกใน

กลุ่มมี 3 - 6 คน สมาชิกแตล่ะคนจะรวมกนัเป็นสมาชิกของกลุ่มบ้าน (Home group) แบง่งานและ

หน้าท่ีกนั จากนัน้สมาชิกแตล่ะคนท่ีได้รับมอบหมายให้ไปศกึษาเนือ้หาเร่ืองเดียวกนัจะมารวมกนัเป็น

สมาชิกกลุม่เช่ียวชาญ (Expert group) แล้วสมาชิกกลุ่มบ้านทกุคนกลบัมาท่ีกลุ่มของตน เร่ิมสอนและ

ถ่ายทอดความรู้สิ่งท่ีตนไปศึกษาร่วมกับสมาชิกกลุ่มเช่ียวชาญจนสมาชิกแต่ละคนเข้าใจ จากนัน้

ประเมินผลเป็นรายบคุคลและนําคะแนนมารวมเป็นคะแนนกลุม่ 

1.7) เทคนิคการเรียนแบบร่วมแรง (Co-op-Co-op) พฒันาโดยคาแกน นกัเรียน 

ชว่ยกนัอภิปรายหวัข้อท่ีจะศกึษา แบง่เป็นหวัข้อย่อยแล้วจดันกัเรียนเข้ากลุ่ม ตามความสนใจ นกัเรียน

ท่ีเลือกศกึษาเร่ืองเดียวกนัจะรวมกลุ่มเดียวกนั กําหนดบทบาทหน้าท่ีของแตล่ะคน จากนัน้แบง่หน้าท่ี

รับผิดชอบเนือ้หาคนละ 1 ข้อยอ่ย เพ่ือไปศกึษาค้นคว้าหาความรู้ แตล่ะคนนําความรู้ท่ีไปศกึษากลบัมา
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ถ่ายทอดและรายงานให้สมาชิกในกลุ่มทราบ กลุ่มรวบรวมผลการศกึษาของทกุคนเข้าเป็นผลงานของ

กลุ่มเพ่ือนําเสนอต่อชัน้เรียน ประเมินผลจากการนําเสนอผลงานกลุ่มจะสุ่มนักเรียนแต่ละกลุ่มให้

อธิบายการทํางาน ความรู้ และประเมินผลการนําเสนอความรู้ของนกัเรียนแตล่ะคนตอ่กลุม่ 

...... ---   1.8) เทคนิคการสืบค้นเป็นกลุ่ม (Group Investigation: GI) พฒันาโดยชาราน

และชาราน สมาชิกในกลุ่มมี 2 - 6 คน แตล่ะกลุ่มเลือกหวัข้อท่ีต้องการศกึษาค้นคว้าตามครูกําหนด 

จากนัน้สมาชิกในกลุ่มแบ่งงานกันทัง้กลุ่ม มีการวางแผนการดําเนินงานและสมาชิกทุกคนช่วยกัน

ศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพ่ือนํามารวมกนั สมาชิกในกลุ่มร่วมกนัวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูเพ่ือเตรียม

นําเสนอผลงานของกลุ่มต่อชัน้เรียน ประเมินผลจากงานของกลุ่ม เหมาะสําหรับการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอยา่งย่ิง โครงงานวิทยาศาสตร์ 

       2) การร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ (Informal cooperative learning) เป็นการเรียน

โดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือแบบใดแบบหนึ่ง เฉพาะขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งของการเรียนการ

สอน เชน่ อาจจะใช้ในขัน้นํา สอดแทรกในขัน้สอนตอนใดก็ได้ หรือขัน้สรุป ขัน้ทบทวนหรือขัน้วดัผลของ

คาบเรียนใดคาบเรียนหนึ่งตามท่ีครูกําหนด การเรียนการสอนแบบร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการมี

ลกัษณะท่ีสําคญั คือ เป็นวิธีท่ีใช้ช่วงเวลาสัน้ๆ ในการศกึษาร่วมกนัเพียง 5 - 10 นาที จนถึง 1 คาบ

เรียน เพ่ือให้นกัเรียนทํางานเป็นกลุม่ร่วมมือแบบชัว่คราว มีการอภิปราย ซกัถามก่อนและหลงัเรียนหรือ

ระหว่างการเรียนก็ได้เพ่ือให้เข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีศกึษาหรือร่วมกนัทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมายของ

กลุ่ม (สถาพร ดีย่ิง.  2548:  44-45; อ้างอิงจาก Slavin.  1995.  Cooperative Learning: Theory, 

Research, and Practice.  pp.  131-132) ได้แก่ 

...... ---   2.1) เทคนิคการพูดรอบวง (Round robin) เป็นเทคนิคท่ีสมาชิกในกลุ่มผลดักนั

พดู ตอบ  อธิบาย โดยไมใ่ช้การเขียน และเป็นการพดูท่ีผลดักนัพดูทีละคนจนครบตามเวลาท่ีกําหนด 

...... ---   2.2) เทคนิคการเขียนรอบวง (Round table) เป็นเทคนิคเหมือนกบัการพดูรอบ

วง แตต่า่งกนัท่ีเน้นการเขียน โดยผลดักนัเขียนลงในกระดาษท่ีครูเตรียมไว้ทีละคนตามเวลาท่ีกําหนด 

...... ---   2.3) เทคนิคการเขียนพร้อมกันรอบวง (Simultaneous roundtable) เป็น

เทคนิคท่ีสมาชิกทกุคนในกลุม่เขียนคําตอบบนัทกึการคิด โดยตา่งคนตา่งเขียนในเวลาท่ีกําหนด 

...... ---   2.4) เทคนิคการพูดเป็นคู่ (Rally robin) เป็นเทคนิคท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนพดู

ตอบ แสดงความคดิเห็นเป็นคู ่โดยเปิดโอกาสให้สมาชิกทกุคนใช้เวลาเทา่ๆ กนั หรือใกล้เคียงกนั 

...... ---   2.5) เทคนิคการเขียนเป็นคู่ (Rally table) เป็นเทคนิคการเรียนท่ีคล้ายกบัการพดู

เป็นคู ่แตก่ารเขียนเป็นคูเ่ป็นการร่วมมือกนัเขียนโดยผลดักนัเขียนหรือวาด 

...... ---   2.6) เทคนิคการแก้ปัญหาด้วยการต่อภาพ (Jigsaw problem solving) สมาชิก

แตล่ะคนคดิคําตอบของตนเองไว้ แล้วนําคําตอบของทกุคนมาร่วมกนัอภิปรายเพ่ือหาคําตอบท่ีดีท่ีสดุ 
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...... ---   2.7) เทคนิคการคิดเดี่ยว คิดคู่ ร่วมกันคิด (Think pair share) เป็นเทคนิคท่ีเร่ิม

จากปัญหาหรือโจทย์คําถาม โดยสมาชิกแต่ละคนคิดหาคําตอบด้วยตนเองก่อนแล้วนําคําตอบไป

อธิบายกบัเพ่ือนเป็นคู ่จากนัน้จงึนําคําตอบของแตล่ะคูม่าอภิปรายพร้อมกนั 4 คน เม่ือมัน่ใจว่าคําตอบ

ของตนเองถกูต้องมากท่ีสดุ จงึนําคําตอบท่ีได้เลา่ให้เพ่ือนฟัง 

...... ---   2.8) เทคนิคการอภิปรายเป็นคู่ (Pair Discussion) เป็นเทคนิคท่ีครูถามคําถาม

หรือกําหนดโจทย์แล้วให้สมาชิกท่ีนัง่ใกล้กนัร่วมกนัคดิและอภิปรายเป็นคู ่

...... ---   2.9) เทคนิคการอภปิรายเป็นทีม (Team discussion) เป็นเทคนิคท่ีครูตัง้คําถาม

แล้วให้สมาชิกของกลุม่ทกุคน ร่วมกนัคดิ พดู อภิปรายพร้อมกนั 

...... ---   2.10) เทคนิคการทาํเป็นกลุ่ม ทําเป็นคู่และทาํคนเดียว (Team-pair–solo) 

เป็นเทคนิคท่ีครูกําหนดปัญหาหรือกําหนดงานให้ทํา สมาชิกทํางานร่วมกนัทัง้กลุ่มจนเสร็จ จากนัน้แบง่

สมาชิกเป็นคูทํ่างานร่วมกนัจนงานเสร็จ ขัน้สดุท้ายให้สมาชิกแตล่ะคนทํางานเด่ียวจนสําเร็จ 

...        3)  กลุ่มฐาน (Base group) เป็นลกัษณะของการจดักลุ่มเพ่ือนสนิทให้กบันกัเรียนโดย

ปกตินกัเรียนจะมีกลุ่มตนเองอยู่แล้ว แต่กลุ่มของนกัเรียนบางครัง้ไม่มีคณุภาพ นกัเรียนจะสนิทกับ

เพ่ือนท่ีมีลกัษณะคล้ายกนั ถ้าได้กลุ่มท่ีดีก็เป็นผลดีตอ่นกัเรียนแตถ้่าได้กลุ่มนกัเรียนท่ีไม่ดีก็อาจนําไป

ในทางท่ีไม่ถกูต้อง ครูจึงนําเอามาเป็นประโยชน์ด้วยการจดัเป็นกลุ่มเพ่ือนสนิทของนกัเรียน โดยอาจ

เร่ิมจากภาคเรียนแรก พอนกัเรียนเร่ิมรู้จกักนัแล้วก็จดักลุ่มให้กบันกัเรียนประมาณ 6-8 คน สมาชิกอาจ

มากกว่าการจดักลุ่มแบบการร่วมมืออย่างเป็นทางการ มีนกัเรียนในกลุ่มท่ีมีลกัษณะหลากหลายอยู่

ด้วยกนั เชน่ ความสามารถ ความสนใจ พืน้ฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมของพ่อแม่ตา่งกนั คละทัง้เพศ

ชายและหญิง เม่ือจดักลุ่มนกัเรียนแล้วครูจะต้องชีแ้จงให้นกัเรียนเข้าใจว่ากลุ่มของนกัเรียนมีใครบ้าง 

เพราะเหตใุดครูจงึจดักลุม่ให้ นกัเรียนจะต้องทําอะไรบ้าง ครูต้องจดัเตรียมสถานท่ีให้นกัเรียนได้พบกนั

ในชว่งเวลาท่ีกําหนด ครูต้องแนะนําวา่เม่ือพบกนันกัเรียนต้องทําอะไร เช่น ดแูลกนัเร่ืองการเรียน เตือน

กนัและกันเร่ืองการบ้านหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย ทํางานให้เสร็จตามเวลา ปรึกษาปัญหาเร่ืองการ

เรียน การทบทวนเนือ้หาเพ่ือเตรียมตวัสอบ การเป็นคูค่ิด ให้คําปรึกษา ให้กําลงัใจ รับฟังปัญหาอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากการเรียน กลุ่มเพ่ือนกลุ่มฐานอาจอยู่ด้วยกันเป็นปี หรือเม่ือนกัเรียนไม่ได้อยู่ด้วยกัน

แล้วแตย่งัคงเป็นเพ่ือนกนั การจดักลุ่มครัง้แรกครูควรเป็นผู้จดักลุ่มให้นกัเรียนเอง โดยครูต้องพยายาม

อธิบายชีแ้จงให้นกัเรียนเข้าใจ ให้ทดลองอยู่กบัเพ่ือนกลุ่มนีก่้อนแล้วคอ่ยเปล่ียนแปลงภายหลงั เพราะ

ต้องการให้นกัเรียนได้ฝึกการอยู่ร่วมกนั รู้จกัการปรับตวัเข้าหากนั การจดักลุ่มแบบกลุ่มฐานมีคณุค่า

ด้านการจดัประสบการณ์การอยู่ร่วมกนักบัผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี ฝึกการเป็นผู้ นํา การมีมนษุย์สมัพนัธ์ 

เอือ้เฟือ้เผ่ือแผต่อ่ผู้ อ่ืน แบง่เบาภาระเร่ืองการปกครองของครู 



31 
 

 ซึ่งในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้เลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ 

(Formal Cooperative Learning) โดยใช้เทคนิคการตอ่ภาพ (Jigsaw) เทคนิคการแข่งขนัระหว่างกลุ่ม

ด้วยเกม (Team- Games – Tournament:  TGT) และเทคนิคการแบง่กลุ่มแบบกลุ่มสมัฤทธ์ิ (Student 

Teams  Achievement Division:  STAD) มาใช้ในการจดัการเรียนการสอน เน่ืองจากเป็นเทคนิคการ

จดักิจกรรมท่ีเน้นให้นกัเรียนได้ร่วมมือกนัคดิ แก้ปัญหาร่วมกนัตลอดคาบเรียน เน้นความร่วมมือ ความ

รับผิดชอบ กระบวนการทํางานกลุ่ม ส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันได้มาเรียนรู้

ร่วมกนั เทคนิคการตอ่ภาพ (Jigsaw) เป็นเทคนิคท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนมีความเอาใจใส่ในการเรียนรู้ ได้

ศกึษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม นกัเรียน

รู้จกับทบาทหน้าท่ีของตนเอง นกัเรียนทุกคนมีความสําคญัต่อกลุ่มในการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้

ให้กับสมาชิกในกลุ่ม ได้ผลัดเปล่ียนกันเป็นผู้ นํา ได้ฝึกการส่ือสาร  นกัเรียนสามารถเรียนรู้ในหวัข้อ

ย่อยๆ ได้พร้อมกนั เทคนิคการแข่งขนัระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) เป็นเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมกับ

วิชาวิทยาศาสตร์ท่ีมีคําตอบท่ีแน่นอนตายตวั เป็นเทคนิคการสอนท่ีมีเกมแข่งขนักนัระหว่างเพ่ือนตา่ง

กลุ่ม ทําให้นกัเรียนเกิดความต่ืนเต้น สนกุสนานและมีความสขุในการเรียนรู้ เหมาะสมกับนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีชอบการแขง่ขนั และเทคนิคการแบง่กลุ่มแบบกลุ่มสมัฤทธ์ิ (STAD) เป็นเทคนิคท่ี

ชว่ยให้นกัเรียนได้ปรึกษา ชว่ยเหลือกนัในการเรียนเป็นทีมในเนือ้หาเดียวกนั ทัง้ 3 เทคนิคเหมาะสมกบั

เนือ้หาเร่ืองระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ท่ีมีเนือ้หาจํานวนมากช่วยลดการเรียนรู้แบบท่องจํา มาเป็น

การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบตั ิชว่ยให้นกัเรียนมีความเข้าใจในเนือ้หามากขึน้ ทําให้นกัเรียนมีความมัน่ใจ

ในการเรียนรู้ คะแนนของกลุ่มขึน้อยู่กับคะแนนของนกัเรียนแต่ละคน  ซึ่งเป็นลักษณะท่ีผู้ วิจัยพึง

ประสงค์ให้เกิดขึน้ในตวันกัเรียน  มีรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมของแตล่ะเทคนิคดงันี ้

 1.  เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw)   

      ความหมาย 

                  เทคนิคการตอ่ภาพ (Jigsaw) เป็นเทคนิคการจดักิจกรรมเพ่ือให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบ

ทัง้ต่อตนเองและกลุ่ม โดยแต่งตัง้นักเรียนแต่ละคนเป็นผู้ เช่ียวชาญ (Expert) แต่ละสาขาท่ีได้รับ

มอบหมาย ผู้ เช่ียวชาญต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้และกลบัมาสอนเพ่ือนคนอ่ืนในกลุ่มบ้าน (Home 

group) เก่ียวกบัเร่ืองท่ีตนเรียนรู้ เทคนิคการเรียนรู้แบบตอ่ภาพมี 2 แบบ คือ เทคนิคการตอ่ภาพแบบ

ดัง้เดิม (Jigsaw) ท่ีพฒันาโดยเอรอนสนั และเทคนิคการต่อภาพแบบ 2 (Jigsaw II) ท่ีพัฒนาโดย   

สลาวิน  ซึง่เทคนิคการตอ่ภาพแบบ 2 ครูเตรียมการจดักิจกรรมน้อยกวา่ เทคนิคการตอ่ภาพแบบดัง้เดิม 

โดยเทคนิคการตอ่ภาพแบบดัง้เดมิสมาชิกทกุคนในกลุม่ได้เนือ้หาเดียวกนั แตเ่น้นเนือ้หาการอ่านคนละ

จดุ ส่วนเนือ้หาสําหรับเทคนิคการต่อภาพแบบ 2 จะถกูตดัออกเป็นส่วนๆ เท่าจํานวนนกัเรียนในกลุ่ม 

ดงันัน้ แตล่ะคนในกลุ่มจะได้เนือ้หาท่ีไม่ซํา้กนัทําให้สมาชิกแตล่ะคนเป็นผู้ เช่ียวชาญมีความรู้ท่ีผู้ อ่ืนไม่
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มี ผู้ เช่ียวชาญมีความสําคญัตอ่กลุ่มในการให้ความรู้มากขึน้และใช้เวลาน้อยกว่าเทคนิคการต่อภาพ

แบบดัง้เดิม เน่ืองจากข้อความท่ีแต่ละคนอ่านนัน้ถูกตดัทอนเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนเป็นเพียงส่วนหนึ่ง

ของข้อความทัง้หมด สลาวิน (สถาพร ดีย่ิง.  2548:  53-54; อ้างอิงจาก Slavin.  1995.  Cooperative 

Learning: Theory, Research, and Practice.  pp. 118) เทคนิคการตอ่ภาพแบบ 2 จะใช้ดีกบัเนือ้หา

การสอนในวิชาประเภทสงัคมวิทยา วรรณคดี วิทยาศาสตร์บางเนือ้เร่ืองและวิชาอ่ืนๆ ท่ีเน้นการเข้าใจ

เก่ียวกบัมโนทศัน์มากกว่า เทคนิคการตอ่ภาพแบบ 2 อาจจะใช้ข้อความในบทเรียนหนึ่งบท หนึ่งเร่ือง

หรือข้อความอ่ืนๆ ท่ีมีเนือ้หาเชิงบรรยายหรือเล่าเร่ือง โดยนกัเรียนท่ีเรียนในกิจกรรมนีจ้ะแบง่เป็นกลุ่ม 

สมาชิกในกลุ่มจะคละกัน นักเรียนแต่ละคนจะได้รับมอบหมาย ให้อ่านเนือ้เร่ืองท่ีกําหนดและได้รับ

หัวข้อสําหรับผู้ เช่ียวชาญท่ีต้องศึกษาเร่ืองราวอย่างละเอียด เม่ือนักเรียนแต่ละคนอ่านเนือ้เร่ืองท่ี

รับผิดชอบจบหวัข้อเดียวกนัของแตล่ะกลุ่มและสามารถท่ีจะอภิปรายหวัข้อเหล่านัน้ได้ ช่วงนีอ้าจจะใช้

เวลาประมาณ 30 นาที จากนัน้ผู้ เช่ียวชาญแต่ละคนจะกลบัไปยงักลุ่มเพ่ืออธิบายสิ่งท่ีตนศึกษาและ

เร่ืองท่ีตนรู้ให้สมาชิกคนอ่ืนในกลุ่มบ้านฟัง  เพ่ือให้นกัเรียนทุกคนตอบข้อสอบท่ีจะออกครอบคลุม

เนือ้หาทุกหวัข้อท่ีสมาชิกแต่ละคนรับผิดชอบ คะแนนท่ีนกัเรียนได้จะนํามารวมเป็นคะแนนของกลุ่ม 

ดงันัน้นกัเรียนทุกคนต้องพึ่งพาความรู้จากผู้ อ่ืนเพ่ือท่ีจะทําข้อสอบได้ดี  สามารถสรุปความแตกต่าง

ของเทคนิคการตอ่ภาพแบบดัง้เดมิและเทคนิคการตอ่ภาพแบบ 2 ดงัตาราง 1 
 

ตาราง 1 เปรียบเทียบเทคนิคการตอ่ภาพแบบดัง้เดมิและเทคนิคการตอ่ภาพแบบ 2 

 

ข้อเปรียบเทียบ เทคนิคการตอ่ภาพแบบดัง้เดิม เทคนิคการตอ่ภาพแบบ 2 

1.  สือ่การเรียนการสอน ครูสร้างสือ่การเรียนสาํหรับให้

นกัเรียนสบืค้น 

ครูสร้างใบงานการปฏิบตัิเพ่ือการ

สบืค้น เป็นคําสัง่การปฏิบตั ิ

วา่นกัเรียนจะศกึษาอยา่งไร ท่ีไหน 

เร่ืองอะไร 

2.  การสร้างศกัยภาพการทํางานเป็น  

     กลุม่โดยครูดําเนินการ 

- สร้างความเป็นสมาชิกและบทบาท  

  หน้าท่ี 

- ฝึกการสือ่ความหมาย 

- ฝึกการเป็นผู้ นํากลุม่ 

- สร้างกลุม่ 

ไมม่ีการเตรียมกลุม่ ผู้สอนเตรียม

นกัเรียนเข้ากลุม่บ้าน (Home 

group) ได้เลย 

3.  การจดักลุม่การเรียนโดยครู  

     ดําเนินการ 

- การสร้างกลุม่บ้าน 

- การสร้างกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ (Expert 

group) เพ่ือศกึษาแลกเปลีย่นข้อมลู

กนัและกนั และนําข้อมลูกลบัไป

เสนอแก่สมาชิกกลุม่บ้าน 

- การจดักลุม่การเรียน ประกอบด้วย

กลุม่บ้าน และการมอบหมายงานให้

สมาชิก เพ่ือศกึษาค้นคว้าหาข้อมลู

ในฐานะผู้ เช่ียวชาญแล้วนําเร่ืองท่ี

ศกึษากลบัไปสอนสมาชิกกลุม่บ้าน 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

 

ข้อเปรียบเทียบ เทคนิคการตอ่ภาพแบบดัง้เดิม เทคนิคการตอ่ภาพแบบ 2 

4.  การเรียนรู้เนือ้หา - เนือ้หาจะถกูตดัออกเป็นสว่นๆ เทา่

จํานวนนกัเรียนในกลุม่ ดงันัน้แตล่ะ

คนในกลุม่ได้เนือ้หาไมซ่ํา้กนั 

- สมาชิกทกุคนในทีมได้เนือ้หา

เดียวกนั แตเ่น้นเนือ้หาการอา่นคน

ละจดุ 

5.  ลกัษณะเนือ้หาท่ีได้รับ - ศกึษาหวัข้อเดยีวกนั แตใ่ช้เอกสาร

ไมเ่หมือนกนัหรือได้รับเอกสาร

เก่ียวกบัหวัข้อนัน้ไมส่มบรูณ์ 

- กลุม่ผู้ เช่ียวชาญแตล่ะกลุม่ศกึษา

จากเอกสารชดุเดียวกนั 

6.  ลกัษณะของสือ่ท่ีได้รับ - เรียนรู้จากสือ่ท่ีหลากหลาย มีการ

ช่วยเหลอืกนัในกลุม่มากกวา่ 

- สมาชิกในกลุม่จะได้รับสือ่การ

เรียนรู้แบบเดยีวกนั 

7.  การประเมินผล - ทดสอบยอ่ยรายบคุคล 

- นําคะแนนแตล่ะคนมาเฉลีย่เป็น

คะแนนกลุม่ 

- ทดสอบยอ่ยรายบคุคล 

- ประเมินผลทัง้รายบคุคลและทัง้

กลุม่ 

8.  ระยะเวลาในการศกึษาค้นคว้า ระยะเวลาในการศกึษามากกวา่ ระยะเวลาในการศกึษาน้อยกวา่ 

9.  เวลาท่ีใช้ทํากิจกรรม มาก น้อย 

 

             ท่ีมา:  สถาพร ดีย่ิง.  (2548).  ผลของการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลางโดย

วิธีการเรียนแบบร่วมมือสําหรับนกัศึกษาครู. หน้า 53. 

 

 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการตอ่ภาพ (Jigsaw) เป็นเทคนิคการจดักิจกรรม

การเรียนรู้ท่ีกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ความรับผิดชอบ ตัง้ใจศึกษาเนือ้หาสาระท่ีกลุ่มได้รับ

มอบหมายมีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั โดยแบง่นกัเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ครูจะแบง่เนือ้หาของ

เร่ืองท่ีจะเรียนรู้ออกเป็นหวัข้อย่อยๆ เท่ากบัจํานวนสมาชิกแตล่ะกลุ่ม และมอบหมายให้นกัเรียนแตล่ะ

กลุม่ศกึษาค้นคว้าเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่กลุ่มเพ่ือน นกัเรียนแตล่ะคน

ได้รับมอบหมายจากกลุ่มเพ่ือไปเสาะแสวงหาความรู้จากเอกสาร ส่ือ ภาพ หรือหนงัสือ ร่วมกันกับ

เพ่ือนอีกกลุ่มหนึ่งท่ีได้รับมอบหมายมาจากแต่ละกลุ่ม สมาชิกแต่ละคนต้องศึกษาเนือ้หาโดยเป็น

ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีได้รับมอบหมายแล้วนําความรู้ท่ีได้ไปสอนให้แก่เพ่ือนกลุ่มบ้านจนเข้าใจ การ

ประเมินผลจากเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่มบ้านด้วยการทดสอบหรือการนําเสนอความรู้ต่อหน้าชัน้

เรียน 
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 วตัถปุระสงค์ 

    1. เพ่ือสง่เสริมให้นกัเรียนได้ศกึษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

    2. เพ่ือสง่เสริมให้นกัเรียนฝึกทกัษะกระบวนการทางสงัคมและความรับผิดชอบ 

องค์ประกอบสําคญั 

 การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการตอ่ภาพ (Jigsaw) มีองค์ประกอบสําคญั 3 สว่น คือ 

    1. การเตรียมส่ือการเรียนรู้ ครูจะต้องเตรียมใบงาน ใบความรู้ ส่ือการเรียนรู้อ่ืนๆ สําหรับ

ผู้ เช่ียวชาญแตล่ะกลุม่และสร้างแบบทดสอบยอ่ยในแตล่ะหนว่ยการเรียน 

    2. การจัดสมาชิกของกลุ่ม ครูจะต้องแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ เรียกว่า กลุ่มบ้าน  

(Home group) แตล่ะกลุม่จะมีผู้ เช่ียวชาญ (Expert Groups) แตล่ะเร่ืองตามใบงานท่ีครูสร้างขึน้ 

    3. การรายงานและทดสอบย่อย เม่ือผู้ เช่ียวชาญกลบัเข้ากลุ่มตวัเองและสอนเร่ืองท่ีตนเอง

เรียนรู้หรือรายงานให้กับสมาชิกในกลุ่มแล้ว ควรมีการอภิปรายกันทัง้ห้องเรียนอีกครัง้หรือมีการถาม

ตอบในหวัข้อเร่ืองท่ีเรียนรู้ หลงัจากนัน้ครูทําการทดสอบยอ่ยและประเมินให้คะแนน 

บทบาทของครูและผู้ นํากลุ่มในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อภาพ 

(Jigsaw) 

เอรอนสนั (รัชนี ทาเหล็ก. 2556: 19-21; อ้างอิงจาก Aronson; et al. 1978. The Jigsaw 

Classroom. pp. 49-58) ได้สรุปบทบาทหน้าท่ีในการเรียนด้วยเทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) มีอยู่

ด้วยกนั 2 บทบาท คือ บทบาทครู และบทบาทของหวัหน้ากลุ่ม โดยจะทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานการ

ดําเนินงานของกลุ่ม เพ่ือช่วยเหลือและแนะนํากลุ่มเพ่ือให้ทํางานได้สําเร็จลุล่วง ครูซึ่งทําหน้าท่ีเป็นผู้

คอยชว่ยเหลือ จําเป็นต้องมีผู้ชว่ย ซึง่คือนกัเรียนท่ีเป็นหวัหน้ากลุ่ม โดยครูและหวัหน้ากลุ่มมีหน้าท่ีและ

บทบาทดงันี ้

บทบาทครู 

ในบางครัง้การทํางานร่วมกันของกลุ่ม อาจเกิดปัญหาขึน้ เช่น บางคนไม่ยอมสนใจฟังสิ่งท่ี

เพ่ือนนําเสนอ ครูไมค่วรแก้ปัญหาในกลุ่มนัน้ๆ ด้วยการบอกเพ่ือนคนนัน้ทํางาน แตค่วรให้หวัหน้ากลุ่ม

เป็นผู้ชว่ย เพ่ือสอบถามวา่ปัญหาเกิดขึน้ท่ีไหน บางทีนกัเรียนอาจจะฟังการนําเสนอของเพ่ือนไม่ทนั จึง

เลิกสนใจ หวัหน้าก็ควรแก้ปัญหาด้วยการให้เพ่ือนท่ีนําเสนอ ทบทวนอีกครัง้หรือบางทีปัญหาอาจเกิด

จากการท่ีสมาชิกเรียนรู้ได้เร็วจนรู้สึกว่าการนําเสนอของเพ่ือนน่าเบ่ือ หัวหน้าอาจแก้ปัญหาโดยให้

เพ่ือนท่ีนําเสนอ เปล่ียนมาใช้คําพดูของตวัเอง เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจ ครูต้องเป็นแหล่งข้อมลูท่ีดีเม่ือ

นกัเรียนถามจงึจะสามารถให้คําแนะนําได้ แตท่ี่สดุยงัคงให้อิสระกบัการทํางานของนกัเรียนเอง 

 

 



35 
 

บทบาทของหวัหน้ากลุม่ 

ครูคาดหวงัวา่หวัหน้ากลุม่จะได้รู้บทบาทของตน ซึง่มีดงันี ้

    1)  ชว่ยให้เพ่ือนมีการจดัการท่ีดี ชว่ยกลุม่หาข้อสรุปการดําเนินการปฏิบตักิิจกรรม  

    2)  ให้สมาชิกทําหน้าท่ีของตน โดยคอยชีแ้นะและเตือน เป็นผู้ประสานงานระหว่างครูกบั

กลุม่ ทําความเข้าใจกบัภาระงานจากครูก่อนท่ีจะนํามาอธิบายตอ่เพ่ือนสมาชิก 

    3)  สร้างพฤตกิรรมอนัจะนําไปสูค่วามสําเร็จแก่สมาชิก ช่วยให้กลุ่มแก้ปัญหาความไม่เป็น

อนัหนึง่อนัเดียวกนัด้วยความยตุธิรรม และชว่ยให้สมาชิกกลุม่ทําความเข้าใจซึง่กนัและกนั 

    4)  พร้อมรับฟังข้อคดิเห็นท่ีเพ่ือนๆ จะมีตอ่ตน 

รัชนี ทาเหล็ก (2556: 21-22) ได้นําเสนอตารางบทบาทหน้าท่ีของครูและนกัเรียนในแตล่ะ

ลําดบัของกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตอ่ภาพ (Jigsaw) ดงัตาราง 2 

 

ตาราง 2 บทบาทของครูและนกัเรียนในกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการตอ่ภาพ (Jigsaw) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของครู บทบาทของนกัเรียน 

1.  เตรียมสือ่การสอน -  แบง่เนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ และกลุม่    

   ผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคน 

-  สร้างใบความรู้ให้กลุม่ผู้ เช่ียวชาญและ  

   สร้างใบงานให้สมาชิกของกลุม่บ้าน 

-  สร้างแบบทดสอบยอ่ยหรือเอกสาร 

   การประเมินอ่ืนๆ 

 

2.  การแบง่กลุม่ -  อธิบายขัน้ตอนการปฏิบตัิ เช่น การ 

   แบง่กลุม่ วิธีการเปลีย่นกลุม่หวัข้อและ   

   กําหนดเวลาในการศกึษา 

-  แบง่นกัเรียนออกเป็นกลุม่ๆ กลุม่บ้าน   

   (Home Group) โดยเลอืกหมายเลข  

  ประจําตวั หรือนําเสนอหวัข้อทัง้หมดท่ี  

   จะต้องศกึษาเพ่ือให้นกัเรียนเลอืกตาม   

  ความสนใจ 

-  ฟังคําอธิบายของครู 

-  เลอืกหมายเลขประจําตวัหรือเลอืก 

   หวัข้อท่ีตนเองสนใจภายในกลุม่  

   บ้าน (Home Group) 

3.  การเปลีย่นกลุม่ไปยงักลุม่  

     ผู้ เช่ียวชาญ 

 

 

-  สง่สญัญาณเตือนนกัเรียนให้เปลีย่นจาก 

   กลุม่บ้าน (Home Group) ไปยงักลุม่ 

   ผู้ เช่ียวชาญ (Expert Group)  

-  คอยให้ความช่วยเหลอืและประเมินการ 

   ทํางานของนกัเรียนภายในห้องเรียน 

-  ฟังเสยีงสญัญาณ รีบย้ายไปยงั 

   กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ (Expert Group) 

-  ร่วมกนัศกึษาใบความรู้และใบงาน 

-  ร่วมกนัทําใบงานให้เสร็จ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ บทบาทของครู บทบาทของนกัเรียน 

4.  การรายงาน -  สง่สญัญาณเตือนนกัเรียนให้กลบัมายงั 

   กลุม่บ้าน (Home Group) 

-  กลบัไปยงักลุม่บ้าน (Home  

   Group) และถ่ายทอดสิง่ท่ีตนเอง 

   ได้ศกึษามาจนครบทกุคน 

5.  การวดัและประเมินผล -  ควรประเมินนกัเรียนทัง้ระหวา่งทํา 

   กิจกรรมและหลงัจากจบกิจกรรม 

-  ทําใบงานหรือแบบทดสอบร่วมกนั 

   ภายในกลุม่บ้าน (Home Group) 
 

               

             ท่ีมา:  รัชนี ทาเหล็ก.  (2556).  ผลของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอ เร่ือง 

เสน้ขนาน ทีมี่ผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่2.  หน้า 21-22. 

 

 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) 

ได้มีนักวิชาการกล่าวถึงขัน้ตอนของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการต่อภาพ 

(Jigsaw) ไว้ดงันี ้

สไตน์บริงค์ และสตาล (รัชนี ทาเหล็ก.  2556: 22-23; อ้างอิงจาก Steinbrink; & Stahl.1994. 

Jigsaw III = Jigsaw II + Cooperative Test Review: Application to the Social Studies 

Classroom.  pp. 138) อธิบายถึงขัน้ตอนการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการตอ่ภาพ (Jigsaw) ดงันี ้

การเตรียมความพร้อมของกลุม่ 

   1)  จดันกัเรียนเข้ากลุม่ตามระดบัความสามารถ โดยแตล่ะกลุ่มจะประกอบด้วยนกัเรียนท่ีมี

คะแนนดี 1 คน นกัเรียนท่ีมีคะแนนปานกลาง 2-4 คน และนกัเรียนท่ีมีคะแนนต่ํา 1 คน 

   2)  ครูอธิบายถึงบทบาทหน้าท่ีตา่งๆ ในการเข้ากลุม่ให้นกัเรียนฟัง 

ขัน้ตอนท่ี 1 การประชมุกลุม่บ้าน 

   3) ครูให้นกัเรียนเลือกสมาชิกในกลุ่มเพ่ือทําหน้าท่ีตา่งๆ ตามคําสัง่ในใบงาน “บทบาทของ

สมาชิกในกลุม่บ้าน” ท่ีครูแจกให้ 

   4)  ครูนําเข้าสู่บทเรียนด้วยวิธีการตา่งๆ และอธิบายถึงรายช่ือหวัข้อย่อยในเร่ืองท่ีเรียนแต่

ละหวัข้อ โดยจํานวนหวัข้อยอ่ยจะเทา่กบัจํานวนของสมาชิกในแตล่ะกลุม่ 

   5)  นกัเรียนเลือกศกึษาหวัข้อยอ่ยท่ีไมซํ่า้กบัสมาชิกคนอ่ืนในกลุม่ ครูแจกใบงานท่ี 2 ซึ่งเป็น

คําถามในแตล่ะหวัข้อยอ่ยท่ีแตกตา่งกนัไป เพ่ือให้นกัเรียนท่ีเลือกแตล่ะหวัข้อตอบคําถามให้ถกูต้อง 

ขัน้ตอนท่ี 2 การประชมุกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 
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  6)  นกัเรียนท่ีเลือกศกึษาหวัข้อเดียวกนัมารวมกนัในกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ แตง่ตัง้สมาชิกในกลุ่ม

เพ่ือทําหน้าท่ีตา่งๆ ตามคําสัง่ในใบงานท่ี 3 “กฎของกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ” ท่ีครูแจกให้ 

  7)  นกัเรียนแตล่ะกลุม่แจกหนงัสือท่ีครูเตรียมไว้ให้ โดยรายละเอียดการศกึษาเนือ้หาจะระบุ

อยู่ในใบงานท่ี 3 จากนัน้นกัเรียนช่วยกนัอภิปราย เพ่ือตอบคําถามจากใบงานท่ี 2 และสรุปความรู้เพ่ือ

นําไปอธิบายในกลุม่บ้านตอ่ไป 

ขัน้ท่ี 3 การเสนอความรู้ในกลุม่บ้าน 

  8)  นกัเรียนกลบัไปท่ีกลุม่บ้านของตน สมาชิกในกลุ่มแตล่ะคนจะผลดักนัเพ่ือเสนอความรู้ท่ี

ได้รับในการเข้าประชมุกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ โดยปฏิบตัติามคําสัง่ในใบงานท่ี 4 “นําเสนออย่างผู้ เช่ียวชาญ” 

สมาชิกในกลุม่จะร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัหวัข้อท่ีผู้ อ่ืนในกลุม่รับผิดชอบ 

  9)  นกัเรียนในชัน้เรียนร่วมกนัอภิปราย มีการนําเสนอผลงานของแตล่ะกลุ่ม และตรวจสอบ

ความถกูต้องของเนือ้หาของแตล่ะกลุม่บ้านให้ตรงกนั 

การให้คะแนนจะได้เป็นคะแนนกลุ่ม โดยการนําคะแนนท่ีได้จากการทดสอบหลงัการเรียนมา

เปรียบเทียบกบัระดบัคะแนนท่ีนกัเรียนได้ทําไว้ก่อนการเรียน 

การให้คะแนนพฒันาการจากการเปรียบเทียบคะแนนได้ดงันี ้

คะแนนสอบ     คะแนนพฒันาการ 

ต่ํากวา่คะแนนเปรียบเทียบมากกวา่ 10 คะแนน    5 

ต่ํากวา่คะแนนเปรียบเทียบระหว่าง 1-10 คะแนน   10 

มากกวา่คะแนนเปรียบเทียบระหวา่ง 1-10 คะแนน   20 

มากกวา่คะแนนเปรียบเทียบมากกวา่ 10 คะแนน   30 

ได้คะแนนเตม็ในการทดสอบ      35 

คะแนนเฉล่ียของกลุ่มท่ีได้ คือการนําคะแนนพัฒนาการท่ีได้ในแต่ละคนมาหาเฉล่ีย โดยมี

เกณฑ์ในการให้รางวลักลุม่ท่ีได้คะแนนเฉล่ียระดบัตา่งๆ ดงันี ้

คะแนนเฉล่ียกลุม่         รางวลั 

16      GOODTEAM 

21      GREATTEAM 

26      SUPERTEAM 

การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการตอ่ภาพ (Jigsaw) จะทําให้นกัเรียนมีความมัน่ใจในการ

เรียนรู้มากขึน้ เน่ืองจากแตล่ะคนมีบทบาทในการเรียนรู้ และให้ความรู้แก่สมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม และ

คะแนนของกลุม่ขึน้กบัคะแนนของตนด้วย 
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สคุนธ์ สินธพานนท์; และ คณะ (2545: 33-35); ทิศนา แขมมณี (2554: 65)  ได้เสนอเทคนิค

การตอ่ภาพ (Jigsaw) มีการจดัการเรียนรู้โดยสรุปได้ดงันี ้ 

  1)  ครูกําหนดหวัเร่ืองท่ีจะศกึษาเป็นหวัข้อย่อยๆ โดยมีเนือ้หาหรือเร่ืองราวท่ีจะศกึษาเท่าๆ 

กนั และชีแ้จงนกัเรียนวา่มีการแบง่กลุม่ตามจํานวนหวัข้อท่ีกําหนดให้ และแนะนําวิธีการศกึษา 

  2)  ครูแบง่นกัเรียนออกเป็นกลุ่มคละความสามารถ (นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนสงู – กลาง – 

ต่ํา) สมาชิกกลุม่จะเทา่กบัจํานวนหวัข้อเร่ืองท่ีจะศกึษา  ซึง่สมมตุวิา่ถ้ามี 4 หวัข้อ สมาชิกจะต้องมีกลุ่ม

ละ 4 คน สมาชิก 4 คนนีเ้ม่ือมาอยู่รวมกนัเรียกว่า กลุ่มบ้าน (Home Group) ให้สมาชิกแตล่ะคนเลือก

หมายเลขประจําตวัตามความสมคัรใจตัง้แตห่มายเลข 1, 2, 3, 4 ครูแจ้งกติกาว่าห้ามสมาชิกออกจาก

กลุ่มจนกว่าจะทํางานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จสิน้ลง ถ้าคนใดสงสัยไม่เข้าใจเร่ืองใดจะต้องขอความ

ชว่ยเหลือจากเพ่ือนในกลุม่ 

 

 

 

 

 

 

 

3)  นกัเรียนท่ีมีหมายเลขเดียวกันจากกลุ่มบ้านมานัง่รวมกันกับสมาชิกในกลุ่มอ่ืน ตัง้เป็น

กลุ่มผู้ เช่ียวชาญ (Expert Group) เพ่ือศึกษาความรู้และทํางานร่วมกันตามประเด็นใบงานท่ีครู

กําหนดให้ ดงันัน้ กลุม่หมายเลข 1 ก็จะนัง่รวมกนั 4 คน หรือตามท่ีครูกําหนด หมายเลข 2 หมายเลข 3 

หมายเลข 4 ตา่งก็ไปนัง่รวมกนั 4 คน หรือตามท่ีครูกําหนดเชน่เดียวกนั 
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ดงันัน้ แตล่ะหมายเลขอาจจะมีหลายกลุม่ก็ได้ ถ้านกัเรียนในห้องนัน้มีจํานวนมาก นกัเรียนใน

แตล่ะหมายเลขจะศกึษาหวัข้อเร่ืองเดียวกนั ร่วมกนัอภิปรายและตอบคําถามตามประเด็นท่ีครูกําหนด 

ครูอาจจะจัดทําใบงานให้กับนักเรียน โดยกําหนดประเด็นให้นักเรียนตอบจนกระทั่งทุกคนมีความ

กระจา่งชดัในหวัข้อเร่ืองท่ีศกึษาเป็นอยา่งดี เรียกวา่กลุม่ผู้ เช่ียวชาญ (Expert Group)  

  4)  ให้สมาชิกในกลุ่มผู้ เช่ียวชาญกลบัไปยงักลุ่มเดิมของตนท่ีเรียกว่ากลุ่มบ้านและผลดักัน

อภิปรายเพ่ือถ่ายทอดความรู้ท่ีตนศึกษามา หรือตามท่ีตนได้ร่วมกนัตอบคําถามตามหวัข้อในใบงานท่ี

ครูกําหนด โดยเร่ิมจากหมายเลข 1,  2, 3, 4 ตามลําดบั หรืออาจจะให้ถ่ายทอดความรู้ตามความสมคัร

ใจ โดยไมต้่องเรียงตามหมายเลขก็ได้ แตท่กุคนต้องถ่ายทอดความรู้จนครบ 

  5)  ครูทดสอบความรู้ตามเนือ้หาท่ีกําหนดและให้คะแนนเป็นรายบุคคล เทคนิคแบบ 

Jigsaw II มีการพฒันาจากเทคนิค Jigsaw โดยมีจดุมุง่หมายให้นกัเรียนได้มีส่วนช่วยเหลือพึ่งพากนัใน

กลุม่ ในช่วงประเมินผลครูจะนําคะแนนของทกุคนในกลุ่มมารวมกนัแล้วหาคา่เฉล่ีย กลุ่มใดได้คะแนน

เฉล่ียสงูสุดถือได้ว่ามีความร่วมมือช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี ครูอาจจะมีการติดป้ายประกาศผลไว้เพ่ือ

เป็นกําลงัใจ 

การประเมินผลการเรียนโดยใช้เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) 

การประเมินผลการเรียนโดยใช้เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) จะประเมินผลนักเรียนเป็น

รายบุคคลว่ามีความเข้าใจส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบอย่างไรและประเมินผลงานรวมของกลุ่มบ้าน ซึ่ง

ประเมิน 3 ด้าน (สถาพร  ดีย่ิง.  2548: 56; อ้างอิงจาก  Eggen;  & Kauchoake. 1996. Strategies 

for Teaching content and Thinking Skills.  pp.  300) คือ 

  1)  การประเมินกระบวนการกลุ่ม เป็นการประเมินว่านกัเรียนสนใจงานท่ีตนรับผิดชอบ

อยา่งไร เข้ากบัเพ่ือนได้หรือไม ่มีการชว่ยเหลือกนัอยา่งไร 

  2) ประเมินพัฒนาการความเป็นผู้ เช่ียวชาญในฐานะท่ีเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่ม 

ความสามารถในการมาอธิบายถ่ายทอดความรู้ให้กลุม่เข้าใจ 

  3)  ประเมินความเข้าใจสาระสว่นท่ีรับผิดชอบ 

การทํากิจกรรมด้วยเทคนิคการตอ่ภาพ (Jigsaw) นกัเรียนไม่ได้ศกึษาข้อมลูเฉพาะส่วนท่ีตน

รับผิดชอบเพียงอย่างเดียว นกัเรียนจะต้องศกึษาข้อมลูทัง้หมดร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มและนกัเรียน

ต้องทําข้อสอบทุกหัวข้อ คะแนนสอบท่ีได้จะเฉล่ียกับคะแนนสอบของเพ่ือนในกลุ่ม ดงันัน้กลุ่มจะ

ประสบความสําเร็จได้สมาชิกในกลุ่มจะต้องทํางานให้ประสบความสําเร็จในส่วนท่ีตนเองรับผิดชอบ

และต้องร่วมกนัศึกษาข้อมูลกบัสมาชิกในกลุ่ม (Slavin. 1995: 111) ดงัท่ี เอเรนด์ (Arends. 1994: 

346-347) กล่าวว่า เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) เป็นการเรียนแบบร่วมมือในหัวข้อเร่ืองเดียวกัน 
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สมาชิกชว่ยกนัเรียนชว่ยกนัค้นคว้าหาความรู้ตามหวัข้อยอ่ยและนําไปสอนเพ่ือนในกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการ

เรียนรู้ทัง้เร่ืองของสมาชิกในกลุม่  

ประโยชน์และข้อจาํกัดของการเรียนโดยใช้เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) 

ประโยชน์  

สถาพร ดีย่ิง (2548: 56-57) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิคการตอ่ภาพ (Jigsaw) ดงันี ้

  1) นกัเรียนมีความเอาใจใส่ในการเรียนรู้ การสืบค้น การค้นคว้า ความรับผิดชอบตอ่ตวัเอง

และกลุม่ร่วมกบัสมาชิกอ่ืน 

  2)  สง่เสริมให้นกัเรียนมีความสามารถตา่งกนัได้เรียนรู้ร่วมกนั 

  3)  สง่เสริมให้นกัเรียนผลดัเปล่ียนกนัเป็นผู้ นํา 

  4)  สง่เสริมให้นกัเรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทกัษะทางสงัคม 

  5) นกัเรียนได้ฝึกการส่ือสารเพราะต้องสนทนากบักลุ่มผู้ เช่ียวชาญนําข้อมลูท่ีศกึษามาสอน

และอธิบายให้สมาชิกกลุม่บ้านฟัง 

  6)  นกัเรียนได้ฝึกการแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

เอรอนสนั (รัชนี ทาเหล็ก. 2556: 29; อ้างอิงจาก Aronson; et al. 1978. The Jigsaw 

Classroom.  pp.  30-31) ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคตอ่ภาพ (Jigsaw) หลายๆ ชัน้

เรียนเป็นเวลา 6 สปัดาห์เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างชัน้เรียนท่ีใช้เทคนิคตอ่ภาพ (Jigsaw) กบัชัน้เรียนอ่ืน 

ท่ีเก่งๆ และมีครูคนเก่งๆ สอน ซึง่ผลท่ีได้มีดงันี ้

  1)  นกัเรียนในชัน้เรียนและในกลุ่มท่ีเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการตอ่ภาพ มีการยอมรับ

ซึง่กนัและกนัมากขึน้กวา่กลุม่ชัน้เรียนเก่งๆ 

  2)  นกัเรียนในกลุม่เรียนด้วยเทคนิคการตอ่ภาพ (Jigsaw) มีองค์ความรู้มากกว่าหรือเท่ากนั

กบันกัเรียนในชัน้เรียนเก่งๆ และมีการแสดงออกท่ีดีกวา่ในชัน้เรียนเก่งๆ 

  3) นกัเรียนในกลุ่มเรียนด้วยเทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) มีการร่วมมือกันมากกว่าและ

ยอมรับวา่เพ่ือนเป็นแหลง่ความรู้มากกวา่กลุม่นกัเรียนในชัน้เรียนเก่งๆ   

ข้อจํากดั 

  1) ถ้านักเรียนขาดความเอาใจใส่ความรับผิดชอบจะส่งผลให้การเรียนรู้ไม่ประสบ

ความสําเร็จ 

  2) ครูใช้เวลาในการเตรียมการ ชว่ยเหลือ ในกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนอย่างใกล้ชิด 

สรุปว่า เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) เป็นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช้แนวคิด

พืน้ฐานของการต่อภาพโดยการทํากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกันต่อภาพ
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ความรู้ นกัเรียนแต่ละคนในกลุ่มจะรับผิดชอบร่วมกันในการตดัต่อภาพ เพ่ือเรียนรู้จากภาพย่อยไปสู่

ภาพใหญ่ เทคนิคการเรียนรู้แบบนีจ้ะทําให้นักเรียนได้คิด ได้เรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ฝึก

ความสามารถในด้านต่างๆ เช่น ความสามารถทางด้านการส่ือสาร ความสามารถในการถ่ายทอด

ความรู้ การประมวลความคดิ ความรับผิดชอบ การรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่ม การเป็นผู้ นํา 

ผู้ตามท่ีดีท่ีถือวา่เป็นทกัษะท่ีจําเป็นตอ่การดําเนินชีวิตในสงัคม การวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัเลือกเทคนิคการตอ่

ภาพ (Jigsaw) มาใช้ในการจดัการเรียนการสอน เพราะเป็นเทคนิคท่ีนกัเรียนได้เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม 

ไม่มีการแข่งขันในการทํากิจกรรม เป็นเทคนิคท่ีสมาชิกทุกคนต้องพึ่งพาความรู้จากเพ่ือนสมาชิกใน

กลุ่ม มีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศยักนัระหว่างสมาชิกในกลุ่ม นกัเรียนทกุคนมีความสําคญัเท่าเทียมกัน

หมด สมาชิกทุกคนต้องรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเพ่ือให้การทํางานของกลุ่มบรรลุ

เป้าหมาย 

 2. เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (Team- Games – Tournament: TGT)  

      สคุนธ์ สินธพานนท์; และ คณะ (2554: 32-35) เป็นวิธีการท่ีต้องแข่งขนักนัในเกม การ

เรียนแบบเผชิญหน้ากนัทําให้เกิดความต่ืนเต้น การแข่งขนักนัทําให้นกัเรียนใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์

มากขึน้ วิธีการนีเ้หมาะกบัการสอนวิชาพืน้ฐานท่ีสามารถถามคําถามท่ีมีคําตอบแน่นอนตายตวัแตไ่ม่

เหมาะกบับางวิชา เชน่ วรรณคดี สงัคมวิทยา และวิทยาศาสตร์บางสาขา  

      ความหมาย 

      การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีแบ่งนักเรียนท่ีมี

ความสามารถแตกต่างกนัออกเป็นกลุ่มเพ่ือทํางานร่วมกัน กลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดยกําหนดให้

สมาชิกของกลุ่มได้แข่งขนักันในเกมการเรียนท่ีครูจดัเตรียมไว้แล้ว ทําการทดสอบความรู้ โดยการใช้

เกมการแข่งขนั คะแนนท่ีได้จากการแข่งขนัของสมาชิกแตล่ะคนในลกัษณะการแข่งขนัตวัตอ่ตวักบัทีม

อ่ืน นําเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม ครูจะต้องใช้เทคนิคการเสริมแรง เช่น ให้รางวลั คําชมเชย 

เป็นต้น ดังนัน้สมาชิกกลุ่มจะต้องมีการกําหนดเป้าหมายร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือ

ความสําเร็จของกลุม่ 

   วตัถปุระสงค์ 

    1)  เพ่ือสง่เสริมให้นกัเรียนศกึษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

     2)  เพ่ือสง่เสริมให้นกัเรียนฝึกทกัษะกระบวนการทางสงัคม เชน่ ทกัษะกระบวนการกลุม่ 

ทกัษะการเป็นผู้ นํา และฝึกความรับผิดชอบ 
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   การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT มีองค์ประกอบสําคญั ดงันี ้

    1)  การเสนอเนือ้หา 

   เป็นการนําเสนอเนือ้หาหรือบทเรียนใหม่ รูปแบบการนําเสนออาจจะเป็นการบรรยาย 

อภิปราย กรณีศึกษาหรืออาจจะส่ือการเรียนอ่ืนๆ เทคนิค TGT จะแตกต่างจากเทคนิคอ่ืนๆ ตรงท่ีครู

ต้องเน้นให้นกัเรียนทราบว่านกัเรียนต้องให้ความสนใจมากในเนือ้หาสาระ เพราะจะช่วยให้ทีมประสบ

ความสําเร็จในการแข่งขัน วิธีนีเ้หมาะสมกับการเรียนรู้ในวิชาพืน้ฐานท่ีสามารถถามตอบท่ีมีคําตอบ

แนน่อนตายตวั  

   2)  การจดัทีม 

   เป็นการจดัทีมนกัเรียนโดยให้คละกนัทัง้เพศและความสามารถ ทีมมีหน้าท่ีในการเตรียมตวั

สมาชิกให้พร้อมเพ่ือการเลน่เกม หลงัจากจบชัว่โมงการเรียนรู้แตล่ะทีมจะนดัสมาชิกศกึษาเนือ้หาโดยมี

แบบฝึกหดัช่วย โดยทัว่ไปนกัเรียนจะผลดักนัถามในแบบฝึกหดัจนกว่าจะเข้าใจเนือ้หาทัง้หมด เทคนิค

TGT จดุเน้นในทีมคือ ทําให้ดีท่ีสดุเพ่ือทีม จะชว่ยเหลือให้กําลงัใจเพ่ือนร่วมทีมให้มากท่ีสดุ 

  3)  เกม 

   เป็นเกมตอบคําถามง่ายๆ เก่ียวกับเนือ้หาสาระท่ีนกัเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ในการเล่นเกม 

นกัเรียนท่ีเป็นตวัแทนจากทีมแตล่ะทีมจะมาเป็นผู้แขง่ขนั 

   4)  การแขง่ขนั  

   การจัดการแข่งขันอาจจะจัดขึน้ปลายสัปดาห์หรือท้ายบทเรียนก็ได้ ซึ่งจะเป็นคําถาม

เก่ียวกบัเนือ้หาท่ีเรียนมาแล้ว และผ่านการเตรียมความพร้อมจากกลุ่มมาแล้ว การจดัโต๊ะการแข่งขนั

จะมีหลายโต๊ะ แต่ละโต๊ะจะมีตัวแทนของทีมแต่ละทีมมาร่วมแข่งขัน ทุกโต๊ะการแข่งขันควรเร่ิม

ดําเนินการพร้อมกนั แขง่ขนัเสร็จแล้วจดัลําดบัผลการแขง่ขนัแตล่ะโต๊ะนําไปเทียบหาคา่คะแนนโบนสั 

 

ตวัอยา่งการให้คะแนนโบนสั เชน่ ถ้าผู้ ร่วมแขง่ขนัมีโต๊ะละ 5 คน อาจให้คะแนนโบนสั ดงันี ้
 

ลําดบัผลการแขง่ขนั คะแนนโบนสั 

1 10 

2 8 

3 6 

4 4 

5 2 

 

 



43 
 

 5)  การยอมรับความสําเร็จของทีม 

 มีการนําคะแนนโบนสัของสมาชิกแตล่ะคนมารวมกนัเป็นคะแนนของทีมและหาคา่เฉล่ียทีมท่ี

มีคะแนนสูงสดุจะได้รับการยอมรับให้เป็นทีมชนะเลิศ ควรมีการประกาศผลและเผยแพร่สู่สาธารณะ 

รวมทัง้การมอบรางวลัยกยอ่ง ชมเชย เป็นต้น 

 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 

 การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT มีขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

 1)  ขัน้เตรียมเนือ้หา ประกอบด้วย 

  1.1)  การจดัเตรียมเนือ้หาสาระ ครูจดัเตรียมเร่ืองท่ีจะให้นกัเรียนได้เรียนรู้ 

  1.2)  การจดัเตรียมเกม ครูจะต้องจดัเตรียมคําถามง่ายๆ ซึ่งเป็นคําถามจากเนือ้หา

สาระท่ีนกัเรียนเรียนรู้ วิธีการให้คะแนนโบนสัในการเล่นเกม รวมทัง้ส่ืออุปกรณ์การเรียนรู้ เช่น ใบงาน 

ใบความรู้ ชดุคําถาม กระดาษคําตอบ กระดาษบนัทกึคะแนน เป็นต้น 

2)  ขัน้จดัทีม 

 ครูจดัทีมนกัเรียนโดยให้คละกนัทัง้เพศและความสามารถ ทีมละประมาณ 4-5 คน เช่น ทีมท่ี

มีสมาชิก  4 คน อาจประกอบด้วยชาย 2 คน หญิง 2 คน เป็นนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนสงู 1 คน ปาน

กลาง 2 คน และต่ํา 1 คน เป็นต้น เพ่ือเรียนรู้โดยการปฏิบตักิิจกรรมตามคําสัง่หรือใบงานท่ีกําหนดไว้ 

 มีการจดัโต๊ะการแขง่ขนั สําหรับสมาชิก แยกเป็นกลุม่ ตามความสามารถท่ีแตกตา่งกนั ดงันี ้

โต๊ะหมายเลข 1 เป็นโต๊ะแขง่ขนัสําหรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนสงู 

 โต๊ะหมายเลข 2 เป็นโต๊ะแขง่ขนัสําหรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนปานกลาง (คอ่นข้างเก่ง) 

 โต๊ะหมายเลข 3 เป็นโต๊ะแขง่ขนัสําหรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนปานกลาง (คอ่นข้างออ่น) 

 โต๊ะหมายเลข 4 เป็นโต๊ะแขง่ขนัสําหรับนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนต่ํา 

 ในกรณีท่ีนกัเรียนจํานวนมาก โต๊ะหมายเลข 1, 2, 3, 4 อาจจะซํา้กันได้หลายโต๊ะ เพ่ือให้

นกัเรียนทกุคนได้มีโอกาสแขง่ขนั 

แผนผังการจัดโต๊ะแข่งขัน 

   

 

 

 

 

 

 
 

กลุม่ผลการเรียนสงู กลุม่ผลการเรียนปานกลาง(คอ่นข้างเก่ง) กลุม่ปานกลาง(คอ่นข้างออ่น) กลุม่ผลการเรียนตํ่า 
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 3)  ขัน้การเรียนรู้ ประกอบด้วย 

  3.1)  ครูแนะนําวิธีการเรียนรู้ 

  3.2)  ทีมวางแผนการเรียนรู้และการแขง่ขนั 

  3.3)  สมาชิกในแตล่ะทีมร่วมกนัปฏิบตักิิจกรรมตามคําสัง่หรือใบงาน 

  3.4) กลุ่มหรือทีมเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือให้มีความรู้ ความ

เข้าใจในบทเรียนและพร้อมท่ีจะเข้าสูส่นามแขง่ขนั 

  3.5) แต่ละทีมทําการประเมินความรู้ ความเข้าใจในเนือ้หาของสมาชิกในทีม โดย

อาจตัง้คําถามขึน้มาเองโดยใช้สมาชิกของทีมทดลองตอบคําถาม 

  3.6)  สมาชิกของทีมชว่ยกนัอธิบายเพิ่มเตมิในประเดน็ท่ีบางคนยงัไมเ่ข้าใจ 

 4)  ขัน้การแขง่ขนั ผู้สอนจดัการแขง่ขนัประกอบด้วย 

  4.1)  ครูแนะนําการแขง่ขนัให้นกัเรียนทราบ 

  4.2)  จดันกัเรียนหรือสมาชิกตวัแทนของแตล่ะทีมเข้าประจําโต๊ะแขง่ขนั 

  4.3)  ครูแนะนําเก่ียวกบัเกม โดยอธิบายจดุประสงค์และกตกิาการเลน่เกม 

  4.4)  สมาชิกหรือนกัเรียนทกุคนเร่ิมเล่นเกมพร้อมกนั ด้วยชดุคําถามท่ีเหมือนกัน 

ครูเดนิตามโต๊ะแขง่ขนัตา่งๆ เพ่ือตอบปัญหาข้อสงสยั 

  4.5)  เม่ือการแขง่ขนัจบลงให้แตล่ะโต๊ะตรวจให้คะแนน จดัลําดบัผลการแข่งขนัและ

ให้หาคา่คะแนนโบนสั 

  4.6)  ผู้ เข้าร่วมแขง่ขนักลบัไปเข้าทีมเดมิของตน พร้อมด้วยนําคะแนนโบนสัไปด้วย 

  4.7) ทีมนําคะแนนโบนสัของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนรวมของทีม  ทีมท่ีได้

คะแนนรวมสงูสดุจะได้รับการยอมรับวา่เป็นทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศตามลําดบั 

        5)  ขัน้ยอมรับความสําเร็จของทีม 

 ครูประกาศผลการแขง่ขนั เช่น ปิดประกาศท่ีบอร์ด จดหมายข่าว ประกาศหน้าเสาธง เป็นต้น 

รวมทัง้การมอบรางวลั ยกยอ่ง ชมเชย 

 ประโยชน์และข้อจํากดัของการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT มีดงันี ้

 ประโยชน์ 

       1)  นกัเรียนมีความเอาใจใสรั่บผิดชอบตวัเองและกลุม่ร่วมกบัสมาชิกอ่ืน 

       2)  สง่เสริมให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถตา่งกนัได้เรียนรู้ร่วมกนั 

       3)  สง่เสริมให้นกัเรียนผลดัเปล่ียนกนัเป็นผู้ นํา 

       4)  สง่เสริมให้นกัเรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทกัษะทางสงัคมโดยตรง 

       5)  นกัเรียนมีความต่ืนเต้น สนกุสนานกบัการเรียนรู้ 
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ข้อจํากดั 

      1)  ถ้านกัเรียนขาดความเอาใจใส่และความรับผิดชอบจะส่งผลให้ผลงานกลุ่มและการ

เรียนรู้ไมป่ระสบความสําเร็จ 

      2) เป็นวิธีการท่ีครูจะต้องเตรียมการ ดแูลเอาใจใส่ในกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนอย่าง

ใกล้ชิดจงึจะได้ผลดี 

      3)  ครูมีภาระงานมากขึน้ 

 

 3. เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสัมฤทธ์ิ (Student Teams Achievement Division: 

STAD)   

     สคุนธ์ สินธพานนท์; และ คณะ (2554: 35-36) การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแบง่กลุ่มแบบ

กลุม่สมัฤทธ์ิ นกัเรียนได้ปรึกษาช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัในการเรียนเป็นทีมในเนือ้หาเดียวกนั STAD จะ

ใช้เวลาน้อยกว่า TGT แตค่รูต้องใช้เวลามากในการตรวจให้คะแนน แบบทดสอบ STAD เหมือนกับ 

TGT  ตรงท่ีทัง้สองวิธีเน้นคําถามแบบท่ีต้องการคําตอบท่ีถกูท่ีสดุเพียงคําตอบเดียว 

      ความหมาย 

      การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสมัฤทธ์ิ STAD เป็นการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมืออีกรูปแบบหนึง่คล้ายกบักบัเทคนิค TGT ท่ีแบง่นกัเรียนท่ีมีความสามารถแตกตา่งกนั

ออกเป็นกลุ่มเพ่ือทํางานร่วมกันกลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดยกําหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้ใน

เนือ้หาสาระท่ีครูจดัเตรียมไว้แล้วทําการทดลองความรู้ คะแนนท่ีได้จากการทดสอบของสมาชิกแตล่ะ

คนนําเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการเสริมแรง เช่น ให้รางวลั คําชมเชย 

เป็นต้น ดังนัน้ สมาชิกกลุ่มจะต้องมีการกําหนดเป้าหมายร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือ

ความสําเร็จของกลุม่ 

วตัถปุระสงค์ 

     1)  เพ่ือสง่เสริมให้นกัเรียนศกึษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 

     2) เพ่ือส่งเสริมให้นกัเรียนฝึกทกัษะกระบวนการทางสงัคม เช่น ทกัษะกระบวนการกลุ่ม 

ทกัษะการเป็นผู้ นํา และฝึกความรับผิดชอบ 

 องค์ประกอบสําคญั 

 การจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD มีองค์ประกอบสําคญั ดงันี ้

    1)  การเสนอเนือ้หา ครูทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแล้วและนําเสนอเนือ้หาสาระหรือ

ความคดิรวบยอดใหม ่
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     2) การทํางานเป็นทีมหรือกลุ่ม ครูจดันกัเรียนท่ีมีความสามารถตา่งกนั จดัให้คละกนัและ

ชีแ้จงให้นกัเรียนทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่มท่ีจะต้องช่วยกนัและร่วมกนัเรียนรู้ เพราะผล

การเรียนของสมาชิกแตล่ะคนสง่ผลตอ่ผลรวมของกลุม่ 

     3) การทดสอบยอ่ย สมาชิกหรือนกัเรียนทกุคนทําแบบทดสอบย่อยเป็นรายบคุคลหลงัจาก

เรียนรู้หรือทํากิจกรรมแล้ว 

     4)  คะแนนพฒันาการของนกัเรียน เป็นคะแนนพฒันาหรือความก้าวหน้าของสมาชิกแตล่ะ

คน ซึง่ครูและนกัเรียนอาจร่วมกนักําหนดคะแนนการพฒันาเป็นเกณฑ์ขึน้มาก็ได้  

     5)  การรับรองผลงานและเผยแพร่ช่ือเสียงของทีม เป็นการประกาศผลงานของทีมเพ่ือ

รับรองและยกยอ่งชมเชยในรูปแบบตา่งๆ เชน่ ปิดประกาศให้รางวลั  ประกาศเสียงตามสาย เป็นต้น 

เบญจพร ปัณฑพลงักรู  (2551: 15-16) กลา่วถึงองค์ประกอบของการเรียนไว้ 5 ประการดงันี ้

   1)  การนําเสนอสิ่งท่ีต้องเรียน (Class Presentations) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนของ 

STAD เป็นการสอนเนือ้หาสาระในชัน้เรียนซึ่งครูเป็นผู้ นําเสนอสิ่งท่ีนกัเรียนต้องเรียนไม่ว่าจะเป็น

ความคิดรวบยอด โดยใช้วิธีการบรรยาย การอภิปราย การนําเสนอสิ่งท่ีต้องเรียนตามรูปแบบ STAD 

จะแตกตา่งจากการสอนโดยทัว่ไป คือ ครูควรใช้กิจกรรมท่ีเหมาะสมกบับทเรียนและนกัเรียนต้องตัง้ใจ

อยา่งจริงจงัระหวา่งการเรียนการสอนเพราะคะแนนจากการทดสอบจะเป็นตวัตดัสินคะแนนของกลุม่ 

   2)  การทํางานเป็นกลุ่ม (Teams) ในแตล่ะกลุ่มมี 4-5 คน ซึ่งแตล่ะกลุ่มจะมีความสามารถ

ทางการเรียน ในด้านตา่ง ๆ โดยท่ีครูต้องชีแ้จงให้นกัเรียนในกลุ่มได้ทราบถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

กลุ่ม ต้องช่วยเหลือกนั อภิปรายปัญหาร่วมกนั ช่วยกันตรวจสอบคําตอบ ซึ่งทกุคนในกลุ่มต้องทํางาน

ให้ดีท่ีสดุ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และเตรียมการให้สมาชิกกลุม่ทําคะแนนจากแบบทดสอบได้ดีทกุคน 

   3)  การทดสอบย่อย (Quizzes) หลงัจากได้เสนอบทเรียนไปแล้ว 1-2 คาบ มีการทดสอบ

ย่อยกับนักเรียน โดยนักเรียนต่างคนต่างทํา ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้มีการปรึกษากันในขณะท่ีทําการ

ทดสอบย่อย ด้วยเหตผุลนีน้กัเรียนแต่ละคนต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองในการรับความรู้จากครู

และเพ่ือน 

   4)  คะแนนพฒันาการของนกัเรียนแตล่ะคน (Individual Improvement Scores) โดยให้

นกัเรียนได้บรรลวุตัถปุระสงค์ ซึ่งเป็นตวักระตุ้นให้นกัเรียนทํางานและแสดงความสามารถได้ดีกว่าครัง้

ก่อน คะแนนพฒันาการนีไ้ด้มาจากการเปรียบเทียบคะแนนของนกัเรียนทําแบบทดสอบได้ แล้วนําไป

เปรียบเทียบกบัคะแนนพืน้ฐานของตนเองคิดมาจากคะแนนเฉล่ียจากการทดสอบท่ีผา่นมาตัง้แตต้่น 

   5)  การตระหนกัถึงความสําเร็จของกลุ่ม (Team Recognition) การท่ีกลุ่มได้รับรางวลั

ตอ่เม่ือกลุ่มนัน้ได้รับความสําเร็จเหนือกลุ่มอ่ืน ซึ่งจะตดัสินด้วยการนําคะแนนพฒันาการของสมาชิก

ทกุคนในกลุม่มาเฉล่ียเป็นคะแนนของกลุม่ 
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ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD มีดงันี ้

    1) ขัน้เตรียมเนือ้หา   โดยจดักิจกรรมให้นกัเรียนได้ศกึษา เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมทัง้ส่ือ วสัดุ

อุปกรณ์หรือแหล่งเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน เป็นต้น จัดเตรียมแบบทดสอบย่อย เช่น ข้อสอบ 

กระดาษคําตอบ เกณฑ์การให้คะแนน เป็นต้น 

    2)  ขัน้จดัทีม ครูจดัทีมโดยให้คละกนัทัง้เพศและความสามารถ ทีมละประมาณ 4-5 คน 

เชน่ ทีมท่ีมีสมาชิก 4 คน อาจประกอบด้วยชาย 2 คน หญิง 2 คน ท่ีมีความสามารถแตกตา่งกนั 

    3)  ขัน้เรียนรู้  

          3.1)  ครูแนะนําวิธีการเรียนรู้ ทีมวางแผนการเรียนรู้ โดยแบง่ภาระหน้าท่ีกนั เช่น ผู้อ่าน    

ผู้หาคําตอบ ผู้สนบัสนนุ ผู้จดบนัทกึ ผู้ประเมินผล เป็นต้น 

         3.2)  สมาชิกในแตล่ะกลุ่มศกึษาเนือ้หาสาระและทํากิจกรรมตามใบงานท่ีครูกําหนด 

ซึ่งการเรียนรู้โดยวิธีนีเ้น้นการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในทีมมากว่าการแข่งขนัแบบตวัต่อตวั ใน 

TGT 

         3.3)  นกัเรียนหรือสมาชิกแตล่ะกลุม่ประเมินเพ่ือทบทวนความรู้ ความเข้าใจเนือ้หา 

   4)  ขัน้ทดสอบ 

         4.1)  นกัเรียนแตล่ะคนทําการทดสอบย่อย เพ่ือวดัความรู้ความเข้าใจในเนือ้หาท่ีเรียนรู้ 

         4.2)  ครูและนกัเรียนอาจร่วมกนัตรวจผลการทดสอบของสมาชิกแตล่ะคน 

         4.3)  ทีมจดัทําคะแนนการพฒันาของสมาชิกแตล่ะคน และคะแนนการพฒันาของกลุม่ 

          4.4)  ให้แตล่ะทีมนําคะแนนการพฒันาของทีมไปเทียบกบัเกณฑ์ 

    5)  ขัน้การรับรองผลงานและเผยแพร่ช่ือเสียงของทีม เป็นการประกาศผลงานของทีมว่าแต่

ละทีมอยู่ในระดบัคณุภาพใด รับการยกย่อง ชมเชย ทีมท่ีมีคะแนนพฒันาสงูในรูปแบบต่างๆ เช่น ปิด

ประกาศ ให้รางวลั ลงจดหมายขา่ว ประกาศเสียงตามสาย เป็นต้น 
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สรุปขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD 
 

            ท่ีมา: ศิริวรรณ วงศ์สวสัดิ์. (2549). การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสาระภูมิศาสตร์

และมนุษยสัมพนัธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนแบบซิปปาโมเดล (CIPPA 

MODEL) และการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค เอส ที เอ ดี (STAD). หน้า 27.  

 

ขัน้การสอน 

ขัน้กิจกรรมกลุม่ยอ่ย 

ขัน้การทดสอบย่อย 

คะแนนความก้าวหน้า 

กลุม่ท่ีได้รับรางวลั 

เรียนหนว่ยตอ่ไป 

ขัน้นํา 

ขัน้สอน 

ขัน้สรุป 

1. บอกจดุประสงค์ของบทเรียน และระบพุฤติกรรม 

    ทางสงัคมท่ีจะพฒันา 

2. ทบทวนความรู้พืน้ฐานเดิมท่ีจําเป็นสาํหรับเนือ้หาใหม ่

      

 

 

1. เสนอเหตกุารณ์ท่ีเป็นปัญหา 

2. เน้นให้นกัเรียนหาคําตอบเองจากสือ่รูปธรรม 

3. เช่ือมโยงความรู้มโนมติกบัวิธีคิดคาํนวณโดยสือ่รูปธรรม 

4. ให้นกัเรียนมีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

5. เน้นกิจกรรมท่ีหลากหลายในการหาคาํตอบ 

6. กระตุ้นให้นกัเรียนสามารถอธิบายมโนมตด้ิวยตนเอง 

1. กระตุ้นให้นกัเรียนสรุปบทเรียนด้วยตนเอง 

2. ครูคอยแก้ไขข้อสรุปให้ชดัเจน และเป็นระบบ 

      

 

 

1. นกัเรียนแตล่ะทีมศกึษาบตัรความรู้ ทํากิจกรรมจาก 

    บตัรงาน และตรวจคาํตอบจากบตัรเฉลย 

2. นกัเรียนต้องพึง่พาอาศยักนั เน้นการร่วมมือกนัเรียนรู้ 

    และทกัษะการทํางานเป็นทีม 

      

 

 

1. เพ่ือประเมินความเข้าใจในบทเรียนของสมาชิกแตล่ะคน 

2. นกัเรียนไมส่ามารถช่วยเหลอืกนัได้ 

      

 

 

1. เพ่ือสง่เสริมการแขง่ขนักบัตนเอง 

2. เพ่ือให้สมาชิกแตล่ะคนชว่ยให้กลุม่ประสบความสาํเร็จเทา่กนั 

3. เพ่ือพฒันาความมัน่ใจ และเห็นคณุคา่ในตนเอง 

      

 

 

1. กลุม่ยอดเยี่ยม 

2. กลุม่เกง่มาก 

3. กลุม่เกง่ 
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 ประโยชน์และข้อจํากดัของการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD มีดงันี ้

 ประโยชน์ 

   1)  นกัเรียนมีความเอาใจใสรั่บผิดชอบตวัเองและกลุม่ร่วมกบัสมาชิกอ่ืน 

   2)  สง่เสริมให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถตา่งกนัได้เรียนรู้ร่วมกนั 

   3)  สง่เสริมให้นกัเรียนผลดัเปล่ียนกนัเป็นผู้ นํา 

   4)  สง่เสริมให้นกัเรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทกัษะทางสงัคมโดยตรง 

   5)  นกัเรียนมีความต่ืนเต้น สนกุสนานกบัการเรียนรู้ 

 ข้อจํากดั 

   1)  ถ้านกัเรียนขาดความเอาใจใส่และความรับผิดชอบจะส่งผลให้ผลงานกลุ่มและการ

เรียนรู้ไมป่ระสบความสําเร็จ 

   2) เป็นวิธีการท่ีครูจะต้องเตรียมการ ดแูลเอาใจใส่ในกระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนอย่าง

ใกล้ชิดจงึจะได้ผลดี 

   3)  ครูมีภาระงานมากขึน้ 

 

1.7  ขัน้ตอนในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

      เปรมจิตต์ ขจรภยัลาร์เซ่น (2536: 8-9) สรุปเก่ียวกบัลําดบัขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยทัว่ไปสรุปได้ดงันี ้

        1)  ขัน้เตรียม ครูสอนทกัษะในการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ จดัขนาดของกลุ่ม จะต้อง

จัดให้เหมาะสมกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบต่างๆ  บอกวัตถุประสงค์ของบทเรียนและบอก

วตัถปุระสงค์ของการทํางานร่วมกนั 

        2)  ขัน้สอน ครูสอนเนือ้หาหรือบทเรียนใหม่ด้วยวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมแล้วให้

งานตา่งๆ หรืออธิบายภาระงานท่ีต้องทําให้ชดัเจน 

        3)  ขัน้ทํางานกลุ่ม นกัเรียนเรียนรู้กนัเป็นกลุ่มย่อย แต่ละคนมีบทบาทหน้าท่ีของตน

ช่วยกนัแก้ปัญหา อภิปราย และแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือหาคําตอบท่ีดีท่ีสดุมากกว่ารอคําเฉลย

จากครู 

        4)  ขัน้ตรวจสอบผลงานและทดสอบ 

              4.1)  ตรวจผลงาน (กลุ่มและ/หรือรายบคุคล) ถ้าเป็นงานกลุ่มสมาชิกในกลุ่มเซ็นช่ือ

ในผลงานท่ีส่ง ครูอาจประเมินด้วยการหยิบผลงานของกลุ่มขึน้มาแล้วถามสมาชิกกลุ่มคนใดคนหนึ่ง 

เก่ียวกบังานชิน้นัน้  ถ้าเป็นงานเด่ียวครูอาจให้นกัเรียนคนใดคนหนึ่งในกลุ่มอธิบายวิธีหาคําตอบของ

เขาท่ีได้จากการเรียนรู้ร่วมกนัภายในกลุม่ 
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              4.2)  ครูทดสอบนกัเรียนเป็นรายบคุคลโดยไมมี่การช่วยเหลือกนั และเม่ือครูตรวจผล

การสอบแล้ว จะคํานวณคะแนนเฉล่ียของกลุ่มให้นกัเรียนทราบและถือว่าเป็นคะแนนของนกัเรียนแต่

ละคนในกลุม่ด้วย 

        5)  ขัน้สรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุ่ม ครูและนกัเรียนช่วยกนัสรุปบทเรียน 

และประเมินผลการทํางานกลุ่ม โดยอภิปรายถึงผลงานของนกัเรียน และวิธีการทํางานของนกัเรียน 

รวมถึงวิธีการปรับปรุงการทํางานของกลุ่มด้วย ซึ่งจะทําให้นกัเรียนรู้ความก้าวหน้าของตนเองทัง้

ทางด้านวิชาการและด้านสงัคม 

1.8  บทบาทของครูและนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

 1.8.1  บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

สคุนธ์ สินธพานนท์; และ คณะ (2554: 23) นกัจิตวิทยาการศกึษาหลายทา่นได้ 

นําเสนอเทคนิคการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้หลายรูปแบบ แตล่ะท่านได้ให้แนวการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคต่างๆ ซึ่งครูในแต่ละรายวิชาจะได้พิจารณาว่าเทคนิคใดเหมาะสมกับ

การนําไปใช้จดักิจกรรมแล้วบรรลุเป้าหมายในการเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ ครูจะต้องมีการเตรียมการและ

ดําเนินการดงันี ้

         1) จัดกลุ่มนักเรียนท่ีคละความสามารถให้สามารถร่วมทํางานกันได้ดี ควรมีการ

แบ่งกลุ่มไว้ล่วงหน้า นักเรียนท่ีอยู่กลุ่มเดียวกันจะเป็นกลุ่มท่ีเรียนรู้ร่วมกัน เป็นระยะเวลานาน 6 

สปัดาห์  

         2) ปลกูฝังให้นกัเรียนเห็นความสําคญัของการทํางานร่วมกนั ปฏิบตัิตามกติกาของการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ เช่น มีการช่วยเหลือกัน ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบในภาระหรือในหน้าท่ีของตน 

สมาชิกทกุคนมีบทบาทเทา่เทียมกนั และต้องมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนัอยา่งตอ่เน่ือง 

          3) สร้างความมุ่งมัน่และอดุมการณ์ของนกัเรียนท่ีจะทํางานร่วมกนั ครูจะต้องรู้จกัจดั

กิจกรรมตา่งๆ เพ่ือกระตุ้นและเสริมทกัษะการคิดให้แก่นกัเรียน โดยใช้แหล่งข้อมูลและส่ือการสอนให้

สมาชิกทกุคนมีความกระตือรือร้นและตัง้ใจทํางานร่วมกนัให้ประสบความสําเร็จอยา่งมีคณุภาพ 

          4) ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือให้เป็นไปตามขัน้ตอนของเทคนิคตา่งๆ และ

บรรลเุป้าหมายท่ีกําหนด มีการเตรียมแบบฝึกหดั วสัดอุปุกรณ์ สําหรับกิจกรรมอยา่งครบถ้วน 

          5) สร้างกฎ กติกา เป็นข้อตกลงสําหรับสมาชิกของกลุ่ม สร้างกฎของห้องเรียน ให้

คําแนะนําแก่นกัเรียนในข้อบกพร่องท่ีต้องแก้ไขและชว่ยเหลือนกัเรียนบางคนท่ีมีปัญหา 

          6) ช่วยเหลือนกัเรียนบางคนท่ีมีปัญหาให้สามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ และสามารถ

เช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม ระหว่างกลุ่ม สร้างขวัญและกําลังใจให้แก่นักเรียน 
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เสริมสร้างให้นักเรียนรู้จักยอมรับฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืนโดยใช้เหตุผล ซึ่งเป็นหลักสําคัญของวิถี

ประชาธิปไตย ครูควรเผยแพร่ข้อเขียนและผลงานของนกัเรียนให้เป็นท่ีปรากฏในสงัคมอยา่งเหมาะสม 

 ชนาธิป พรกลุ (2554: 117) สรุปเก่ียวกับบทบาทของครูไว้ว่า ครูมีบทบาททําหน้าท่ีเป็นผู้

อํานวยความสะดวก จดักลุม่ให้ทํางานร่วมกนัโดยมีเป้าหมายเดียวกนั  

 ขัน้วางแผน 

    1)  จัดหลกัสูตร หรือหน่วยเรียนรู้ให้มีจุดประสงค์ท่ีสามารถบรรลุด้วยการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ 

    2)  สร้างกลุม่ให้ทํางานด้วยกนัเพ่ือบรรลจุดุประสงค์ด้านวิชาการและทกัษะการร่วมมือ 

ขัน้สอน 

         1)  แจ้งเป้าหมายของงานท่ีให้นกัเรียนทํา อธิบายกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งชดัเจน 

         2)  ดแูลประสิทธิภาพของการทํางานกลุม่ ให้ความชว่ยเหลือเม่ือจําเป็น 

         3)  ให้ข้อมลูย้อนกลบังานของนกัเรียน ทัง้ด้านเนือ้หา และทกัษะการทํางาน 

         4)  ประเมินผลสมัฤทธ์ิ และสง่เสริมให้นกัเรียนประเมินตนเอง 

บญุเมฆ ภมรสิงห์ (2545: 8-9) สรุปเก่ียวกบัหน้าท่ีของครู ไว้ดงันี ้

    1)  จดักลุม่นกัเรียนให้มีสมาชิกแตกตา่งกนั กลุม่ละประมาณ 3-5 คน  

    2)  ทบทวนบทบาทของการทํางานกลุม่ หน้าท่ีของสมาชิกภายในกลุม่  

    3)  ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ ให้นกัเรียนเข้าใจ ให้ข้อมลูเก่ียวกบัเนือ้หาในบทเรียนท่ีจะต้องศกึษา 

    4)  ให้ความร่วมมือกบักลุม่ในการทํางานขณะท่ีมีการทํางานเป็นกลุม่ 

    5)  วดัและประเมินผล ในการเรียนแต่ละครัง้เม่ือจบบทเรียน เพ่ือท่ีจะได้รู้ว่านกัเรียน

ประสบผลสําเร็จในการเรียนมากน้อยเพียงใด และนําคะแนนท่ีได้มาคดิเป็นคะแนนของกลุม่ 

    6)  การเสริมแรง การเสริมแรงอาจใช้คําพูด วุฒิบตัร สิ่งของ เพ่ือสร้างกําลังใจให้แก่

นกัเรียน 

วินรัุกษ์ สขุสําราญ (2553: 28)  สรุปเก่ียวกบับทบาทของครูทางตรง มีดงันี ้

   1)  ให้ความรู้ในเชิงเสนอแนะกบันกัเรียน ในเร่ืองบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ พร้อม

ทัง้ฝึกทกัษะทางสงัคม เพ่ือให้งานกลุ่ม ติดตามคมุพฤติกรรมของนกัเรียนในแตล่ะกลุ่ม ว่าทกุคนแสดง

บทบาทหน้าท่ีถกูต้องเหมาะสมกบัศกัยภาพของแตล่ะคน 

   2)  ให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนท่ีนกัเรียนไม่ได้อภิปรายในส่วนท่ีเป็นเร่ือง หรือจดุมุ่งหมายท่ี

กําหนดไว้ในการสอนแตล่ะครัง้ 

   3)  เก็บผลงานของนกัเรียนมาศกึษาปัญหาข้อบกพร่อง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขในชัว่โมงตอ่ไป 
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บทบาทของครูทางอ้อม มีดงันี ้

  1)  คอยตดิตามสงัเกต การทํางานของแตล่ะกลุม่ 

  2)  ให้คําแนะนํา เม่ือนกัเรียนแตล่ะกลุม่มีปัญหา 

  3)  พยายามให้แตล่ะกลุม่ร่วมกนัทํางานหากมีการไมย่อมรับสมาชิกคนใดคนหนึง่ของกลุม่ 

  4)  ให้กําลงัใจและให้คําชมเชยแก่นกัเรียน เม่ือนกัเรียนสามารถทํางานได้ประสบผลสําเร็จ 

การประเมินผล มีดงันี ้

  1)  การเสนอผลงานของนกัเรียนด้วยวิธีตา่งๆ  

  2)  การทดสอบ 

  3)  การสงัเกตการณ์ทํางานของนกัเรียนแตล่ะกลุม่ 

  4)  การแสดงความคดิเห็นของนกัเรียนในขัน้ระดมสมอง 

 1.8.2  บทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

           บทบาทของนกัเรียน อดมัส์ (Adams. 1990: 26) กําหนดบทบาทของนกัเรียนไว้ดงันี ้

1)  ผู้ให้การสนบัสนนุ   ทําหน้าท่ีเป็นองค์กรในการทํางานกลุม่และสร้างความชดัเจน 

ของนกัเรียน ต่อความเข้าใจในการทํางานของกลุ่ม นําคําถามของกลุ่มมาปรึกษา หลงัจากท่ีกลุ่ม

พยายามหาทางเลือกในการแก้ไข 

2)  ผู้ตรวจสอบ  ทําหน้าท่ีตรวจสมาชิกให้แนใ่จวา่ทกุคนเข้าใจงานเหล่านัน้โดยทกุ 

คนเห็นด้วยกบัคําตอบของกลุม่และสามารถอธิบายได้ 

                         3)  ผู้อา่น ทําหน้าท่ีอา่นปัญหา หรือกําหนดทิศทางของกลุม่ 

                         4)  ผู้บนัทกึ ทําหน้าท่ีเขียนคําตอบหรือกําหนดทิศทางของกลุม่ในกระดาษ  

                         5)  ผู้ให้กําลงัใจ   ทําหน้าท่ีแสดงการสนบัสนนุ   และการให้กําลงัใจสมาชิกกลุม่โดย 

รักษาความรู้สกึท่ีดีเก่ียวกบัการทํางานร่วมกนั 

นิพา สาริพนัธ์ (2549: 22) ได้กลา่วถึงบทบาทของนกัเรียน ไว้ดงันี ้

  1)  ไว้วางใจซึง่กนัและกนั และพฒันาทกัษะการส่ือความหมาย 

  2)  ในการทํากิจกรรมแต่ละครัง้สมาชิกคนหนึ่งจะทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงาน คนหนึ่งทํา

หน้าท่ีเลขานุการ ส่วนสมาชิกท่ีเหลือทําหน้าท่ีเป็นผู้ ร่วมทีม ทุกคนต้องได้รับมอบหมายหน้าท่ี

รับผิดชอบ 

  3)  ให้เกียรตแิละรับฟังความคดิเห็นของเพ่ือนสมาชิกกลุม่ทกุคน 

  4)  รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและเพ่ือนๆในกลุ่ม นกัเรียนจะร่วมทํากิจกรรมกําหนด

เป้าหมายของกลุ่ม แลกเปล่ียนความรู้และวสัดอุุปกรณ์ ให้กําลงัใจซึ่งกันและกัน ดแูลกันในการ

ปฏิบตังิานตามหน้าท่ีและชว่ยกนัควบคมุเวลาในการทํางาน 
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จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า บทบาทของครูและนกัเรียนมีความสําคญัมากในการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือให้ประสบความสําเร็จ เพราะถ้าปฏิบตัิตามบทบาทของตนเองแล้ว จะช่วยให้การจดัการ

เรียนรู้ได้ง่ายมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

 

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ
     2.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบปกต ิ

           การจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ หมายถึง กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเป็นไปตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี

หลักสูตรสถานศึกษากําหนดขึน้ ตรงกับรูปแบบการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 

หลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (สญัญาพร เสิงขุนทด. 2557: 43) ซึ่งมีขัน้ตอน

ดงันี ้

 1. ขัน้นํา คือ นําเข้าสู่บทเรียนโดยทําให้นักเรียนเกิดความสนใจและตัง้ใจเรียน ครูใช้การ

สนทนาหรืออปุกรณ์ตา่งๆ เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนเกิดความสนใจและพร้อมท่ีจะเรียนตอ่ไป 

 2. ขัน้สอน แบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

      2.1 แจ้งตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั เพ่ือบอกให้ทราบว่าเม่ือเรียนจบแล้วจะต้องมี

ความรู้ ความสามารถในด้านใดบ้าง 

      2.2 ทบทวนความรู้เดิม เป็นการทบทวนเร่ืองท่ีเรียนไปแล้ว เพ่ือเป็นการปพืูน้ความรู้ 

สําหรับการเรียนในบทเรียนใหม ่ต้องการสนทนา ซกัถาม อภิปรายแล้วโยงเข้าสูเ่นือ้หาใหม ่

      2.3  เสนอเนือ้หาใหม่ เป็นการอภิปรายเนือ้หาและใช้ส่ือ อุปกรณ์ตา่งๆ มาประกอบการ

สอน เชน่ ใบความรู้ ใบงาน บตัรคํา รูปภาพ เป็นต้น 

      2.4 ให้แนวทางในการเรียนรู้เพ่ือชีแ้นวทาง การฝึกทกัษะด้านตา่งๆ ด้วยการให้ตวัอย่าง  

การใช้คําถาม เพ่ือเป็นตวักระตุ้น การใช้ความคิด โดยต้องคํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

สมรรถภาพของนกัเรียน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ตามตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

      2.5 การฝึกปฏิบตัิ  เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ฝึกปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเองหรือ

แสดงพฤตกิรรมตามตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

 3. ขัน้สรุป คือนกัเรียนร่วมกนัอภิปรายเก่ียวกบัเนือ้หาเร่ืองท่ีเรียน พร้อมสรุปแนวคิดเก่ียวกบั

เร่ืองนัน้ๆ  

 4.  ขัน้ประเมินผลหรือประเมินพฤตกิรรมท่ีนกัเรียนได้กระทําบรรลตุามตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรู้ท่ี

คาดหวงัของบทเรียน โดยครูสงัเกต ตรวจรายงาน การอภิปราย การตอบคําถาม เป็นต้น 

 สรุปได้วา่ ขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ครูต้องอ่านทําความเข้าใจคูมื่อครูประกอบการ

เรียนการสอนให้เข้าใจ ครูจะจัดการเรียนการสอนตามคู่มือครูแล้วนํามาปรับใช้กับนักเรียนตาม
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ศกัยภาพ เพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีครูกําหนดไว้ การจดัการเรียนรู้แบบปกติผู้ วิจยันําไปใช้

กบักลุม่ควบคมุ 

 

3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 การจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 มีจุดเน้นสําคญัท่ีการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้นกัเรียนได้พฒันาอย่างเต็ม

ศักยภาพและเป็นไปตามธรรมชาติ เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ สามารถเช่ือมโยงความรู้ท่ี

หลากหลายให้เกิดความรู้แบบองค์รวม มีความสามารถในการคิดและการจัดการท่ีนําไปสู่การ

สร้างสรรค์และพฒันาคณุภาพชีวิต มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและเห็นความสําคญัของธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมรวมทัง้จดัการเรียนรู้ให้มีความเป็นสากลท่ีสอดคล้องกบัชีวิตจริงของสงัคมไทย เพ่ือให้การ

จดัการเรียนรู้เป็นไปตามแนวทางท่ีกําหนดไว้จึงต้องกําหนดให้กระบวนการวดัผลประเมินผลเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการจดัการเรียนรู้ เน่ืองจากผลท่ีได้จากการประเมินจะช่วยให้ทราบถึงคณุภาพของ

นกัเรียนตามเป้าหมายท่ีวางไว้ (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  2555: 1) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นคุณลักษณะท่ีเก่ียวกับความรู้ความสามารถของบุคคลท่ี

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้านตา่งๆ  อนัเป็นผลจากการเรียนการสอน และประสบการณ์เรียนรู้ท่ีได้จาก

การฝึกอบรม ซึง่มีความเก่ียวข้องกบัองค์ประกอบและแนวทางในการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

3.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

                มีนกัศกึษาหลายทา่นให้ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว้ ดงันี ้

ศภุพงค์ คล้ายคลงึ  (2548: 27)      ให้ความหมายเก่ียวกบั    ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

หมายถึง ผลสําเร็จท่ีเกิดจากพฤตกิรรม การกระทํากิจกรรมของแตล่ะบคุคล ท่ีต้องอาศยัความพยายาม

อย่างมากทัง้องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัสติปัญญา และองค์ประกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญา ซึ่งสามารถ

สงัเกตและวดัได้ด้วยเคร่ืองมือทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิด้านตา่งๆ 

นิพา  สาริพันธ์ (2549: 32) ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง 

คณุลกัษณะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบคุคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน และเป็น

ผลให้บุคคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากการวัด

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

          ขุนทอง คล้ายทอง (2554: 53) ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์หมายถึง ความรู้ ความสามารถในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของบคุคลจนทําให้เกิดผล

สําเร็จทัง้ความรู้วิทยาศาสตร์ และกระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
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กู๊ด (Good.  1973: 7) ให้ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงผลของ 

การสะสมความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ทกุด้านเข้าไว้ด้วยกนั 

จากความหมายดงักลา่วสรุปได้วา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คณุลกัษณะ  

ความรู้ความสามารถของบคุคลอนัมีผลมาจากการเรียนการสอนและประสบการณ์ของบคุคลทําให้เกิด

การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรม สมรรถภาพทางสมองและสติปัญญา ซึ่งสามารถวดัได้จากแบบทดสอบวดั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 3.2 จุดประสงค์ของการวัดผลประเมินผลวิทยาศาสตร์ 

 การวดัผลประเมิลผลทุกครัง้ต้องกําหนดจดุประสงค์ในการประเมินไว้อย่างชดัเจนเพ่ือใช้ใน

การกําหนดกรอบเนือ้หาและพฤติกรรมท่ีต้องการวดั รวมทัง้กําหนดรูปแบบของเคร่ืองมือวัดผลให้

เหมาะสม โดยหลักการในการประเมินผลท่ีสําคญั มี 2 ประการ ดงันี ้ (สถาบนัส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  2555: 3) 

       1)  การประเมินเพ่ือปรับปรุงการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ท่ีต้อง

ประเมินเป็นระยะๆ ตามกรอบเนือ้หา พฤตกิรรม หรือรายการท่ีต้องการประเมิน ต้องบนัทึกคะแนนท่ีได้

จากการประเมินไว้อยา่งตอ่เน่ือง ผลการประเมินท่ีได้จะใช้เพ่ือตรวจสอบการเรียนรู้ในส่วนท่ียงับกพร่อง

หรือยงัไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ในการเรียนรู้นัน้ๆ เพ่ือชว่ยให้นกัเรียนสามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องได้ 

       2)  การประเมินเพ่ือสรุปการเรียนรู้ เป็นการประเมินผลเม่ือสิน้สุดการเรียนรู้หรือนํา

คะแนนท่ีได้มาใช้สรุปผลการเรียนรู้ของนักเรียน หรือนําผลการประเมินนัน้มาจัดทํารายงานสรุป

ความสามารถในด้านตา่งๆ ของนกัเรียนในทกุๆ ปลายภาคเรียนหรือเม่ือจบปีการศกึษา 

3.3  แนวทางในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

การวดัผลประเมินผลเก่ียวข้องโดยตรงกับครูและนกัเรียน แนวทางในการวดัผลประเมินผล 3 

แนวทาง ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้(สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.  2555: 4-5) 

      1)  การวดัผลประเมินผลโดยครู เป็นวิธีการท่ีครูต้องรับผิดชอบงานวดัผลประเมินผลด้วย

ตนเองทัง้หมด ตัง้แต่การกําหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน การสร้างหรือเลือกใช้เคร่ืองมือ การ

กําหนดเกณฑ์การประเมิน การให้คะแนน รวมทัง้การตดัสินผลและการสรุปผลการเรียนรู้ของนกัเรียน 

      2) การวดัผลประเมินผลโดยครูและนกัเรียน เป็นวิธีการท่ีครูและนกัเรียนร่วมกนักําหนด

จดุประสงค์ในการประเมิน สร้างหรือเลือกใช้เคร่ืองมือกําหนดเกณฑ์การประเมิน การให้คะแนนและ

การตัดสินผลการประเมิน กรณีท่ีนักเรียนประเมินตนเอง ครูต้องทําหน้าท่ีในการให้คําปรึกษาและ

อํานวยความสะดวกในการประเมินตนเองของนกัเรียน ในการตดัสินผลการประเมินจะต้องใช้ข้อมลูท่ี

ได้จากการประเมินท่ีสอดคล้องกนัระหวา่งครูและนกัเรียนมาประกอบกนัด้วย 
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        3)  การวัดผลประเมินผลโดยนกัเรียน เป็นวิธีการท่ีนกัเรียนรับผิดชอบการวดัผล

ประเมินผลด้วยตนเอง ในระหว่างท่ีนกัเรียนทํากิจกรรมก็จะมีการประเมินตนเองควบคูก่นัไป ผลงานท่ี

ได้จากการทํากิจกรรมซึง่ผา่นการปรับปรุงจนเป็นงานชิน้ท่ีดีท่ีสดุแล้วจะถกูนํามาเก็บอย่างเป็นระเบียบ

ในแฟ้มสะสมผลงาน ดงันัน้แฟ้มสะสมผลงานจึงเป็นผลงานท่ีนกัเรียนต้องให้ความสําคญั เน่ืองจากใช้

เป็นแหลง่ข้อมลู หลกัฐาน หรือเป็นเคร่ืองมืออยา่งหนึง่ท่ีใช้ในการประเมินสมรรถภาพของนกัเรียนได้ 

3.4  การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

        เบนจามิน บลมู (วิทวฒัน์ ขตัติยมาน; และ ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธ์ิ. 2556: 2-9) ได้ให้

ความหมายของการศึกษาในการจําแนกจุดมุ่งหมายของการศึกษาอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย

จดุมุ่งหมาย  3 ด้าน คือ ด้านพทุธิพิสยั ด้านจิตพิสยั และด้านทกัษะพิสยั สําหรับจดุหมายการศกึษาท่ี

ได้รับการปรับปรุงคือ ด้านพทุธิพิสยั ซึง่จะมีลกัษณะเป็นกระบวนการทางปัญญาท่ีเป็นลําดบัขัน้และจะ

คอ่ยๆ เพิ่มความซบัซ้อนขึน้เร่ือยๆ จนกระทัง่ถึงขัน้สดุท้ายทัง้หมด 6 ขัน้ โดยการสร้างแบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรูปแบบปรนัยได้สร้างตามลําดับขัน้ของกระบวนการทางปัญญาใน

จดุมุง่หมายทางการศกึษาด้านพทุธิพิสยัของบลมูท่ีปรับปรุงใหม ่6 ขัน้ ซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี ้ 

1. จํา (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลกึได้ แสดงรายการได้ บอก 

ได้ ระบ ุบอกช่ือได้  ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนสามารถบอกความหมายของทฤษฏีได้ 

        2. เข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย 

ยกตวัอยา่ง สรุป อ้างอิง ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนสามารถอธิบายแนวคดิของทฤษฎีได้ 

        3. ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง ความสามารถในการนําไปใช้ ประยุกต์ใช้ แก้ไข

ปัญหา ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนสามารถใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาได้ 

        4. วิเคราะห์ (Analysing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบายลกัษณะ

การจดัการ ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนสามารถบอกความแตกตา่งระหวา่ง 2 ทฤษฎีได้ 

        5. ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์ ตดัสิน 

ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนสามารถตดัสินคณุคา่ของทฤษฎีได้ 

        6. ความคิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (Design) 

วางแผน ผลิต ตวัอยา่งเชน่ นกัเรียนสามารถนําเสนอทฤษฎีใหมท่ี่แตกตา่งไปจากทฤษฎีเดมิได้ 

 ในการประเมินด้านพทุธิพิสยั เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางจุดมุ่งหมายของบลูมท่ีปรับเปล่ียน

เก่ียวกับลกัษณะของพฤติกรรมท่ีปรากฏเป็นผลผลิตจากการมีความรู้ความเข้าใจในสาระท่ีต้องการ

จดัการเรียนรู้ จงึมีคําสําคญัเก่ียวกบัการประเมินและพฤตกิรรมผลผลิต ดงันี ้ 
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ตาราง 3 คําสําคญัและพฤติกรรมของกระบวนการทางปัญญาทัง้ 6 ขัน้ 

 

กระบวนการทางปัญญา คาํสาํคัญ พฤตกิรรมและผลผลิต 

1.  จาํ (Remembering) 

- จํา (Recognising) ความรู้ท่ีมีอยูใ่นความจํา 

 

- ระบ ุ(Identifying) 

 

- สามารถเลา่เหตกุารณ์หรือเร่ืองราวได้ 

- บอกได้วา่มีสตัว์อะไรอยูใ่นเร่ืองใดบ้าง 

- ระลกึได้ (Recalling) ความสามารถเรียก 

  ความรู้ท่ีได้เรียนรู้ไปนานแล้วกลบัมา 

- ระลกึ (Retrieving) - เขียนรายงานข้อมลูท่ีอยูใ่นความทรงจําได้ 

- ทอ่งบทกวีท่ีช่ืนชอบได้ 
 

2.  เข้าใจ (Understanding) 

- แปลความหมาย (Interpreting) การเปลีย่น  

  จากรูปแบบหนึง่ไปเป็นอีกรูปแบบหนึง่ 

 

- เข้าใจ 

- นําเสนอ 

- แปล 

- ถอดความ 

 

- แสดงความคิดเห็นหลกัของข้อความนี ้

 

- ยกตวัอยา่ง (Exemplifying) การค้นหา 

  ตวัอยา่งของแนวคดิหรือทฤษฎี 

- ยกตวัอยา่ง 

- วาดภาพประกอบ 

- แสดงภาพประกอบความหมายของสิง่นี ้

- จดัประเภท (Classifying) การจดัสิง่ของให้เข้า 

  พวกโดยใช้หลกัเกณฑ์ตา่งๆ 

- จดักลุม่ (Categorizing) 

- จดัหมวดหมู ่

(Subsuming) 

- เลา่เร่ืองราวจากกลุม่คําท่ีกําหนดให้ 

- สรุป (Summarizing) การยอ่หรือสรุปจาก 

  ข้อมลูท่ีมีอยู ่

- ยอ่ความ 

- ลงความคิดเห็น 

- เขียนสรุปเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 

- สรุปอ้างอิง (Inferring) การยอ่ประเด็นหลกั - สรุป 

- เติมคํา, ทํานาย 

- ใช้ตวัอยา่งท่ีกําหนดให้แล้วสรุปอ้างอิงไป 

  ยงัหลกัการหรือทฤษฎี 

- เปรียบเทียบ (Comparing) การค้นหาความ 

  สอดคล้องระหวา่งสองแนวคิด 

- เปรียบเทียบ 

- จบัคู ่

- แสดงแผนผงั 

- เขียนเร่ืองสัน้แสดงลาํดบัขัน้ตอนของ 

  เหตกุารณ์ 

 
 

3.  ประยุกต์ใช้ (Applying) 

- นําไปใช้ (Executing) ประยกุต์ใช้ความรู้ใน 

  งานประจํา 

 

- ดําเนินการให้สาํเร็จ 

 

- เขียนสรุปรายงานประจําเดือน 

- นําไปใช้  (Implementing) ประยกุต์ใช้ความรู้  

  ท่ีไมใ่ชง่านประจํา 

- ใช้ - เขียนเอกสารเก่ียวกบัหวัข้อท่ีนา่สนใจ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 

 

 

กระบวนการทางปัญญา คาํสาํคัญ พฤตกิรรมและผลผลิต 

4.  วิเคราะห์ (Analysing) 

- บอกความแตกตา่ง (Differentiating)  

  เปรียบเทียบความแตกตา่งของสิง่ตา่งๆ ของสิง่  

  ท่ีกําหนดให้ 

 

- จําแนก 

- บอกความแตกตา่ง 

- คดัเลอืก 

 

- บอกความแตกตา่งระหวา่งจํานวนตรรกยะ  

  และอตรรกยะด้วยหลกัวิทยาศาสตร์ 

- จดัการ (Organising) กําหนดสถานการณ์ท่ี 

  เหมาะสมหรือหน้าท่ีภายในโครงสร้าง 

- สรุปความ 

- ปะติดปะตอ่เร่ืองราว 

- สร้างตารางนําเสนอข้อมลู 

- เขียนแผนภาพแสดงความสมัพนัธ์ของ 

  หลายสิง่ 

- คณุลกัษณะ (Attributing) กําหนดจดุท่ีพบเหต ุ 

  ความลาํเอียง คณุคา่ หรือแนวโน้มของสิง่ท่ี  

  สนใจศกึษา 

- หาสิง่เหมือน - เขียนชีวประวตัิของบคุคลท่ีสนใจศกึษา 

 

 
 

5.  ประเมินคุณค่า (Evaluating) 

- ตรวจสอบ (Checking) ค้นหาความไม ่

  สอดคล้องหรือความขดัแย้งภายในกระบวนการ  

  หรือผลผลติ 

 

- ค้นหา 

- ทดสอบ 

 

- เขียนข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดการปรับปรุง 

  เปลีย่นแปลง 

- วิจารณ์ (Critiquing) ค้นหาความไมส่อดคล้อง 

  ระหวา่งผลผลติและเกณฑ์ภายนอก ค้นหา  

  ความเหมาะสมของกระบวนการท่ีมีปัญหา  

  (เช่น ตดัสนิวา่ 2 วิธีการนี ้วิธีการใดดีท่ีสดุ) 

- ตดัสนิ - ตดัสนิวิธีการ 2  วิธีไหนช่วยแก้ปัญหาได้ด ี

  ท่ีสดุ 

 

 
 

6.  คิดสร้างสรรค์ (Creating) 

- ทําให้เกิด (Generating) การได้ทางเลอืกหรือ 

  สมมตฐิานของกฎเกณฑ์หรือเหตผุล 

 

- สมมตฐิาน 

 

 

- จากปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้สามารถ 

  ตัง้สมมตฐิานได้อยา่งไร 

- วางแผน (Planning) การดําเนินการตาม 

  กระบวนการจนได้รับผลสาํเร็จ 

- ออกแบบ - ออกแบบสร้างบ้านในฝัน 

- เขียนบทละครโทรทศัน์ 

- ผลผลติ (Producing) - ก่อตัง้ 

- สร้าง 

- นําเสนอแนวคิดใหม่ๆ  

- ประดิษฐ์ชิน้งานท่ีสนใจ 
 

                ท่ีมา:  วิทวฒัน์ ขตัติยมาน; และ ฉตัรศริิ ปิยะพิมลสิทธ์ิ.  (2556 ).  การปรับปรุงจุดมุ่งหมาย

ทางการศึกษาของบลูม.  หน้า 6-7. 
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นกัศกึษาได้นิยาม แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว้หลายความหมาย สามารถ 

สงัเคราะห์สรุปนิยามได้ว่า (เยาวดี  วิบลูย์ศรี. 2540: 14; บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 53; สมนึก 

ภทัทิยธนี.  2546: 73) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ หมายถึง แบบทดสอบวดัความรู้ความสามารถของ

บคุคล ซึง่เป็นผลมาจากการเรียนรู้ในเนือ้หาวิชาท่ีสอน อาจจําแนกเป็น 2 ประเภท คือ 

1.  แบบทดสอบอิงเกณฑ์ หมายถึง แบบทดสอบท่ีสร้างขึน้ตามจุดประสงค์มีคะแนนเกณฑ์ 

สําหรับใช้ตดัสินว่านกัเรียนมีความรู้ตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ การวดัตรงตามจดุประสงค์เป็นสิ่ง

สําคญัของข้อสอบในแบบทดสอบประเภทนี ้

 2.  แบบทดสอบอิงกลุ่ม หมายถึง แบบทดสอบท่ีสร้างขึน้เพ่ือวดัให้ครอบคลุมหลกัสูตรจึง

สร้างตารางการวิเคราะห์หลกัสูตร ความสามารถในการจําแนกนกัเรียนตามความเก่งอ่อนได้ดี เป็น

หวัใจสําคญัของข้อสอบในแบบทดสอบประเภทนี ้การรายงานผลการสอบอาศยัคะแนนมาตรฐาน ซึ่ง

เป็นคะแนนท่ีสามารถให้ความหมายแสดงถึงความสามารถของบุคคลนัน้เม่ือเปรียบเทียบกับบุคคล

อ่ืนๆ ท่ีใช้เป็นกลุม่เปรียบเทียบ 

จากท่ีกลา่วมาทัง้หมด   ผู้ วิจยัได้ทําการจําแนกพฤตกิรรมในการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ 

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ในลกัษณะการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับเป็นเกณฑ์

วดัความสามารถด้านตา่งๆ ทัง้ 5 ด้าน คือ จํา เข้าใจ ประยกุต์ใช้  วิเคราะห์  และประเมินคา่ ในการ

สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ พิจารณาให้ครอบคลมุจดุประสงค์การ

เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 เร่ือง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ โดยข้อสอบวดั

ผลสมัฤทธ์ิเป็นข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชนิดเลือกตอบ ท่ีมีตวัเลือก 4 ตวัเลือก จํานวน 40 ข้อ  

 

4. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการเหน็คุณค่าในตัวเอง 
 4.1 ความหมายของการเหน็คุณค่าในตนเอง 

 การเห็นคณุคา่ในตนเองเป็นสว่นหนึง่ของจิตใจ เป็นความรู้สึกและความคิดท่ีมีตอ่ตนเอง เป็น

การเช่ือมโยงระหวา่งความคดิเก่ียวกบัตนเองและการแสดงออกของตนเอง เรียโซเนอร์ (สธุนี  ลิกขไชย.  

2555: 12;  อ้างอิงจาก Reasoner.  2000.  The True Meaning of Self-Esteem.  Online)  กล่าวว่า

การเห็นคณุค่าในตนเองมีผู้ศึกษาไว้หลายด้าน จึงเป็นการยากท่ีจะหาคําจํากัดความท่ีจะครอบคลุม

ความหมายทัง้หมด มีคําท่ีให้ความหมายท่ีคล้ายคลึงกันกบัการเห็นคณุคา่ในตนเอง เช่น ความมัน่ใจ

ในตนเอง (Self - Confidence) การรับรู้คณุคา่ของตนเอง (Self - Worth) การเคารพนบัถือตนเอง (Self 

– Respect) ความภาคภูมิใจในตนเอง การยอมรับตนเอง การหย่ิงในศกัดิ์ศรีของตนเอง และการเห็น

คณุคา่ในตนเอง สําหรับงานวิจยัในครัง้นีเ้ลือกใช้คําว่า “การเห็นคณุคา่ในตนเอง”  นิยามของการเห็น
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คณุคา่ในตนเองมีความหลากหลาย ซึ่งผู้ วิจยัได้ศกึษาและประมวลนิยามของการเห็นคณุคา่ในตนเอง

ตามแนวคดิของนกัวิชาการและนกัจิตวิทยาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ดงันี ้

 กรมสขุภาพจิต (2547:  83) กล่าวถึงการเห็นคณุคา่ในตนเอง หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีดี  

ท่ีบุคคลมีต่อตวัเอง รักนับถือตวัเอง รู้สึกว่าตวัเองมีคุณค่า  ความรู้สึกท่ีดีกับตวัเองจะทําให้มีความ

มัน่ใจในการกระทําสิ่งตา่งๆ ในชีวิตประจําวนัโดยไมต้่องพึง่พาอาศยัผู้ อ่ืน 

 ปรีชา ธรรมา (2547: 48) กล่าวถึงการเห็นคุณค่าในตนเอง หมายถึง การท่ีบุคคลเห็น

ความสําคญัและคณุค่าของตวัเอง กับทัง้เห็นว่าคณุค่าของตนเป็นท่ียอมรับนับถือของบุคคลอ่ืนด้วย  

ทําให้บคุคลนัน้เกิดความรู้สกึท่ีดีตอ่ตนเอง 

สกุมล วิภาวีพลกลุ (2547:  37) ได้ให้ความหมายของการเห็นคณุคา่ในตนเองว่า การท่ีบคุคล

รู้สึกว่าตนเองมีคณุค่าเท่าเทียมกับผู้ อ่ืน ตระหนกัในศกัดิ์ศรี และเกียรติภูมิแห่งตน สามารถมีชีวิตอยู่

โดยไมต้่องได้รับการโอบอุ้มหรือพึง่พิงคนอ่ืน 

 ประภาส  ณ พิกลุ (2551: 22) กลา่ววา่การเห็นคณุคา่ในตนเอง หมายถึง การพิจารณาตดัสิน

คณุคา่ของตนเองตามความรู้สกึ  และทศันคตท่ีิมีตอ่ตนเองทัง้ในด้านดีและไม่ดีในเร่ืองตา่งๆ  เช่น  การ

ประสบความสําเร็จ  การประสบความล้มเหลว  การปฏิเสธตนเอง  การพึ่งตนเอง  คิดว่าตนเองมีคา่ใน

สงัคม  ตลอดจนได้รับการยอมรับจากบคุคลอ่ืนและสงัคม 

วิภาวี วงศ์อนนัต์นนท์ (2552:  16) กล่าวว่าการเห็นคณุค่าในตนเอง  หมายถึง การประเมิน

ความรู้สกึท่ีมีตอ่ตนเองว่าตนเองมีคณุคา่  มีความสําคญั มีความหมาย ยอมรับตนเอง ภูมิใจในตนเอง 

และมีความสามารถในการกระทําสิ่งตา่งๆ ในชีวิตได้ 

อมุาพร ตรังคสมบตัิ (2553: 2-14) ให้ความหมายการเห็นคณุคา่ในตนเอง หมายถึง ความคิด 

และความรู้สึกท่ีบุคคลมีต่อตนเองเม่ือบุคคลมองตนเอง ตดัสินว่าตนเองเป็นอย่างไร พอใจตนเองแค่

ไหน มีความตระหนกัถึงคณุคา่ของตน และมีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตน 

ริช (ประภาส ณ พิกลุ.2551: 20; อ้างอิงจาก Rice.  1996.  The Adolescent: Development 

Relationship, and Culture. pp. 184)  กล่าวว่า การเห็นคณุคา่ในตนเอง หมายถึงการรับรู้ตนเองว่า

ตนเองมีคณุคา่ตามท่ีตนเองรับรู้ ซึ่งการประเมินคณุค่านีนํ้าไปสู่การยอมรับ มีความพอใจในตนเองมี

ความสอดคล้องกนัระหวา่งมโนทศัน์ของตนเองกบัจินตนาการส่วนตน 

มาสโลว์ (วิภาวี วงศ์อนนัต์นนท์.  2552: 15; อ้างอิงจาก Maslow. 1970.  Motivation and 

Personality.  pp. 45-46) กล่าวถึงการเห็นคณุค่าในตนเองว่าเกิดจากการยอมรับของคนอ่ืน  โดยดู

จากการตอบสนองของคนรอบข้าง หรือจากการประเมินความสามารถและการประสบความสําเร็จ 

หากการประเมินเป็นไปในทางบวกก็จะเกิดความเช่ือมั่นในคุณค่าแห่งตน มีความเข้มแข็ง  มี
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ความสามารถ แตถ้่าการประเมินเป็นไปในด้านลบ จะทําให้มีความรู้สกึเป็นปมด้อย อ่อนแอ ช่วยตวัเอง

ไมไ่ด้ 

คเูปอร์สมิธ (สธุนี  ลิกขไชย.  2555: 12; อ้างอิงจาก Coopersmith.  1984. SEI: Self-Esteem 

Inventories.  pp. 45) ให้ความหมายของการเห็นคณุคา่ในตนเองว่า หมายถึง การท่ีบคุคลรับรู้และ

ประเมินตนเอง แล้วแสดงออกในแง่ของการยอมรับตนเองหรือไม่ยอมรับตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึง

ขอบเขตความเช่ือของบคุคลท่ีมีตอ่ตนเองในด้านความสามารถ ความสําคญั ความสําเร็จ และความมี

คณุค่าของตนเอง รวมไปถึงการรับรู้จากการประเมินของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่อตนเอง สามารถรับรู้ได้จาก

คําพดูและพฤตกิรรมการแสดงออกนัน้ของบคุคล 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การเห็นคณุคา่ในตนเอง หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลท่ีมี

ความเช่ือมั่นในตนเอง เช่ือว่าตนเองมีคุณค่า มีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญในการกระทํา

ภารกิจตา่งๆ มีความพอใจในตนเอง เกิดจากการยอมรับของบคุคลอ่ืน โดยดจูากการตอบสนองของคน

รอบข้าง หรือจากการประเมินความสามารถและการประสบความสําเร็จในการทํางาน สามารถกระทํา

สิ่งตา่งๆ ในชีวิตได้ 

4.2 ความสาํคัญของการเหน็คุณค่าในตนเอง 

การเห็นคณุคา่ในตนเองมีความสําคญัตอ่ทกุชว่งชีวิตของเดก็ เดก็ท่ีเห็นคณุคา่ในตวัเองต่ําหรือ

มีความรู้สึกท่ีไม่ดีต่อตนเอง ก็เปรียบเสมือนเป็นคนพิการทางบุคลิกภาพ เช่นเดียวกับการพิการทาง

ร่างกาย ซึ่งทําให้ประสบความล้มเหลวในชีวิตทกุๆ ด้าน  การเห็นคณุคา่ในตนเองจึงมีความสําคญัต่อ

ทกุคนทกุช่วงชีวิต เป็นสิ่งสําคญัท่ีก่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ ทําให้มนษุย์สามารถดํารงชีวิต

อยู่อย่างมีคณุค่าและสามารถบง่ชีค้ณุภาพชีวิตของบุคคลได้ว่าเป็นอย่างไร บคุคลจะแสดงระดบัของ

การเห็นคณุค่าในตนเองท่ีแตกต่างกันออกมาโดยรู้ตวัหรือไมรู้่ตวั ด้วยลกัษณะท่าทางนํา้เสียง คําพูด

และการกระทํา บุคคลท่ีมีการเห็นคณุคา่ในตนเองในระดบัสงูจะสามารถสร้างสรรค์ความคิดหรือการ

กระทําท่ีจะเผชิญความเครียดตา่งๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้การเห็นคณุคา่ในตนเองยงัเป็น

ปัจจยัสําคญัในการปรับตวัทางอารมณ์ ทางสงัคมและทางการเรียนรู้  เป็นจดุเร่ิมต้นของการรับรู้ชีวิตท่ี

มีผลตอ่ความคดิ ความปรารถนา คา่นิยม อารมณ์และการตัง้เป้าหมายในชีวิตของแตล่ะบคุคลอนัมีผล

ตอ่การแสดงพฤติกรรม จนกระทัง่กลายเป็นลกัษณะของบุคลิกภาพและการประสบความสําเร็จหรือ

ความล้มเหลวทัง้ในชีวิต ดงันัน้การเห็นคณุคา่ในตนเองจึงเป็นสิ่งสําคญัท่ีจะพฒันาบคุคลไปสู่การเป็น

บคุคลท่ีสมบรูณ์ได้ในท่ีสดุ (พรรณราย ทรัพยะประภา.  2548: 293-294) สอดคล้องกบัปรีชา      ธรร

มา (2547: 155-157) ได้กล่าวถึงลกัษณะตา่งๆ ของการเห็นคณุคา่ในตนเองทัง้ระดบัสงูและระดบัต่ํา  

บง่บอกให้ทราบถึงบคุลิกภาพท่ีตา่งกนัอย่างชดัเจน อนัเป็นผลจากพฒันาการของแตล่ะคน บคุคลใดท่ี

มีลกัษณะของการเห็นคณุคา่ในตนเองระดบัสงูนบัว่าเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิพืน้ฐานสําหรับการพฒันาตน
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ให้ก้าวไปสู่ขัน้ถดัไป คือการบรรลถึุงศกัยภาพสงูสุดแห่งตน (Self-actualization) อนัเป็นพฒันาการท่ี

เกิดจากการตอบสนองความต้องการขัน้สูงสดุตามแนวทศันะของมาสโลว์ ส่วนผู้ ท่ีมีลกัษณะของการ

เห็นคณุคา่ในตนเองระดบัต่ําแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมีพืน้ฐานไม่มัน่คงท่ีเอือ้ตอ่การพฒันาตนแล้วยงัเป็นผู้ ท่ีมี

อปุสรรคขดัขวางทําให้การพฒันาตนเป็นไปได้ยากนอกจากนี ้ป.มหาขนัธ์ (2536: 6 - 20) ได้สรุปการ

เห็นคณุคา่ในตนเองท่ีมีผลกระทบตอ่ด้านตา่งๆ ได้ดงันี ้

1)  การเห็นคณุคา่ในตนเองกบัการเรียน  

การเห็นคณุคา่ในตนเองจดัวา่เป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสดุท่ีมีตอ่ความสําเร็จในการเรียน นกัเรียนท่ี

มีระดบัสติปัญญาสูง  มีความเฉลียวฉลาดแต่ถ้าหากไม่มีการเห็นคณุค่าในตนเองแล้วนกัเรียนจะไม่

ประสบความสําเร็จในการเรียนเลย เน่ืองจากเม่ือนักเรียนเห็นคุณค่าในตนเองต่ําจะไม่พึงพอใจใน

สภาพท่ีโรงเรียน สภาพการเรียนและผลการเรียนของตน นกัเรียนจะไม่มีแรงกระตุ้น  ไม่มีความสนใจ

ในการเรียน หากแตจ่ะใช้ความคิดและการกระทําส่วนใหญ่ในการแก้ปัญหาเก่ียวกับความสมัพนัธ์กับ

ผู้ อ่ืน ความกลวั  และความวิตกกงัวล สว่นนกัเรียนท่ีมีระดบัสตปัิญญาปานกลางแตมี่การเห็นคณุคา่ใน

ตนเองสงูจะเป็นผู้ ท่ีประสบความสําเร็จในการเรียน 

2)  การเห็นคณุคา่ในตนเองกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 

นกัเรียนท่ีมีการเห็นคณุคา่ในตนเองสงูจะเป็นผู้ มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี แตน่กัเรียนท่ีขาดการเห็น

คณุคา่ในตนเองมกัจะแสดงความก้าวร้าว หรือไม่ก็หลบหลีกการสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน กล่าวคือ

บางครัง้ก็ต้องการขม่ขูผู่้ อ่ืน ทัง้นีเ้พ่ือทดแทนการขาดความนบัถือตนเอง ลกัษณะเช่นนีทํ้าให้นกัเรียนไม่

พอใจท่ีจะสร้างความสมัพนัธ์กบัผู้ใดโดยเช่ืออยา่งฝังใจวา่ผู้ อ่ืนจะคดิตอ่ตนเหมือนกบัท่ีตนคิดตอ่ตนเอง 

เช่น นกัเรียนท่ีคิดว่าตนเองไร้ค่า ไร้ความสามารถก็จะมองว่าผู้ อ่ืนคิดต่อตนเช่นนีด้้วย ความคิดของ

นกัเรียนท่ีขาดความเคารพตนเอง จะเป็นเสมือนรัว้ท่ีกัน้ไมใ่ห้คนอ่ืนเข้าถึงตวัได้ง่าย 

3)  การเห็นคณุคา่ในตนเองกบัความสร้างสรรค์ 

ความคดิสร้างสรรค์จะเกิดขึน้ไมไ่ด้ถ้ามีความหวาดกลวั  ความวิตกกงัวล (เช่น กงัวลว่าผู้ อ่ืนจะ

ติว่างานของเราไม่ดี  ผู้ อ่ืนไม่ยอมรับผลงานของตน) ดังนัน้ถ้านักเรียนยังต้องพึ่งพาผู้ อ่ืน  ยังต้อง

แสวงหาคํายกย่องชมเชย แสวงหาการยอมรับจากผู้ อ่ืน นกัเรียนย่ิงจะต้องทําตามความต้องการของ

ผู้ อ่ืนมากขึน้  การท่ีนกัเรียนยงัขึน้อยูก่บัผู้ อ่ืนนีทํ้าให้ไมส่ามารถกระทําสิ่งใดอยา่งสร้างสรรค์ได้ 

4)  การเห็นคณุคา่ในตนเองกบัความสําเร็จในชีวิต 

การเห็นคณุค่าในตนเองมิได้เป็นเพียงความคิดหรือความรู้สึกท่ีบุคคลเก็บเอาไว้ในใจเท่านัน้  

แตมี่อิทธิพลตอ่วิธีท่ีบคุคลคดิทําและพดูในทกุๆ แง่ รวมทัง้กิริยาท่าทางท่ีแสดงออกมา ความสมัพนัธ์ท่ี

มีตอ่ผู้ อ่ืนและความสําเร็จในชีวิต  เพราะการเห็นคณุคา่ในตนเองเก่ียวข้องกนัเป็นวงจร ดงัภาพ 
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ภาพประกอบ 4 วงจรการเห็นคณุคา่ในตนเองกบัความสําเร็จในชีวิต 

 

             ท่ีมา: วิภาวี วงศ์อนนัต์นนท์.  (2552).  ปัจจยัเชิงสาเหตทีุส่่งผลต่อการเห็นคณุค่าในตนเอง

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 สงักดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสมทุรปราการ เขต 1. หน้า 18.  

 

 กลา่วโดยสรุปวา่ การเห็นคณุคา่ในตนเองมีความสําคญัตอ่ตนเอง หลายด้าน ทัง้ด้านร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ สงัคม พฤตกิรรม การปรับตวั บคุลิกภาพ รวมทัง้ด้านการเรียนรู้ทําให้เกิดความสําเร็จใน

การเรียน ทําให้เกิดสมัพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนสมาชิกในกลุ่ม ทําให้เกิดความเช่ือมั่นในตนเองกล้าคิด 

กล้าตดัสินใจ กล้าท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ  ให้เกิดขึน้และทําให้เกิดความสําเร็จในชีวิตตามมา 

 

 4.3 แนวคิดและทฤษฏีของการเหน็คุณค่าในตนเอง 

 ทฤษฎีลําดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์ (ศรีเรือน แก้วกงัวาล. 2549: 99-105; อ้างอิงจาก  

Maslow. 1987. Motivation and Personality.  pp. 55-57) เป็นผู้ ท่ีได้ศกึษาค้นคว้าถึงความต้องการ

ของมนุษย์ และพบว่าความต้องการของคนเรานัน้จะสามารถเรียงลําดบัขัน้ตอนได้ตามความสําคญั

โดยเร่ิมต้นจากความต้องการข้อมลูฐานเร่ือยไปจนถึงความต้องการท่ีจะเกิดความตระหนกัแท้ในตนเอง 

ซึง่สามารถสรุปได้เป็น 5 ขัน้ ดงันี ้

 1)  ความต้องการทางกาย (Physiological Needs) มนษุย์ต้องการได้รับการตอบสนองทาง

สรีรวิทยาเป็นขัน้พืน้ฐานก่อน เช่น มีอาหารรับประทานไม่หิวโหย มีท่ีอยู่อาศัย มียารักษาโรค มี

เคร่ืองนุ่งห่มกันร้อนกันหนาว ฯลฯ จึงพฒันาความต้องการประเภทอ่ืนๆ ตามมาได้ ถ้าความต้องการ

อนัดบัแรกยงัไมไ่ด้รับการตอบสนองเพียงพอแรงจงูใจประเภทอ่ืนๆ ก็ยากจะบงัเกิดขึน้ได้ 

 2)  ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เม่ือความต้องการอนัดบัแรกได้รับการ

ตอบสนองแล้ว ตอ่มาก็จะเกิดความต้องการท่ีจะรักษาชีวิต ทรัพย์สินของตน ฯลฯ ให้มัน่คงปลอดภัย 

ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองมนุษย์ก็จะเกิดอาการผวา เช่ือว่าความกลวัหลายๆ อย่างตัง้แตร่ะดบัสามญั

จนถึงระดบัผิดปกตนิัน้ เกิดจากการไมไ่ด้รับการตอบสนองความรู้สึกมัน่คงปลอดภยัเพียงพอ 

 

 

      การเห็นคณุคา่ในตนเองสงู 
 

ความสําเร็จ 
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 3)  ความต้องการทางสงัคม หรือแรงจงูใจเพ่ือเป็นเจ้าของ (Social Needs) เช่น ความรู้สึกว่า

ตนเองมีชาติตระกลู มีครอบครัว มีสถาบนั มีครู มีโรงเรียน มีท่ีทํางาน ฯลฯ กบัความถกูต้อง การถกูรัก

และได้รักผู้ อ่ืน เช่น ต้องการมีผู้ อ่ืนมาอาทรห่วงใยตน และตนก็ต้องการห่วงใยอาทรเกือ้กลูดูแลผู้ อ่ืน

เชน่กนั 

 4)  ความต้องการท่ีจะได้รับเกียรตแิละการนบัถือ (Esteem Needs) คือแรงจงูใจแสวงหาและ

รักษาศกัดิศ์รีเกียรติยศโดยตนเองสํานึกและผู้ อ่ืนกล่าวขวญัยกย่องเชิดช ูเช่น ความต้องการมีเกียรติ มี

หน้าตา ความต้องการมีช่ือเสียงเป็นท่ียกย่องนบัถือ มาสโลว์ กล่าวว่าศกัดิ์ศรีสําคญัต่อสขุภาพจิต คือ

ความรู้สกึนบัถือและเคารพตนเอง กบัการได้รับการนบัถือจากผู้ อ่ืนท่ีมิใชล่กัษณะฉาบฉวยจอมปลอม 

 5)  ความต้องการความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ ความต้องการสจัการแห่งตน (Self  Actualized 

Needs) คือแรงจงูใจเพ่ือตระหนกัรู้ความสามารถของตนกบัประพฤตปิฏิบตัิตนตามความสามารถ และ

สดุความสามารถ โดยเพ่งเล็งประโยชน์ของบคุคลอ่ืนและสงัคมส่วนรวมเป็นสําคญั มาสโลว์เช่ือว่าทุก

คนมีความมุง่หมายในชีวิต เพ่ือบรรลถึุงความปรารถนาระดบันีท้ัง้นัน้  เพ่ือจะเป็นคนเตม็โดยสมบรูณ์ 

 นอกจากนัน้ มาสโลว์ แบง่ความรู้สกึการเห็นคณุคา่ในตนเองเป็น 2 ประเภท คือ 

 1)  ประเภทท่ีเก่ียวข้องกับความรู้สึกเห็นคุณค่าของตนเอง การยอมรับนับถือ และการ

ประเมินค่า ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ คือ ความต้องการมีความเข้มแข็ง ผลสัมฤทธ์ิ ความสามารถ

เพียงพอสําหรับการทําสิ่งตา่งๆ ความเช่ียวชาญ ความสามารถ ความเช่ือมัน่ ความมีอิสระ  

 2)  ประเภทท่ีเก่ียวข้องกบัการได้รับความเห็นคณุค่าจากผู้ อ่ืน เป็นความต้องการมีช่ือเสียง

หรือเกียรตยิศ ตําแหน่งความรุ่งเรือง มีอํานาจเหนือผู้ อ่ืน ได้รับการยอมรับ และสนใจ มีความสําคญั มี

ศกัดิศ์รี หรือเป็นท่ีนา่ชมเชยของผู้ อ่ืน  

 คเูปอร์สมิธ (วรรณเพ็ญ ประสิทธ์ิ.  2550: 14; อ้างอิงจาก Coopersmith.  1981.  The 

Antecedent of Self-Esteem. ) กล่าวถึงสาเหตขุองการเห็นคณุค่าในตนเองมาจากแหล่งสําคญัท่ี

บคุคลใช้เป็นสิ่งตดัสินความสําเร็จของตนเอง 4 แหลง่ คือ 

 1)  การมีอํานาจ (Power) หมายถึง การท่ีบคุคลสามารถมีอิทธิพลและควบคมุผู้ อ่ืนได้ 

 2) การมีความสําคญั (Significance) หมายถึง การได้รับการยอมรับ ได้รับการเอาใจใส ่

รวมทัง้ได้รับความรักใคร่จากบคุคลอ่ืน 

 3)  การมีคณุความดี (Virtue) หมายถึง การยดึมัน่ตามจริยธรรม ศีลธรรมของสงัคม 

 4)  การมีความสามารถ (Competence) หมายถึง การประสบความสําเร็จในการทําสิ่งตา่งๆ  

แฟรงค์ และเมอโรลลา (วิภาวี วงศ์อนนัต์นนท์.  2552: 17; อ้างอิงจาก Taft.  Citing Frank; & 

Merolla: n.d. 1985.  Self-Esteem in Late Life: A Nursing Perspective. pp.  77-84) ได้แบง่การ

เห็นคณุคา่ในตนเองออกเป็น 2 ประเภท ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของมาสโลว์ ดงันี ้
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1)  การเห็นคณุคา่ในตนเองจากภายใน หรือการเห็นคณุคา่ในตนเองขัน้พืน้ฐาน (Inner Self-

esteem or Basic Self-esteem) คือ การท่ีบคุคลมีความสามารถ มีสมรรถนะ และกระทําในสิ่งท่ี

ตนเองต้องการแล้วได้ผลตามท่ีตนเองปรารถนา กระบวนการประเภทนีไ้ด้มาจากการรับรู้ของตนเอง

จากสิ่งแวดล้อมโดยเก่ียวข้องกบัการกระทํา การควบคมุและกําลงัความสามารถ เพราะถ้าบคุคลรู้จกั

ตนเองและประเมินตนเองจากการกระทํา ได้รับผลสําเร็จจากความพากเพียรพยายาม สิ่งนีจ้ะเป็น

พืน้ฐานของคุณสมบตัิแห่งตน (Self-efficacy) จะถูกสร้างขึน้อย่างถาวรจากประสบการณ์ตัง้แต่

ชว่งแรกของชีวิต 

2)  การเห็นคณุคา่ในตนเองภายนอก หรือการเห็นคณุคา่ในตนเองขัน้ปฏิบตัิการ (Outer Self-

esteem or Functional Self-esteem) การเห็นคณุคา่ในตนเองชนิดนีส้ร้างขึน้โดยผ่านการประเมิน

ปฏิสมัพนัธ์ของสิ่งต่างๆ ในชีวิต และเก่ียวข้องกับการท่ีบุคคลเปล่ียนแปลงบทบาทอนัเน่ืองมาจาก

เหตกุารณ์ในชีวิตประจําวนั และการได้รับการยอมรับจากบคุคลท่ีมีความสําคญัในชีวิต การเห็นคณุคา่

ในตนเองชนิดนีส้ามารถเปล่ียนแปลงได้ขึน้กับความคาดหวงัตอ่บทบาททางสงัคมและความสามารถ

ในการเผชิญปัญหา และเป็นส่วนท่ีมีความสําคัญมากกว่าส่วนท่ีเป็นการเห็นคณุค่าในตนเองขัน้

พืน้ฐาน เพราะการเห็นคณุคา่ในตนเองในส่วนนีเ้ป็นสิ่งแรกท่ีจะสะท้อนให้เห็นความสมัพนัธ์ในสงัคม

และความก้าวหน้า ถ้าความต้องการเห็นคณุคา่ในตนเองประเภทนีล้ดลง 

โรเซนเบิร์ก (วิภาวี วงศ์อนันต์นนท์. 2552: 22–23; อ้างอิงจาก Rosenberg.1979.  

Conceiving the self. pp.  603-604) การเห็นคณุคา่ในตนเองตามแนวคิดของโรเซนเบิร์กแบ่ง

ออกเป็น 2 มิต ิคือ 

1)  การตระหนกัรู้ด้วยตนเอง (Cognitive self) เป็นเร่ืองราวของความรู้ความเข้าใจท่ีบคุคลมี

ตอ่ตนเองจากการท่ีบคุคลเป็นเจ้าของตําแหนง่ สถานภาพภายในโครงสร้างสงัคมท่ีบคุคลอาศยัอยู่หรือ

เป็นสมาชิกอยู่ ทําให้บคุคลแตล่ะคนมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง เช่น เป็น พ่อแม่ เพ่ือน ครู เอกลกัษณ์

ท่ีบคุคลได้รับจากสงัคมทําให้บคุคลรู้ว่าเขาเป็นใคร คนอ่ืนเป็นใคร ซึง่ไมเ่ก่ียวกบัการประเมินของบคุคล 

2)  การประเมินตนเอง (Evaluative self) เป็นการอธิบายตนเองซึ่งเกิดจากการท่ีบคุคลนํา

ตนเองไปประเมินกบัสิ่งอ่ืนหรือคนอ่ืน เพ่ือท่ีจะให้บคุคลรู้ว่ามีคณุคา่หรือมีความภาคภูมิใจในตนเองสงู

ต่ําเพียงใด การประเมินตนเองของบคุคลในแนวสงัคมวิทยาส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกบัการเห็นคณุคา่ใน

ตนเอง โดยพบว่า การท่ีบุคคลรู้สึกต่อตนเองในเร่ืองการเห็นคณุค่าในตนเองอย่างไร ก็จะนําไปสู่

พฤตกิรรมเชน่นัน้ 

โรเซนเบิร์กอธิบายกระบวนการรับรู้ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีทําให้แต่ละบุคคลเกิดความรู้สึกเห็นคณุค่า

ในตนเองแตกตา่งกนั 3 ประการ 
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 1)  หลกัการประเมินแบบสะท้อนกลบั (The principle of reflected appraisal) การท่ีบคุคล

จะประเมินตนเองว่ามีความรู้สึกเห็นคณุคา่ในตนเองสงูหรือต่ํามาจากการรับรู้ การตอบสนองของผู้ อ่ืน

ท่ีมีตอ่ตนเอง แล้วก่อให้เกิดอตัมโนภาพตอ่ตน โดยทัว่ไปจะเป็นบคุคลท่ีมีความสําคญัตอ่ตนเอง ได้แก่ 

บิดา มารดา หรือเพ่ือน เช่น ถ้าบุคคลอ่ืนแสดงกิริยาว่าเคารพนบัถือเรา เราก็จะมีความเคารพนบัถือ

ตนเอง แตห่ากผู้ อ่ืนแสดงกิริยาดถูกูเหยียดหยามเราจะเกิดการเห็นคณุคา่ในตนเองต่ําไปด้วย 

2)  หลกัการเปรียบเทียบกบัสงัคม (The principle of social comparison) การท่ีบคุคลจะ

ประเมินตนเองตามแนวคิดการประเมินทางสงัคม ต้องมีพืน้ฐานของการเปรียบเทียบตนเองกับผู้ อ่ืน 

การประเมินตนเองทางสงัคมทัง้ด้านบวก กลาง และด้านลบเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบและอาจ

ตดัสินตนเองกับมาตรฐาน ค่านิยม หรือความเช่ือโดยรวมท่ีบุคคลในสังคมนัน้ ๆ ยึดถือ  หรืออาจ

ตดัสินใจตนเอง โดยเปรียบเทียบกบับคุคลอ่ืน  เชน่  กลุม่เพ่ือน กลุ่มคนในอาชีพเดียวกนั หรือกลุ่มคนท่ี

มีลกัษณะแตกต่างกันออกไป การท่ีบุคคลนําตนเองไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืน ผลการเปรียบเทียบจะ

นําไปสูก่ารมองตนเองในแง่บวกหรือแง่ลบ ซึง่จะมีผลตอ่ระดบัการเห็นคณุคา่ในตนเองของบคุคลนัน้ๆ 

3)  หลกัคณุสมบตัิของบคุคล (The principle of self-attribution) เป็นกระบวนการวิเคราะห์

ภายในจากผลของการกระทําในอดีต  เช่น หากบุคคลประเมินว่าในอดีตท่ีผ่านมา ตนเองเป็นบคุคลท่ี

ประสบความสําเร็จในการงาน ได้รับความไว้วางใจหรือเช่ือถือจากผู้ ร่วมงานมาโดยตลอด ก็จะส่งผลให้

บคุคลเหล่านัน้เห็นคณุค่าในตนเองสงู ในทางตรงกนัข้ามหากตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบุคคลมีความ

ผิดพลาดหรือบกพร่องในการงานบอ่ยครัง้ ไมไ่ด้รับความไว้วางใจจากผู้บงัคบับญัชาและเพ่ือนร่วมงาน 

จะสรุปวา่ตนเป็นบคุคลท่ีล้มเหลวในการทํางาน และสง่ผลให้การเห็นคณุคา่ในตนเองลดต่ําลงด้วย 

กล่าวโดยสรุปว่า แนวคิดและทฤษฏีการเห็นคุณค่าในตนเองเก่ียวข้องกับความรู้สึก การ

ยอมรับ การเห็นคณุคา่และความใส่ใจจากผู้ อ่ืน ซึ่งสาเหตขุองการเห็นคณุคา่ในตนเองมาจากแหล่งท่ี

สําคญัได้แก่ การมีอํานาจ การมีความสําคญั การยอมรับจากสังคม และมีความสามารถ การเห็น

คณุคา่ในตนเองแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ การเห็นคณุคา่ในตนเองจากภายใน เป็นการเห็นคณุคา่ใน

ตนเองขัน้พืน้ฐานถูกสร้างขึน้อย่างถาวรจากประสบการณ์ช่วงแรกของชีวิต และการเห็นคุณค่าใน

ตนเองภายนอกถกูสร้างขึน้โดยผ่านการประเมินปฏิสมัพนัธ์ของสิ่งต่างๆในชีวิต การได้รับการยอมรับ

จากบคุคลอ่ืน 

4.4 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเหน็คุณค่าในตนเอง 

คเูปอร์สมิธ (วิภาวี วงศ์อนนัต์นนท์.  2552: 23–26; อ้างอิงจาก Coopersmith.  1984. Self-

Esteem Inventories. pp.  82-87, 12-123, 134-148, 236)  ได้แบง่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การเห็น

คณุคา่ในตนเองไว้ 2 ประเภท คือปัจจยัภายในของบคุคลและปัจจยัภายนอกของบคุคล ดงันี ้
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1)  ปัจจัยภายในของบุคคล คือ ลกัษณะเฉพาะของแตล่ะบคุคลท่ีมีผลทําให้บคุคลมีการเห็น

คณุคา่ในตนเองแตกตา่งกนั ประกอบด้วย 

     1.1)  ลกัษณะทางกายภาพ (Physical attributes) ซึ่งมีความสมัพนัธ์กบัการเห็นคณุคา่ใน

ตนเอง ลกัษณะทางกายภาพบางอย่างมีส่วนช่วยให้บุคคลเกิดการเห็นคณุค่าในตนเองเพิ่มขึน้ เช่น 

ความสวยงามของร่างกาย ส่วนสงู นํา้หนกั และลกัษณะทางกายภาพท่ีเอือ้ตอ่ความสําเร็จในการทํา

กิจกรรมท่ีบคุคลให้คณุคา่ เชน่ ความแข็งแรง และความรวดเร็ว ซึ่งคณุลกัษณะทางกายเหล่านีมี้ผลตอ่

การเห็นคณุคา่ในตนเอง อย่างไรก็ตามลกัษณะทางกายภาพใดๆ ก็ตามท่ีมีความสมัพนัธ์กับการเห็น

คณุคา่ในตนเองก็ขึน้อยูก่บัคา่นิยมของสงัคมนัน้ กลา่วโดยสรุป บคุคลท่ีมีลกัษณะทางกายภาพท่ีน่าพึง

พอใจจะมีความพึงพอใจในตนเอง มีความรู้สึกเห็นคณุค่าในตนเองมากกว่าบุคคลท่ีมีลักษณะทาง

กายภาพท่ีไมน่า่พงึพอใจ 

     1.2)  ความสามารถทัว่ไป สมรรถภาพ และการปฏิบตัิ (General Capacity, Ability and 

Performance) ปัจจยัทัง้ 3 ด้านนีมี้ความสมัพนัธ์ระหว่างกนัและกัน และมีผลต่อการเห็นคณุคา่ใน

ตนเองของบุคคล โดยแต่ละด้านจะบ่งบอกถึงความถ่ีของการประสบความสําเร็จของบุคคลทัง้ใน

ขณะท่ีอยูใ่นระบบโรงเรียนและเม่ืออยูใ่นสงัคม ขณะเดียวกนัมีสติปัญญาเข้ามาเก่ียวข้องโดยเฉพาะใน

วยัเรียน โดยสรุปสติปัญญามีผลตอ่สมรรถภาพและผลการเรียน ซึ่งส่งผลตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเอง 

ความสามารถและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน บคุคลจะมีการเห็นคณุคา่ในตนเองมากหรือน้อยขึน้อยู่กบั

ความสามารถท่ีจะกระทําสิ่งตา่งๆ ให้ประสบความสําเร็จทัง้ในครอบครัวโรงเรียน และสงัคมทัว่ไป การ

ประสบความสําเร็จจะเป็นแรงเสริมแก่ตนเอง และทําให้เกิดการเห็นคุณค่าในตนเอง ดังนัน้ 

ความสําเร็จหรือความล้มเหลวเร่ืองการเรียนของผู้ ท่ีอยู่ในวยัเรียน จึงส่งผลตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเอง

ได้ ซึ่งจะเก่ียวข้องกับสติปัญญาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วย และบคุคลท่ีมีประสบการณ์เร่ือง

ความสําเร็จมากจะมีการเห็นคณุคา่ในตนเองมากกวา่บคุคลท่ีมีประสบการณ์เร่ืองความสําเร็จน้อย 

     1.3)  ภาวะทางอารมณ์ (Affective Stage) เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพึงพอใจ

ความรู้สึกเป็นสขุ ความวิตกกงัวล ฯลฯ ของบคุคล ซึ่งเกิดจากการท่ีบคุคลมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน แล้ว

ส่งผลต่อการเปรียบเทียบและประเมินตนเอง โดยบุคคลท่ีประเมินตนเองไปในทางบวกจะส่งผลให้

บคุคลมองตนเองวา่เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถ ประสบความสําเร็จ แล้วเกิดความรู้สึกท่ีดีตอ่ตนเอง ช่ืนชม

ตนเอง พึงพอใจและมีความสุข ก็จะมีผลให้บุคคลเกิดความรู้สึกมีคณุคา่ในตนเองสูง ส่วนบคุคลท่ี

ประเมินตนเองไปในทางลบจะมองตนเองวา่ไร้ความสามารถ ไร้สมรรถภาพ จึงรู้สึกด้อย วิตกกงัวลและ

ไม่มีความพึงพอใจในตนเอง ทําให้ความรู้สึกมีคณุค่าในตนเองต่ํา จะมีอารมณ์ท่ีไม่เป็นสุขมากกว่า

บุคคลท่ีมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองปานกลางหรือสูง และพบว่าบุคคลท่ีมีทัศนคติต่อตนเองใน

ทางบวกจะมีความเบกิบาน มีการแสดงอารมณ์ท่ีเป็นสขุและปราศจากความวิตกกงัวล 
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    1.4)  ปัญหาตา่งๆ และโรคภยัไข้เจ็บ (Problems and Pathology) ได้แก่ ปัญหาสขุภาพจิต

ทัว่ๆ ไป อาการทางกายมีสาเหตมุาจากจิตใจ กล่าวคือ ถ้าบุคคลใดมีปัญหาดงักล่าวสงูจะมีการเห็น

คณุคา่ในตนเองต่ําและแสดงออกในรูปของความวิตกกงัวลมีความทกุข์ มีความยุ่งยากส่วนตวั ส่วนผู้ ท่ี

มีปัญหาดงักลา่วน้อยจะมีการเห็นคณุคา่ในตนเองสงู 

    1.5)  ค่านิยมส่วนบุคคล (Self-Values) โดยทั่วไปแล้วบุคคลจะให้คุณค่าต่อสิ่งต่างๆ 

แตกตา่งกนัออกไป และเม่ือให้คณุคา่ตอ่สิ่งใดแล้วก็มกัจะมีความเช่ือวา่สิ่งนัน้เป็นมาตรฐานท่ีสําคญัใน

การตดัสินคณุคา่ของตน เช่น บคุคลให้ความสําคญัตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตก่ลบัพบว่าตนเองไม่

ประสบความสําเร็จในด้านนี ้ จะมีผลให้บคุคลประเมินคณุค่าของตนเองต่ําลง และยงัพบว่าบุคคลมี

แนวโน้มท่ีจะใช้มาตรฐานทางสงัคมเป็นตวัตดัสินคณุคา่ของตนเองอีกด้วย  

    1.6)  ความปรารถนาของบคุคล (Aspiration) การตดัสินคณุคา่ของตนเกิดจากการท่ีบคุคล

เปรียบเทียบผลงานและความสามารถของตนกบัเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ ถ้าผลงานและความสามารถเป็นไปตาม

เกณฑ์หรือดีกว่าท่ีตัง้ไว้ จะทําให้บุคคลมีความรู้สึกว่าตนเองมีคณุคา่ ในทางตรงข้ามถ้าผลงานและ

ความสามารถไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีบคุคลตัง้ไว้บคุคลก็จะมองตนเองล้มเหลวและตดัสินว่าตนเองไร้

คา่ 

2)  ปัจจัยภายนอกของบุคคล คือ สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีบคุคลมีปฏิสมัพนัธ์ ลกัษณะท่ี

เป็นสว่นประกอบภายนอกของบคุคลท่ีมีผลให้บคุคลรู้สึกเห็นคณุคา่ในตนเอง ประกอบด้วย 

      2.1)  สมัพันธภาพกับพ่อแม่ในวยัเด็ก ความสัมพนัธ์ระหว่างพ่อแม่และลูกเป็นสิ่งท่ีมี

อานุภาพมาก ดงันัน้ประสบการณ์ท่ีบุคคลได้รับจากความสมัพนัธ์ภายในครอบครัวจึงเป็นรากฐาน

สําคญัในชีวิต เดก็ท่ีได้รับความรัก ความอบอุ่น การสนบัสนนุให้กําลงัใจ ให้เสรีภาพในการกระทําตาม

ความคาดหวงัตา่งๆ และรวมไปถึงการดแูล ระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีพ่อแม่ใช้ปกครองลกู และการจดัการ

ดแูลให้เด็กได้มีอิสระในการปฏิบตัิตามท่ีพ่อแม่กําหนดไว้ โดยมีการกําหนดและจํากัดขอบเขตการ

กระทําไว้อย่างชดัเจน การท่ีพ่อแม่ยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข สิ่งเหล่านีจ้ะทําให้เด็กสามารถพฒันาการ

เห็นคณุคา่ในตนเอง 

      2.2)  โรงเรียนและการศึกษา โรงเรียนสามารถจดัสภาพแวดล้อมในการพฒันาการเห็น

คณุค่าในตนเองของนกัเรียนได้ต่อจากทางบ้าน การท่ีครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนสามารถทํากิจกรรม

ต่างๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่ขดัต่อกฎระเบียบท่ีวางไว้ การให้ความช่วยเหลือแก่นกัเรียนในการแก้ไข

ปัญหาตา่งๆ เป็นการสง่เสริมให้นกัเรียนมีความมัน่ใจในตนเอง สามารถพึง่ตนเองได้ รวมทัง้ความใส่ใจ

ท่ีครูมีตอ่นกัเรียนสามารถเปล่ียนแปลงความคิดของนกัเรียนท่ีมีตอ่ตนเองไปในทางท่ีดี ซึ่งมีผลตอ่การ

พฒันาการเห็นคณุคา่ในตนเอง 
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       2.3)  สถานภาพทางสงัคม เป็นสิ่งท่ีแสดงถึงตําแหน่งหรือระดบัทางสงัคมของบคุคล โดย

พิจารณาจากลกัษณะอาชีพ รายได้ ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน บทบาททางสงัคม และถ่ินท่ีอยู่อาศยั  

บคุคลท่ีมาจากสถานภาพทางสงัคมในระดบัสงู จะได้รับการปฏิบตัท่ีิทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่าตนเองมี

คณุคา่มากกวา่บคุคลอ่ืนๆ ฉะนัน้บคุคลท่ีมาจากสถานภาพทางสงัคมในระดบัสงูจึงมีการเห็นคณุคา่ใน

ตนเองสงูกวา่บคุคลท่ีมาจากสถานภาพทางสงัคมในระดบัปานกลางและระดบัต่ํา 

        2.4)  กลุ่มเพ่ือน การท่ีบคุคลมีสมัพนัธภาพกบับคุคลอ่ืนในสงัคมจะช่วยให้บคุคลมีการ

พฒันาการเห็นคณุค่าในตนเอง โดยพบว่าสมัพนัธภาพของนกัเรียนท่ามกลางเพ่ือนในวยัเดียวกันมี

อิทธิพลตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเอง หากบคุคลอยู่ในสงัคมหรือกลุ่มเพ่ือนท่ีชอบตําหนิหรือเยาะเย้ยอยู่

เสมอ โดยไมเ่ปิดโอกาสได้เกิดความรู้สึกมีคณุคา่ในตนเอง ก็ยากท่ีเด็กจะมองตนเองในทางบวก ดงันัน้ 

การเป็นสมาชิกในสงัคมโดยเฉพาะอยา่งย่ิงเพ่ือนในวยัเดียวกนั จงึมีอิทธิพลตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเอง

ของนกัเรียน บคุคลท่ีไม่ได้รับการยอมรับในกลุ่มเพ่ือนไม่เป็นท่ีประทบัใจหรือไม่อยู่ในความสนใจของ

เพ่ือนจะไม่ชอบใกล้ชิดกบัใคร ไม่แบง่ปันความคิดเห็นความรู้สึกส่วนตวักับเพ่ือน และจะรู้สึกว่าไม่มี

ใครชอบและไมน่บัถือตนเอง 

อมุาพร ตรังคสมบตัิ (2553: 50-51) และ อรอมุา สงวนญาติ (2544: 13) แบง่ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่

การเห็นคณุคา่ในตนเอง โดยสรุปได้ดงันี ้

    1)  การเห็นคณุคา่ในตนเองภายใน (Inner Self-Esteem) คือ ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัตวับคุคล เช่น 

รูปร่างหน้าตา ความเจ็บป่วย ความพิการ การท่ีบคุคลมีความสามารถ มีสมรรถนะ และการกระทําใน

สิ่งท่ีตนต้องการแล้วได้ผลตามท่ีตนปรารถนา กระบวนการประเภทนีไ้ด้มาจากการรับรู้ของตนเองจาก

สิ่งแวดล้อม โดยเก่ียวข้องกับการกระทํา ควบคมุและกําลงัความสามารถ เพราะถ้าบุคคลรู้จกัตนเอง

และประเมินตนเองจากการกระทําได้รับผลสําเร็จจากความพากเพียรพยายาม สิ่งนีจ้ะเป็นพืน้ฐานของ

คุณสมบัติแห่งตน (Self-Efficacy)การเห็นคุณค่าในตนเองขัน้พืน้ฐานถูกสร้างขึน้อย่างถาวรจาก

ประสบการณ์ตัง้แตช่ว่งแรกของชีวิต 

    2)  การเห็นคณุคา่ในตนเองภายนอก (Functional Self-Esteem) หมายถึง สิ่งท่ีอยู่รอบๆ 

ตวั เช่น ครอบครัว กลุ่มเพ่ือน ครู ผู้ ร่วมงาน การเห็นคณุค่าในตนเองชนิดนีส้ร้างขึน้ผ่านการประเมิน

ปฏิสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ในชีวิต และเก่ียวข้องกับการท่ีบุคคลเปล่ียนแปลงบทบาทอันเน่ืองมาจาก

เหตกุารณ์ในชีวิตประจําวนั และการได้รับการยอมรับจากบคุคลท่ีมีความสําคญัในชีวิต การเห็นคณุคา่

ในตนเองชนิดนีส้ามารถเปล่ียนแปลงได้ขึ น้อยู่กับความคาดหวังต่อบทบาททางสังคมและ

ความสามารถในการเผชิญปัญหา และเป็นส่วนท่ีมีความสําคญัมากกว่าท่ีเป็นการเห็นคณุคา่ในตนเอง

ขัน้พืน้ฐาน เพราะถ้าการเห็นคุณค่าในตนเองประเภทนีล้ดลง บคุคลจะแสดงออกถึงความหมดหวัง 

ออ่นล้า มีพฤตกิรรมท่ีผิดแปลกไปจากเดมิ 
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ภาพประกอบ 5 องค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเอง 

 

            ท่ีมา: วิภาวี  วงศ์อนนัต์นนท์. (2552). ปัจจยัเชิงสาเหตทีุส่่งผลต่อการเห็นคณุค่าในตนเองของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 สงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่การศึกษาสมทุรปราการ เขต 1. หน้า 27. 

 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองประกอบด้วย

องค์ประกอบ 2 ด้านคือ ปัจจยัภายใน ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะของบคุคลแตล่ะคนท่ีแตกตา่งกนัไปส่งผล

ให้เห็นคณุค่าในตวัเองท่ีแตกต่างกันกัน เช่น รูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ  ภาวะทางอารมณ์  และปัจจยั

ภายนอก คือ สภาพแวดล้อมภายนอก ครอบครัว สงัคม ท่ีส่งผลให้การเห็นคณุคา่ในตนเองแตกตา่งกนั 

เชน่ ความสมัพนัธ์ของครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ การยอมรับจากเพ่ือน เป็นต้น 

 

 4.5 พัฒนาการของการเหน็คุณค่าในตนเอง 

    การเห็นคณุคา่ในตนเองในวยัเด็ก เป็นส่วนประกอบสําคญัในวยัเด็ก ซึ่งจะเพิ่มขึน้จากการ

ได้รับประสบการณ์ทางสังคมในด้านต่างๆ โดยจุดเร่ิมต้นของการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ใน

ความสัมพันธ์ท่ีซับซ้อนระหว่างเด็กกับผู้ อ่ืนท่ีเก่ียวข้องในสิ่งแวดล้อมรอบตวัเด็ก การมีปฏิกิริยา

ตอบสนอง และการเห็นคณุคา่จากผู้ อ่ืน เป็นการตอบกลบัถึงความเป็นตวัตนของเด็ก เด็กจะรู้สึกมัน่คง

เม่ือได้รับการโอบกอดสัมผัสจากแม่อย่างสม่ําเสมอ การปฏิบตัิของพ่อแม่ท่ีมีต่อเด็กไม่ว่าจะเป็น

ทางด้านบวกหรือทางด้านลบ ล้วนมีผลตอ่การรับรู้ตนเองของเด็ก โดยเด็กจะเก็บเก่ียวและตีความจาก

ประสบการณ์ท่ีตนได้รับ และเร่ิมพฒันาจากความผกูพนัในครอบครัวสงัคมและสิ่งแวดล้อมของตวัเดก็ 

 อมุาพร ตรังคสมบตั ิ(2553: 55-57) ได้แบง่พฒันาการการเห็นคณุคา่ออกเป็น  4 วยั ดงันี ้

   1) วยัทารก ในวยันีก้ารเห็นคณุคา่ในตนเองเกิดจากความความรู้สึกดีๆ ท่ีเกิดขึน้ระหว่าง แม่

กบัเดก็ เม่ือแมก่อดเดก็อยา่งอบอุน่ ภาพแหง่ตนท่ีเกิดขึน้ก็จะเช่ือมโยงกบัความรู้สกึอบอุน่ปลอดภยั  

   2) วัยเด็กเล็ก เด็กต้องการให้พ่อแม่ยิม้และโอบกอด ซึ่งเป็นการกระทําท่ีแสดงว่าเขา มี

คณุคา่ เม่ือเด็กโตขึน้และเรียนรู้ได้มากขึน้ เขาก็จะพยายามทําในสิ่งท่ีพ่อแม่ยอมรับ เด็กจะเรียนรู้จาก

เมื่อเรามีความรู้สกึวา่เรามีความสําคญัต่อคน

ท่ีรัก / คนใกล้ชิดสนิทสนม 

รู้สกึวา่ตนมีความดเีดน่ มีความสามารถพิเศษ 

เมื่อเรามีความรู้สกึวา่เรามีความสําคญัต่อคน

ท่ีรัก / คนใกล้ชิดสนิทสนม 

เกิดความรู้สกึท่ี

ดีตอ่ตนเอง 

การเห็นคณุคา่ 

ในตนเอง 
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พ่อแม่ว่าอะไรดี อะไรเลว อะไรถกูและอะไรผิด แล้วนํามาเช่ือมโยงกบัภาพท่ีเขามองตวัเอง เม่ือผู้ ใหญ่

บอกวา่สิ่งท่ีเขาทํานัน้ดี เดก็ก็จะรู้สกึวา่ตนเป็นคนดี 

   3) วัยเรียน เม่ือถึงวัยท่ีเด็กเข้าโรงเรียนภาพแห่งตนมักจะเกิดขึน้อย่างชัดเจน เด็กจะมี

ทัศนคติท่ีชัดเจนเก่ียวกับตนเองและสิ่งรอบตวั เด็กส่วนใหญ่เข้าวัยเรียนด้วยความรู้สึกท่ีดี แต่เด็ก

จํานวนมากสูญเสียความรู้สึกดีๆ ท่ีเคยมีและใช้ชีวิตในวัยเรียนด้วยความยากลําบาก ทัง้นีเ้พราะ

ประสบการณ์จากครูและเพ่ือนสําคญัมากในวยัเรียนคือการสร้างภาพแห่งตนให้มัน่คง เด็กท่ีภาพแห่ง

ตนดีจะเป็นคนท่ีมีชีวิตชีวากระฉับกระเฉง กระตือรือร้น ขยันอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ การมีพฤติกรรม

ดงักล่าวจะทําให้ได้ข้อมูลย้อนกลบัเชิงบวก ซึ่งจะทําให้ภาพแห่งตนมัง่คงขึน้เน่ืองจากเด็กใช้ชีวิตส่วน

ใหญ่อยูใ่นโรงเรียน โรงเรียนจงึเป็นปัจจยัสําคญัย่ิงในการสร้างคณุคา่ในตนเองในวยันี ้

    4) วยัรุ่น  เป็นวยัท่ีกําลงัสร้างเอกลักษณ์แห่งตน เด็กกําลงัค้นหาว่าตนเองเป็นใคร และ

กําลงัมุง่ไปในทิศทางไหน เด็กจะตัง้คําถามกบัตนเองว่า ฉันควรจะเป็นอย่างไร และฉันควรทําอะไร ใน

เด็กท่ีมีการเห็นคณุคา่ในตนเองสูงจะใช้คําตอบเชิงบวกกับตนเอง แตห่ากการเห็นคณุค่าในตนเองต่ํา 

เดก็จะมีคําตอบในเชิงลบกบัตนเอง ความคิดดงักล่าวทําให้เด็กเกิดปัญหาได้หลายอย่างเช่น การเรียน

ตก ถกูไล่ออกจากโรงเรียน มีพฤติกรรมเกเร ใช้ยาเสพย์ติด ชอบไปเท่ียวสถานเริงรมย์ หรือมัว่สมุ เป็น

ต้น  

 วัยรุ่นต้องการการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยจะเรียนรู้เก่ียวกับตนเองจากสิ่งท่ีเพ่ือนๆ คิด

เก่ียวกบัตวัเขา เดก็จะเร่ิมพฒันาทางสตปัิญญา ทกัษะทางสงัคม และความมัน่ใจในตนเองสงูขึน้ ถ้าสิ่ง

เหลา่นีไ้ด้รับการเสริมแรงจากกลุ่มเพ่ือนท่ีรักและนิยมชมชอบ เด็กก็จะมีการเห็นคณุคา่ในตนเองสงูขึน้ 

อย่างไรก็ตามเด็กในกลุ่มอนัธพาลอาจพบว่า ย่ิงถ้าเขาแสดงพฤติกรรมแข็งกร้าวเพียงใดกลุ่มก็จะให้

ความสําคญักบัเขามากขึน้ ก็แสดงว่าภาพท่ีเก่ียวกับตนเองของเด็กได้รับการสนบัสนุนจากกลุ่มเพ่ือน 

ทําให้เด็กเกิดความรู้สึกเห็นคณุค่าในตนเอง ถึงแม้ว่าจะเป็นพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมก็ตาม การเห็น

คณุคา่ในตนเองนัน้พฒันามาจากการอบรมเลีย้งดขูองบิดามารดา และสภาพแวดล้อมตา่งๆ การได้รับ

ความรัก ความไว้วางใจจากบิดามารดา สมาชิกในครอบครัว ตอ่มาเป็นกลุ่มเพ่ือนทัง้ท่ีบ้าน ท่ีโรงเรียน 

และครู จะช่วยส่งเสริมความรู้สึกท่ีมัน่คงตอ่การรักตนเอง มีอตัมโนทศัน์ท่ีดีเก่ียวกบัตนเองและมีความ

คาดหวงัให้ผู้ อ่ืนรักตน ต่อมาเด็กก็จะมีการขยายความรัก ความเอาใจใส่ท่ีบิดามารดามีตอ่ตน ขยาย

ไปสูบ่คุคลในครอบครัวและขยายกว้างออกไปยงักลุม่เพ่ือนและบคุคลตา่งๆ ในสงัคม 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปพฒันาการของการเห็นคณุค่าในตนเองได้ว่า พฒันาการของการ

เห็นคณุคา่ในตนเองเร่ิมตัง้แตว่ยัทารกท่ีได้รับการเลีย้งดเูอาใจใส่จากบิดามารดา พฒันามาสู่วยัเด็กท่ีมี

การเรียนรู้ พฒันาเข้าสู่วยัเรียน เด็กจะเรียนรู้จากครูและเพ่ือนๆ ในโรงเรียน และพฒันาตามลําดบัขัน้

จนถึงวยัรุ่น ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและอยู่ในช่วงหวัเลีย้วหวัต่อเป็นวยัท่ีได้รับผลกระทบจาก
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การเปล่ียนแปลงทางสงัคม วยัรุ่นต้องการการเห็นคณุคา่ในตนเองมาก ซึง่สว่นใหญ่ต้องการการยอมรับ

จากเพ่ือนท่ีตนเองรักและคนรอบข้างทัง้สมาชิกในครอบครัว และสภาพแวดล้อมตา่งๆ 

 

4.6 ลักษณะของเดก็ท่ีเหน็คุณค่าในตนเอง 

ผู้ ท่ีเห็นคุณค่าในตนเองมีลักษณะ ดงันี ้ รู้สึกว่าตนมีความสําคญั รู้สึกรักและนับถือตนเอง 

ยอมรับและพอใจตนเอง รู้สึกมัน่ใจในตนเอง กล้าคิดกล้าทํากล้าพูด กล้าเผชิญกับปัญหา เป็นตวัของ

ตวัเอง มีแรงจูงใจและกระตือรือร้น มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ สามารถยืดหยุ่นและปรับตวัได้ดี  มี

ความสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้ อ่ืนได้ อารมณ์สดช่ืน  มีความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลดี มีความเช่ือมัน่ใน

ตนเองสูง  รักตวัเองและรู้สึกมีคณุค่าเลือกท่ีจะคิด รู้สึกและปฏิบตัิแต่สิ่งท่ีดีๆ  รู้จกัตนเองและเข้าใจ

ผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบสูง  มองโลกในแง่ดี  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มั่นคง มีสุขภาพจิตดี ควบคุม

อารมณ์ตวัเองได้ดี  อดทนเข้มแข็ง  เผชิญกบัสถานการณ์ตา่งๆ ได้ดี  สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ 

รู้จกัวิเคราะห์และมีวิจารณญาณดี สามารถตดัสินใจท่ีดี  รู้จกัช่ืนชมและช่วยเหลือผู้ อ่ืนหรือผู้ ท่ีด้อยกว่า 

เป็นผู้ นําท่ีดี  วิสยัทศัน์กว้างไกล มีจุดมุ่งหมายในการดําเนินชีวิต  อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  อยู่เสมอ ทํา

อะไรคดิอะไรอยา่งมีเหตผุล สามารถพึง่ตวัเองได้ เป็นคนมีคณุธรรมท่ีดีนา่เช่ือถือและนา่ไว้วางใจ 

ลินเด็นฟิลด์ (ประภากร โกมลมิศร์.  2544: 32-33; อ้างอิงจาก Lindenfield.  1995. Self-

actualization.  pp. 4-9) ได้กลา่วถึงลกัษณะของคนท่ีมีคณุคา่ในตนเองสงู ดงันี ้

  1)  สงบและรู้สึกผ่อนคลาย (Calm and Relaxed) สามารถควบคมุตนเองได้แม้เผชิญอยู่กบั

ความยุ่งยากและความท้าทายท่ีหวาดกลวัอยู่ก็ตาม มกัไม่คอ่ยมีความเครียดอยู่บนใบหน้า แม้จะผ่าน

การได้รับความกดดนัสงูก็ตาม จะสามารถคืนสูค่วามสงบได้อยา่งรวดเร็ว 

  2)  ดแูลตนเองอย่างดี (Well - Nurtured) มีความเป็นอยู่ท่ีดีในเร่ืองการดแูลตนเอง และการ

ออกกําลงักาย การไม่ทําลายตวัเองด้วยการละเลยสขุนิสยัท่ีดีในการรับประทานอาหาร การนอนหลับ 

การด่ืม รวมทัง้การแตง่กายเป็นพิเศษ เม่ือเจ็บป่วยหรือตนอยูภ่ายใต้ความกดดนั 

  3)  มีพลงัและจดุหมาย (Energetic and Purposeful) มีชีวิตชีวาทัง้ร่างกาย และจิตใจ 

  4) เปิดเผยและแสดงความรู้สึก (Open and Expressive) สามารถส่ือสารกันได้อย่าง

ตรงไปตรงมา ทัง้ภาษาพูดและภาษาท่าทาง ซึ่งบ่งชดัถึงความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้ได้ทนัที และ

สามารถควบคมุหรือหยดุความรู้สกึท่ีเกิดขึน้ได้เม่ือต้องการ 

  5)  คิดในทางท่ีดีและมองโลกในทางท่ีดี (Positive and Optimistic) มกัไม่คอ่ยมีความวิตก

กงัวลและความหวาดกลวัเม่ือพบความผิดพลาด ขณะท่ีกําลงัเรียนรู้ประสบการณ์ท่ีไมค่อ่ยคุ้นเคย   

  6)  มีความมัน่คงในตนเอง (Self-Reliant) สามารถท่ีจะกระทําสิ่งต่างๆ ได้อย่างอิสระและ

เป็นตวัของตวัเอง พึง่พาตนเองโดยไมจํ่าเป็นต้องมีผู้ อ่ืนคอยชีแ้นะ 

https://www.google.co.th/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Self-actualization+(Psychology)%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
https://www.google.co.th/search?tbo=p&tbm=bks&q=subject:%22Self-actualization+(Psychology)%22&source=gbs_ge_summary_r&cad=0
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  7)  มีความสามารถในการเข้าสงัคมและร่วมมือกบัผู้ อ่ืนได้ (Sociable and Co-operative) 

สามารถเป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มและสามารถประนีประนอมเพ่ือความเข้าใจอนัดีและความสมัพนัธ์ท่ีดี

ตอ่กนั บคุคลเหลา่นีส้ามารถช่ืนชมความสําเร็จของผู้ อ่ืนได้ อีกทัง้ยงัสนบัสนนุให้กําลงัใจในการพฒันา

ตนเองของบคุคลอ่ืนอีกด้วย 

  8)  มีพฤติกรรมกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม (Appropriately Assertive) สามารถยืนกราน

ความต้องการและสิทธิของตนได้ 

  9)  มีการพฒันาตนเอง (Self-Developing) มีการตรวจสอบตนเองอยู่เสมอ มีความสขุกับ

การได้รับรู้ข้อบกพร่องและความผิดพลาดของตนเองอนัจะสามารถพฒันาพฤตกิรรมไปในทางท่ีดี 

อคัรพรรณ ขวญัช่ืน (2546:  26) ได้เปรียบเทียบลกัษณะบคุคลท่ีมีการเห็นคณุคา่ในตนเองสงู

และต่ําไว้ดงันี ้
 

 

ตาราง 4 ลกัษณะของเดก็ท่ีมีการเห็นคณุคา่ในตนเองสงูและต่ํา 
 

การเหน็คุณค่าในตนเองสูง การเหน็คุณค่าในตนเองตํ่า 

1. มีความภาคภมูิใจในความสําเร็จของตน 

2. ทํางานได้อยา่งเป็นอิสระ ไมต้่องคอยพึง่ผู้ อ่ืน 

3. ยอมรับความรับผิดชอบได้โดยง่าย 

4. มีความอดทนตอ่ความคบัข้องใจได้เป็นอยา่งดี 

5. ทํางานใหม่ๆ   ได้ด้วยความกระตือรือร้น 

6. มีความรู้สกึวา่สามารถท่ีจะโน้มน้าวจิตใจผู้ อ่ืน 

    ได้ 

7. สามารถแสดงความรู้สกึและอารมณ์ได้หลาย 

    ลกัษณะ 

1. พยายามหลีกหนีสถานการณ์ท่ีทําให้เกิด 

    ความวิตกกงัวล 

2. ดถูกูความสามารถของตนเองประเมิน    

    ความสามารถของตนต่ํากวา่ความเป็นจริง 

3. มีความรู้สกึวา่ผู้ อ่ืนไมเ่ห็นคณุคา่  หรือเห็น 

    ความสําคญัของตน 

4. เม่ือตนทําผิดพลาด มกัตําหนิผู้ อ่ืน 

5. ถกูผู้ อ่ืนชกัจงูได้ง่าย 

6. ชอบปกป้องตวัเองและรู้สกึไมพ่อใจอะไรง่ายๆ 

7. มีความรู้สกึวา่ไมมี่ความสามารถ 

8. ไมค่อ่ยแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึก 

 

            ท่ีมา: อคัรพรรณ ขวญัช่ืน  (2546).  ผลการให้คําปรึกษาแบบกลุ่มทีมี่การเห็นคณุค่าในตนเอง

ของผูต้้องขงั ในเรือนจําพิเศษ. หน้า 26. 
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4.7 แนวทางพัฒนาและสร้างเสริมการเหน็คุณค่าในตนเอง 

การพฒันาการเห็นคณุคา่ในตนเองนัน้ มีการพฒันาการมาจากความรักและการยอมรับ ในตวั

เด็กของพ่อแม่ สิ่งนีเ้ป็นรากฐานในการเสริมสร้างความรู้สึกท่ีมัน่คงของการรักตวัเอง และคาดหวงัให้

ผู้ อ่ืนรักตน การเห็นคณุคา่ในตนเองเป็นสิ่งท่ีสามารถเรียนรู้และเปล่ียนแปลงได้พร้อมทัง้สามารถพฒันา

ให้เกิดขึน้ได้จากประสบการณ์ท่ีบุคคลได้รับ ได้มีนกัจิตวิทยาเสนอแนวทางการเสริมสร้างการเห็น

คณุคา่ในตนเองไว้ดงันี ้

คูเปอร์สมิธ (ชนัฐชาร์ เชียวชอุ่ม. 2549: 38; อ้างอิงจาก Coopersmith.1981.The 

Antecedent of Self-Esteem. pp.  36-37) ได้เสนอแนวทางการพฒันาการเห็นคณุคา่ในตนเองไว้ 4 

ประการ คือ 

1)  การได้รับการยอมรับนบัถือ  ความสนใจใส่ใจ และการได้รับการปฏิบตัิท่ีดีตอบกลบัจาก

บคุคลท่ีมีความสําคญัในชีวิต 

2)  การประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งมีผลให้เป็นท่ีรู้จักและมีผลต่อสถานภาพและ

ตําแหนง่ทางสงัคม โดยปัจจยัท่ีจะเกือ้หนนุให้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายคือ ความมีอํานาจ การ

มีความสําคญั การมีคณุงามความดี และการมีความสามารถ 

3)  การได้กระทําในสิ่งท่ีสอดคล้องกบัคา่นิยมและความปรารถนา 

4)  ลกัษณะการตอบสนองตอ่การถกูลดคา่ ซึง่ชว่ยให้บคุคลยงัรักษาดลุยภาพแหง่ตนได้ 

บรูโน่ (สธุนี ลิกขะไชย. 2555: 27-28; อ้างอิงจาก Bruno. 1983. Adjusment and Personal 

Growth: Seven Pathway. pp.  363) กลา่วถึงวิธีการพฒันาความรู้สกึเห็นคณุคา่ในตนเอง ดงันี ้

1)  ให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดโดยตรง ซึ่งการเสนอแนะนีอ้าจเป็นการเสนอแนะจากผู้ อ่ืน หรือ

ตนเองแนะตนเอง วิธีการนีเ้ป็นการให้ข้อมลูซึง่มีผลให้บคุคลเกิดกําลงัใจ และสร้างความภาคภมูิใจได้ 

2)  สร้างความสําเร็จให้กบัตนเองมากขึน้ ความพยายามท่ีจะสร้างความสําเร็จ เป็นวิธีการเพิ่ม

คณุคา่ในตนเอง แตอ่ย่างไรก็ตามการประสบความสําเร็จแต่เพียงอย่างเดียวยงัไม่เพียงพอ สิ่งสําคญั

อีกอยา่งหนึง่คือการทําให้บคุคลมีความสขุในชีวิต 

3) การลดความคาดหวังลง แต่ยังคงความปรารถนาในสิ่งท่ีตนต้องการไว้บ้าง ซึ่งจะเป็น

แนวทางท่ีจะชว่ยทําให้บคุคลลดความสญูเสียหรือความเศร้าโศกลงได้ 

4) เลิกประเมินค่าตนเอง เพราะการมีชีวิตอยู่ก็มีค่ามากพอแล้ว เม่ือบุคคลเลิกประเมินค่า

ตนเองแล้ว การเห็นคณุคา่ในตนเองก็จะเพิ่มมากขึน้ 

ไซเพริท  (เมธาวี   อดุมธรรมานภุาพ;  และ คนอ่ืนๆ.  2544: 114-117; อ้างอิงจาก   Cypert. 

1994. The Power of Self-esteem.  pp. 113) ได้เสนอวิธีพฒันาการเห็นคณุคา่ในตนเอง 5 ขัน้ ดงันี ้
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ขัน้ท่ี 1 การเห็นความสําคญัของตนเอง 

ทุกคนมีสิทธิอนัชอบธรรมท่ีจะได้รับการนบัถือจากคนอ่ืนๆ ทุกคนมีสิทธิจะเลือกเป็นไปตาม

แบบท่ีเราต้องการ ความเช่ือมัน่ในตนเองจะพฒันาขึน้ เราจะต้องทําสิ่งตา่งๆ ท่ีจะนําไปสูค่วามสําเร็จ 

ขัน้ท่ี 2 ตระหนกัถึงสาเหตท่ีุทําให้เกิดการเห็นคณุคา่ในตนเองต่ํา 

การพฒันาการเห็นคณุค่าในตวัเองเร่ิมจากครอบครัว เด็กท่ีมีการเห็นคณุค่าในตนเองสูงจะ

ได้รับการเลีย้งดแูบบสนบัสนนุ ได้รับการยอมรับจิตลกัษณะอนัเป็นเอกลกัษณ์ เชาว์ปัญญา บางคนมี

ข้อบกพร่องอนัเป็นเหตใุห้ทกุคนเติบโตขึน้มาโดยมีข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ เช่น ความสงสยัตนเอง ไม่

มัน่คงทางจิตใจเกิดความรู้สึกไม่เป็นสขุในชีวิตประจําวนั การเห็นคณุคา่ในตนเองต่ํานัน้เกิดจากการมี

ประสบการณ์ในอดีตท่ีไมเ่ป็นสขุ วิธีการท่ีควรกระทําคืออยา่งให้ความสําคญักบัความต้องการกบัความ

ล้มเหลวมากเกินไป  

ขัน้ท่ี 3 ลําดบัการพฒันาการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

1)  เร่ิมต้นด้วยความสํารวจตนเองด้วยความซ่ือสตัย์ พิจารณาจดุอ่อนของตนเอง และมีความ

ปรารถนาอันแรงกล้าท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเอง สิ่งสําคัญท่ีจะตระหนักไว้ก็คือ มีลักษณะนิสัยและ

บคุลิกภาพมากมายหลายด้านท่ีจะสง่ผลตอ่การเห็นคณุคา่ในตนเอง 

2)  ในการเปล่ียนแปลงตนเอง เราต้องยอมรับว่ามีบางสิ่งท่ีควบคุมได้และบางสิ่งท่ีเราไม่

สามารถควบคมุได้ การเห็นคณุค่าในตนเองต่ําเป็นผลสะสมมาจากวิธีท่ีพ่อแม่ เพ่ือน ญาติ คู่รัก หรือ

คนอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคญัตอ่ชีวิตของเราได้ปฏิบตักิบัเรา  

3)  เราต้องสญัญาวา่จะไมย่อมให้ใครมาควบคมุชีวิตของเราได้อีก ทิง้อดีตไว้ข้างหลงั ให้คิดถึง

สิ่งท่ีเราจะทําได้ในอนาคตเท่านัน้ สํารวจตนเองในด้านการเรียน หรือการทํางานหรืออาชีพ 

สมัพนัธภาพในครอบครัว การพกัผ่อนและการสมัมนา จากสภาพเป็นจริงท่ีค้นพบให้คาดถึงผลท่ีจะ

เกิดขึน้ 

ขัน้ท่ี 4 ตระหนกัถึงพลงัอํานาจของการเปล่ียนแปลงของตน 

การเห็นคุณค่าในตนเองอย่างเหมาะสมเกิดจากความสําเร็จ  ความสําเร็จมิได้เกิดได้

ทนัทีทนัใดเสมอไป อาจจะมีความสําเร็จเล็กๆ น้อยๆ จนวนัหนึ่งเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ชนะในการเรียน ใน

การทํางานหรือในชีวิต 

ขัน้ท่ี 5 เรียนรู้วิธีการเปล่ียนแปลงตนเอง 

ท่ีสําคญัคือการสร้างความรู้สกึและมองตนเองด้านท่ีดี รับผิดชอบชีวิตของตนเอง  

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า แนวทางพัฒนาและสร้างเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถ

พฒันามาจากความรักและการยอมรับในตวัเด็กของพ่อแม่ การเห็นคณุคา่ในตนเองเป็นสิ่งท่ีสามารถ

เรียนรู้และเปล่ียนแปลงได้พร้อมทัง้สามารถพฒันาให้เกิดขึน้ได้ โดยต้องเห็นความสําคญัของตนเอง 
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ความเช่ือมัน่ในตนเองจะพฒันาขึน้จากการทําสิ่งตา่งๆ จะนําไปสู่ความสําเร็จได้ ตระหนกัถึงสาเหตท่ีุ

ทําให้เกิดการเห็นคณุค่าในตนเองต่ํา คืออย่างให้ความสําคญักับความล้มเหลวมากเกินไป พิจารณา

จดุออ่นของตนเองและจะต้องเปล่ียนแปลให้ได้ สร้างความรู้สึกท่ีดีตอ่ตนเอง รับผิดชอบชีวิตของตนเอง

เพราะการเห็นคณุคา่ในตนเองเกิดจากความสําเร็จในการเรียน การทํางาน การดําเนินชีวิต 

4.8 การวัดการเหน็คุณค่าในตนเอง 

การเห็นคณุคา่ในตนเองเป็นความรู้สึกนึกคิดของบคุคลซึ่งวดัได้ค้อนข้างยาก มีผู้สร้างแบบวดั

การเห็นคุณค่าในตนเองโดยการรายงานตนเอง  ซึ่งอรชุมา พุ่มสวัสดิ์  (2539: 19) ได้แสดงความ

คิดเห็นว่าในการพฒันาแบบวดัการเห็นคณุค่าในตนเองโดยใช้วิธีรายงานตนเองอย่างมีมาตรฐานนัน้ 

ผู้ สร้างควรกําหนดให้มีสเกลการตอบไม่ตรงกับความเป็นจริงไว้ในแบบวัดตนเองเพ่ือป้องกันไม่ให้

ผู้ ตอบแบบวัด ตอบแบบวัดในลักษณะท่ีทําให้ตนเองเป็นท่ียอมรับของบุคคลอ่ืน นอกจากนีค้วรมี

การศกึษาวา่ วิธีการรายงานตนเองเก่ียวกบัการเห็นคณุคา่ในตนเอง มีความสอดคล้องกบัการประเมิน

พฤติกรรมจากบุคคลต่างๆ เช่น นกัจิตวิทยา พ่อแม่ ครูอาจารย์ โดยทั่วไปมกัขาดสมบตัิดงักล่าว ซึ่ง

รวมถึงแบบวดั Tennesse Self – Concept Scale (อรชมุา พุ่มสวสัดิ์. 2539: 19; อ้างอิงจาก Fitts. 

1965. Manual for Tennessee Self-concept Scale.  pp. 57) จะมีเฉพาะสเกลการตอบไม่ตรงกบั

ความเป็นจริง แบบวดั Self – Esteem Scale (อรชมุา พุ่มสวสัดิ์.  2539: 19;  อ้างอิงจาก Rosenberg. 

1965.  Conceiving the self.  pp. 87) ไม่มีทัง้สเกลการตอบไม่ตรงกบัความเป็นจริงและการประเมิน

พฤติกรรมจากบุคคลอ่ืน ในขณะท่ีแบบวดัการเห็นคณุค่าในตนเองของคูเปอร์สมิธมีคุณสมบตัิทัง้ 2 

ลกัษณะ กลา่วคือ มีทัง้สเกลการตอบไมต่รงกบัความเป็นจริงและการประเมินพฤติกรรมจากบคุคลอ่ืน   

คเูปอร์สมิธ (กรองกาญจน์  ใจซ่ือตรง.  2548: 16; อ้างอิงจาก Coopersmith. 1984. SEI: 

Self- Esteem Inventories. pp. 5- 6) ได้สร้างแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองโดยใช้รูปแบบของการ

รายงานตนเอง สร้างแบบวดัการเห็นคณุค่าในตนเอง 3 ฉบบั คือ ฉบบันกัเรียน ฉบบัสัน้ ฉบบัผู้ ใหญ่ 

ลักษณะของแบบวัดเป็นข้อความท่ีเป็นรายงานตนเอง 50 ข้อ แบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ คือ ตน

โดยทัว่ไป ตนในสงัคม พ่อแม่และทางบ้าน โรงเรียนและการศกึษา และหมวดการตอบไม่ตรงกบัความ

เป็นจริง 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่าการวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองสามารถทําได้หลายวิธี  ซึ่งในการวิจยั

ครัง้นีผู้้ วิจัยสนใจการวัดการเห็นคุณค่าในตนเองท่ีถูกสร้างและพฒันาขึน้โดยวิภาวี วงศ์อนันต์นนท์ 

(2552: 111-117) ไปพฒันาเป็นแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเห็นคณุคา่ใน

ตนเอง ด้านการยอมรับจากเพ่ือน  และด้านความสําเร็จในงาน  โดยลกัษณะของแบบวดัเป็นมาตรา

สว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ประกอบไปด้วยข้อความทางบวกและข้อความทางลบมาพฒันาโดยการปรับ

ภาษา ปรับจํานวนข้อให้เหมาะสมกับกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัและเหมาะสมกับระยะเวลาในการตอบ
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แบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง พิจารณาคดัเลือกบางข้อคําถามโดยให้ครอบคลมุนิยามเชิงปฏิบตัิการ 

และปรับแบบสอบถามให้เป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบัทกุฉบบั   

 

5. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ศกึษาเอกสารเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลางโดยใช้วิธีการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือ พบว่า มีการวิจยัรูปแบบตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งผู้ วิจยัได้ศกึษา

งานวิจยัและสรุปได้ดงันี ้

5.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

      5.1.1 งานวิจัยในประเทศ 

       มยรีุ   สาลีวงศ์ (2535: 120) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความ

ภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบ 

STAD กบักิจกรรมการเรียนตามคูมื่อครูของ สสวท. ผลการศกึษาพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้

กิจกรรมการเรียนด้วยเทคนิคร่วมมือแบบ STAD กบันกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียน

ตามคู่มือครูของ สสวท. มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และมีความภาคภูมิใจในตนเอง

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

      ขนิษฐา กรกําแหง (2551: 103) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ

คณุธรรมจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนโยธินบํารุง ท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT กับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ โดยแบ่ง

นกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จํานวน 40 คน กลุ่ม

ควบคมุได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ จํานวน 40 คน ใช้เวลาในการทดลองกลุ่มละ 16 

คาบ คาบละ 50 นาที เนื อ้หาท่ีใ ช้ในการวิจัย คือ สิ่ ง มี ชี วิตกับระบบนิเวศ สิ่ งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ียของผลต่างของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์หลังเรียนกับก่อนเรียนของนักเรียน พบว่า กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยกลุ่มทดลองมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคุม และค่าเฉล่ียผลต่างของคะแนนคณุธรรม

จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ มีคณุธรรมจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

เบญจพร ปัณฑพลงักรู (2551:  83) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความ

ฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับการจดัการ
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เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เนือ้หาท่ีใช้ในการทดลองคือ ระบบสืบพนัธุ์ในพืช  โดยกลุ่มทดลอง ได้รับ

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD และกลุ่มควบคมุ ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มทดลองมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

และมีความฉลาดทางอารมณ์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน ส่วนกลุ่มควบคมุมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีความฉลาดทางอารมณ์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน   เม่ือเปรียบเทียบ

คา่เฉล่ียผลตา่งของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิโดยกลุม่ทดลองมีคะแนนเฉล่ียสงูกว่า

กลุ่มควบคมุ และความฉลาดทางอารมณ์หลงัเรียนกบัก่อนเรียนของกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคมุมีค่า

เป็น 11.51 และ 6.29 ตามลําดับ แสดงว่านักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกันอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

สุขสันต์ หัตถสาร  (2551: 195-208)  ได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ

ร่วมมือท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะการทํางานกลุ่ม การเห็นคณุค่าในตนเอง และเจตคติต่อ

การเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ภาคเรียน

ท่ี 2 ปีการศกึษา 2549 โรงเรียนบ้านอากาศ สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาสกลนคร เขต 3 จํานวน 

35 คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง แบบแผนการวิจยัใช้แบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียน -หลงั

เรียน (One Group Pretest – Posttest Design) ผลการศกึษาพบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

และมีทกัษะการทํางานกลุ่มได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 86.27 เม่ือเปรียบกับเกณฑ์อยู่ในระดบัดีมาก 

นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีการเห็นคณุคา่ในตนเองหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่าง

มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และมีเจตคตติอ่การเรียนอยูใ่นระดบัดีมาก 

ธีรวตัน์ ผิวขม (2554: 73) ได้ศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และ

ความฉลาดทางอารมณ์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิค STAD กับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอ เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัคือเร่ือง

ไฟฟ้า โดยกลุม่ทดลอง ท่ี  1 คือนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD และ

กลุ่มทดลองท่ี 2   ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอ ผลการศึกษาพบว่า  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียนกบัก่อนเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ี 1 และนกัเรียน

กลุ่มทดลองท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดย

คะแนนเฉล่ียของกลุม่ทดลองท่ี 1 สงูกวา่กลุม่ทดลองท่ี 2 และความฉลาดทางอารมณ์หลงัเรียนกบัก่อน

เรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ี 1 และนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ี 2 มีความฉลาดทางอารมณ์ไม่แตกตา่ง

กนัทางสถิต ิ
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วิชชุตา อ้วนศรีเมือง (2554: 66) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 

ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิค LT  ใช้เวลาในการทดลอง 16 คาบคาบละ 50 นาที เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัคืองานและพลงังาน 

ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ี 1 คือนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้

เทคนิค STAD มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน ส่วนกลุ่มทดลองท่ี 2 คือนกัเรียนท่ี

ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน เม่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลต่างของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์หลงัเรียนกับ

ก่อนเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ี  1 และกลุ่มทดลองท่ี 2 พบว่า กลุ่มทดลองท่ี 1 และกลุ่มทดลองท่ี 

2 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยกลุ่มทดลองท่ี 1 มีคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์สงูกว่ากลุ่มทดลองท่ี 2   และความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

ทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนกับก่อนเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ี 1 และนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ี 2 มี

ความสามารถในการคดิแก้ปัญหาไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิต ิ

ศรารัตน์ มุลอามาตย์ (2554: 71-72) ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติทาง

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ TGT กับการ

จดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ใช้ระยะเวลาในการทดลอง 12 คาบ คาบละ 50 นาที เนือ้หาท่ีใช้

ในการวิจยัคือเร่ืองลกัษณะและรูปร่างของเซลล์สิ่งมีชีวิต ผลการศกึษาพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT หลงัเรียนสงูกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือ

พิจารณาคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกบันกัเรียนท่ี

ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ พบวา่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไมแ่ตกตา่งกนั 

สธุาดา  มุ่งซ่อนกลาง (2554: 58-60)  ได้ศกึษาการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์และความร่วมมือในการทํางานกลุม่ระหว่างนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นท่ีเรียนด้วย

วิธีการแบบร่วมมือท่ีเป็นทางการกับไม่เป็นทางการ พบว่า นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้นท่ีเรียน

ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเป็นทางการกบัไม่เป็นทางการมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

แตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และนกัเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นท่ีเรียนด้วย

วิธีการแบบร่วมมือเป็นทางการกบัไมเ่ป็นทางการมีความร่วมมือในการทํางานกลุม่ไมแ่ตกตา่งกนั 

 สพุชัยา ปาทา (2554: 76) ได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถ

ในการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
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เทคนิค  TGT และการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ใช้เวลาในการทดลองจํานวน 16 ชัว่โมง 

เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัคือ สิ่งมีชีวิตกับระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ผลการศึกษา

พบว่า  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย

ใช้เทคนิค TGT หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และความสามารถใน

การคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT หลงัเรียนสงูกว่า

ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 โดยพิจารณาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลอง

และกลุม่ควบคมุแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ

 

      5.1.2  งานวิจัยต่างประเทศ 

        สลาวิน  (Slavin. 1991: 71-82)  ศกึษาผลการเรียนรู้แบบร่วมมือและการเรียนการสอน 

แบบโดยตรง ในการฝึกทกัษะการอ่านจบัใจความสําคญัของเร่ือง โดยทําการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างท่ี

เป็นนกัเรียนเกรด 3 และ 4 จํานวน 486 คน จากโรงเรียนประถมศกึษาจํานวน 4 โรงเรียน ได้ทําการสุ่ม

ให้เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุในจํานวนเท่า ๆ กัน ทัง้หมดมี 30 กลุ่ม โดยมีรูปแบบการทดลอง

แบบการทดลองหมนุเวียนสมดลุ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ โดยกลุ่มทดลองท่ี 1 ได้รับการ

จดัการเรียนแบบร่วมมือกับการสอนโดยให้ครูชีนํ้าในการอ่านเพ่ือจบัใจความสําคญั กลุ่มทดลองท่ี 2 

ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเพียงอย่างเดียวในการอ่าน เพ่ือจบัใจความ กลุ่มควบคมุให้มีการ

เรียนตามแผนการสอนท่ีครูใช้ตามหลกัสูตรใช้อยู่ปกติ พบว่า  กลุ่มทดลองท่ี 1 และกลุ่มทดลองท่ี 2 มี

คะแนนความสามารถในการอ่านแตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  

คะแนนความสามารถในการอ่านของกลุ่มทดลองท่ี 1 และกลุ่มทดลองท่ี 2 ไม่แตกตา่งกนั และคะแนน

เฉล่ียความสามารถในการอา่นของกลุม่ทดลองท่ี 2 เพิ่มมากกวา่ของกลุม่ทดลองท่ี 1  

       นิโคล (Nichole. 1994: 93) ศกึษาผลการเรียนแบบร่วมมือในรูปแบบการแบง่กลุ่ม พบว่า 

นกัเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มมากขึน้ มีเป้าหมายในการเรียนเพิ่มมากขึน้ มี

ความเช่ือมั่นในตนเองและมีการใช้กระบวนการทางสติปัญญามากกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบวิธีการ

บรรยาย 

     ลินด์ควิสท์ และ อับราฮัม (รัชนี ทาเหล็ก.  2556: 30; อ้างอิงจาก Lindquist; & 

Abrabham. 1996. Whitepeak Corporation: A Case Analysis of Jigsaw II Application of 

Cooprative Learning. pp.  113- 121) ได้ศกึษาผลของการใช้การเรียนแบบร่วมมือแบบการตอ่ภาพ 

(Jigsaw) โดยการจัดสถานการณ์จําลองเป็นเวลา 5 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยท่ีเข้าร่วมในสถานการณ์จําลองจํานวน 76 คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ทัศนคติการยอมรับในคุณค่าของตนเอง และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้หลังจากการเข้าร่วม
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สถานการณ์จําลอง โดยพบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอย่างสงูขึน้ทัง้คะแนนของแตล่ะคน

ซึ่งเป็นคะแนนดิบ และคะแนนกลุ่มซึ่งได้จากการหาค่าเฉล่ียของคะแนนสมาชิกกลุ่มทุกคน ซึ่งพบว่า

การท่ีคะแนนของแต่ละคนส่งผลให้คะแนนกลุ่มสูงขึน้หรือลดลง ทําให้สมาชิกในกลุ่มมีความตัง้ใจใน

การเรียนและทําแบบทดสอบมากขึน้ อนัทําให้กลุ่มตวัอย่างมีการพฒันาความสามารถของตนเองเป็น

อยา่งมาก 

 

 5.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเหน็คุณค่าในตนเอง 

      4.2.1 งานวิจัยในประเทศ 

      อนรัุกษ์ บณัฑิตย์ชาติ  (2542: 77-82) ได้ศกึษาความตระหนกัในคณุคา่ของตนเองของ

นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย  การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขัน้ตอน 

(Multistage Random Sampling Technique) เลือกได้โรงเรียนพิบูลวิทยาลยั อําเภอเมือง จงัหวดั 

ลพบุรี จํานวนนกัเรียนทัง้หมด 2,246 คน ผลการศกึษาพบว่านกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมีความ

ตระหนักในคณุค่าของตนเองไม่แตกต่างกัน นักเรียนท่ีมีอายุมากกว่ามีความตระหนักในคณุค่าของ

ตนเองสงูกว่านกัเรียนท่ีมีอายนุ้อยกว่า คือนกัเรียนท่ีมีอาย ุ16 ปี 17 ปี และ 18 ปี มีความตระหนกัใน

คณุคา่ของตนเองสงูกว่านกัเรียนท่ีมีอาย ุ15 ปี และนกัเรียนมธัยมศกึษาปีท่ี 5 และ 6 มีความตระหนกั

ในคณุคา่ของตนเองมากกวา่นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4  

       ณัฐกมล ชาญสาธิตพร; และ คนอ่ืนๆ  (2545: 129-137) ได้ศึกษาสัมพนัธภาพใน

ครอบครัว การยอมรับจากเพ่ือนกับการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กวัยรุ่นตอนต้น กลุ่มตวัอย่างใช้

วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย ได้กลุ่มตวัอย่างจํานวน 227 คน ท่ีกําลงัศกึษาอยู่ในชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1, 

2 และ 3 ปีการศกึษา 2540 โรงเรียนอรัญประเทศและโรงเรียนคลองนํา้ใสวิทยาคาร  สมัพนัธภาพใน

ครอบครัว พบว่าวยัรุ่นมีคะแนนเฉล่ียสมัพนัธภาพในครอบครัวระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาตามเพศ 

เพศชายและเพศหญิงมีคะแนนเฉล่ียสมัพนัธภาพในครอบครัวไม่แตกตา่งกนั การได้รับการยอมรับจาก

เพ่ือน พบว่ามีค่าคะแนนเฉล่ียปานกลาง เม่ือพิจารณาตามเพศพบว่า การยอมรับจากเพ่ือนของเพศ

ชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกัน และการเห็นคณุค่าในตนเองพิจารณาตามเพศ พบว่าเพศชายและ

เพศหญิงมีคะแนนการเห็นคุณค่าในตนเองไม่แตกต่างกัน  วัยรุ่นท่ีได้รับการยอมรับจากเพ่ือนใน

ระดบัสงู มีคะแนนการเห็นคณุคา่ในตนเองสงูกวา่วยัรุ่นท่ีได้รับการยอมรับจากเพ่ือนในระดบัปานกลาง

และต่ํา  

       อรณิชา หาสาสน์ศรี  (2547: 18-26) ได้ศกึษากิจกรรมกลุ่มท่ีส่งเสริมการเห็นคณุคา่ใน

ตนเองของเด็กท่ีถูกทารุณทางเพศ: กรณีศึกษาเด็กหญิงบ้านราชวิถี โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างเป็น

เด็กหญิงท่ีถกูทารุณกรรมทางเพศ อายรุะหว่าง 10-15 ปี ท่ีอาศยัอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้าน
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ราชวิถี เม่ือเลือกกลุ่มตัวอย่างให้ตอบแบบสอบถามเพ่ือวัดการเห็นคุณค่าในตนเองก่อนเข้าร่วม

กิจกรรมกลุม่ จากนัน้ทํากิจกรรมกลุม่ แตล่ะครัง้มีระยะเวลาประมาณ 1-1.30 ชัว่โมง จํานวน 2 ครัง้ตอ่

สปัดาห์ ทัง้หมด 12 ครัง้ รวมระยะเวลา 6 สัปดาห์ แล้ววดัการเห็นคุณค่าในตนเองซํา้อีกครัง้ ผล

การศึกษาพบว่า การเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กหญิงท่ีถูกทารุณกรรมทางเพศหลังจากการรับ

กิจกรรมกลุม่เพิ่มสงูขึน้กวา่ก่อนการรับกิจกรรมกลุม่ โดยเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

       ศกัรินทร์ เมืองมูล; และ ดวงหทยั กาศวิบลูย์  (2552: 29-37)  ได้ศกึษาการใช้กิจกรรม

กลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ําในระดบัชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนแม่รินวิทยาคม จงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ได้จากการสุ่มอย่างง่าย

เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2551 ภาคเรียนท่ี 2 ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมี

ระดบัคะแนนเกรดเฉล่ียต่ํากว่า 2.00 จํานวน 10 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเป็นระยะเวลา  6 สปัดาห์ 

สปัดาห์ละ 2 ครัง้ ผลการวิจยัพบว่า คะแนนการเห็นคณุคา่ในตนเองก่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม

กลุม่มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

      4.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ   

       ดิมาส มิชาร์ลี (Dimas, Michelle M.1994: online) ได้ศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือท่ีมีผลตอ่ความภาคภูมิใจในตนเองของนกัเรียนในการเรียนรู้ภาษาองักฤษในฐานะท่ีไม่ใช่

เจ้าของภาษา โดยการเก็บข้อมลูจากการสมัภาษณ์  แฟ้มสะสมผลงานนกัเรียน การสํารวจทศันคติ ผล

การศกึษาพบว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือจะส่งผลกระทบตอ่การเรียนวิชาภาองักฤษของนกัเรียน

ท่ีไม่ใช่เจ้าของภาษา และส่งผลต่อความภาคภูมิใจในตนเองของนกัเรียนให้สูงขึน้ เพราะการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือทําให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทําให้นกัเรียนมีความ

ภาคภมูิในใจในตนเองมากขึน้ 

        คเูปอร์สมิธ (วิภาวี วงศ์อนนัต์นนท์.  2552: 43-44; อ้างอิงจาก Copersmith. 1984. SEI: 

Self- Esteem Inventorics. pp.  5-6; 12-13) ได้สร้างแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง โดยใช้รูปแบบ

ของการรายงานตนเอง 3 ฉบบั คือ1) ฉบบันกัเรียน (School  Form) สําหรับเด็กอาย ุ8-15  ปี  2) ฉบบั

สัน้ (School  Short Form)  3) ฉบบัผู้ ใหญ่ (Adult  Form) ลกัษณะของแบบวดัเป็นข้อความท่ีเป็นการ

รายงานตนเอง 58 ข้อ โดยแบง่ออกเป็น 5 ด้าน คือ ตนโดยทัว่ไป (General  Self) สงัคมและกลุ่มเพ่ือน 

(Social  Self Peer) พ่อแม่และทางบ้าน (Home -Parents) โรงเรียนและการศึกษา (School - 

Academic) และการตอบไม่ตรงกบัความเป็นจริง  (Lie  scale) โดยมีคําตอบ 2  ตวัเลือก คือ ใช่ตวัฉัน  

และ ไม่ใช่ตวัฉัน  แต่ละข้อมีคะแนน 1 คะแนน ซึ่งในการวิจยัใช้แบบวดัการเห็นคณุค่าในตนเองฉบบั

นักเรียนนัน้ได้มีผู้ ศึกษาค่าความเท่ียงโดยการตรวจสอบความคงท่ีกับนักเรียนเกรด 5, 9, 12   
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ได้ค่า 0.81, 0.86, 0.80 ตามลําดบั และมีค่าสมัประสิทธ์ิความสอดคล้องภายในจากการศึกษากับ

นกัเรียนเกรด 4 - 8  สงูถึง 0.87 – 0.92  ส่วนความตรงได้ทดสอบกบันกัเรียนเกรด 4 - 8 จํานวน 7,600 

คน ได้ผลยืนยนัความตรงตามโครงสร้างทฤษฎี 

        โมนา และ ฟาไท (Mona M. Megahed; & Fathia  A. Mohamma.  2014: online) ได้

ศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีผลตอ่ความเช่ือมัน่ในตนเองของนกัศกึษาพยาบาลระดบั

ปริญญาตรี ผลการศกึษาพบว่า การพฒันาของกลุ่มทดลองก่อนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีความ

ภาคภูมิใจในตนเองต่ํา  หลังจากการทดลองด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนกัศึกษาพยาบาลมี

ความภาคภมูิใจในตนเองสงูขึน้ซึ่งมีความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ระหว่างกลุ่มควบคมุและ

กลุม่ทดลอง  p <0.001 62.5% และ 68.8% ของกลุม่ทดลองเห็นด้วยอย่างย่ิงว่าการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือของนกัเรียนช่วยเพิ่มทกัษะทางสงัคมและความรับผิดชอบ  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (ใน

กลุม่เล็กๆ)  เป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพท่ีดีขึน้ สง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่ในตนเองสงูขึน้  

         จากงานวิจยัดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลตอ่นกัเรียน

ในด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความคงทนในการเรียน การเห็นคณุคา่ของตนเองเพิ่มมากขึน้ นกัเรียน

เกิดความพึงพอใจ และเจตคติท่ีดีตอ่การเรียนการสอน การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นรูปแบบการ

สอนท่ีสามารถพฒันาครู และพฒันาศกัยภาพนกัเรียนในระดบัตา่งๆ ในการสอนเร่ืองตา่งๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ เพราะการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการสอนโดยการจดักลุม่นกัเรียนคละตามความสามารถ 

ความสนใจ ความถนัด และกระตุ้นให้เกิดกระบวนการทํางานเป็นกลุ่ม ความสําเร็จของกลุ่มก็คือ

ความสําเร็จของตนเอง ซึ่งในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการเห็นคณุคา่

ในตวัเองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในสาระท่ี 1: สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต บทท่ี 2 

เร่ืองระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 

กรุงเทพมหานคร 



บทที่ 3 

วธีิการดาํเนินวจิัย 
 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ดําเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1.  การกําหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

2.  แบบแผนการวิจยั 

3.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

4.  การดําเนินการทดลองและเก็บรวมรวบข้อมลู 

5.  การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ 

 

1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี    2   ภาคเรียนท่ี    2    

ปีการศกึษา 2558 โรงเรียนวดันวลนรดิศ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 

ห้องเรียน รวมนกัเรียนทัง้หมด 342 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี   2  

ปีการศกึษา 2558 โรงเรียนวดันวลนรดิศ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีการ

สุม่ตวัอยา่งแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 ห้องเรียนเพ่ือเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่ม

ควบคมุ ดงันี ้

     กลุม่ทดลอง ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  1 ห้องเรียน จํานวน  50 คน 

     กลุม่ควบคมุ ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ     1 ห้องเรียน จํานวน  50 คน 

เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัย 

     เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเนือ้หารายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2 

สาระท่ี  1:  สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต บทท่ี 2 ระบบต่างๆ ในร่างกายมนษุย์  ตามหลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 

ดําเนินการวิจยัในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา  2558 เป็นระยะเวลา  18  คาบ   คาบละ 50  

นาที  ทดสอบก่อนเรียน  (Pre-test)  50 นาที   และทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 50 นาที รวม 20 คาบ 

โดยผู้ วิจยัเป็นผู้ ดําเนินการสอน 
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2. แบบแผนการวิจัย 

              การวิจัยครัง้นี ้เป็นงานวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) ซึ่งดําเนินการ

ทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest Design  

(ชศูรี วงศ์รัตนะ 2550:  377) ซึง่มีแบบแผนการวิจยัดงันี ้
 

ตาราง 5 แบบแผนการวิจยั 
 

การกําหนดเข้ากลุม่ สอบก่อน ตวัแปรอิสระ สอบหลงั 

E 

C 

T1E 

T1C 

X 

- 

T2E 

T2C 

 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบแผนการวิจัย 

E  แทน  กลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

C แทน  กลุม่ควบคมุท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ

T1E แทน การทดสอบก่อนเรียนของกลุม่ทดลอง 

 T2E แทน การทดสอบหลงัเรียนของกลุม่ทดลอง 

T1C แทน การทดสอบก่อนเรียนของกลุม่ควบคมุ 

 T2C แทน การทดสอบหลงัเรียนของกลุม่ควบคมุ 

 X แทน การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

- แทน การจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ

 

3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 

  1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 สาระท่ี 1:  สิ่งมีชีวิตกับ

กระบวนการดํารงชีวิต บทท่ี 2 เร่ือง ระบบตา่งๆ ในร่างกายมนษุย์ จํานวน 6 แผน 

  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ ท่ีมีตวัเลือก 4 ตวัเลือก จํานวน 40 ข้อ 

  3. แบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง จํานวน 3 ด้าน ด้านละ 20 ข้อ 
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ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

    1.1)  ขัน้ตอนการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

  1.1.1) ศึกษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชัน้ ผลการ

เรียนรู้ท่ีคาดหวงั คําอธิบายรายวิชา และหนว่ยการเรียนรู้จากหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 

และจากหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวดันวลนรดิศ  

  1.1.2)  ศกึษารปูแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืจากเอกสารต่าง ๆ เพื่อสรุป

รปูแบบทีเ่หมาะสมในการสรา้งแผนการจดัการเรยีนรู ้

1.1.3)  กําหนดจดุประสงค์ของการเรียนรู้ กระบวนการจดัการเรียนรู้ การวดั 

และประเมินผล แหลง่การเรียนรู้ / ส่ือการเรียนรู้ 

  1.1.4)  กําหนดแผนการจดัการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย 6 แผนการจดัการเรียนรู้   

จํานวน 18 คาบ คาบละ 50 นาที ดงันี ้ 
 

ตาราง 6  แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 

แผนการจัด 

การเรียนรู้ท่ี 
เนือ้หา 

จาํนวนคาบ 

(คาบละ 50 นาที) 

เทคนิค 

Cooperative Learning  

1 ระบบยอ่ยอาหาร 3 Jigsaw 

2 ระบบหมนุเวียนเลือด 4 STAD 

3 ระบบหายใจ 2 TGT 

4 ระบบขบัถ่าย 3 STAD 

5 ระบบประสาทและการแสดงพฤตกิรรม 2 TGT 

6 ระบบสืบพนัธุ์ 4 Jigsaw 

รวม 18  

 

 ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยเลือกใช้เทคนิคท่ีเหมาะสมกับ

เนือ้หา สาระ  และกิจกรรมการเรียนรู้ดงัตอ่ไปนี ้

 ระบบย่อยอาหาร และระบบระบบสืบพนัธุ์ ใช้เทคนิค Jigsaw เพราะต้องการท่ีจะให้นกัเรียน

ได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตวัเอง นกัเรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกในกลุ่มได้ และ

เนือ้หาเร่ืองระบบย่อยอาหารและระบบสืบพนัธุ์มีเนือ้หาท่ีแบง่ย่อยออกเป็นแตล่ะหวัข้อได้อย่างชดัเจน 

เพ่ือให้นกัเรียนได้แบง่เนือ้เร่ืองของการศกึษาในแตล่ะหวัข้อได้  
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 ระบบหมนุเวียนเลือด  และระบบขบัถ่าย ใช้เทคนิค STAD เพราะเนือ้หาเร่ืองระบบหมนุเวียน

เลือดมีเนือ้หาท่ีสัมพันธ์กัน นักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยกันจากกลุ่ม โดยการทําแบบฝึกหัดร่วมกัน สรุป

ความรู้ให้กับเพ่ือนสมาชิกฟังก่อนท่ีจะทําการทดสอบความรู้เป็นรายบุคคล แล้วนําคะแนนมาหา

คา่เฉล่ียเป็นคะแนนของกลุม่ ดงันัน้นกัเรียนจงึชว่ยเหลือกนัในการเรียนรู้  

 ระบบหายใจ  และระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม ใช้เทคนิค TGT เพราะเนือ้หาเร่ือง

ระบบหายใจ และเนือ้หาเร่ืองระบบประสาทและการแสดงพฤตกิรรมมีเนือ้หาท่ีคอ่นข้างใช้ความจํามาก

จึงใช้เกมช่วยในการจํา นักเรียนจะเกิดการเรียนรู้แบบท่ีไม่รู้ตวั ความรู้อยู่คงทน นักเรียนเกิดความ

สนุกสนานในการเรียนรู้ และเป็นเนือ้หาท่ีมีคําตอบท่ีแน่นอนตายตวั เหมาะสมกบัการนํามาใช้ในการ

เลน่เกมได้ 

  1.1.5)  ทําแผนการจดัการเรียนรู้แบร่วมมือให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 

เร่ืองระบบตา่งๆ ในร่างกายมนษุย์ ซึง่แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบด้วยรายละเอียดดงันี ้

1. มาตรฐานการเรียนรู้ 

2. สาระสําคญั 

3. จดุประสงค์การเรียนรู้ 

4. สาระการเรียนรู้ 

5. กระบวนการเรียนรู้ ซึง่ประกอบด้วย 5 ขัน้ คือ 

    5.1  ขัน้เตรียม 

    5.2  ขัน้สอน 

    5.3  ขัน้ทํางานกลุม่ 

    5.4  ขัน้ตรวจสอบผลงานและทดสอบ 

    5.5  ขัน้สรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม่  

6. แหลง่การเรียนรู้/ส่ือการเรียนรู้/นวตักรรม 

7. การวดัและประเมินผล 

8. บนัทกึสรุปผลการจดัการเรียนการสอน 

1.2)  วิธีการหาคณุภาพของแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

1.2.1)  นําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีสร้างขึน้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์  

ตรวจสอบความถูกต้องของเนือ้หา  ภาษาท่ีใช้ และความเหมาะสมของกระบวนการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ 

            1.2.2)  นําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้ เช่ียนชาญด้านการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ ด้านการวดัและประเมินผล  และด้านหลกัสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ จํานวน 
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5   ทา่น  ดงัปรากฏในภาคผนวก ก   ตรวจเก่ียวกบัความเท่ียงตรงของเนือ้หา ภาษา และกิจกรรมตา่งๆ 

โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพ่ือวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้องกบัแผนการจดัการเรียนรู้กบั

จุดประสงค์การเรียนรู้ เนือ้หาและขัน้ตอนการดําเนินกิจกรรม โดยพิจารณาค่าดชันีความสอดคล้อง 

(IOC) ≥ .50 ขึน้ไป  ตลอดจนข้อบกพร่องอ่ืนๆ เพ่ือนํามาปรับปรุงแก้ไข พบว่าคา่ดชันีความสอดคล้อง 

(IOC) มีคา่เทา่กบั 1.00 

  1.2.3)  นําแผนการจดัการเรียนรู้ ท่ีผู้ เช่ียวชาญตรวจ  และปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไป

ทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 โรงเรียนวดันวลนรดิศ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง  จํานวน 50 คน 

เพ่ือหาข้อบกพร่องในการใช้ภาษา ความเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียนรู้กบัเวลาท่ีกําหนด และนํามา

ปรับปรุงแก้ไข ก่อนนําไปใช้จริง โดยการบนัทึกปัญหาข้อบกพร่องตา่ง ๆ ท่ีพบ เช่น ระยะเวลาท่ีใช้ การ

ส่ือความหมาย กิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือนําไปแก้ไขปรับปรุง 

1.2.4)  นําแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งจริง 

 

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2.1)  ขัน้ตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

     2.1.1)  ศกึษาเอกสารเก่ียวกบัการวดัและประเมินผล การเขียนข้อสอบและการ 

สร้างข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ 

                  2.1.2)  ศกึษาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระท่ี  1:  สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการ

ดํารงชีวิต บทท่ี 2 เร่ือง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ จากหนงัสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 เพ่ือสร้างตารางวิเคราะห์

ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ แบง่พฤติกรรมออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านจํา เข้าใจ ประยกุต์ใช้ วิเคราะห์ และ

ประเมินคา่ 

                    2.1.3)  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์แบบ

เลือกตอบ ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จํานวน 80 ข้อ เพ่ือให้ได้ข้อสอบจํานวน 40 ข้อ ตามตาราง

วิเคราะห์ข้อสอบ 

2.2)  วิธีการหาคณุภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

     2.2.1)  นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีผู้ วิจยัสร้าง 

ขึน้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องของเนือ้หา  ภาษาท่ีใช้ ความ

เหมาะสมของคําถามและตวัเลือก 
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    2.2.2)  นําแบบทดสอบวดัสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ท่ีปรับปรุงแก้ไข 

แล้วให้ผู้ เช่ียวชาญจํานวน  5  ท่าน ตรวจสอบลกัษณะการใช้คําถาม ตวัเลือก ความสอดคล้องกับ

พฤติกรรมท่ีต้องการวัด ความถูกต้องด้านภาษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข โดยการคดัเลือกข้อสอบท่ีมีดชันี

ความสอดคล้อง (IOC) ≥ .50 ขึน้ไป  ซึง่มีคา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง .60 – 1.00 

     2.2.3)  นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วทดลองกบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี 

ท่ี 2 ท่ีผ่านการเรียนเร่ือง ระบบตา่งๆ ในร่างกายมนษุย์ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 50  คน เพ่ือหา

คณุภาพของแบบทดสอบ 

       2.2.4)  นํากระดาษคําตอบท่ีนกัเรียนตอบแล้วมาตรวจให้คะแนน โดยมีเกณฑ์

การให้คะแนนแตล่ะข้อ โดยถ้าตอบถกูได้คะแนน 1 คะแนน ถ้าตอบผิด หรือเว้นไม่ตอบ หรือตอบเกิน 1 

ตวัเลือกได้ 0 คะแนน 

     2.2.5)  หาคา่ความยากง่าย  (p)   และคา่อํานาจจําแนก  (r)   ของแบบทดสอบ 

ท่ีสร้างขึน้เป็นรายข้อโดยใช้เทคนิค 27% ของ จงุ-เตห์-ฟาน (ล้วน สายยศ; และ องัคณา สายยศ.  

2543: 334-360) แล้วคดัเลือกข้อสอบท่ีมีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 - 0.80 และมีคา่อํานาจ

จําแนก (r) ตัง้แต่ .20 ขึน้ไป คดัเลือกไว้ 40 ข้อ พบว่าคา่ความยากง่าย (p) มีคา่ระหว่าง  0.30-0.66  

และมีคา่อํานาจจําแนก (r) ระหวา่ง 0.33-0.64 

       2.2.6)  นําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั โดยใช้สตูร KR-20  

ของคเูดอร์-ริชาร์ดสนั (พวงรัตน์ ทวีรัตน์.  2543: 123) พบว่าคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบมีค่า

เทา่กบั 0.78 

       2.2.7)  นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งจริง 
  

3.  แบบวัดการเหน็คุณค่าในตนเอง 

    3.1)  ขัน้ตอนการสร้างแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

    3.1.1)  ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเห็นคณุคา่ในตนเอง    

         3.1.2)  ศกึษาวิธีการสร้างแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง ตามแบบมาตราส่วน

ประมาณคา่ (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert) ท่ีมีตวัเลือก 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ, มาก, ปานกลาง, 

น้อยและน้อยท่ีสดุ 

         3.1.3)  สร้างแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง โดยพฒันาจาก วิภาวี วงศ์อนนัต์นนท์  

(2552: 111-117) แบง่ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

1)  ด้านการเห็นคณุคา่ในตนเอง จํานวน 40 ข้อ   

2)  ด้านการยอมรับจากเพ่ือน  จํานวน 40 ข้อ 

3)  ด้านความสําเร็จในงาน   จํานวน 40 ข้อ 
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     3.2)  วิธีการหาคณุภาพของแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

3.2.1)  นําแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองท่ีสร้างขึน้ เป็นแบบมาตราสว่นประมาณ 

คา่ (Rating Scale) 5 ระดบั โดยแบง่ออกเป็น 3 ด้าน ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถกูต้อง

ของเนือ้หา ภาษาท่ีใช้ ความเหมาะสมของคําถาม 

  3.2.2)  นําแบบวดัการเห็นคุณค่าในตนเองท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วให้ผู้ เช่ียวชาญ

จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบลกัษณะการใช้คําถาม ตวัเลือก ความสอดคล้องกบัพฤติกรรมท่ีต้องการวดั 

ความถูกต้องด้านภาษา ความเหมาะสมกบัเนือ้หา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข จากนัน้คํานวณค่าดชันีความ

สอดคล้อง (IOC) ท่ีมีคา่ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป ซึง่มีคา่ดชันีความสอดคล้องอยูร่ะหว่าง 0.60-1.00 

  3.2.3)  นําแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองท่ีผ่านเกณฑ์ ไปทดลองใช้ (Try out) กบั

นกัเรียนท่ีกําลงัศกึษาอยู่ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2558 ของโรงเรียน  

วดันวลนรดิศ จํานวน 50 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แล้วนํามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีกําหนด เพ่ือ

หาคณุภาพของแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

  3.2.4)  นําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาอํานาจจําแนกโดยใช้ t-test for independent 

sample ด้วยเทคนิค  25 เปอร์เซ็น ในการแบง่เป็นกลุ่มสงู – กลุ่มต่ํา แล้วคดัเลือกข้อคําถามท่ีมีอํานาจ

จําแนก (t) ตัง้แต ่ 1.75 ขึน้ไป แบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองประกอบไปด้วย ด้านการเห็นคณุคา่ใน

ตนเอง 20 ข้อ ด้านการยอมรับจากเพ่ือน 20 ข้อ และด้านความสําเร็จในงาน 20 ข้อ 

  3.2.5)  นําคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์หาความเช่ือมั่นทัง้ฉบับ โดยวิธีการหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟา (alpha - Coefficient) ของครอนบคั  (conback) ด้านการเห็นคณุคา่ในตนเองมีคา่

ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.84 ด้านการยอมรับจากเพ่ือนมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.86  ด้านความสําเร็จใน

งานมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.86 

  3.2.6)  นําแบบวดัการเห็นคณุค่าในตนเอง ท่ีได้จากการหาคา่อํานาจจําแนกและ

ความเช่ือมัน่ นําไปใช้กลุม่ตวัอยา่งจริง 

 

เกณฑ์การตรวจให้คะแนนและเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 

 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนและเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนของแบบวัดการเห็น

คณุค่าในตนเอง ซึ่งแบง่ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการเห็นคณุคา่ในตนเอง ด้านการยอมรับจากเพ่ือน 

และด้านความสําเร็จในงาน ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้มีดงันี ้ (วิภาวี วงศ์อนนัต์นนท์.  2552: 111-117) 

 เกณฑ์การตรวจให้คะแนน 

 เกณฑ์การตรวจให้คะแนนแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง ในการตอบตวัเลือกแตล่ะข้อเป็น

ดงันี ้
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ตาราง 7 เกณฑ์การให้คะแนนแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง 
 

การรับรู้ ความรู้สกึ และพฤติกรรม 

ของนกัเรียน 

คะแนน 

พฤตกิรรมทางบวก 

(Positive) 

พฤตกิรรมทางลบ 

(Negative) 

ข้อความนัน้ตรงกบัตวันกัเรียนมากท่ีสดุ 5 1 

ข้อความนัน้ตรงกบัตวันกัเรียนมาก 4 2 

ข้อความนัน้ตรงกบัตวันกัเรียนปานกลาง 3 3 

ข้อความนัน้ตรงกบัตวันกัเรียนน้อย 2 4 

ข้อความนัน้ตรงกบัตวันกัเรียนน้อยท่ีสดุ 1 5 

 
 

เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน 

 เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉล่ียทัง้ฉบบั จํานวน 20 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

เป็นดงันี ้

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 90.00 – 100.00  หมายถึง  การเห็นคณุคา่ในตนเองอยูใ่นระดบัดีมาก 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 70.00 – 89.99    หมายถึง  การเห็นคณุคา่ในตนเองอยูใ่นระดบัดี 

 คะแนนเฉล่ียระหว่าง 50.00 – 69.99   หมายถึงการเห็นคณุคา่ในตนเองอยู่ในระดบัปาน

กลาง 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 30.00 – 49.99   หมายถึง  การเห็นคณุคา่ในตนเองอยูใ่นระดบัพอใช้ 

 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 20.00 – 29.99   หมายถึง  การเห็นคณุคา่ในตนเองอยูใ่นระดบัต่ํา 

 

4. การดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัดําเนินการวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้

   1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ และแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

   2.  ดําเนินการทดลองโดยผู้ วิจยัดําเนินการสอนเอง คือใช้ระยะเวลาในการทดลองจํานวน 18 

คาบ คาบละ 50 นาที กบักลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

   3.  เม่ือสิน้สดุการสอนตามกําหนด ทําการทดสอบหลงัเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชดุเดมิ 
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4.  ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และแบบวดัการ

เห็นคณุคา่ในตนเอง แล้วนําผลคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์ โดยวิธีการทางสถิตเิพ่ือทดสอบสมมตฐิาน 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ 

5.1  สถิตพืิน้ฐานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

       5.1.1  คา่เฉล่ียเลขคณิต (Mean) 

       5.1.2  คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)     

5.2.  สถิตท่ีิใช้ในการตรวจสอบสมมตฐิาน 

                       1. t-test for dependent sample ทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 1เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ก่อนเรียนและหลงัเรียน และทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 3 เพ่ือเปรียบเทียบการเห็นคณุคา่ในตนเองของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือก่อนเรียนและหลงัเรียนและการเห็น

คณุคา่ในตนเองอยูใ่นระดบัดี 

           2.  t-test for independent sample ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือ (กลุม่ทดลอง) และกลุม่ควบคมุ ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 4 เพ่ือเปรียบเทียบการเห็นคณุคา่

ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  เพศชายและเพศหญิงท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

และทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 5 เพ่ือเปรียบเทียบการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 

2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (กลุม่ทดลอง) และกลุม่ควบคมุ 

           3.  one sample t-test  ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี  2 หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ กับเกณฑ์ท่ีกําหนด 

(ร้อยละ 65) และทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 3 เพ่ือเปรียบเทียบการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 2 หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ กบัเกณฑ์ท่ีกําหนด (ร้อยละ 70) 



บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้กําหนดสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการ

นําเสนอการแปรความและการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

 n   แทน จํานวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 

 k   แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 k1   แทน คะแนนเตม็ของแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

 x̅   แทน คา่เฉล่ีย 

  S.D.  แทน   คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  t   แทน   คา่สถิตท่ีิแทนใน t-distribution  

  *   แทน   มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูในบทนี ้ผู้ วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูโดยเสนอตามลําดบั ดงันี ้

 1.  ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

      1.1  ผลการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา   

ปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ก่อนเรียนและหลังเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด  

(ร้อยละ 65) 

      1.2  ผลการศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (กลุ่มทดลอง) กับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ

(กลุม่ควบคมุ)   

 2.  ด้านการเหน็คุณค่าในตนเอง 

      2.1  ผลการศกึษาการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ก่อนเรียนและหลงัเรียนและการเห็นคณุคา่ในตนเองอยูใ่นระดบัดี 

      2.2  ผลการศกึษาเปรียบเทียบการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  

ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (กลุม่ทดลอง) กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ(กลุม่ควบคมุ)   

      2.3  ผลการศกึษาเปรียบเทียบการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  

เพศชายและเพศหญิงท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
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       1.  ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1.1  ผลการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ก่อนเรียนและหลงัเรียนและสงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนด (ร้อยละ 65) 
 

ตาราง 8 เปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา 

       ปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ก่อนเรียนและหลงัเรียนและสงูกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด   

      (ร้อยละ 65)  
 

รายการ n k 
ก่อนเรียน หลังเรียน 

t1 
เกณฑ์ 

(65%) 
t2 x̅ S.D. x ̅ S.D. 

ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 
50 40 15.46 3.32 27.26 1.56 26.017* 26 5.702* 

 

* มีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 

 t1  แทน คา่สถิตท่ีิแทนใน t-distribution เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 t2  แทน คา่สถิตท่ีิแทนใน t-distribution เปรียบเทียบคะแนนกบัเกณฑ์ท่ีกําหนด 

 

 จากตาราง 8 แสดงวา่ นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนและนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด (ร้อยละ 65)  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เป็นไปตาม

สมมตฐิานข้อท่ี 1  

1.2  ผลการศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (กลุ่มทดลอง) กับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ

(กลุม่ควบคมุ)   

 

ตาราง 9 เปรียบเทียบคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา 

       ปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (กลุม่ทดลอง) กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ 

      (กลุม่ควบคมุ) 
 

กลุ่มตัวอย่าง n k x̅ S.D. t 

กลุม่ทดลอง 50 40 27.26 1.56 
14.476* 

กลุม่ควบคมุ 50 40 21.32 2.44 

*มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตาราง 9 แสดงว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (กลุ่มทดลอง)                

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (กลุ่มควบคมุ) อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 เป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 2 

 

       2. ด้านการเหน็คุณค่าในตนเอง 

2.1 ผลการศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ก่อนเรียนและหลงัเรียนและการเห็นคณุคา่ในตนเองอยูใ่นระดบัดี 
 

ตาราง 10 เปรียบเทียบคะแนนการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการ 

      จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

ด้าน 
การ

ทดสอบ 
n k1 x̅ S.D. t1 เกณฑ์ t2 

การแปล

ความหมาย 

การเห็นคณุคา่ 

ในตวัเอง 

ก่อนเรียน 50 100 68.46 3.75 
13.104* 

  ระดบัปานกลาง 

หลงัเรียน 50 100 78.14 6.49 70 8.864* ระดบัด ี

การยอมรับ 

จากเพ่ือน 

ก่อนเรียน 50 100 65.34 3.76 
15.726* 

  ระดบัปานกลาง 

หลงัเรียน 50 100 77.70 7.24 70 7.514* ระดบัด ี

ความสาํเร็จ 

ในงาน 

ก่อนเรียน 50 100 63.94 3.80 
24.763* 

  ระดบัปานกลาง 

หลงัเรียน 50 100 76.78 6.12 70 7.822* ระดบัด ี

รวม 
ก่อนเรียน 50 100 65.91 4.20 

28.200* 
  ระดบัปานกลาง 

หลงัเรียน 50 100 77.54 6.61 70 13.952* ระดบัด ี

  

*มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

 t1  แทน คา่สถิตท่ีิแทนใน t-distribution เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 t2  แทน คา่สถิตท่ีิแทนใน t-distribution เปรียบเทียบคะแนนกบัเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 

 จากตาราง 10 แสดงว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีการเห็นคุณค่าใน

ตนเองหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และการเห็นคณุคา่ในตนเองมี

คา่เฉล่ียร้อยละ 77.54 อยูใ่นระดบัดี เป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 3 

 เม่ือพิจารณาการเห็นคุณค่าในตนเองออกเป็นรายด้าน พบว่า การเห็นคณุคา่ในตนเองทุก

ด้านหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน กล่าวคือ ด้านการเห็นคณุคา่ในตนเอง อยู่ในระดบัดี (78.14) ด้านการ

ยอมรับจากเพ่ือน อยูใ่นระดบัดี  (77.70) และด้านความสําเร็จในงาน อยูใ่นระดบัดี (76.78 ) 
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2.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบการเห็นคณุค่าในตนเองของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  2      

ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (กลุม่ทดลอง) กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ(กลุม่ควบคมุ) 
 

ตาราง 11 เปรียบเทียบคะแนนการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการ 

      จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (กลุม่ทดลอง) กบัการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ(กลุม่ควบคมุ) 
 

ด้าน 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
n k1 x̅ S.D. 

การแปล

ความหมาย 
t 

การเห็นคณุคา่ในตวัเอง 
ทดลอง 50 100 78.14 6.49 ระดบัด ี

12.002* 
ควบคมุ 50 100 66.08 2.88 ระดบัปานกลาง 

การยอมรับจากเพ่ือน 
ทดลอง 50 100 77.70 7.24 ระดบัด ี

9.871* 
ควบคมุ 50 100 66.68 3.13 ระดบัปานกลาง 

ความสําเร็จในงาน 
ทดลอง 50 100 76.78 6.12 ระดบัด ี

11.328* 
ควบคมุ 50 100 66.30 2.28 ระดบัปานกลาง 

รวม 
ทดลอง 50 100 77.54 6.61 ระดบัด ี

19.082* 
ควบคมุ 50 100 66.35 2.78 ระดบัปานกลาง 

  

*มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

 จากตาราง 11 แสดงว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (กลุ่มทดลอง) มีการ

เห็นคณุคา่ในตนเองสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ (กลุ่มควบคมุ) อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิตท่ีิระดบั .05  โดยนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีการเห็นคณุคา่ในตนเองอยู่ใน

ระดบัดี สว่นนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติมีการเห็นคณุคา่ในตนเองอยู่ในระดบัปานกลาง 

เป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 4  
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2.3 ผลการศกึษาเปรียบเทียบการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2  

เพศชายและเพศหญิง ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 

ตาราง 12 เปรียบเทียบคะแนนการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 เพศชายและ   

      เพศหญิงท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 

ด้าน เพศ n k1 x̅ S.D. 
การแปล

ความหมาย 
t 

การเห็นคณุคา่ในตวัเอง 
ชาย 25 100 77.68 6.92 ระดบัดี 

0.497 
หญิง 25 100 78.60 6.14 ระดบัดี 

การยอมรับจากเพ่ือน 
ชาย 25 100 78.12 8.73 ระดบัดี 

0.406 
หญิง 25 100 77.28 5.51 ระดบัดี 

ความสําเร็จในงาน 
ชาย 25 100 75.92 6.31 ระดบัดี 

0.992 
หญิง 25 100 77.64 5.93 ระดบัดี 

รวม 
ชาย 25 100 77.24 7.35 ระดบัดี 

0.554 
หญิง 25 100 77.84 5.81 ระดบัดี 

 

 จากตาราง  12  แสดงวา่  นกัเรียนเพศชายและเพศหญิงท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ

มีการเห็นคณุคา่ในตนเองแตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ  กล่าวคือ นกัเรียนเพศชายและเพศ

หญิงท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีการเห็นคณุคา่ในตนเองไม่แตกตา่งกนั  โดยเพศชายมีการ

เห็นคณุค่าในตนเอง ร้อยละ 77.24 อยู่ในระดบัดี และเพศหญิงมีการเห็นคุณค่าในตนเอง  ร้อยละ 

77.84  อยูใ่นระดบัดี  ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานข้อท่ี 5  

 

 

 

 

 

 

 

  



บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการเห็นคณุคา่

ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สรุปสาระสําคญัและ

ผลการศกึษาได้ดงันี ้

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

  1. เพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และระดบัการเห็นคณุคา่ในตนเองของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

  2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และระดบัการเห็นคณุค่าใน

ตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกบันกัเรียนท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบปกต ิ 

  3. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 เพศชาย

และเพศหญิงท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

วิธีดาํเนินการวิจัย 
 การกาํหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

             ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2    

ปีการศกึษา 2558 โรงเรียนวดันวลนรดิศ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จํานวน  

8 ห้องเรียน รวมนกัเรียนทัง้หมด 342 คน 

 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ เป็นนักเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียน 

ท่ี 2 ปีการศกึษา 2558 โรงเรียนวดันวลนรดิศ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดย

วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 ห้องเรียนเพ่ือเป็นกลุ่มทดลอง 

และกลุม่ควบคมุ ดงันี ้

     กลุม่ทดลอง   ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 1 ห้องเรียน จํานวน 50 คน 

     กลุม่ควบคมุ  ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกต ิ    1 ห้องเรียน จํานวน 50 คน 
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เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจัย 

     เนือ้หาท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเนือ้หารายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  2 

สาระท่ี  1:  สิ่งมีชีวิตกบักระบวนการดํารงชีวิต บทท่ี 2 ระบบต่างๆ ในร่างกายมนษุย์  ตามหลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย 

ดําเนินการวิจยัในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา  2558 เป็นระยะเวลา  18  คาบ   คาบละ 50  

นาที  ทดสอบก่อนเรียน  (Pre-test)  50 นาที   และทดสอบหลงัเรียน (Post-test) 50 นาที รวม 20 คาบ 

โดยผู้ วิจยัเป็นผู้ ดําเนินการสอน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

   1.  แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ืองระบบตา่งๆ ในร่างกายมนษุย์ ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ 

แบง่เป็น 6 แผน ใช้เวลา 18 คาบ คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) มีคา่เทา่กบั 1.00 

   2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก 

จํานวน 40 ข้อ มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.78 คา่ความยากง่าย (p) มีคา่ระหว่าง 0.30-0.66  และมีคา่

อํานาจจําแนก (r) มีคา่ระหวา่ง 0.33-0.64 

   3.  แบบวดัการเห็นคณุค่าในตนเองแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเห็นคณุค่าใน

ตนเอง มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.84 ด้านการยอมรับจากเพ่ือนมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.86  และ

ด้านความสําเร็จในงานมีคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.86 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัดําเนินการวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี ้

 1. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวดัการเห็น

คณุคา่ในตนเอง 

 2. ดําเนินการจดัการเรียนรู้กบักลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 3. เม่ือสิน้สดุการจดัการเรียนรู้ท่ีกําหนดจึงทดสอบหลงัเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนและแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองชดุเดิม นําผลคะแนนท่ีได้จากการตรวจแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองมาวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน

ตอ่ไป 
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 การจัดกระทาํข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

      1. สถิตพืิน้ฐานในการวิเคราะห์ข้อมลู 

           1.1 คะแนนเฉล่ีย (Mean) 

           1.2 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

      2. สถิตทิดสอบสมมตฐิาน 

            2.1 t-test for dependent sample ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือก่อนเรียนและหลงัเรียน และทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 3 เพ่ือเปรียบเทียบการเห็นคณุคา่ใน

ตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือก่อนเรียนและหลงัเรียน

           2.2  t-test for independent  sample ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 เพ่ือเปรียบเทียบ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือ (กลุม่ทดลอง) และกลุม่ควบคมุ  ทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 4 เพ่ือเปรียบเทียบการเห็นคณุคา่

ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (กลุ่มทดลอง) และ

กลุ่มควบคมุ และทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 5 เพ่ือเปรียบเทียบการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีท่ี 2 เพศชายและเพศหญิงท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

           2.3 one sample t-test  ทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 1 เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 หลงัได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ กับเกณฑ์ท่ีกําหนด  

(ร้อยละ 65) และทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 3 เพ่ือเปรียบเทียบการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีท่ี 2   หลังได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีการเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดบัดี  

(ร้อยละ 70) 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการเห็นคุณค่าในตนเองของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สรุปผลได้ ดงันี ้

   1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสงูกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด (ร้อยละ 65) อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

   2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่ากลุ่มควบคมุ อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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   3. การเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน และอยูใ่นระดบัดี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

   4. การเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือมีการเห็นคณุคา่ในตนเองสงูกวา่กลุม่ควบคมุอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

   5. การเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 เพศชายและเพศหญิงท่ีได้รับ

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีการเห็นคณุคา่ในตนเองแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ  

 

อภปิรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการเห็นคุณค่าในตนเองของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

  1. ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

            จากการศกึษา พบว่า นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด (ร้อยละ 65) อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานข้อท่ี 1 และนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือ (กลุ่มทดลอง) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการ

จัดการเรียนรู้แบบปกติ (กลุ่มควบคุม) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ

สมมตฐิานข้อท่ี 2 สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

      ประการแรกอาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการจดัการเรียนรู้เป็นกลุ่ม

ย่อย กลุ่มละประมาณ 3-6 คน ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน ทัง้ด้านความรู้ 

ความสนใจ ความถนดัทางการเรียน และเพศ การมีสมาชิกในกลุ่มไม่ใหญ่เกินไปทําให้สมาชิกในกลุ่ม

ได้เรียนรู้ ทําความเข้าใจในบทเรียนร่วมกนั นกัเรียนทกุคนมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรรมกลุ่ม มีส่วนร่วม

ในการจัดการเรียนรู้ ได้ปฏิบตัิจริง คิดเอง ทําเองอย่างละเอียดรอบคอบ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ร่วมกนั  ดงัท่ีธรรมรัฐ วงศ์ศรีกุล (2538: 35-39) กล่าวว่า  นกัเรียนท่ีได้ปฏิบตัิกิจกรรมด้วยตนเองเป็น

กลุ่ม นกัเรียนจะมีอิสระในการเรียน  สามารถปรึกษาและช่วยกันแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ ได้แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น ได้ปฏิบตัิงานร่วมกันและรู้จกัรับผิดชอบงานในหน้าท่ีของตนเองท่ีได้รับมอบหมาย  ให้

ความร่วมมือในการทํางาน เพราะความสําเร็จของกลุ่มถือเป็นเป้าหมายสําคญัของการเรียนรู้ (สคุนธ์       

สินธพานนท์; และ คณะ.  2554: 38)  ผลงานและรางวลัเป็นผลจากความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม

โดยจะขาดสมาชิกคนใดคนหนึ่งไม่ได้และสมาชิกแต่ละคนต้องทํางานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็ม

ความสามารถ ทกุคนจึงมีบทบาทและความสําคญักบักลุ่มเหมือนเป็นการตอ่ภาพจิ๊กซอ นกัเรียนจึงได้

มีโอกาสลงมือปฏิบตัติามหน้าท่ีของตนเองให้สําเร็จ ดงัท่ีสมเดช บญุประรักษ์ (2540: 54) กล่าวว่าการ



102 
 

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการนําเสนอและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 

ทําให้นกัเรียนได้พฒันาการคิดอย่างมีเหตผุล มีผลกระตุ้นให้นกัเรียนมีความรู้ ความจํา และเกิดความ

เข้าใจในเนือ้หาวิชามากขึน้ สอดคล้องกบัสลาวิน (Slavin. 1990: 315) กล่าวว่า การจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ เป็นวิธีการสอนท่ีช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ สามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

นกัเรียนทัง้ในและนอกห้องเรียน เกิดการพฒันาการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีเหตผุล 

และบรรยากาศในการเรียนมีความเป็นกันเองเกิดความสนุกสนานในการเรียน นักเรียนได้ศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองสง่ผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  

ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจพร ปัณฑพลังกูร  (2551: 83) ได้ศึกษา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD  กับการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มทดลองมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน และมีความฉลาดทางอารมณ์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน ส่วน

กลุ่มควบคุมมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและมีความฉลาดทางอารมณ์หลัง

เรียนสงูกวา่ก่อนเรียน เม่ือเปรียบเทียบคา่เฉล่ียผลตา่งของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์

พบว่ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกตา่งกนัอย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิต ิ

โดยกลุม่ทดลองมีคะแนนเฉล่ียสงูกว่ากลุ่มควบคมุ และความฉลาดทางอารมณ์หลงัเรียนกบัก่อนเรียน

ของกลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคมุมีคา่เป็น 11.51 และ 6.29 ตามลําดบั แสดงว่านกัเรียนมีความฉลาด

ทางอารมณ์แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ  ธีรวตัน์ ผิว

ขม (2554: 73) ได้ศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความฉลาดทางอารมณ์

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD กบัการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิ๊กซอ  ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิทยาศาสตร์หลังเรียนกับก่อนเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ี 1 และนกัเรียนกลุ่มทดลองท่ี 2 มี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยคะแนนเฉล่ียของกลุ่ม

ทดลองท่ี 1 สงูกวา่กลุม่ทดลองท่ี 2 และความฉลาดทางอารมณ์หลงัเรียนกบัก่อนเรียนของนกัเรียนกลุ่ม

ทดลองท่ี 1 และนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ี 2 มีความฉลาดทางอารมณ์ไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิต ิ

ประการท่ีสอง การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการแข่งขนัระหว่างกลุ่มด้วยเกม 

(TGT) สง่เสริมให้นกัเรียนมีความรับผิดชอบเอาใจใสต่อ่ตนเองและกลุม่ร่วมกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ นกัเรียน

มีความต่ืนเต้น สนกุสนานกับการเรียนรู้ ดงัท่ีทิศนา แขมณี (2543: 85) กล่าวว่า การเล่มเกมทําให้

นกัเรียนมีสว่นร่วมในการเรียนรู้สงู เกิดความสนกุสนานในระหว่างเรียน เกิดการเรียนรู้จากการเล่นเกม

โดยนกัเรียนไม่รู้ตวั ความรู้อยู่คงทน การจัดการแข่งขนัจะมีการแข่งขนัตามระดบัความสามารถของ
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นกัเรียน โดยเกมท่ีใช้ในการแข่งขนัจะจดัท้ายบทเรียน ใช้คําถามเก่ียวกับเนือ้หาท่ีนกัเรียนได้ร่วมกัน

เรียนรู้และจากการทํากิจกรรมร่วมกัน การจัดการแข่งขันแต่ละโต๊ะจะมีตัวแทนของแต่ละกลุ่มมา

ร่วมกนัแข่งขนั ซึ่งจะดําเนินการหาคะแนนเพ่ือนําไปเทียบคะแนนโบนสั นําคะแนนโบนสัของแตล่ะคน

ในกลุ่มมารวมเป็นคะแนนของกลุ่มและหาค่าเฉล่ีย กลุ่มท่ีมีคะแนนสูงสุดจะได้การยอมรับเป็นกลุ่ม

ชนะเลิศ (สคุนธ์ สินธพานนท์; และ คณะ (2554: 32-35) การเรียนรู้โดยการใช้เกมทําให้นกัเรียนมีผล

การเรียนสงูขึน้ เกิดพลงักลุ่มท่ีจะผลกัดนัให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งจากการสงัเกตของผู้ วิจยัพบว่า นกัเรียน

ในแตล่ะกลุ่มมีการปรึกษาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ช่วยกนัสรุปบทเรียน อธิบายทบทวนสิ่งท่ีนกัเรียน

ได้เรียนรู้หรือปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกนั เพ่ือให้กลุ่มของตนเองประสบความสําเร็จ เพราะทุกคนทราบว่า

เม่ือกลุ่มประสบความสําเร็จก็หมายถึงความสําเร็จของตนเอง นักเรียนท่ีเก่งจะพยายามช่วยเหลือ

สมาชิกภายในทีม ส่วนนักเรียนท่ีเรียนอ่อนก็จะพยายามตัง้ใจปฏิบตัิกิจกรรมกลุ่มทบทวนทําความ

เข้าใจในเนือ้หาได้ดีขึน้ และเกิดความมัน่ใจในการเข้าร่วมการแข่งขนัการเล่นเกม ทําให้นกัเรียนแตล่ะ

คนเกิดความตระหนกัถึงคณุค่าของตนเอง ว่าตนเองมีความสามารถสร้างความสําเร็จให้แก่กลุ่มของ

ตนเองได้เทา่เทียมกบันกัเรียนท่ีเรียนเก่ง     

ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของสุพัชยา ปาทา (2554: 76)ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี

ได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค  TGT และการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  

ผลการศึกษาพบว่า  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้

แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค TGT 

หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยพิจารณาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุแตกตา่งกนัอยา่งไมมี่นยัสําคญัทางสถิต ิ

      จากเหตุผลดังกล่าว สนับสนุนได้ว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน และสงูกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนด (ร้อย

ละ 65) และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(กลุ่มทดลอง) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (กลุ่ม

ควบคมุ) 

2. ด้านการเหน็คุณค่าในตนเอง 

          จากการศึกษา พบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีการเห็นคณุค่าใน

ตนเองหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนและอยู่ในระดบัดี อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้อง

กบัสมมตฐิานข้อท่ี 3 และนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (กลุ่มทดลอง) มีการเห็นคณุคา่
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ในตนเองสงูกว่านกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ (กลุ่มควบคมุ) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานข้อท่ี 4 สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้

      ประการแรกอาจเน่ืองมาจากการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีให้

นกัเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบตัหิรือทํากิจกรรมกลุม่อยา่งเตม็ความสามารถและเต็มศกัยภาพ นกัเรียน

มีโอกาสแสดงความคดิเห็น มีอิสระในการตดัสินใจและสร้างความรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้นกัเรียนมีความ

กระตือรือร้น มีความตระหนักในการพัฒนาตนเองและกลุ่มให้ประสบความสําเร็จ ทําให้นกัเรียนมี

ความมัน่ใจในตนเองและรู้ถึงคณุค่าในตนเอง (Self - Esteem) มากขึน้ การได้รับคําชมเชยและ

คําแนะนําจากเพ่ือนและครูทําให้นกัเรียนรู้สึกว่าเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถ มีความสําคญักับกลุ่ม รู้สึก

ภาคภูมิใจในตนเองท่ีได้ลงมือปฏิบตัิและภูมิใจในผลงาน นกัเรียนจะเกิดการยอมรับตนเองทําให้เห็น

คณุคา่ในตนเองสงูขึน้ โดยท่ีสมาชิกภายในกลุ่มตระหนกัว่าแตล่ะคนก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม มีบทบาท

สําคญัตอ่ความสําเร็จของกลุม่ในการค้นคว้าหาความรู้ ทัง้เด็กเก่ง เด็กปานกลาง และเด็กอ่อน เด็กเก่ง

จะช่วยสอนเด็กอ่อน (สุลดัดา ลอยฟ้า.  2536: 27) และช่วยพฒันานกัเรียนให้มีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน เจตคติ ทกัษะทางสงัคม ตลอดจนการเห็นคณุคา่ในตนเอง นอกจากนีย้งัมีกิจกรรมท่ีให้นกัเรียน

นําผลงานติดแสดงไว้ในห้องเรียน ทําให้รับทราบพฒันาการของตนเอง ทําให้รู้สึกเห็นคณุคา่ในตนเอง

สงูขึน้ และการเห็นคณุคา่ในตนเองยงัเกิดจากการยอมรับของบคุคลรอบข้าง (สขุสนัต์ หตัถสาร. 2551:  

206-207) 

      ประการท่ีสองอาจเน่ืองมาจากการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สมาชิกในกลุ่มตา่งมีหน้าท่ี

บทบาทแตกต่างกันออกไปทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือกันในการเรียนรู้ ช่วยให้นักเรียนเกิดการ

ยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน ซึ่งความต้องการของนักเรียนในช่วงชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นท่ีสําคญัอีกอย่าง

หนึ่งคือ ความต้องการท่ีจะให้เพ่ือนหรือผู้ อ่ืนยอมรับและมองเห็นคณุคา่ของตน ดงันัน้นกัเรียนในวยันี ้

จึงสนใจท่ีจะร่วมทํากิจกรรมต่างๆ ท่ีจะเป็นหนทางให้ตนเองได้เป็นท่ียอมรับจากกลุ่มเพ่ือน การท่ี

นกัเรียนได้มีโอกาสทํากิจกรรมตา่งๆ ในกลุ่มและประสบผลสําเร็จด้วยดี  ก็จะเป็นการตอบสนองความ

ต้องการท่ีสําคญัของนกัเรียนได้  (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช.  2556: 171) นกัเรียนอยู่ในช่วง

วยัรุ่นซึง่จะให้ความสําคญักบัเพ่ือนและผกูพนักบัเพ่ือนในกลุ่มมากขึน้ ดงันัน้กลุ่มเพ่ือนจึงมีอิทธิพลตอ่

นกัเรียนในวยันีเ้ป็นอยา่งมาก วยัรุ่นจงึต้องการเป็นท่ียอมรับจากเพ่ือน ย่ิงได้รับความยกย่องหรือชมเชย

จากเพ่ือนจะทําให้นักเรียนในช่วงนีก้ล้าแสดงออก มีความเช่ือมั่นในตนเองมากขึน้ ส่งผลให้เกิด

ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับตนเองในทางท่ีดี เกิดการยอมรับตนเองและเห็นคณุคา่ในตนเอง (เพยาว์ ผล

ภาค. 2539: 62-63)  การยอมรับจากเพ่ือนส่งผลให้นักเรียนเกิดการเห็นคุณคา่ในตนเองสูงขึน้ ซึ่ง

สอดคล้องกับทฤษฏีลําดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์ในขัน้ท่ี 3 ความต้องการความรักและความ

เป็นเจ้าของ คือ อยากให้ตนเองเป็นท่ีรักของผู้ อ่ืน ต้องการมีความสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนและต้องการเป็นส่วน
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หนึ่งของกลุ่ม ต้องการให้ทกุคนยอมรับตนเองเป็นสมาชิก หากบคุคลใดรู้สึกว่าตนเองเป็นท่ีรักและเกิด

การยอมรับจากลุม่เพ่ือน จะสามารถก้าวไปสูค่วามต้องการขัน้ตอ่ไปคือ ความต้องการได้รับการยกย่อง

นบัถือ (Esteem Needs) หรือ (Self-esteem Needs) (วิภาวี วงศ์อนนัต์นนท์. 2552: 157)  

      การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ สมาชิกทกุคนตา่งมีส่วนร่วมในการทํางานทําให้การเรียนรู้

ประสบความสําเร็จมากขึน้ และเป็นสว่นท่ีสร้างความภาคภมูิใจในตนเอง ส่งผลให้นกัเรียนเกิดการเห็น

คุณค่าในตนเอง (ประยูรศรี มณีสร. 2533: 10) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขสันต์ หัตถสาร  

(2551: 206) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะการ

ทํางานกลุ่ม การเห็นคณุค่าในตนเอง และเจตคติต่อการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 ผล

การศกึษาพบว่า การเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิตท่ีิระดบั .01 เม่ือพิจารณาคะแนนการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนหลงัเรียนอยู่ในระดบัสงู และ

สอดคล้องกบังานวิจยัของศกัรินทร์ เมืองมลู; และ ดวงหทยั กาศวิบลูย์. (2552: 29-37) ได้ศกึษาการใช้

กิจกรรมกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําใน

ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ผลการศกึษาพบว่า คะแนนการเห็นคณุคา่ในตนเองก่อนและหลงัการเข้า

ร่วมกิจกรรมกลุ่มมีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยหลงัการเข้ากิจกรรมมี

การเห็นคณุค่าในตนเองสูงกว่าก่อนการเข้ากิจกรรม นอกจากนีก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้

นกัเรียนมีความกระตือรือร้น มีความตระหนกัในการพฒันาตนเองและกลุ่มให้ประสบความสําเร็จโดยท่ี

สมาชิกภายในกลุ่มตระหนกัว่าแต่ละคนก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมีบทบาทสําคญัตอ่ความสําเร็จทําให้

นกัเรียนมีความมัน่ใจเห็นคณุคา่ในตนเองสงูขึน้ (สลุดัดา ลอยฟ้า.2536: 27)และช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน เจตคติ ตลอดจนการเห็นคณุค่าในตนเองของนกัเรียนดีขึน้กว่าการท่ีนกัเรียนได้รับการ

จดัการเรียนรู้ตามปกติ สอดคล้องกับงานวิจัยของมยุรี  สาลีวงศ์ (2535: 120)ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนและความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้

กิจกรรมการเรียนแบบ STAD กบักิจกรรมการเรียนตามคูมื่อครูของ สสวท. ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียน

ท่ีได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนด้วยเทคนิคร่วมมือแบบ STAD กบันกัเรียนท่ีได้รับการสอนโดย

ใช้กิจกรรมการเรียนตามคูมื่อครูของ สสวท. มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและมีความภาคภูมิใจในตนเอง

แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

     เม่ือพิจารณาการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 เพศชายและเพศ

หญิงท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีการเห็นคณุคา่ในตนเองแตกตา่งกนัอยา่งไม่มีนยัสําคญัทาง

สถิติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานข้อท่ี 5 นั่นคือ นกัเรียนเพศชายและเพศหญิงท่ีได้รับการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือมีการเห็นคณุคา่ในตนเองไมแ่ตกตา่งกนั ทัง้นีเ้น่ืองจาก นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

อยู่ในช่วงวัยรุ่น กลุ่มเพ่ือนเข้ามามีบทบาทช่วยทําให้เกิดความมั่นใจในเร่ืองท่ีวิตกกังวลต่างๆ ให้
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ความสําคญักบัความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือนคอ่นข้างมาก ต้องการการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน เพ่ือนใน

วยัเดียวกนัจึงมีอิทธิพลตอ่การเห็นคณุค่าในตนเอง  ซึ่งการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือทําให้นกัเรียนได้

เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่ มีการแบง่บทบาทหน้าท่ีของตนเองท่ีต้องรับผิดชอบ ทําให้รู้สึกว่าตนเองมีคณุคา่

ทําให้กลุ่มประสบความสําเร็จพร้อมๆ กบัคนอ่ืนๆ จึงทําให้เพศชายและเพศหญิงมีโอกาสในการแสดง

ความสามารถของตนเองได้อย่างเท่าเทียมกัน และจากสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยท่ีได้มีการ

เปล่ียนแปลงไป เพศชายและเพศหญิงมีฐานะเท่าเทียมกันในสังคม เพศหญิงมีโอกาสแสดง

ความสามารถในการทํางานประกอบอาชีพ และประสบความสําเร็จไม่แพ้เพศชาย นอกจากนีก้ลุ่ม

ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาเป็นวยัรุ่นท่ีศกึษาอยู่ในโรงเรียนสหศกึษา นกัเรียนจึงมีโอกาสได้เข้าร่วมกลุ่ม

และได้เรียนรู้บทบาททางเพศ อันมีผลทําให้การเห็นคุณค่าในตนเองในเพศชายและเพศหญิงไม่

แตกต่างกัน (ณฐักมล ชาญสาธิตพร; และ คนอ่ืนๆ.  2545: 129-137) สอดคล้องกบัการศกึษาของ 

ชวนพิศ  สนัติโรจน์ประไพ  (2534: 56) กล่าวว่าตวัแปรไม่มีผลตอ่คะแนนการเห็นคณุคา่ในตนเองของ

วยัรุ่น เช่นเดียวกบั สมพิศ ไชยกิจ (2536: 67) ท่ีศกึษาตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัความภาคภูมิใจในตนเอง

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมศึกษา กรมสามญัศกึษา จังหวดันราธิวาส พบว่า 

นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง มีความภาคภูมิใจในตนเองโดยส่วนรวมไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ

งานวิจยัของอนุรักษ์ บณัฑิตย์ชาติ (2542: 79) ศึกษาความตระหนกัในการเห็นคณุค่าในตนเองของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย พบวา่ นกัเรียนชายและนกัเรียนหญิงมีความตระหนกัในคณุคา่ของ

ตนเองไมแ่ตกตา่งกนั และสอดคล้องกบังานวิจยัของณฐักมล ชาญสาธิตพร; และ คนอ่ืนๆ (2545: 129-

137) ได้ศกึษาสมัพนัธภาพในครอบครัว การยอมรับจากเพ่ือนกบัการเห็นคณุคา่ในตนเองของเด็กวยัรุ่น

ตอนต้น ผลการวิจยัพบว่า การเห็นคณุคา่ในตนเองพิจารณาตามเพศ เพศชายและเพศหญิงมีคะแนน

การเห็นคณุค่าในตนเองไม่แตกต่างกัน  จากเหตผุลดงักล่าว สนบัสนุนได้ว่าการเห็นคณุค่าในตนเอง

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 เพศชายและเพศหญิงท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีการเห็น

คณุคา่ในตนเองไมแ่ตกตา่งกนั 

 ด้วยเหตผุลดงักล่าวทัง้หมดจึงทําให้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการศกึษาค้นคว้าในครัง้นี ้ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอน 

และการศกึษาวิจยัดงันี ้

 1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

     1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครูควรฝึกและให้ความสําคญักับการเปิดโอกาสให้

นกัเรียนได้แสดงความคิดเห็น และกล้าแสดงออก เพ่ือให้นกัเรียนได้มีโอกาสพฒันาความคิดและให้

นกัเรียนคุ้นเคยกบัการออกมานําเสนอหน้าชัน้เรียน นกัเรียนบางคนอาจจะยงัไม่มีความมัน่ใจและไม่

คุ้นเคย ดังนัน้ครูควรฝึกให้นักเรียนได้มีโอกาสออกมานําเสนอหน้าชัน้เรียนให้มากขึน้ หรือฝึกให้

นกัเรียนได้กล้าแสดงออกอยูเ่สมอ 

     1.2 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ครูควรจดักลุ่มนกัเรียนโดยคละตามความสามารถ และ

เพศ เปล่ียนไปตามเร่ืองท่ีสอนทกุครัง้ เพ่ือเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้เปล่ียนกลุ่ม เปล่ียนบทบาทหน้าท่ี 

และได้ฝึกการทํางานเป็นกลุม่กบัสมาชิกคนอ่ืนๆ ด้วย 

     1.3 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีเทคนิคในการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ครูควรเลือก

เทคนิคในการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัวยัและความต้องการของนกัเรียน ซึ่งการจดัการเรียนรู้โดยใช้

เทคนิคการแข่งขนัระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) ทําให้นกัเรียนมีความสนใจในบทเรียนมากขึน้ เพราะ

นกัเรียนได้มีการแข่งขนัระหว่างกลุ่ม และได้เล่นเกมระหว่างเรียนจึงทําให้การเรียนการสอนไม่เครียด 

นกัเรียนรู้สกึสนกุสนานกบัการเรียนรู้ 

 2. ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 

     2.1 ควรมีการศึกษาผลของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบการร่วมมืออย่างไม่

เป็นทางการท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการเห็นคณุคา่ในตนเอง หรืออาจศกึษาผลทางด้านอ่ืนๆ 

เชน่ ความรับผิดชอบหรือจิตสาธารณะของนกัเรียน เป็นต้น 

      2.2 ควรมีการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ด้านอ่ืนๆ ท่ีสามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนและการเห็นคณุคา่ในตนเอง เช่น การใช้กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ หรือการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น

ฐาน (Project-Based-Learning: PBL) เป็นต้น 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 

 

รายช่ือผู้ เช่ียวชาญในการแนะนํา ตรวจสอบแก้ไขเคร่ืองมือ เพ่ือทําปริญญานิพนธ์ด้านตา่งๆ ดงันี ้

  -  แผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  -  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

  -  แบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง 

 

1.  อาจารย์ ดร.สถาพร ดีย่ิง    อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
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3.  อาจารย์ นาตยา  ชว่ยชเูชิด  อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม)  

กลุม่สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร์ 

 

4.  คณุครู บญุญิสา  ป้อมขนุพรม  ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนอิสลามวิทยาลยัแหง่ 

      ประเทศไทย  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1.  ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

3.  แบบวัดการเหน็คุณค่าในตนเอง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  รายวิชา วิทยาศาสตร์

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2                             หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ 

เร่ือง ระบบย่อยอาหาร จาํนวน 3  คาบ                       ครูผู้สอน ครูนภาพร ด่านแก้ว 

 

 

สาระท่ี 2  : สิ่งมีชีวิตกบัสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจหนว่ยพืน้ฐานของสิ่งมีชีวิต ความสมัพนัธ์ของโครงสร้าง และหน้าท่ีของ

ระบบตา่งๆ ของสิ่งมีชีวิตท่ีทํางานสมัพนัธ์กนั มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ส่ือสารสิ่งท่ีเรียนรู้และ

นําความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิตของตนเองและดแูลสิ่งมีชีวิต 

ตัวชีวั้ด 

          ว 1.1 ม.2/1 อธิบายโครงสร้างและการทํางานของระบบย่อยอาหาร ระบบไหลเวียนเลือด 

ระบบหายใจ ระบบขบัถ่าย ระบบสืบพนัธุ์ ของมนษุย์และสตัว์ รวมทัง้ระบบประสาทของมนษุย์ 
 

1.  สาระสาํคัญ (Concept)  

อาหารท่ีมนษุย์รับประทานเข้าไปเป็นสารอาหารท่ีมีโมเลกลุขนาดใหญ่  ร่างกายไม่สามารถดดู

ซึมเข้าสู่เซลล์เพ่ือนําไปใช้ได้ จึงต้องเปล่ียนให้อยู่ในรูปของสารอาหารท่ีมีขนาดเล็ก กระบวนการท่ี

ร่างกายเปล่ียนสภาพอาหารท่ีมีขนาดใหญ่ให้เป็นสารอาหารท่ีมีขนาดเล็กพอท่ีร่างกายสามารถนําไปใช้

ได้เรียกว่า การย่อย  (digestion)  การย่อยมี 2 แบบ คือการย่อยเชิงกลและการย่อยเชิงเคมี   เม่ือ

อาหารถกูย่อยเป็นโมเลกลุขนาดเล็กก็จะสามารถดดูซึมนําไปใช้ในร่างกายได้ตอ่ไป  ส่วนอาหารท่ีย่อย

ไมไ่ด้หมดจะขบักากอาหารออกนอกร่างกาย 
 

2.  จุดประสงค์การเรียนรู้ 

ด้านความรู้ (K)  นกัเรียนสามารถ 

1.  อธิบายสว่นประกอบและหน้าท่ีของระบบยอ่ยอาหารของมนษุย์ได้ 

2.  อธิบายกระบวนการยอ่ยท่ีเกิดขึน้ในทางเดินอาหารสว่นตา่งๆ ของมนษุย์ได้ 

3.  ตระหนกัถึงความสําคญั ท่ีจะต้องดแูลรักษาอวยัวะในระบบย่อยอาหารให้ทําหน้าท่ีเป็น  

     ปกตไิด้ 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)  นกัเรียนสามารถ 

1.  บนัทึกความรู้ท่ีได้จากการกิจกรรมการเรียนแบบตอ่ภาพ (Jigsaw)  ลงในใบบนัทึกกิจกรรม  

     ได้ถกูต้อง 
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2.  ถ่ายทอดความรู้ท่ีได้ให้กบัผู้ อ่ืนได้อย่างถกูต้อง 

ด้านคุณลักษณะ  (A)   

นกัเรียนมีความร่วมมือในการทํากิจกรรมภายในห้องเรียน มีความมุง่มัน่ในการทํางาน 
 

3.  สาระการเรียนรู้ 

ระบบยอ่ยอาหาร  (Digestive system)  เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงสารโมเลกลุใหญ่ให้เป็น

สารโมเลกุลเล็กท่ีร่างกายจะดดูซึมไปใช้ได้ ร่างกายมีอวยัวะท่ีเก่ียวข้องกบัการย่อยตัง้แต ่อาหารเร่ิมท่ี

ช่องปาก (oral cavity) ประกอบด้วยฟันและลิน้ คอหอย (pharynx) หลอดอาหาร (esophagus) 

กระเพาะอาหาร (stomach) ลําไส้เล็ก (small intestine) ลําไส้ใหญ่ (large intestine or colon) และ

ทวารหนกั (anus) โดยแบง่ออกเป็น 2  วิธีคือ 

 1. การย่อยเชิงกล (Mechanical Digestion) โดยการใช้ฟันบดเคีย้ว และการหดตวัคลายตวั

ของทางเดนิอาหาร เชน่ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร เป็นต้น 

 2. การย่อยทางเคมี (Chemical Digestion) โดยการใช้นํา้ย่อย หรือ เอนไซม์ ทําให้อาหาร

เปล่ียนแปลงจนเป็นโมเลกลุเด่ียว ร่างกายสามารถดดูซมึไปใช้ประโยชน์ได้ 

 ทางเดนิอาหารและการยอ่ยอาหารในทางเดนิอาหารของมนษุย์ มีลําดบั ดงันี ้

การย่อยในปาก 

       แป้ง                            นํา้ตาลมอลโทส  
 

การย่อยในกระเพาะอาหาร 

 

       โปรตีน                            โปรตีนโมเลกลุเล็ก 

      โปรตีนในนม    เพปไทด์ 
 

การย่อยในลาํไส้เล็ก 

คาร์โบไฮเดรต    แป้ง                                           มอลโทส 

 มอลโทส                                   กลโูคส + กลโูคส 

 ซูโครส                                      กลโูคส + ฟรุกโทส 

 แลกโทส                                   กลโูคส + กาแลกโทส 

โปรตีน โปรตีนหรือเพปไทด์                                  กรดอะมิโน 

ไขมนั ไขมนั                      ไขมนัขนาดเล็ก                       กรดไขมนั + กลีเซอรอล 

 

 

 

อะไมเลส 

ในนํา้ลาย 

เพปซิน   

อะไมเลส   

มอลเทส   

ซูเครส   

แลกเทส 

เพปทิเดส 

นํา้ด ี ไลเพส 

เรนนิน   
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4.  กระบวนการเรียนรู้ 

 ขัน้เตรียม (10 นาที) 

1.  ครูแบง่กลุม่นกัเรียนออกเป็นกลุ่มโดยคละตามความสามารถ และเพศของนกัเรียน กลุ่มละ 

6 คน  โดยเรียกว่า กลุ่มบ้าน (Home Group) ให้สมาชิกในกลุ่มบ้าน (Home Group) เลือกหวัข้อท่ีจะ

ศกึษาตามความสมคัรใจ ในเร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1.  ชอ่งปาก (oral cavity) คอหอย (pharynx) และหลอดอาหาร (esophagus) 

2.  กระเพาะอาหาร (Stomach)   

3.  ลําไส้เล็ก (Small intestine)   

4.  ตบั (Liver)   

5.  ตบัออ่น (Pancreas) 

6.  ลําไส้ใหญ่ (Large intestine)   

ขัน้สอน  (15 นาที) 

1.  ครูนําภาพอาหารให้นกัเรียนด ูแล้วถามคําถามวา่ นกัเรียนคิดวา่เม่ือกินอาหารเหล่านีเ้ข้าไป 

ร่างกายจะมีการยอ่ยสารอาหารเหลา่นีใ้ห้เป็นโมเลกลุท่ีมีขนาดเล็กได้อยา่งไร (ผา่นระบบย่อยอาหารใน

ร่างกาย) 

2.  ครูถามคําถามนกัเรียนว่า นกัเรียนคิดวา่อวยัวะใดบ้างท่ีเก่ียวกบัการยอ่ยอาหารในร่างกาย

ของคน (ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก ลําไส้ใหญ่ ตบัและตบัอ่อน) 

3.  ครูเช่ือมโยงคําตอบเข้าสูกิ่จกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการตอ่ภาพ (Jigsaw) 

เร่ือง ระบบยอ่ยอาหาร   

ขัน้ทาํงานกลุ่ม ( 75 นาที) 

1.  นกัเรียนท่ีเลือกหวัข้อท่ีจะศกึษาเร่ืองเดียวกนัออกจากกลุ่มบ้าน (Home Group)  มานัง่

รวมกันกบัสมาชิกในกลุ่มอ่ืน ตัง้เป็นกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ (Expert Group) เพ่ือศึกษาความรู้และทํางาน

ร่วมกนัตามประเดน็ใบกิจกรรมท่ีครูกําหนดให้  

2.  ครูแจกใบกิจกรรมเด่ียวให้นกัเรียนแตล่ะคน   จากนัน้ให้นกัเรียนภายในกลุม่ชว่ยกนัศกึษา 

ใบความรู้และทําความเข้าใจในเร่ืองท่ีตนเองได้รับภายในกลุ่ม 30 นาที บนัทึกความรู้ท่ีได้ลงในใบ

กิจกรรมเด่ียว  

 3.  ครูให้สมาชิกในกลุ่มผู้ เช่ียวชาญกลบัไปยงักลุ่มเดิมของตนท่ีเรียกว่ากลุ่มบ้านและผลดักนั

อภิปรายเพ่ือถ่ายทอดความรู้ท่ีตนศึกษามาจากใบความรู้  หรือตามท่ีตนได้ร่วมกันตอบคําถามตาม

หวัข้อในใบงานท่ีครูกําหนดแก่นกัเรียนคนอ่ืนภายในกลุม่ 40 นาที และให้นกัเรียนชว่ยกนัทําใบกิจกรรม

กลุม่ท่ีได้รับมอบหมาย 
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ขัน้ตรวจสอบผลงานและทดสอบ  (25 นาที) 

1.  ครูตรวจสอบผลงานและความถกูต้องจากใบกิจกรรมของนกัเรียนในแตล่ะกลุม่ 

2.  ครูให้นกัเรียนจบัฉลากคําถามเป็นรายบคุคลโดยให้นกัเรียนเขียนตอบลงในกระดาษคําถาม 

ซึ่งคําถามจะแตกต่างกันออกไป คําถามท่ีให้นักเรียนจับฉลากนัน้จะเป็นคําถามท่ีเช่ือมโยงกับการทํา

กิจกรรมการเรียนรู้แบบตอ่ภาพ (Jigsaw) ท่ีผ่านมา ครูให้คะแนนนกัเรียนท่ีตอบถกูขึน้บนกระดานและ

อธิบายเพิ่มเตมิในคําตอบท่ีนกัเรียนตอบ ตวัอยา่งคําถาม เชน่ 

  -  การยอ่ยเชิงกลและการยอ่ยเชิงเคมีแตกตา่งกนัอย่างไร 

  -  การยอ่ยอาหารในชอ่งปาก เกิดการยอ่ยอาหารประเภทอะไรบ้าง 

  -  จงอธิบายการยอ่ยเชิงกลของนํา้ดี 

  -  กล้ามเนือ้หรููดของกระเพาะอาหารมีความสําคญัอยา่งไร 

  -  ลําไส้เล็กมีการยอ่ยสารอาหารประเภทใดบ้าง 

 3.  ครูสรุปคะแนนเป็นรายกลุ่ม โดยนําคะแนนของทุกคนในกลุ่มมารวมกนัแล้วหาค่าเฉล่ีย 

กลุม่ใดได้คะแนนเฉล่ียสงูสดุถือได้วา่มีความร่วมมือชว่ยเหลือกนัเป็นอยา่งดี 

ขัน้สรุปบทเรียนและประเมินผลการทาํงานกลุ่ม (25 นาที) 

1.  ครูนําสรุปบทเรียนเร่ืองการย่อยอาหาร ซึ่งแบง่ออกเป็น 2 แบบ คือ การย่อยเชิงกล และการ

ยอ่ยเชิงเคมี การยอ่ยอาหารเร่ิมต้นท่ีชอ่งปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลําไส้เล็ก และลําไส้ใหญ่ 

2.  ครูสรุปประเดน็ท่ีสําคญัอีกครัง้โดยใช้แผนผงัความคิด 

3.  ครูและนกัเรียนช่วยกนัประเมินผลการทํางานกลุม่ โดยอภิปรายถึงผลงานของนกัเรียน 

รวมถึงวิธีการปรับปรุงการทํางานของกลุม่ด้วย 
 

5.  แหล่งการเรียนรู้/ส่ือการเรียนรู้/นวัตกรรม 

 1.  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

 2.  ใบความรู้ เร่ืองระบบยอ่ยอาหาร  

 3.  ใบกิจกรรมเด่ียว เร่ืองระบบยอ่ยอาหาร 

 4.  ใบกิจกรรมกลุม่ เร่ืองระบบยอ่ยอาหาร 

 5.  การสืบค้นทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ตา่ง ๆ เก่ียวกบัเร่ืองระบบยอ่ยอาหาร 
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6.  การวัดและประเมินผล 
 

สิ่งท่ีต้องการวัดและประเมินผล วิธีการ - เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมิน 

ด้านความรู้ (K)  นกัเรียนสามารถ 

1.  อธิบายสว่นประกอบ และหน้าท่ี

ของระบบยอ่ยอาหารของมนษุย์ได้ 

 

2.   อธิบายกระบวนการยอ่ยท่ี

เกิดขึน้ในทางเดนิอาหารสว่นตา่งๆ 

ของมนษุย์ได้ 

3.  ตระหนักถึงความสําคญั ท่ี

จะต้องดูแลรักษาอวัยวะในระบบ

ยอ่ยอาหารให้ทําหน้าท่ีเป็นปกตไิด้ 

 

1. ใบกิจกรรมเด่ียว และ 

ใบกิจกรรมกลุม่ เร่ืองระบบย่อย

อาหาร 

2. แบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

1. นกัเรียนบนัทกึคําตอบลงใน

ใบกิจกรรมเด่ียวได้ถกูต้อง 

มากกวา่ 65 % 

2. นกัเรียนตอบแบบทดสอบลง

ในกระดาษได้ถกูต้อง มากกวา่ 

65 % 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)  

นกัเรียนสามารถ 

1.  บนัทึกความรู้ท่ีได้จากการ

กิจกรรมการเรียนแบบตอ่ภาพ 

Jigsaw ลงในใบบนัทกึกิจกรรมได้

ถกูต้อง 

2.  ถ่ายทอดความรู้ท่ีได้ให้กบัผู้ อ่ืน

ได้อยา่งถกูต้อง 

 

 

1. ใบกิจกรรมเด่ียว เร่ืองระบบ

ยอ่ยอาหาร 

 

 

2. ใบกิจกรรมกลุม่ เร่ืองระบบ

ยอ่ยอาหาร 

 

 

 

1. นกัเรียนบนัทกึคําตอบลงใน

ใบกิจกรรมเด่ียวได้ถกูต้อง 

มากกวา่ 65 % 

 

2. นกัเรียนบนัทกึคําตอบลงใน

ใบกิจกรรมกลุม่ได้ถกูต้อง 

มากกวา่ 65% 

ด้านคุณลักษณะอันพงึประสงค์ 

(A)   

นกัเรียนมีความร่วมมือในการทํา

กิจกรรมภายในห้องเรียน มีความ

มุง่มัน่ในการทํางาน 

 

 

ใบกิจกรรมเด่ียว และ 

ใบกิจกรรมกลุม่ เร่ืองระบบย่อย

อาหาร 

 

 

นกัเรียนทํางานท่ีได้รับ

มอบหมายเสร็จภายในเวลาท่ี

กําหนด สะอาด เรียบร้อย 
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7.  บันทกึสรุปผลการจัดการเรียนการสอน 

 1.  ผลการสอน 

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

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

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

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

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

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

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

 2.  ปัญหา/อปุสรรค 

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

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

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

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

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

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

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

 3.  ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

 

ลงช่ือ...........................................................ผู้สอน 

............../................/............. 
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ใบความรู้ระบบย่อยอาหาร 

เร่ือง ช่องปาก คอหอย และหลอดอาหาร 
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การย่อยอาหาร ( DIGESTION ) หมายถึง กระบวนการสลายอาหารท่ีมีโมเลกลุใหญ่ให้มี

โมเลกลุเล็กลง โดยแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การย่อยเชิงกล  (Mechanical Digestion) เป็นการสลายสารอาหารท่ีมีโมเลกลุใหญ่ให้มี

ขนาดเล็กลง โดยการบดเคีย้วของฟัน การหดตวัและคลายตัวของทางเดินอาหาร การ

ทํางานของนํา้ดี 

2. การย่อยเชิงเคมี (Chemical Digestion) เป็นการสลายสารอาหารให้มีขนาดโมเลกลุเล็ก

ลงโดยเอนไซม์หรือนํา้ยอ่ยในทางเดนิอาหาร 
 

 

1.  ช่องปาก ทําหน้าท่ีบดเคีย้วอาหารให้มีขนาดเล็กลง และมีลิน้ช่วยคลุกเคล้าอาหารกับ

นํา้ลายชว่ยให้อาหารล่ืน สะดวกในการกลืน ประกอบด้วย ฟัน ลิน้ และตอ่มนํา้ลาย 

 1.1 ฟัน ทําหน้าท่ี บดเคีย้วอาหารให้มีขนาดเล็กลง เป็นการย่อยเชิงกล ฟันของคนแบ่ง

ออกเป็นสองประเภทคือ ฟันนํา้นม และฟันแท้ 

  ฟันนํา้นม เป็นฟันชุดแรก มีทัง้หมด 20 ซ่ี ฟันนํา้นมซ่ีแรกจะขึน้เม่ืออายุ

ประมาณ 6 เดือน และจะขึน้ครบ 20 ซ่ีเม่ืออายุประมาณ 2 ปีคร่ึง ฟันนํา้นม จะมีลกัษณะตา่ง

จากฟันแท้คือฟันจะซ่ีเล็กกวา่ และมีสีขาวกวา่ฟันแท้ 
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ฟันแท้ มีทัง้หมด 28-32 ซ่ี แล้วแตฟั่นกรามหลงัจะงอกครบเม่ือไหร่ อยูข่ากรรไกร 

บน 16 ซ่ีและขากรรไกรลา่ง 16 ซ่ี ฟันแท้แบง่ออกเป็น 4  ชนิด ตามลกัษณะรูปร่างและหน้าท่ี ดงันี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟันแท้ 

ฟันตัด 

(Incisor) 

ฟันฉีก 

(Canine) 

ฟันกรามหน้า 

(Premolar) 

ฟันกรามหลัง 

(Molar) 

ช่วยกัดอาหาร

ให้ขาด 

ช่วยฉีก

อาหาร 

ช่วยในการบดเคีย้ว

อาหารให้ละเอียด 

ช่วยในการบดเคีย้ว

อาหารให้ละเอียด 

 

ยงัมีความรู้ต่อ 

นะครับ 
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  1.2  ลิน้ ทําหน้าท่ี คลุกเคล้าอาหาร ออกเสียงพดู รับรู้รสและส่งอาหารท่ีเคีย้วลงสู่

หลอดอาหาร 

 

 
  1.3  ต่อมนํา้ลาย เป็นตอ่มท่ีสร้างนํา้ลายอยู่ภายในบริเวณช่องปาก จะผลิตนํา้ลาย

เพ่ือเป็นนํา้ยอ่ยและคลกุเคล้าอาหาร โดยการสร้างเอนไซม์อะไมเลส เป็นการย่อยประเภทเชิงเคมี ตอ่ม

นํา้ลายของมนษุย์มีด้วยกนั 3 คู ่คือ 

 
 

  มีการย่อยแป้งให้เป็นนํา้ตาล โดยเอนไซม์อะไมเลส (Amylase) สร้างจากต่อม

นํา้ลาย 

 
 

 2.  คอหอย (Pharynx) เป็นทางผ่านของอาหารเข้าสู่หลอดอาหาร โดยอาศยัการบีบตวัของ

กล้ามเนือ้ท่ีผนงัคอหอย และยงัเป็นทางผา่นของอากาศเข้าสูห่ลอดลมด้วย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81
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 3.  หลอดอาหาร (Esophagus) เป็นทางผ่านของอาหารลงสู่กระเพาะอาหารโดยการหดตวั

และคลายตวัของกล้ามเนือ้รอบๆ หลอดอาหาร เรียกกระบวนการนีว้่า เพอริตัลซิส (Peristalsis)  เป็น

การย่อยเชิงกล ในหลอดอาหารไม่มีตอ่มสร้างนํา้ย่อย แตมี่ตอ่มขบันํา้เมือกช่วยหล่อล่ืนอาหารให้ผ่าน

ได้สะดวก 
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ใบความรู้ระบบย่อยอาหาร 

เร่ือง กระเพาะอาหาร 
 



135 

 
กระเพาะอาหาร (Stomach)  เป็นอวยัวะท่ีเช่ือมตอ่จากหลอดอาหาร อยู่บริเวณด้านบนซ้าย

ของช่องท้อง ถัดจากกระบงัลมลงมา มีความยาวประมาณ 10 นิว้ กว้าง 5 นิว้ จึงถือว่าเป็นส่วนของ

ทางเดนิอาหารท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ แบง่ออกได้เป็น 3 สว่นคือ 

1. ส่วนบนสดุ หรือส่วนใกล้หวัใจ (Cardiac Region) อยู่ตอ่จากหลอดอาหาร มีกล้ามเนือ้หรููด 

(Cardiac Sphincter) 

2. ฟันดสั (Fundus) เป็นสว่นท่ี 2 มีลกัษณะ เป็นกระพุ้ง 

3. ไพโลรัส (Pylorus) เป็นส่วนปลายท่ีติดต่อกับลําไส้เล็ก เป็นส่วนท่ีแคบกว่าส่วนอ่ืนๆ ตอน

ปลายของ กระ เพ าะ อาหารส่ วนนี มี้ ก ล้าม เ นื อ้หู รูด  เ รี ยกว่ า  ไ พ โล ริด  สฟิ ง ก์ เตอ ร์  (Pyloric 

Sphincter) ป้องกันมิให้อาหารเคล่ือนเลยกระเพาะอาหารขณะย่อย กระเพาะอาหารมีกล้ามเนือ้หนา

แข็งแรงมาก และยืดหยุน่ขยายขนาดบรรจไุด้ถึง 1000-2000 ลกูบาศก์เซนตเิมตร  

 

 

 
 

กระเพาะอาหารชว่ยคลกุเคล้าอาหารโดยการหดตวัและคลายตวั นอกจากนีย้งัมีสภาพเป็นกรด 

โดยมกัจะมีคา่ pH ประมาณ 1-4 ดงันัน้ แบคทีเรียทัว่ไปไม่สามารถอาศยัอยู่ในนีไ้ด้ กระเพาะอาหารมี

การสร้างเอนไซม์เพ่ือช่วยในการย่อยอาหารสารคดัหลัง่จากกระเพาะอาหาร (Gastric juice) มี 4 ชนิด  

มีเซลล์ผลิตนํา้เมือกชว่ยในการหลอ่ล่ืนและเคลือบผนงัชัน้ในของกระเพาะอาหารไมใ่ห้ถกูย่อย 
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 มีเซลล์ผลิตกรดไฮโดรคลอริก (HCl) ทําให้เอนไซม์สําหรับย่อยโปรตีนอยู่ในสภาพพร้อม

ทํางาน ซึง่เอนไซม์ท่ียอ่ยโปรตีน ได้แก่ 

 

สารคัดหล่ัง 

จากกระเพาะ

 

HCl 

นํา้ย่อย 

ฮอร์โมน gastrin 

เมือก 

 แล้วถ้าแบบนีก้ระเพาะอาหารของน้องๆ จะไมพ่งัไป

หมดก่อนหรือ? 

 

 

ไมพ่งัอยา่งแนน่อน เพราะร่างกายจะมีกระบวนการป้องกนัของมนัเองด้วย

การผลิตเอนไซม์ยอ่ยอยูใ่นรูปแบบท่ียงัทํางานไมไ่ด้หรือเรียกวา่ 

Proenzyme จะทํางานก็ตอ่เม่ือเจอกรด HCl มาเปล่ียนรูปของเอนไซม์ อีก

ประการหนึง่ก็คือ กระเพาะอาหารจะสร้างเซลล์มาทดแทนบอ่ยมากๆ 
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เอนไซม์เพปซิน (Pepsin) ทําหน้าท่ีย่อยโปรตีนให้มีขนาดเล็กลงจนเป็นโปรตีนสายสัน้ๆ ท่ี

เรียกวา่ เพปไทด์ (Peptide) 

เอนไซม์เรนนิน (Rennin) สําหรับยอ่ยโปรตีนในนมให้มีลกัษณะเป็นลิ่มๆ  

การดดูซึมสารท่ีกระเพาะอาหารโดยสารท่ีละลายในไขมนัได้ดี เช่น แอลกอฮอล์สามารถดดูซึม

ได้ถึงร้อยละ 30 – 40 ของแอลกอฮอล์ท่ีด่ืมเข้าไป ยาบางชนิด สว่นสารอาหารดดูซมึได้น้อยมาก 

มีการย่อยเฉพาะโปรตีน ไมมี่การยอ่ยไขมนัและคาร์โบไฮเดรต 
 

เพอรสิสตลัซิล Peristalsis  ที�กระเพาะอาหาร
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แผลในกระเพาะอาหาร 

กระเพาะอาหารจะขบันํา้เมือกท่ีขบัออกมาเคลือบผนงัชัน้ในของกระเพาะอาหาร ก็ถกูทําลาย

ได้แต่จะมีการสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนได้ทันทีเซลล์ถูกทําลายมากกว่าปกติ การหลั่งเพปซินและกรด

ไฮโดรคลอริก แตไ่ม่มีอาหารอยู่ในกระเพาะอาหารจะทําให้ถกูทําลายจนเป็นแผลในกระเพาะอาหารได้ 

การมีกรดในกระเพาะอาหารมากเกินปกติมีสาเหต ุเช่น การรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา รับประทาน

อาหารรสเผ็ดจดั การกินยาแก้ปวดท้องเม่ือท้องว่าง การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ และคาเฟอีน 

นอกจากนีส้ขุภาพจิตก็มีความสําคญัมาก เช่น การมีอารมณ์เครียด วิตกกงัวล ขาดการพกัผ่อน ก็เป็น

ปัจจยัทําให้มีการหลัง่กรดออกมาในกระเพาะอาหารมาก อาหารอยู่ในกระเพาะอาหารนาน 30 นาที - 3 

ชัว่โมง 

 
 

 

 

 

 

 

ถึงแม้วา่จะมีตวัปกคลมุผิวท่ีเป็นเบสแล้วก็ตาม น้องๆ 

ก็อยา่ชะล่าใจไปต้องทานอาหารให้ตรงเวลากบัท่ี

นํา้ยอ่ยจะออกมา เพ่ือไมทํ่าร้ายท้องให้เกิดความปวด

แสบ ทรมาน 
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ใบความรู้ระบบย่อยอาหาร 

เร่ือง ลาํไส้เล็ก 
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 ลาํไส้เล็ก (Small Intestine) เป็นสว่นท่ียาวท่ีสดุของทางเดนิอาหาร  มีความยาวประมาณ 7-

8 เมตร รับอาหารตอ่จากกระเพาะอาหารเป็นบริเวณท่ีมีการย่อยและการดูดซึมมากท่ีสุด ลําไส้เล็ก

แบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ  

1.  ส่วนต้น (Duodenum) ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร มีรูปร่างเหมือนตวัยูคลุมอยู่รอบๆ

บริเวณสว่นหวัของตบัออ่น (Pancreas) ภายในดโูอดีนมัมีตอ่มสร้างนํา้ยอ่ยและเป็นตําแหน่งท่ีของเหลว

จากตบัออ่นและนํา้ดีจากตบัมาเปิดเข้า จึงเป็นตาํแหน่งท่ีมีการย่อยเกิดขึน้มากท่ีสุด 

2.  สว่นกลาง (Jejunum) ยาวประมาณ 2 ใน 6 ของลําไส้เล็กหรือประมาณ 2-3 เมตร 

3.  ส่วนปลาย (Ileum) มีความยาว 2-4 เมตร ลําไส้เล็กส่วนปลายนีจ้ะเปิดติดตอ่กบัลําไส้ใหญ่

สว่น Cecum ตรงนีจ้ะมีลิน้ เรียกว่า Ileocecal valve เพ่ือกนัไม่ให้อาหารในลําไส้ใหญ่ไหลย้อยกลบัเข้า

สูลํ่าไส้เล็กอีก 

ผนงัด้านในของลําไส้เล็กจะมีส่วนท่ีย่ืนออกมาจํานวนมาก เรียกว่า วิลไล (villi) ภายในวิลไลมี

เส้นเลือดฝอยและนํา้เหลืองชว่ยดดูซมึอาหารท่ีมีโมเลกลุขนาดเล็กเข้าสูเ่ซลล์ การย่อยอาหารท่ีลําไส้เล็ก

เป็นขัน้ตอนสุดท้าย ซึง่ต้องอาศยัเอนไซม์จากลําไส้เล็กเองและจากตบัอ่อน ในการย่อยอาหารประเภท

แป้ง ไขมนั และโปรตีน นอกจากนีย้งัมีนํา้ดี ซึ่งสร้างโดยตบัและสะสมไว้ในถงุนํา้ดี อาหารท่ีย่อยแล้วซึม

เข้าไปเลีย้งส่วนต่างๆ ของร่างกาย ท่ีเหลือจากการถกูดดูซึมจะเคล่ือนท่ีลงสู่ลําไส้ใหญ่เพ่ือออกจาก

ร่างกายเป็นอจุจาระตอ่ไป  

ลาํไสเ้ล็ก  small intestine

ส่วนต้น

ย่อยมากสุด

ส่วนกลาง

ดูดซมึมากสุด

ส่วนท้าย

เพอรสิสตลัซิล Peristalsis 

 

 มีการผลิตนํา้ยอ่ยหลายชนิด ได้แก่ 

 เอนไซม์ย่อยคาร์โบไฮเดรต ได้แก่  เอนไซม์มอลเทส  (Maltase)  ซูเครส  (Sucrase)   และ 

แลกเทส (Lactase) เป็นเอนไซม์ท่ียอ่ยนํา้ตาลโมเลกลุคูใ่ห้เป็นนํา้ตาลโมเลกลุเด่ียว 

 เอนไซม์ย่อยโปรตีน ได้แก่ เอนไซม์อะมิโนเพปทิเดส (Aminopeptidase) ท่ีย่อยโปรตีนสาย

สัน้ให้เป็นกรดอะมิโน 
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 เอนไซม์ย่อยไขมัน ได้แก่ ลิเพส (Lipase) ย่อยหยดไขมนัขนาดเล็กหรือไขมนัท่ีแตกตวัให้

เป็นกรดไขมนั (fatty acid) และกลีเซอรอล (Glycerol) 

 

 
 

การดดูซึมอาหาร

กล้ามเนือ้

วิลไล

เซลล์เยื่อบุ

ท่อนํา้เหลอืง

หลอดเลือด

วิลไล
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ใบความรู้ระบบย่อยอาหาร 

เร่ือง ตับอ่อน 
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ตับอ่อน ทําหน้าท่ีสําคญัเก่ียวข้องกับการผลิตเอนไซม์ไว้ย่อยอาหาร โดยหล่ังนํา้ย่อยเข้า

ไปในลําไส้เล็ก  ผ่านทางท่อตับอ่อน  นํ า้ย่อยจัดเป็นเอนไซม์ท่ีย่อยสลายไขมัน  โปรตีน  และ

คาร์โบไฮเดรตในอาหาร โดยปกตินํา้ย่อยท่ีสร้างจากตบัอ่อนจะยงัไม่ออกฤทธ์ิ จนกระทัง่เม่ือถกูหลัง่เข้า

สูลํ่าไส้เล็กส่วนดูโอดนัิม จงึจะเร่ิมทําหน้าท่ียอ่ยสารอาหารไขมนั โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต  

ตบัออ่นทําหน้าท่ี สร้างฮอร์โมนอินสลุิน และกลคูากอน โดยเม่ือสงัเคราะห์อินสลุินและ 

กลูคากอนแล้ว ก็จะหลัง่เข้าไปในกระแสเลือดทนัที ฮอร์โมนทัง้สองทําหน้าท่ีควบคมุระดบันํา้ตาลใน

กระแสเลือด ถ้าผิดปกตทํิาให้เกิดโรคเบาหวาน 

  นํา้ย่อยของตับอ่อน เป็นเอนไซม์ท่ีสร้างมาจากตบัอ่อน มีสภาพเป็นเบสช่วยปรับสภาพ pH 

ในลําไส้เล็กให้เหมาะสมกบัการทํางานของเอนไซม์ ประกอบด้วย 

1.  โซเดียมไบคาร์บอเนต ซึง่มีสมบตัเิป็นเบส เหมาะสมท่ีจะทําให้ลําไส้เล็กมีสภาวะเป็นเบส 

ช่วยให้เอนไซม์ต่างๆทํางานได้ ยกเว้น เปปซินจากกระเพาะอาหาร จะหมดประสิทธิภาพในขณะท่ี

อาหารผา่นกระเพาะอาหารจะมีสภาวะเป็นกรด 

2.  อะไมเลส ทําหน้าท่ียอ่ยแป้ง และมอลโทส 

3.  ไลเปส ทําหน้าท่ียอ่ยไขมนั  

4.  ทริปซิโนเจน ในสภาวะท่ีเป็นเอนไซม์ท่ียงัยอ่ยอาหารไมไ่ด้ แตเ่ม่ือผา่นถึงลําไส้เล็กตอนต้น 

จะเปล่ียนสภาพเป็นทริปซิน โดยอาศยัเอนไซม์เอนเทอโรไคเนสจากผนงัลําไส้เล็ก เอนไซม์ทริปซินทํา

หน้าท่ียอ่ยโปรตีนและโพลีเปปไทด์ 

5.  คาร์บอกซีเปปตเิดส ทําหน้าท่ียอ่ยเปปไทด์ให้เป็นกรดอะมิโน 

 

 

 

 มีต่ออีกนิดนะคะ 
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ตบัและตบัอ่อน

ถุงนํา้ดี

ดโูอดนัีม

ตบัอ่อน

ท่อตับอ่อน

ตบั

Duodenum
ลําไส้เล็กสว่นต้น

โรคดีซ่าน

 

 

 
 

 

 

 
 

ทาํได้อยู่แล้วค่ะ..... 
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ใบความรู้ระบบย่อยอาหาร 

เร่ือง ตับ 
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ตับ ทําหน้าท่ีผลิตนํา้ดี (Bile) แล้วส่งไปเก็บไว้ท่ีถงุนํา้ดี จากถงุนํา้ดีจะมีท่อนํา้ดีเปิดเข้าสู่ลําไส้

เล็กตอนต้น (Duodenum)  โดยนํา้ดีจะมีส่วนประกอบท่ีสําคญั คือ เกลือนํา้ดี (Bile Salt) ซึ่งช่วยให้

ไขมนัขนาดใหญ่แตกตวัเป็นมดัเล็กๆ 

นํา้ดีไม่ใช่เอนไซม์ เพราะไม่ใช่สารประกอบประเภทโปรตีน นํา้ดีจะทําหน้าท่ีย่อยโมเลกลุของ

ไขมนัให้มีขนาดเล็กลงหลงัจากนัน้นํา้ย่อยจากตบัอ่อนจะย่อยต่อทําให้ได้อนุภาคท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถ

แพร่เข้าสูเ่ซลล์ได้  

ดงันัน้นํา้ดี ถือได้วา่เป็นการยอ่ยเชิงกล เปรียบได้กบัการย่อยโดยใช้ฟันของช่องปาก เพราะนํา้ดี

จะทําให้ไขมนัแตกเป็นโมเลกลุให้เล็กลง แล้วอาศยัเอนไซม์จากตบัออ่นในการย่อยเชิงเคมีตอ่ไป 

 

 
 

ตับ 
ตับ 

ถุงนํา้ดี 
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นํา้ดี (bile) เป็นของเหลวสีเหลืองหรือเขียว มีรสขม หลัง่ออกมาจากเซลล์ตบั นํา้ดีจะถกูเก็บไว้

ท่ีถงุนํา้ดี ในระหว่างมือ้อาหารและเม่ือมีการรับประทานอาหาร นํา้ดีจะถกูปล่อยออกมาเข้าสูลํ่าไส้เล็ก

สว่นต้น (duodenum) ซึง่นํา้ดีจะไปทําหน้าท่ีชว่ยให้ไขมนัแตกเป็นโมเลกลุเล็กๆและสง่ให้ไลเพสในลําไส้

เล็กยอ่ยตอ่ไป   นํา้ดีไมใ่ชเ่อนไซม์ เพราะไมใ่ชส่ารท่ีเป็นโปรตีน  จงึไมมี่การยอ่ยเชิงเคมี  แตมี่การย่อย

เชิงกลคือทําให้โมเลกลุของไขมนัเล็กลงหรือแตกตวัออกเป็นหยดนํา้มนัเล็กๆ จากนัน้จงึสง่ไปให้ลําไส้

เล็กยอ่ย 

นํา้ดีประกอบด้วยสารตา่งๆ ซึง่สงัเคราะห์มาจากเซลล์ตบั เชน่ 

• นํา้ 

• คอเลสเตอรอล 

• ฟอสโฟลิพิด (Phospholipids) (สว่นใหญ่จะเป็นเลซิตนิ) 

• บลิิน (Bilin) หรือรงควตัถนํุา้ดี (บลิิรูบนิไดกลโูคโรไนด์ (bilirubin diglucoronoide)) 

• เกลือนํา้ดี (โซเดียมไกลโคโคเลตและโซเดียมทอโรโคเลต) 

• ไบคาร์บอเนตไอออน 

• เกลือนํา้ดีคือโซเดียมไกลโคโคเลต (sodium glycocholate) และโซเดียมทอโรโคเลต (sodium 

taurocholate) ถกูสร้างขึน้มาจากคอเลสเตอรอลโดยตบั  

 

 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%94%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
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ใบความรู้ระบบย่อยอาหาร 

เร่ือง ลาํไส้ใหญ่ 
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 ลําไส้ใหญ่ (Large Intestine) เป็นท่ีรวมของกากอาหาร ซึ่งมีการขบัเหมือกออกมาหล่อล่ืน 

ชว่ยในการเคล่ือนท่ีของกากอาหาร ท่ีผนงัด้านในลําไส้ใหญ่มีเซลล์ท่ีสามารถดดูนํา้ แร่ธาต ุวิตามิน และ

กลโูคสจากกากอาหารเข้ากระแสเลือด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนํา้ มีแบคทีเรียพวก Escherichia coli ท่ีช่วย

ย่อยสลายกากอาหารและยงัสงัเคราะห์วิตามินเค วิตามินบี 12 กรดโฟลิก ซึ่งดดูซึมไปใช้ในร่างกายได้ 

นอกจากนีย้งัมีแก๊สมีเทนท่ีเกิดจากกระบวนการย่อยสลายของงแบคทีเรีย ซึ่งบางครัง้ถกูขบัออกมาเป็น

ภายลม ก้อนกากอาหารจะผ่านไปถึงไส้ตรง ท้ายสุดของไส้ตรงเป็นกล้ามเนือ้หูรูดแข็งแรงมาก มี

ลกัษณะเป็นวงรอบปากทวารหนกั ทําหน้าท่ีบีบตวัในการขบัถ่าย และผนงัภายในลําไส้ใหญ่จะขบัเมือก

ออกมาหลอ่ล่ืนก้อนอาหาร 

 ไส้ติ่ง (Appendix) เป็นส่วนเล็กๆ ปลายตนั อยู่บริเวณส่วนต้นของลําไส้ใหญ่ ไม่ได้ทําหน้าท่ี

อะไร แตอ่าจจะเกิดการอกัเสบจนต้องผา่ตดัทิง้ไป สาเหตกุารอกัเสบอาจเกิดจากอาหารผ่านช่องเปิดลง

ไปหรือหลอดเลือดท่ีไปเลีย้งไส้ติง่เกิดการอดุตนั 

ลาํไสใ้หญ่  large intestine

Caecum
ลาํไส้ใหญ่ตอนต้น

Appendix
ไส้ติ่ง

Colon
ลาํไส้ใหญ่ตอนกลาง

Rectum
ลาํไส้ใหญ่ตอนปลาย

ดดูซึมนํ�ามากที�สดุ

แรธ่าต ุวิตามิน  กลโูคส

 

 ทวารหนัก (Anus) เป็นสว่นสดุท้ายของทางเดนิอาหาร ทําหน้าท่ีขบัถ่ายกากอาหารออกจาก

ร่างกาย 
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สรปุการทํางานของเอนไซมใ์นระบบยอ่ย 
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ใบกจิกรรมสาํหรับผู้เช่ียวชาญ  

เร่ืองช่องปาก คอหอย และหลอดอาหาร 
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ช่ือ.................................................................................................เลขท่ี...............ห้อง ม. 2 /.......... 

 

คาํชีแ้จง   ศกึษาความรู้เร่ือง กระเพาะอาหาร  แล้วตอบคําถามตอ่ไปนี ้

การย่อยอาหาร หมายถึง .............................................................................................................. 

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

แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. ...........................หมายถึง................................................................ 

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

2. ...............................หมายถึง...................................................................................................... 

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

1. หน้าท่ีของช่องปาก คือ ............................................................................................................ 

1.1 ฟัน หน้าท่ี...................................................................เป็นการย่อยประเภท.............................. 

ฟันแบง่ออกเป็น...................ประเภท คือ.........................................................................................  

โครงสร้างของฟันนํา้นม 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างฟันแท้ 

 
 

 

 

 

 

 

    
สูตรฟันแท้ 32 ซ่ี 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

สูตรฟันนํา้นม 20 ซ่ี 
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1.2 ลิน้ หน้าท่ี............................................................................................................................... 

 
 

 

 

 

 
 

 
หลอดอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ต่อมนํา้ลาย หน้าท่ี................................................................ 

ตอ่มนํา้ลาย มี............คู ่คือ........................................................... 

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

อะไมเลส คือ................................................................................ 

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

เป็นการยอ่ยประเภท..................................................................... 

 

2. คอหอย ทําหน้าท่ี.......................................................................................................................... 

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

3. หลอดอาหาร เป็นการย่อยประเภท..........................ท่ีเรียกว่า......................................................... 

คือ.................................................................................................................................................... 
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ใบกจิกรรมสาํหรับผู้เช่ียวชาญ  

เร่ือง กระเพาะอาหาร 
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ช่ือ..................................................................................................เลขท่ี............ห้อง ม. 2 /............ 
 

คาํชีแ้จง   ศกึษาความรู้เร่ือง กระเพาะอาหาร  แล้วตอบคําถามตอ่ไปนี ้

หน้าท่ีของกระเพาะอาหาร 

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

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

โครงสร้าง 

 

กระบวนการย่อยอาหาร  ย่อยสารอาหารประเภท...........................................เท่านัน้ 

 

 

แผลในกระเพาะเกิดขึน้ได้อย่างไรและเกิดจากสาเหตุใด

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

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

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

 

 

 

 

Pepsin 

Renin 
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ใบกจิกรรมสาํหรับผู้เช่ียวชาญ  

เร่ืองลาํไส้เล็ก 
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ช่ือ.............................................................................................เลขท่ี................ห้อง ม. 2 /............. 

คาํชีแ้จง   ศกึษาความรู้เร่ือง ลําไส้เล็ก  แล้วตอบคําถามตอ่ไปนี ้

หน้าท่ีของลาํไส้เล็ก ..................................................................................................................... 

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

โครงสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าท่ีของวิลไล คือ

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

การสร้างนํา้ยอ่ยท่ีลําไส้เล็ก (ยอ่ยอาหารประเภท..............................................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trypsin   

Maltase 
 

  กลูโคส 

Sucrase 

 

  กลูโคส 

Lactase 
 

 

  Lipase 

 

กลูโคส 
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ใบกจิกรรมสาํหรับผู้เช่ียวชาญ  

เร่ืองตับอ่อน 
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ช่ือ............................................................................................เลขท่ี..............ห้อง ม. 2 /................ 
 

คาํชีแ้จง   ศกึษาความรู้เร่ือง ตบัออ่น แล้วตอบคําถามตอ่ไปนี ้

หน้าท่ีของตับอ่อน........................................................................................................................ 

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

โครงสร้าง 

 

 

 

 

 
 

 

ตบัออ่นทําหน้าท่ีสร้างเอนไซม์สง่ไปยงั.............................................................................................. 

นํา้ยอ่ยท่ีสร้าง 

 

 

 

 

ฮอร์โมนอินซูลิน มีหน้าท่ีคือ............................................................................................................. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แป้ง  

 ไขมัน   

 โปรตีน  
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ใบกจิกรรมสาํหรับผู้เช่ียวชาญ  

เร่ืองตับ 
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ช่ือ...................................................................................................เลขท่ี.............ห้อง ม. 2 /.......... 
 

คาํชีแ้จง   ศกึษาความรู้เร่ือง ตบั แล้วตอบคําถามตอ่ไปนี ้

หน้าท่ีของตับ................................................................................................................................ 

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

โครงสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะและคณุสมบตัขิองนํา้ดี

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

อธิบายการย่อยเชิงกลของนํา้ดี 

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

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

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

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

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

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

.............................................................................. 
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ใบกจิกรรมสาํหรับผู้เช่ียวชาญ  

เร่ืองลาํไส้ใหญ่ 
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ช่ือ.................................................................................................เลขท่ี...........ห้อง ม. 2 /.............. 
 

คาํชีแ้จง   ศกึษาความรู้เร่ือง ลําไส้ใหญ่  แล้วตอบคําถามตอ่ไปนี ้

หน้าท่ีของลาํไส้ใหญ่.................................................................................................................... 

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

โครงสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

สารท่ีลําไส้ใหญ่ดดูซมึกลบัมีสารใดบ้างคือ........................................................................................ 

ไส้ติง่แตกเกิดจากสาเหตใุด.............................................................................................................. 

สรุปการทํางานของเอนไซม์ในระบบย่อย 

ทางเดนิอาหาร การย่อยคาร์โบไฮเดรต การย่อยโปรตีน การย่อยไขมนั 

ชอ่งปาก 

 

 

 

 

  

กระเพาะอาหาร 

 

 

 

 

  

ลําไส้เล็ก 
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บันทกึการเรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ 
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166 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบกจิกรรมกลุ่ม เร่ือง ระบบย่อยอาหาร 
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1.  จงอธิบายการย่อยเชิงกลและเชิงเคมี (การย่อยสารอาหารโดยเอนไซม์) ในกระเพาะอาหาร   

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

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

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

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

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

2.  แผลในกระเพาะอาหารเกิดจากสาเหตุใด  จงอธิบาย 

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

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

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

3.  จงอธิบายการย่อยเชิงกลและเชิงเคมี (การย่อยสารอาหารโดยเอนไซม์) ในลาํไส้เล็ก   

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

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

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

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

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

4.  จงอธิบายวิธีการดูดซึมสารอาหารในลาํไส้เล็ก 

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

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

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

5.  จงอธิบายการย่อยเชิงกลของนํา้ดี และถ้าร่างกายของคนเราไม่มีนํา้ดี  การย่อยสารอาหาร

จะเป็นอย่างไร 

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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6.  จงอธิบายว่าตับอ่อนสามารถสร้างเอนไซม์เพ่ือย่อยสารอาหารชนิดใดได้บ้าง 

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

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

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

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

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

7.  “ภาวะท่ีร่างกายมีระดับนํา้ตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ถ้าเป็นอยู่เวลานานจะเกิดโรคแทรก

ซ้อนต่ออวัยวะต่างๆ เช่น ตา ไต และระบบประสาท”  จากข้อความดังกล่าว หมายถึงโรคใด 

และสาเหตุท่ีเกิดอาการดังกล่าวคืออะไร 

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

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

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

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

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

8.  จงเตมิคาํลงในช่องว่างเพ่ือสรุปการทาํงานของเอนไซม์ในระบบย่อย 

 

ทางเดนิอาหาร การย่อยคาร์โบไฮเดรต การย่อยโปรตีน การย่อยไขมัน 

ช่องปาก 

 

 

 

  

กระเพาะอาหาร 

 

 

 

  

 

 

ลาํไส้เล็ก 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2558 
 

เร่ือง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์               จาํนวน  40 ข้อ        เวลา   60  นาที 
 

คาํชีแ้จง  

1.  แบบทดสอบฉบบันีว้ดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เร่ือง  ระบบตา่งๆ  ใน 

     ร่างกายมนษุย์ 

2.  ลกัษณะของแบบทดสอบเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จํานวน 40 ข้อ เวลา 60 นาที   

3.  ให้เขียนช่ือ – นามสกลุ ชัน้ เลขท่ี รหสัประจําตวั วิชาท่ีสอบด้วยปากกาในกระดาษคําตอบ  

4.  ให้เลือกคําตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงคําตอบเดียว จากตวัเลือก โดยเลือก ข้อ , ,   หรือ    

      เลือกได้คําตอบใดให้ระบายลงในกระดาษคอมพิวเตอร์ท่ีแจกให้ โดยใช้ดนิสอ 2B 

5.  ห้ามขีดเขียน หรือทําเคร่ืองหมายใดๆ ลงในแบบทดสอบ 
 

1.  การยอ่ยอาหารในข้อใดให้ความหมายชดัเจนและถกูต้องท่ีสดุ 

      การแปรสภาพอาหารโดยใช้เอนไซม์ในอวยัวะตา่งๆ 

      การแปรสภาพอาหารโดยใช้ฟันบดเคีย้วอาหารให้มีขนาดเล็กลง 

      การเปล่ียนสารอาหารให้มีขนาดอนภุาคเล็กลงจนสามารถแพร่ผา่นเย่ือหุ้มเซลล์ได้ 

      การเปล่ียนสารอาหารขนาดอนภุาคใหญ่ให้กลายเป็นสารอาหารท่ีมีขนาดอนภุาคเล็กลง 

 

2.  อวยัวะสว่นใดของทางเดินอาหารท่ีไมมี่การสร้างนํา้ย่อย 

       ปากและกระเพาะอาหาร                            ลําไส้เล็กและลําไส้ใหญ่ 

       หลอดอาหารและลําไส้เล็ก                         หลอดอาหารและลําไส้ใหญ่ 

 

3.  ข้อใดไมใ่ชส่ว่นประกอบในทางเดนิอาหาร  แตมี่สว่นสําคญัตอ่ระบบการย่อยอาหาร 

         ตบั , ถงุนํา้ดี , ไส้ติ่ง                         ตบัอ่อน , ตบั , นํา้ดี 

         ไส้ติง่ , ตอ่มนํา้ลาย , ตบั                  ตอ่มนํา้ลาย , ตบัอ่อน , ลําไส้ใหญ่ 

 

4.  เม่ือกินขนมชัน้เข้าไป ขนมชัน้จะไมพ่บการยอ่ยท่ีบริเวณใดและร่างกายจะยอ่ยขนมชัน้เสร็จสมบรูณ์   

     ท่ีบริเวณใดตามลําดบั 

      ปาก, กระเพาะหาร                      กระเพาะอาหาร, ลําไส้เล็ก 

      ลําไส้เล็ก, กระเพาะอาหาร              ปาก, ลําไส้เล็ก 
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5.  สมการใดแสดงการย่อยในปากได้ถกูต้อง 

       โปรตีน   เอนไซม์ไทยาลนิ  กรดอะมิโน       

       แป้ง    เอนไซม์อะไมเลส  นํา้ตาลมอลโตส 

       ไขมนั  เอนไซม์ไลเปส  ไขมนัขนาดเล็ก      

       นํา้ตาลทราย  เอนไซม์อะไมเลส  นํา้ตาลกลโูคส 

 

6.  ไขมนั                     ไขมนัแตกตวั                      สาร ก  + สาร ข  จากแผนภาพข้อใดถกูต้อง 

        สาร X สร้างจากตบัออ่น 

        เอนไซม์ A คือ เอนไซม์อะมิโนเพปทิเดส 

        สาร ก คือ กลีเซอรอล และสาร ข คือ กรดอะมิโน 

        ปฏิกิริยาในแผนภาพเกิดขึน้บริเวณลําไส้เล็ก 

 

 

 

 

     จากข้อมลูกระบวนการย่อยอาหาร จงตอบคําถามข้อ 7 

 

กระบวนการท่ี สมการการยอ่ยอาหาร 

1 

 

ไขมนั + นํา้                                   กลีเชอรอล + กรดไขมนั 

 

2 

 

ไขมนั + นํา้                                     กลีเชอรอล + กรดไขมนั 

3 

 

ไขมนั + นํา้                                กลีเชอรอล + กรดไขมนั 

4 

 

ไขมนั + นํา้                                      กลีเชอรอล + กรดไขมนั 

 

 

 

สาร X เอนไซม์ A 

ลเิพส 

pH 5.0 

ลเิพส + กลเีซอรอล 

pH 5.0 

ลเิพส 

pH 8.5 

ลเิพส+เกลอืนํา้ด ี

pH 5.0 
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7.  ถ้าเดก็ชายอาร์มสรุปวา่กระบวนการย่อยอาหารกระบวนการท่ี 2 เกิดการย่อยไขมนัได้ดีท่ีสดุ  

     นกัเรียนเห็นด้วยกบัเด็กชายอาร์มหรือไม ่เพราะเหตใุด 

         เห็นด้วย เพราะ สภาพในการย่อยไขมนัท่ีเหมาะสมคือสภาพท่ีเป็นกรดอ่อน และมีเกลือนํา้ดี 

              เพ่ือชว่ยในแตกตวัของไขมนั 

         เห็นด้วย เพราะในสภาพการยอ่ยของไขมนัท่ีเหมาะสมกบัสภาพท่ีเป็นกรดอ่อน และมีเกลือ  

              นํา้ดีเพ่ือชว่ยในการปรับสภาพให้เป็นกรดอ่อน 

         ไมเ่ห็นด้วย เพราะสภาพในการย่อยไขมนัท่ีเหมาะสมคือสภาพท่ีเป็นเบสออ่น และมีเกลือนํา้ดี 

              เพ่ือชว่ยในการแตกตวัของไขมนั 

         ไมเ่ห็นด้วย เพราะสภาพในการย่อยไขมนัท่ีเหมาะสมคือสภาพท่ีเป็นเบสออ่น และมีเกลือนํา้ดี  

              เพ่ือชว่ยในการปรับสภาพให้เป็นเบสอ่อน 

 

8.  ถ้านกัเรียนมีญาต ิ2 คน ซึง่เข้าโรงพยาบาลมาใหม่ๆ  จากการวินิจฉยัของแพทย์พบวา่ 

     คนไข้คนท่ี 1 เป็นโรคกระเพาะอาหาร 

     คนไข้คนท่ี 2 ถกูตดัถงุนํา้ดีออก 

     นกัเรียนจะแนะนําให้ญาตขิองนกัเรียนงดรับประทานอาหารในข้อใดตอ่ไปนี ้ 
 

 คนไข้คนท่ี 1 คนไข้คนท่ี 2 

 ขนมปังทาเนย หมทูอดสามชัน้ 

 ต้มยํากระดกูหม ู หมทูอดสามชัน้ 

 หมทูอดสามชัน้ ต้มยํากระดกูหม ู

 ต้มยํากระดกูหม ู ปลาทนูึง่ 
 

9.  นกัเรียนควรปฏิบตัติวัอย่างไรเม่ือพบวา่ตนเองป่วยเป็นโรคกรดไหลย้อน 

         เข้านอนตัง้แตเ่วลา 21:00น. เป็นประจําทกุวนั 

         รับประทานอาหารให้อ่ิมท้อง เพ่ือไมใ่ห้กรดกดักระเพาะ 

         รับประทานยาธาตนํุา้ขาวเพ่ือบรรเทาอาการกรดไหลย้อน 

        หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารก่อนนอนอยา่งน้อย 3 ชัว่โมง 

 

10.   เลือดดําสามารถเปล่ียนเป็นเลือดแดงได้เม่ือผา่นอวยัวะใด 

          ไต       ปอด 

          หวัใจห้องบนซ้าย      หวัใจห้องลา่งซ้าย 
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11.  ลิน้หวัใจของคนเรามีไว้สําหรับ 

         กัน้เลือดแดงไมใ่ห้ปนเลือดดํา    กัน้ห้องขวาออกจากห้องซ้าย 

        กัน้มิให้เลือดไหลย้อนกลบั    สบูฉีดโลหิตไปเลีย้งร่างกาย 

 

12.  เลือดท่ีอยูใ่นเส้นเลือดใดตอ่ไปนีมี้ ปริมาณออกซิเจนสงูท่ีสดุ 

         เส้นเลือดทกุเส้นท่ีเข้าสูห่วัใจ     เส้นเลือดทกุเส้นท่ีออกจากหวัใจ 

         เส้นเลือดท่ีเข้าสูห่วัใจห้องบนขวา   เส้นเลือดท่ีออกจากหวัใจห้องลา่งซ้าย 

 

13.  ทําไมหลอดเลือดแดงท่ีออกจากหวัใจต้องมีแรงดนัเลือดสงูสดุ 

         เพราะเป็นหลอดเลือดท่ีมีผนงัหนาท่ีสดุ 

         เพราะหลอดเลือดแดงมีปริมาณออกซิเจนสงู 

         เพราะเป็นหลอดเลือดท่ีต้องรับเลือดจากส่วนตา่งๆของร่างกาย  

         เพราะเป็นหลอดเลือดท่ีจะต้องสบูฉีดเลือดไปเลีย้งสว่นตา่งๆ ของร่างกาย 

 

14. ข้อใดกล่าวไมถ่กูต้องเก่ียวกบัหลอดเลือดเวน 

        นําเลือดจากส่วนตา่งๆ ของร่างกายกลบัเข้าสูห่วัใจ 

        เลือดท่ีอยูภ่ายในหลอดเลือดเวนจะมีความดนัต่ําวา่หลอดเลือดอาร์เทอร่ี 

        เป็นหลอดเลือดท่ีมีผนงัหนากวา่หลอดเลือดอาร์เทอร่ีและหลอดเลือดฝอย 

        เลือดท่ีอยูใ่นหลอดเลือดเวนจะเป็นเลือดดํายกเว้นหลอดเลือดท่ีออกจากปอดมายงัหวัใจ 

 

15.  จากสิ่งท่ีกําหนดให้ วงจรการหมนุเวียนเลือดในคนตรงกบัข้อใด 

       A = เอเตรียมซ้าย B = เอเตรียมขวา C = เวนตริเคลิซ้าย   

       D = เวนตเิคลิขวา E = ปอด  F = สว่นตา่งๆ ของร่างกาย 

 

             
 

 
    

            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

B D F 

A C E 

A C F 

D B E 

B D E 

A C F 

A C E 

B D F 
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16.  120/80  มิลลิเมตรปรอท  หมายถึงข้อใด 

         120 คือ คา่ความดนัเลือดขณะหวัใจคลายตวัให้เลือดออกจากหวัใจ 

              80 คือ คา่ความดนัเลือดขณะหวัใจบีบตวัเพ่ือรับเลือดเข้าสู่หวัใจ 

         120 คือ คา่ความดนัเลือดขณะหวัใจคลายตวัให้เลือดเข้าสู่หวัใจ 

              80 คือ คา่ความดนัเลือดขณะหวัใจบีบตวัเพ่ือรับเลือดเข้าสู่หวัใจ 

         120 คือ คา่ความดนัเลือดขณะหวัใจบีบตวัเพ่ือดนัเลือดให้เข้าสู่หวัใจ 

               80 คือ คา่ความดนัเลือดขณะหวัใจคลายตวัเพ่ือนําเลือดออกจากหวัใจ 

         120 คือ คา่ความดนัเลือดขณะหวัใจบีบตวัเพ่ือดนัเลือดให้ออกจากหวัใจ 

              80 คือ คา่ความดนัเลือดขณะหวัใจคลายตวัเพ่ือนําเลือดเข้าสูห่วัใจ 

 

17.  มะลิอาย ุ8 ขวบ กบัคณุยายอาย ุ50 ปี ไปตรวจสขุภาพ แพทย์จะวดัความดนัโลหิตท่ีหลอดเลือดใด 

       และผลการตรวจจะเป็นอยา่งไร 

         หลอดเลือดเวน, ความดนัโลหิตของคณุยายสงูกวา่มะลิ 

         หลอดเลือดเวน, ความดนัโลหิตของคณุยายต่ํากวา่มะลิ 

         หลอดเลือดอาร์เทอรี, ความดนัโลหิตของคณุยายต่ํากวา่มะลิ 

         หลอดเลือดอาร์เทอรี, ความดนัโลหิตของคณุยายสงูกวา่มะลิ 
 

18.  ปัจจบุนัโรคหวัใจเป็นโรคท่ีทําให้คนไทยเสียชีวิตมากเป็นอนัดบัต้นๆ อาจมีลกัษณะหลอดเลือด 

       หวัใจตีบตนั นกัเรียนจะสามารถแนะนําหรือปฏิบตัติวัอยา่งไรให้ไกลจากโรคหวัใจได้ 

          ด่ืมนํา้วนัละ  6 -8 แก้ว  

         งดรับประทานอาหารจําพวกเนือ้สตัว์ 

         เลือกรับประทานอาหารท่ีมีไขมนัน้อย  

         งดออกกําลงักายเพราะจะทําให้หวัใจทํางานหนกั 

 

19.  เม่ือมีการแพร่ระบาดของเชือ้โรค ถ้านกัเรียนต้องการท่ีจะให้ร่างกายสามารถสร้างภมูิคุ้มกนัตอ่เชือ้ 

       โรคท่ีกําลงัแพร่ระบาดได้ นกัเรียนควรเลือกฉีดข้อใดตอ่ไปนี ้

         แอนตบิอดี                               แอนตเิจน 

         วคัซีน                                      เซรุ่ม 
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เซลล์ 20.  อาหาร  +  ออกซิเจน      นํา้ + คาร์บอนไดออกไซด์ + พลงังาน                 

       สมการข้างต้นเก่ียวข้องกบัระบบใดของร่างกายบ้าง 

         ระบบยอ่ยอาหาร ระบบหายใจ  

         ระบบยอ่ยอาหาร ระบบไหลเวียนเลือด 

         ระบบหายใจ     ระบบไหลเวียนเลือด 

         ระบบยอ่ยอาหาร ระบบหายใจ    ระบบไหลเวียนเลือด 

 

21.  สว่นท่ีสําคญัท่ีสดุในการทําหน้าท่ีแลกเปล่ียนก๊าซขณะหายใจ คือสว่นใด 

         จมกู                                                       หลอดลม 

         ถงุลม                                                     แขนงขัว้ปอด 

 

22.  ขณะหายใจเข้าเกิดการเปล่ียนแปลงตามข้อใด 

1)  กล้ามเนือ้กะบงัลมคลายตวั 

2)  กระดกูซ่ีโครงยกตวัขึน้สงู 

3)  ความดนัอากาศภายในช่องอกลดลง 

         1, 2    2, 3     1, 3    1, 2 และ 3 
 

23.  การเปรียบเทียบระหวา่งอปุกรณ์กบัอวยัวะท่ีเก่ียวข้องกบัการหายใจข้อใดไมถ่กูต้อง 

      หลอดแก้วรูปตวั  Y -  ขัว้ปอด               ลกูโป่ง  -  ปอด 

      แผน่ยาง  -  กะบงัลม                           กลอ่งพลาสตกิ  -  กระดกูซ่ีโครง 

 

24.  การท่ีร่างกายกําจดัเหง่ือออกมามีประโยชน์อยา่งไร 

         เพ่ือระบายกลิ่นตวั                                  เพ่ือลดอณุหภมูิของร่างกาย 

         เพ่ือเพิ่มอณุหภมูิของร่างกาย                   เพ่ือความอบอุน่ของร่างกาย 

 

25.  อวยัวะในข้อใดท่ีไมมี่หน้าท่ีเก่ียวกบัการกําจดัของเสียออกจากร่างกาย 

         หวัใจ    ลําไส้ใหญ่    ปอด    ไต 

 

26.  คนท่ีไตทํางานเป็นปกติจะมีปริมาณสารในปัสสาวะมากน้อยตามลําดบัดงันี ้

         ยเูรีย      >     โปรตีน      >    เกลืออนินทรีย์           >     กลโูคส 

         ยเูรีย       >     เกลืออนินทรีย์       >      กลโูคส       >     โปรตีน 

         เกลืออนินทรีย์       >     ยเูรีย        >     กลโูคส       >     โปรตีน 

         เกลืออนินทรีย์       >     ยเูรีย        >      โปรตีน      >     กลโูคส 
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27.  ในแตล่ะวนัร่างกายของคนปกตจํิากดัสารใดออกจากร่างกาย และดดูกลบัสารใดโดยการทํางาน  

       ของไต 

 

 สารท่ีร่างกายกําจดัออก สารท่ีร่างกายดดูกลบั 

 ยเูรีย แอมโมเนีย กลโูคส โปรตีน 

 นํา้ กรดยริูก กลโูคส กรดอะมิโน 

 แอมโมเนีย ไอออนตา่งๆ นํา้ กรดอะมิโน 

 นํา้ ยเูรีย กรดยริูก แอมโมเนีย ไอออนตา่งๆ นํา้ กลโูคส โปรตีน กรดอะมิโน 

 

28.  ชายผู้หนึง่หลงทางกลางทะเลทราย ขาดนํา้ด่ืม จงึด่ืมปัสสาวะตนเองแก้กระหาย จะเกิดอะไรขึน้ใน 

       ชว่งเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากนี ้ 

         ไมมี่การถ่ายปัสสาวะอีกเลย 

         ถ่ายปัสสาวะออกมามีปริมาณเทา่กบัท่ีด่ืมเข้าไป  

         ถ่ายปัสสาวะออกมามีปริมาณมากกวา่ท่ีด่ืมเข้าไป  

         ถ่ายปัสสาวะออกมามีปริมาณน้อยกวา่ท่ีด่ืมเข้าไปและมีปริมาณท่ีเข้มข้นกว่าเดมิ 

 

29.  ถ้านกัเรียนมีข้อสงสยัวา่ไตของนกัเรียนทํางานได้เป็นปกติหรือไม ่นกัเรียนจะมีวิธีการตรวจสอบ 

       อยา่งไรให้ได้ผลดีท่ีสดุและได้ง่ายท่ีสดุ 

         สงัเกตสีของนํา้ปัสสาวะ 

         สงัเกตปริมาณของนํา้ปัสสาวะ        

         ทดสอบโดยการตรวจนํา้ตาลในนํา้ปัสสาวะ 

         จบัดบูริเวณด้านหลงัของชอ่งท้องเหนือระดบัเอว 

 

30.  สมองสว่นใดทําหน้าท่ีเก่ียวกบั  

       ความจํา การตดัสินใจ (A)   การทรงตวั การเดิน (B) การหายใจ หมนุเวียนเลือด(C) 
 

 A B C 

 Medulla oblongata cerebrum cerebellum 

 cerebrum Medulla oblongata cerebellum 

 Medulla oblongata cerebellum cerebrum 

 cerebrum cerebellum Medulla oblongata 
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31.  ให้เหตกุารณ์ตอ่ไปนีป้ระกอบการตอบคําถาม 

 1)  ร้องโอ๊ย ร้อน 

 2)  กระตกุแขนออกจากเตารีด 

 3)  มือคลําแผล 

       ขณะท่ีประพารีดผ้า มือพลาดไปถกูเตารีด ข้อใดแสดงการลําดบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ได้ถกูต้อง 

        1, 3, 2                 1, 2, 3 

        2, 3, 1                 2, 1, 3 

 

32.  ข้อใดคือการแสดงพฤติกรรมของมนษุย์ท่ีตอบสนองตอ่สิ่งเร้าภายใน 

        เม่ือฝุ่ นเข้าตามีพฤติกรรมกะพริบตา  

         เม่ือผู้หญิงใกล้จะเป็นประจําเดือน จะหงดุหงิดง่ายกวา่เดมิ 

        เม่ือได้รับแสงสว่างจ้า จะมีพฤตกิรรมการหร่ีตาเพ่ือลดปริมาณแสงท่ีตาได้รับ 

         เม่ือมีอากาศเย็นคนเราจะเกิดอาการหดเกร็งของกล้ามเนือ้ หรือเรียกวา่ “ขนลกุ” 

 

33.  ข้อใดเปรียบเทียบการทําหน้าท่ีอวยัวะของเพศหญิงและชายไว้ใกล้เคียงกนัมากท่ีสดุ  

         รังไข ่– อณัฑะ      มดลกู -  ตอ่มลกูหมาก 

         ถงุนํา้คร่ํา - ถงุอณัฑะ               ทอ่นําไข ่- หลอดสร้างอสจุิ  

 

34.  เซลล์สืบพนัธุ์ของเพศชายและเพศหญิง มีทัง้สว่นท่ีเหมือนกนั(หมายเลข 1 ) และตา่งกนั    

       (หมายเลข 2,3 )  ข้อใดสรุปถกูต้อง 

 

 

 

   

         1 - มีโครโมโซมเป็น 2n ก่อนปฏิสนธิ 

          2  - มีการสร้าง แม้จะอายมุากถึง 60 ปี 

          3 -  ไมมี่การสร้าง เม่ืออายเุกินกวา่ 40 ปี 

          2 -  มีจํานวนมากกวา่ 3 ประมาณ 100 เทา่ ในการปฏิสนธิแตล่ะครัง้ 

 

35.  ก๊ิกมีประจําเดือนวนัแรกตรงกบัวนัท่ี 9 มิถนุายน ถ้าเธอมีรอบเดือนของการมีประจําเดือน 28 วนั  

       ระยะตกไขจ่ะประมาณวนัท่ีเทา่ไร 

        วนัท่ี 15- 17 มิถนุายน    วนัท่ี 21 - 23 มิถนุายน  

        วนัท่ี 28 - 30 มิถนุายน    วนัท่ี 1 – 6 กรกฎาคม 

เซลล์สืบพนัธุ์

เพศชาย 

 

1 

เซลล์สืบพนัธุ์

เพศหญิง 

 

2 3 
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36.  เซลล์ไขมี่การปฏิสนธิกบัอสจุิท่ีบริเวณใด  หากไมมี่การปฏิสนธิ จะเกิดอะไรขึน้  

         มดลกู      สลายตวัภายใน 24  วนั     ปากมดลกู   สลายตวัภายใน 24 วนั                                    

        รังไข ่       สลายตวัภายใน 24 ชัว่โมง        ปีกมดลกู   สลายตวัภายใน 24 ชัว่โมง 

 

37.  เม่ืออสจุิเข้าไปปฏิสนธิกบัไขแ่ล้ว  อสจุิตวัอ่ืนจะเข้าไปปฏิสนธิอีกไมไ่ด้เพราะเหตใุด 

         เย่ือหุ้มเซลล์ของไขท่ี่มีอสจุิเข้าไปแล้วจะหนาขึน้ 

         นิวเคลียสของไขจ่ะสร้างสารพิษรอบเซลล์ของไข ่

         หนว่ยพนัธุกรรมในไขทํ่าหน้าท่ีป้องกนัไมใ่ห้อสจุิเข้าไปอีก 

         อสจุิท่ีเข้าไปจะสร้างสารรอบ ๆ ไขเ่พ่ือป้องกนัอสจุิตวัอ่ืน 

 

38.  ผลจากการผสมเทียมได้ฝาแฝด 5 คน เป็นชาย 3 คน  หน้าตาและพนัธุกรรมเหมือนกนั เป็นหญิง  

       2 คน หน้าตาและพนัธุกรรมไมเ่หมือนกนัอยากทราบวา่ผลของการผสมเทียมนี ้เกิดขึน้ได้จากข้อใด 

        ไข ่1 เซลล์ ผสมกบัอสจุิ 4 ตวั     ไข ่3 เซลล์ ผสมกบัอสจุิ 3 ตวั 

        ไข ่2 เซลล์ ผสมกบัอสจุิ 3 ตวั     ไข ่4 เซลล์ ผสมกบัอสจุิ 4 ตวั 

 

39.  นางนาวาแตง่งานได้ 1 เดือน เธอยงัไมพ่ร้อมท่ีจะมีลกู ซึง่มีรอบเดือนทกุ 28 วนัถ้าเธอเร่ิมมี 

       ประจําเดือน วนัแรกวนัท่ี 15  กรกฎาคม  2558 เธอสามารถคมุกําเนิดโดยวิธีธรรมชาตไิด้ในชว่งวนั  

       ใด 

        17 – 19  สิงหาคม  2558      21 - 23  กรกฎาคม  2558 

        21 - 23   สิงหาคม  2558     9 - 27  กรกฎาคม  2558 

 

40.  นกัเรียนไมเ่ห็นด้วยกบัการคมุกําเนิดแบบใดตอ่ไปนี ้เพราะเหตใุด  

         ป้องกนัไมใ่ห้ไขส่กุ เพราะ ทําให้ระบบร่างกายทํางานไมส่มบรูณ์ 

         ป้องกนัไมใ่ห้ตวัอ่อนเจริญ เพราะ ทําให้ตวัออ่นออ่นแอและตายในท่ีสดุ 

         ป้องกนัไมใ่ห้ไขท่ี่ผสมแล้วฝังตวั เพราะ เป็นการทําให้ตวัอ่อนไมมี่การพฒันา 

         ป้องกนัไมใ่ห้ไขผ่สมกบั sperm เพราะ เป็นการทําให้ระบบสืบพนัธุ์ไมเ่ป็นไปตามธรรมชาติ 
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แบบวัดการเหน็คุณค่าในตนเอง 

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนวัดนวลนรดศิ 
 

คาํชีแ้จง แบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง ประกอบด้วย 3  ด้าน ได้แก่ 

1.  ด้านการเห็นคณุคา่ในตนเอง   จํานวน    20  ข้อ 

2.  ด้านการยอมรับจากเพ่ือน     จํานวน    20  ข้อ 

3.  ด้านความสําเร็จในงาน    จํานวน    20  ข้อ 

************************************* 
 

 1.  แบบวดัฉบบันีจ้ดัทําขึน้เพ่ือวดัการเห็นคณุคา่ในตนเองของนกัเรียน ซึ่งไม่มีข้อถกูหรือผิด 

เป็นเพียงการแสดงความคดิเห็นของนกัเรียนเทา่นัน้ จงึขอให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามนีต้ามความเป็น

จริง 

 2.  แบบวดัฉบบันีเ้ป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั (Rating Scale) ให้นกัเรียน

พิจารณาว่าแต่ละข้อมีระดับใดตรงกับความรู้สึกหรือการกระทําของนักเรียนมากท่ีสุด แล้วทํา

เคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งท่ีตรงกบัตนเองมากท่ีสดุ โดยในแตล่ะระดบัมีความหมายดงันี ้

 

   5   หมายถึง  ข้อความนัน้ตรงกบัตวันกัเรียนมากท่ีสดุ 

   4   หมายถึง ข้อความนัน้ตรงกบัตวันกัเรียนมาก  

   3   หมายถึง ข้อความนัน้ตรงกบัตวันกัเรียนปานกลาง 

   2   หมายถึง ข้อความนัน้ตรงกบัตวันกัเรียนน้อย 

   1   หมายถึง ข้อความนัน้ตรงกบัตวันกัเรียนน้อยท่ีสดุ 

 

 ************************************* 
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ด้านท่ี 1:  ด้านการเหน็คุณค่าในตัวเอง 

คาํชีแ้จง  ให้นกัเรียนอา่นและพิจารณาข้อความตอ่ไปนีแ้ล้วทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอ่งวา่งทาง  

                ขวามือของแตล่ะข้อความท่ีตรงกบัความเป็นจริงของนกัเรียนมากท่ีสดุ 

ข้อ ข้อคาํถาม 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

1 ฉนัรู้สกึพงึพอใจหลายสิ่งหลายอย่างในตวัของฉนั      

2 
ฉนัสามารถตดัสินใจในการกระทําสิ่งตา่งๆ ได้ด้วยตนเอง

โดยไมรู้่สกึลําบากใจ 

     

3 ทกุสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัฉัน ฉนัสามารถยอมรับได้      

4 
ฉนัต้องให้คนอ่ืนมาคอยบอกหรือแนะนําอยูเ่สมอวา่ฉนั

ต้องทําอะไรบ้าง ตามลําดบัขัน้ตอน 

     

5 
ฉนัมกัตําหนิตนเอง ไมพ่อใจในตนเอง วา่ฉนัทําอะไรก็ไม่

ประสบความสําเร็จ 

     

6 ฉนัรู้สกึภมูิใจกบัสิ่งท่ีตวัเองได้ลงมือทําปฏิบตัิ      

7 ฉนัมีความสขุในสิ่งท่ีฉนัมีและเป็นอยูใ่นปัจจบุนั      

8 ฉนัรู้สกึวา่ตวัเองต่ําต้อย สู้ เพ่ือนไมไ่ด้      

9 ฉนัภมูิใจท่ีฉนัสามารถดแูลและชว่ยเหลือตวัเองได้      

10 ฉนัอิจฉาเพ่ือนท่ีมีฐานะดีมากกวา่ฉนั      

11 ฉนัเป็นท่ีรักใคร่ของผู้ อ่ืนได้ง่าย      

12 ฉนัรู้สกึด้อยเม่ืออยูใ่นกลุม่เพ่ือนในโรงเรียน      

13 ฉนัภมูิใจในผลการเรียนของตวัเอง      

14 ฉนัไมค่อ่ยมัน่ใจในความคิดของตนเอง      

15 ฉนัภมูิใจในผลงานท่ีฉนัสร้างขึน้ทกุครัง้      

16 
ฉนักล้าแสดงความคดิแม้วา่ความคดินัน้จะแตกตา่งจาก

คนสว่นมาก 

     

17 
ฉนัเช่ือวา่ฉนัสามารถท่ีจะเอาชนะอปุสรรคท่ีเกิดขึน้กบั

ตนเองได้ 

     

18 ฉนัมีความสามารถ ทํางานได้หลายอย่างได้ดี      

19 ฉนัสามารถบอกวา่ได้ว่าฉนัเก่งด้านไหนบ้าง      

20 เช่ือมัน่ใจและยอมรับตนเอง เห็นวา่ตนเองมีความสําคญั      
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ด้านท่ี  2: ด้านการยอมรับจากเพ่ือน 

คําชีแ้จง  ให้นักเรียนอ่านและพิจารณาข้อความต่อไปนีแ้ล้วทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างทาง

ขวามือของข้อความท่ีตรงกบัการรับรู้ ความรู้สกึ และพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้กบัตวันกัเรียนมากท่ีสดุ 

 

ข้อ ข้อคาํถาม 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

1 
เพ่ือนเข้ามาพดูคยุกบัฉนัได้ทกุเร่ืองโดยไมมี่ความลบัตอ่ 

กนั 

     

2 
เม่ือต้องทํากิจกรรมกลุม่ เพ่ือนแสดงทา่ทีไมย่อมรับฉนั 

เข้ากลุม่ 

     

3 
เม่ือฉนัขอความชว่ยเหลือจากเพ่ือน เพ่ือนจะเตม็ใจให้ 

ความชว่ยเหลือเสมอ 

     

4 เพ่ือนๆ ยอมรับการตดัสินใจของฉนั      

5 เพ่ือนบอกวา่ฉนัเป็นท่ีพึง่ท่ีดีสําหรับเพ่ือนๆ ได้      

6 เพ่ือนในกลุม่ไมใ่ห้ความไว้วางใจฉนัในการทํางาน      

7 ฉนัรู้สกึวา่เพ่ือนๆ ยอมรับฉันเป็นสมาชิกคนหนึง่      

8 
ฉนัรู้สกึวา่ฉนัมีเสรีภาพในการพดูหรือแสดงความคิดเห็น

ตอ่สมาชิกในกลุม่ได้ 

     

9 
เพ่ือนๆ ช่ืนชน และแสดงความยินดี เชน่ ยิม้ ปรบมือ 

เม่ือฉนัทําสิ่งท่ีดีหรือประสบความสําเร็จ 

     

10 
เพ่ือนในกลุม่มกัพดูคยุแลกเปล่ียนขา่วสาร ความรู้ 

ความคดิเห็นกบัฉัน 

     

11 
เม่ือฉนัไมเ่ข้าใจในเนือ้หาท่ีเรียนเพ่ือนจะคอยสอนหรือ

อธิบายให้ฉนัฟัง 

     

12 
เพ่ือนๆ บอกฉนัวา่รู้สกึสบายใจเม่ือได้ร่วมกลุม่เรียนรู้

และทํางานกบัฉัน 

     

13 เพ่ือนๆ ในกลุม่ยอมรับความสามารถของฉนั      

14 
ฉนัมกัจะได้รับเลือกเป็นตวัแทนของกลุม่ไปแสดง

ความสามารถ 

     

15 ฉนัไมช่อบเรียนหรือทํากิจกรรมร่วมกบัเพ่ือน      
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ด้านท่ี  2: ด้านการยอมรับจากเพ่ือน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ ข้อคาํถาม 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

16 
เวลาจบักลุม่รายงานจะมีเพ่ือนมาขออยู่กลุม่เดียวกบัฉนั

เสมอ 
     

17 เม่ือฉนัอยู่ในกลุม่เพ่ือน ฉนัรู้สกึไมมี่คา่      

18 เม่ือฉนัมีปัญหา เพ่ือนๆ ไมท่อดทิง้ฉนั      

19 ฉนัรู้สกึคบัข้องใจในการทํางานร่วมกบักลุม่เพ่ือน      

20 ฉนัเป็นท่ีรู้จกัของเพ่ือนในกลุ่มวยัเดียวกนั      
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ด้านท่ี 3: ด้านความสาํเร็จในงาน 

 

คาํชีแ้จง ให้นกัเรียนอา่นข้อความตอ่ไปนี ้แล้วทําเคร่ืองหมาย  ตรงกบัชอ่งแสดงระดบัความเป็นจริง 

               ของการปฏิบตัขิองนกัเรียนมากท่ีสดุ 

 

ข้อ ข้อคาํถาม 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

1 
ฉนัทํางานได้ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายหรือแผน 

ท่ีวางไว้ 

     

2 
เม่ือเปรียบเทียบกบัเพ่ือนรุ่นเดียวกนั ฉนัมี

ความก้าวหน้าในการทํางานท่ีครูมอบหมายได้ดี 

     

3 
ฉนัมีความมุง่มัน่ในการทํางานเพ่ือให้งานนัน้สําเร็จ

ด้วยดี 

     

4 
ฉนัคดิวา่งานท่ีฉันทํามีประสิทธิภาพ คือ  

ประสบความสําเร็จและประหยดัทรัพยากรท่ีใช้ 

     

5 
เม่ือพบปัญหาระหวา่งปฏิบตัิงาน ฉนัสามารถแก้ไข 

ปัญหานัน้ได้ 

     

6 ฉนัสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  เพ่ือทําให้งานของฉนัดีขึน้      

7 
ฉนัปรับปรุงและพฒันาตนเองเพ่ือให้เกิดความสําเร็จใน 

งานท่ีทํา 

     

8 ฉนัมีความกระตือรือร้นในการทํางานท่ีได้รับผิดชอบ      

9 
ฉนัไมเ่คยบกพร่องในงานท่ีฉันได้รับมอบหมายและ

พร้อมท่ีจะทํางานอยา่งเตม็ท่ี 

     

10 
ในการลงมือทํางานตา่งๆ ฉนัรู้สกึไมม่ัน่ใจในตนเอง ต้อง

รอเพ่ือนทําก่อน หรือต้องรอทําตามคนอ่ืน 

     

11 
ไมว่า่จะใช้เวลามากเพียงไร ฉนัต้องใช้ความพยายาม

ทํางานให้สําเร็จจนได้ 

     

12 ฉนัแยกแยะได้วา่เวลาไหนควรเลน่เวลาไหนควรเรียน      

13 ฉนัทําการบ้านหรืองานท่ีครูสัง่ทกุครัง้ตามเวลาท่ีกําหนด      

14 ฉนัชอบให้เพ่ือนทํางานสง่แทนฉนัเสมอ      

15 ฉนัชอบเลน่โทรศพัท์ในขณะท่ีทํางานร่วมกบัเพ่ือน      
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ด้านท่ี 3: ด้านความสาํเร็จในงาน (ต่อ) 

 

ข้อ ข้อคาํถาม 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสุด 

16 
เม่ือฉนัได้รับมอบหมายให้ทํางานฉนัจะพยายามและ

เตม็ใจทํางานนัน้ให้ออกมาดีท่ีสดุ 

     

17 
การอภิปรายหน้าชัน้เรียนเป็นสิ่งท่ีฉนัชอบมากและทํา

มนัได้ดี 

     

18 
เม่ือถึงเวลาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ฉนัจะตัง้ใจและมี

ความมุน่มัน่ท่ีจะเรียน 

     

19 
เม่ือฉนัเจอปัญหา ฉนัมกัจะยอมแพ้โดยไมพ่ยายามใน

การแก้ปัญหา 

     

20 ฉนัสนใจค้นคว้าหาความรู้ในสิ่งท่ีตนเองสงสยั      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพเคร่ืองมือ 

1.  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

2.  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ 

3.  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวัดการเหน็คุณค่าในตนเอง 

4.  ผลการวิเคราะห์ค่าความยาก (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) และค่าความเช่ือม่ันของ

แบบทดสอบทัง้ฉบับของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เร่ือง  

ระบบต่างๆ ในร่างกายมนุษย์   

5.  ผลการวิเคราะห์ค่าอํานาจจําแนก และค่าความเช่ือม่ันของแบบวัดทัง้ฉบับของ

แบบวัดการเหน็คุณค่าในตนเอง 
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ตาราง 13 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี 
คะแนนผู้ เช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 14 ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์              

       เร่ือง ระบบตา่งๆ ในร่างกายมนษุย์ จํานวน 80 ข้อ  

 

ข้อท่ี 
คะแนนผู้ เช่ียวชาญ 

IOC ข้อท่ี 
คะแนนผู้ เช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 21 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 22 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

3 +1 +1 +1 -1 +1 0.60 23 +1 +1 -1 +1 +1 0.60 

4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 24 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 25 +1 +1 0 +1 +1 0.80 

6 +1 +1 +1 0 +1 0.80 26 +1 +1 +1 0 +1 0.80 

7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 27 +1 +1 +1 -1 +1 0.60 

8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 28 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 29 +1 +1 +1 0 +1 0.80 

10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 30 +1 +1 +1 +1 0 0.80 

11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 31 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

12 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 32 +1 -1 +1 +1 +1 0.60 

13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 33 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 34 +1 +1 +1 0 +1 0.80 

15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 35 +1 -1 0 +1 +1 0.40 

16 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 36 +1 +1 +1 -1 +1 0.60 

17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 37 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 38 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

19 +1 -1 0 +1 +1 0.40 39 +1 +1 +1 0 +1 0.80 

20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 40 +1 +1 +1 -1 +1 0.60 
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ตาราง 14 (ตอ่) 
 

ข้อท่ี 
คะแนนผู้ เช่ียวชาญ 

IOC ข้อท่ี 
คะแนนผู้ เช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

41 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 61 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

42 0 +1 +1 +1 -1 0.40 62 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

43 +1 +1 +1 -1 +1 0.60 63 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

44 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 64 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

45 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 65 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

46 +1 +1 +1 0 +1 0.80 66 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

47 +1 +1 0 +1 +1 0.80 67 +1 +1 +1 -1 +1 0.60 

48 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 68 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

49 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 69 +1 +1 +1 0 +1 0.80 

50 +1 -1 +1 +1 +1 0.60 70 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

51 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 71 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

52 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 72 +1 -1 +1 +1 +1 0.60 

53 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 73 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

54 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 74 +1 +1 +1 0 +1 0.80 

55 +1 +1 +1 +1 0 0.80 75 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

56 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 76 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

57 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 77 +1 +1 0 +1 +1 0.80 

58 +1 +1 +1 -1 +1 0.60 78 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

59 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 79 +1 +1 +1 0 +1 0.80 

60 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 80 +1 +1 +1 -1 +1 0.60 
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ตาราง 15 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง ด้านการเห็นคณุคา่ 

      ในตนเอง จํานวน 40 ข้อ 

 

 
 

 

 

 

ข้อท่ี 
 คะแนนผู้ เช่ียวชาญ  

IOC ข้อท่ี 
คะแนนผู้ เช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 21 +1 -1 +1 +1 +1 0.60 

2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 22 +1 +1 0 +1 +1 0.80 

3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 23 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4 +1 0 0 +1 +1 0.60 24 +1 0 0 +1 +1 0.60 

5 +1 +1 +1 0 -1 0.40 25 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 26 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 27 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

8 +1 +1 0 +1 +1 0.80 28 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 29 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

10 +1 0 0 +1 +1 0.60 30 +1 +1 +1 +1 0 0.80 

11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 31 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

12 +1 +1 0 +1 +1 0.80 32 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

13 +1 0 +1 +1 +1 0.80 33 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 34 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 35 +1 +1 0 -1 +1 0.40 

16 +1 +1 0 +1 +1 0.80 36 +1 +1 +1 -1 +1 0.60 

17 +1 +1 -1 0 +1 0.40 37 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 38 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

19 +1 -1 +1 0 +1 0.40 39 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 40 +1 +1 +1 0 +1 0.80 
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ตาราง 16 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง ด้านการยอมรับจาก 

      เพ่ือน จํานวน 40 ข้อ 

 

 

 

 

 

 

ข้อท่ี 
 คะแนนผู้ เช่ียวชาญ  

IOC ข้อท่ี 
คะแนนผู้ เช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 21 +1 -1 +1 +1 +1 0.60 

2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 22 +1 +1 0 +1 +1 0.80 

3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 23 +1 +1 0 +1 -1 0.40 

4 +1 0 0 +1 +1 0.60 24 +1 0 0 +1 +1 0.60 

5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 25 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 26 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 27 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

8 +1 +1 0 +1 +1 0.80 28 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 29 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

10 +1 0 0 +1 +1 0.60 30 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

11 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 31 +1 -1 +1 0 +1 0.40 

12 +1 +1 0 -1 +1 0.40 32 +1 +1 -1 -1 +1 0.20 

13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 33 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

14 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 34 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

15 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 35 +1 +1 +1 -1 +1 0.60 

16 +1 +1 0 +1 +1 0.80 36 +1 +1 +1 -1 +1 0.60 

17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 37 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

18 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 38 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

19 +1 -1 +1 +1 +1 0.60 39 +1 +1 -1 +1 -1 0.20 

20 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 40 +1 +1 +1 0 +1 0.80 
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ตาราง 17 คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง ด้านความสําเร็จในงาน 

      จํานวน 40 ข้อ 

 

 

 

 

 

ข้อท่ี 
คะแนนผู้ เช่ียวชาญ 

IOC ข้อท่ี 
คะแนนผู้ เช่ียวชาญ 

IOC 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 21 +1 -1 0 0 +1 0.20 

2 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 22 +1 +1 0 0 +1 0.60 

3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 23 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 24 +1 +1 0 0 +1 0.60 

5 +1 +1 +1 0 -1 0.40 25 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

6 +1 -1 +1 +1 +1 0.60 26 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 27 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 28 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

9 +1 -1 +1 +1 0 0.40 29 +1 -1 0 0 +1 0.20 

10 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 30 +1 +1 0 0 +1 0.60 

11 +1 +1 +1 0 +1 0.80 31 +1 +1 0 0 -1 0.20 

12 +1 +1 -1 +1 0 0.80 32 +1 +1 0 0 +1 0.60 

13 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 33 +1 +1 0 0 -1 0.20 

14 +1 +1 0 0 +1 0.60 34 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

15 +1 -1 0 0 +1 0.20 35 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

16 +1 +1 +1 0 +1 0.80 36 +1 -1 +1 +1 0 0.40 

17 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 37 +1 +1 0 0 +1 0.60 

18 +1 -1 0 0 +1 0.20 38 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

19 +1 +1 0 -1 +1 0.00 39 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

20 +1 -1 +1 +1 0 0.40 40 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 
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ตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจําแนก (r) และค่าความเช่ือมั่นของ   

       แบบทดสอบทัง้ฉบบัของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เร่ืองระบบตา่งๆ   

       ในร่างกายมนษุย์  จํานวน 80 ข้อ 

 

ข้อท่ี p r ข้อท่ี p r 

1 0.49 0.60 21 0.31 0.16 

2 0.30 0.42 22 0.47 0.38 

3 0.08 0.11 23 0.31 0.18 

4 0.29 0.42 24 0.55 0.50 

5 0.40 0.43 25 0.37 0.28 

6 0.50 0.34 26 0.11 0.12 

7 0.45 0.49 27 0.66 0.62 

8 0.19 0.17 28 0.55 0.62 

9 0.75 0.17 29 0.66 0.50 

10 0.43 0.34 30 0.27 0.13 

11 0.50 0.33 31 0.66 0.39 

12 0.48 0.47 32 0.43 0.47 

13 0.28 0.16 33 0.17 0.13 

14 0.48 0.08 34 0.40 0.44 

15 0.40 0.48 35 0.38 0.34 

16 0.53 0.64 36 0.36 0.34 

17 0.40 0.48 37 0.45 0.38 

18 0.40 0.49 38 0.51 0.54 

19 0.53 0.17 39 0.36 0.34 

20 0.48 0.44 40 0.39 0.35 
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ตาราง 18 (ตอ่) 

 

ข้อท่ี p r ข้อท่ี p r 

41 0.36 0.35 61 0.52 0.09 

42 0.17 0.21 62 0.51 0.54 

43 0.23 0.17 63 0.26 0.09 

44 0.36 0.38 64 0.17 0.02 

45 0.51 0.54 65 0.36 0.53 

46 0.39 0.39 66 0.50 0.37 

47 0.20 0.05 67 0.11 0.11 

48 0.50 0.36 68 0.45 0.38 

49 0.39 0.39 69 0.30 0.42 

50 0.50 0.35 70 0.50 0.33 

51 0.19 0.11 71 0.85 0.15 

52 0.17 0.22 72 0.46 0.15 

53 0.36 0.38 73 0.81 0.15 

54 0.53 0.64 74 0.37 0.44 

55 0.08 0.12 75 0.60 0.32 

56 0.77 0.26 76 0.57 0.03 

57 0.48 0.46 77 0.61 0.50 

58 0.66 0.28 78 0.72 0.06 

59 0.15 0.09 79 0.45 0.48 

60 0.45 0.38 80 0.52 0.28 

 

มีคา่ความเช่ือมัน่ 0.78 
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์คา่อํานาจจําแนก และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบัของแบบวดัการ 

       เห็นคณุคา่ในตนเอง ด้านการเห็นคณุคา่ในตนเอง จํานวน 40 ข้อ 

 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก 

1 4.58 21 2.75 

2 6.50 22 7.32 

3 6.50 23 4.61 

4 5.23 24 7.34 

5 1.56 25 5.98 

6 4.70 26 3.59 

7 2.63 27 8.35 

8 5.40 28 6.28 

9 4.18 29 7.44 

10 5.27 30 7.71 

11 2.76 31 7.90 

12 4.65 32 6.08 

13 6.41 33 5.13 

14 5.98 34 8.06 

15 4.97 35 1.50 

16 7.78 36 5.73 

17 1.50 37 4.70 

18 4.54 38 4.72 

19 1.45 39 7.51 

20 6.16 40 7.96 

 

คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.84 
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์คา่อํานาจจําแนก และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบัของแบบวดัการ 

       เห็นคณุคา่ในตนเอง ด้านการยอมรับจากเพ่ือน จํานวน 40 ข้อ 

 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก 

1 4.14 21 1.79 

2 4.61 22 5.62 

3 3.40 23 4.21 

4 3.62 24 3.42 

5 3.97 25 3.59 

6 5.17 26 3.21 

7 4.30 27 4.09 

8 5.34 28 3.59 

9 4.55 29 4.71 

10 4.20 30 4.70 

11 1.27 31 4.16 

12 4.42 32 4.66 

13 4.43 33 3.96 

14 3.04 34 4.99 

15 3.95 35 3.79 

16 4.39 36 3.78 

17 6.35 37 3.64 

18 5.31 38 4.14 

19 4.50 39 2.93 

20 1.77 40 5.43 

 
คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.86 
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ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์คา่อํานาจจําแนก และคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัทัง้ฉบบัของแบบวดัการ 

       เห็นคณุคา่ในตนเอง ด้านความสําเร็จในงาน จํานวน 40 ข้อ 

 

ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก ข้อท่ี คา่อํานาจจําแนก 

1 4.49 21 1.48 

2 7.35 22 8.57 

3 3.51 23 6.97 

4 4.59 24 7.54 

5 1.37 25 5.78 

6 5.48 26 3.95 

7 6.39 27 6.98 

8 7.29 28 6.33 

9 5.91 29 8.58 

10 5.19 30 8.91 

11 3.24 31 8.02 

12 5.51 32 5.77 

13 6.83 33 5.77 

14 5.00 34 6.53 

15 4.78 35 6.22 

16 8.08 36 6.35 

17 6.39 37 5.27 

18 4.39 38 5.19 

19 5.00 39 6.42 

20 1.50 40 6.27 

 
คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.86 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
ภาคผนวก ง 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง 
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ตาราง 22 คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบตา่งๆ ในร่างกายมนษุย์  

      ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 22 30 24 18 26 

2 15 27 25 16 27 

3 17 27 26 19 32 

4 13 26 27 13 26 

5 18 26 28 12 29 

6 19 27 29 14 27 

7 20 28 30 12 27 

8 20 26 31 11 26 

9 15 26 32 15 27 

10 19 27 33 13 26 

11 20 28 34 14 26 

12 21 26 35 13 26 

13 22 29 36 12 26 

14 16 27 37 15 27 

15 15 27 38 16 31 

16 14 26 39 11 26 

17 22 31 40 12 26 

18 17 27 41 12 31 

19 16 28 42 17 29 

20 11 27 43 18 26 

21 14 26 44 19 27 

22 16 26 45 11 27 

23 18 27 46 12 28 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

 

คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน 

47 11 26 49 12 26 

48 12 29 50 13 28 

   ∑  773 1363 

   
X  

S.D. 

15.460 

3.320 

27.260 

1.562 
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ตาราง 23 คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ระบบตา่งๆ ในร่างกายมนษุย์  

      ก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ควบคมุ  
 

คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 14 20 24 14 23 

2 12 19 25 12 24 

3 13 18 26 12 17 

4 16 20 27 12 19 

5 11 19 28 14 21 

6 11 18 29 12 25 

7 16 19 30 14 21 

8 14 20 31 13 24 

9 13 22 32 10 20 

10 13 23 33 12 21 

11 12 20 34 15 27 

12 15 21 35 14 21 

13 14 22 36 15 21 

14 16 25 37 14 19 

15 11 20 38 14 21 

16 12 24 39 15 24 

17 15 20 40 12 21 

18 11 17 41 12 19 

19 12 18 42 11 19 

20 14 19 43 13 25 

21 12 21 44 14 22 

22 13 22 45 13 24 

23 14 23 46 15 26 
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ตาราง 23 (ตอ่) 
 

คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน 

47 13 23 49 13 20 

48 12 24 50 14 25 

   ∑  658 1066 

   
X  13.16 21.32 

   S.D. 1.461 2.444 
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ตาราง 24 คะแนนแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง ด้านการเห็นคณุคา่ในตวัเอง ก่อนเรียนและหลงัเรียน    

      ของกลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 70 98 26 73 89 

2 68 70 27 70 80 

3 67 79 28 72 80 

4 64 71 29 73 89 

5 63 70 30 72 80 

6 65 76 31 65 72 

7 65 70 32 67 73 

8 66 79 33 69 81 

9 66 73 34 70 72 

10 70 78 35 65 71 

11 61 73 36 67 73 

12 62 71 37 68 77 

13 71 84 38 72 80 

14 72 78 39 64 72 

15 68 75 40 65 72 

16 75 83 41 76 86 

17 69 84 42 73 88 

18 70 82 43 67 74 

19 64 74 44 73 86 

20 62 75 45 64 87 

21 65 80 46 71 80 

22 68 73 47 71 73 

23 65 77 48 73 75 

24 74 93 49 70 82 

25 72 76 50 71 73 

   X  68.46 78.14 

   S.D. 3.753 6.493 
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ตาราง 25 คะแนนแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง ด้านการยอมรับจากเพ่ือน ก่อนเรียนและหลงัเรียน    

       ของกลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 73 97 26 70 94 

2 64 73 27 64 78 

3 64 71 28 65 78 

4 61 77 29 61 75 

5 63 73 30 63 72 

6 64 73 31 62 73 

7 74 92 32 59 71 

8 67 71 33 65 84 

9 63 71 34 61 74 

10 69 80 35 62 72 

11 61 71 36 63 71 

12 65 73 37 64 78 

13 71 92 38 65 76 

14 72 84 39 68 74 

15 61 70 40 69 73 

16 70 92 41 71 84 

17 61 74 42 72 86 

18 65 73 43 67 76 

19 63 72 44 69 80 

20 61 75 45 69 83 

21 65 73 46 64 78 

22 66 74 47 61 75 

23 62 86 48 65 73 

24 63 94 49 70 80 

25 63 72 50 67 74 

   X  65.34 77.70 

   S.D. 3.766 7.245 



203 

 
ตาราง 26 คะแนนแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเอง ด้านความสําเร็จในงาน ก่อนเรียนและหลังเรียน        

       ของกลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 71 97 26 61 74 

2 61 72 27 70 91 

3 62 72 28 70 82 

4 64 79 29 64 78 

5 61 72 30 62 77 

6 63 76 31 61 74 

7 64 73 32 61 72 

8 65 73 33 60 79 

9 62 73 34 63 74 

10 61 74 35 59 76 

11 61 74 36 61 71 

12 62 75 37 60 76 

13 63 76 38 64 78 

14 62 74 39 62 72 

15 63 73 40 61 71 

16 62 74 41 70 86 

17 62 73 42 73 90 

18 61 75 43 61 74 

19 62 74 44 72 88 

20 65 73 45 73 81 

21 64 79 46 64 76 

22 62 73 47 65 73 

23 64 75 48 67 75 

24 73 95 49 69 82 

25 63 74 50 61 71 

   X  63.94 76.78 

   S.D. 3.808 6.128 
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ตาราง 27 คะแนนแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง ด้านการเห็นคณุคา่ในตวัเอง ก่อนเรียนและหลงัเรียน    

      ของกลุม่ควบคมุ 

 

คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 66 69 26 63 66 

2 64 66 27 58 61 

3 63 65 28 63 65 

4 62 65 29 62 65 

5 62 69 30 61 64 

6 65 69 31 64 68 

7 67 71 32 65 68 

8 63 73 33 66 69 

9 61 65 34 64 65 

10 61 66 35 61 63 

11 63 67 36 61 65 

12 63 65 37 61 63 

13 62 64 38 62 63 

14 59 61 39 65 71 

15 61 68 40 62 65 

16 62 66 41 62 64 

17 65 65 42 61 64 

18 63 67 43 65 68 

19 62 62 44 64 69 

20 61 64 45 63 65 

21 59 60 46 64 65 

22 62 67 47 63 65 

23 66 68 48 62 64 

24 64 69 49 62 65 

25 69 73 50 66 70 

   X  62.90 66.08 

   S.D. 2.111 2.884 
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ตาราง 28 คะแนนแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง ด้านการยอมรับจากเพ่ือน ก่อนเรียนและหลงัเรียน    

      ของกลุม่ควบคมุ 

 

คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 58 60 26 65 68 

2 67 68 27 62 65 

3 61 63 28 63 65 

4 62 62 29 63 66 

5 61 66 30 64 67 

6 65 67 31 61 63 

7 67 68 32 67 68 

8 64 65 33 65 66 

9 63 66 34 63 65 

10 66 67 35 60 66 

11 71 72 36 71 75 

12 61 63 37 62 68 

13 71 75 38 68 71 

14 65 73 39 69 72 

15 63 65 40 63 65 

16 62 64 41 62 66 

17 62 63 42 60 64 

18 61 62 43 65 67 

19 61 67 44 64 65 

20 62 68 45 64 67 

21 65 67 46 63 65 

22 65 67 47 61 67 

23 67 69 48 63 68 

24 64 71 49 64 66 

25 63 64 50 65 67 

   X  63.88 66.68 

   S.D. 2.868 3.132 
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ตาราง 29 คะแนนแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง ด้านความสําเร็จในงาน ก่อนเรียนและหลงัเรียน    

      ของกลุม่ควบคมุ 

 

คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน คนท่ี ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 65 67 26 62 63 

2 65 68 27 62 64 

3 64 66 28 63 64 

4 67 69 29 65 68 

5 62 67 30 61 63 

6 61 65 31 68 68 

7 66 67 32 64 69 

8 64 67 33 64 67 

9 64 67 34 61 63 

10 65 67 35 60 69 

11 65 66 36 62 62 

12 65 67 37 67 71 

13 65 65 38 62 65 

14 62 69 39 60 63 

15 61 67 40 59 67 

16 62 65 41 58 61 

17 61 67 42 68 69 

18 61 65 43 64 67 

19 66 68 44 63 67 

20 65 65 45 63 67 

21 66 67 46 54 63 

22 65 70 47 56 64 

23 64 65 48 68 70 

24 67 68 49 69 69 

25 63 65 50 61 63 

   X  
S.D. 

63.30 

3.025 

66.30 

2.287 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
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กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) 
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กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการต่อภาพ (Jigsaw) 
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กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 

 
ช่ือ ช่ือสกลุ          นางสาวนภาพร  ดา่นแก้ว 

วนัเดือนปีเกิด          วนัท่ี 21 มิถนุายน พ.ศ. 2531 

สถานท่ีเกิด          อําเภอห้วยแถลง จงัหวดันครราชสีมา 

สถานท่ีอยูปั่จจบุนั          12 อาคาร ซี เค อพาร์ทเม้น ซอยเพชรเกษม 26 ถนนเพชรเกษม  

       แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  

                   10160 

ตําแหนง่หน้าท่ีการงานปัจจบุนั            ครูผู้ชว่ย  กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั         โรงเรียนวดันวลนรดิศ เลขท่ี 137 ถนนเพชรเกษม   

                                                         แขวงปากคลองเขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร 10160 

ประวตัิการศกึษา 

 พ.ศ. 2543         ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

         จาก โรงเรียนบ้านหนองนกเขา  จงัหวดันครราชสีมา 

พ.ศ. 2549           ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 

            จาก โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม จงัหวดันครราชสีมา 

พ.ศ. 2554          การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา  

             จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 พ.ศ. 2559          การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.)  

          สาขาวิชาวิทยาการทางการศกึษาและการจดัการเรียนรู้   

          แขนงวิชาการจดัการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

           จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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