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 การศึกษาคนควาครั้งนี้  มจุีดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ แบบ เอส ที เอ ด ี
(STAD) กับการสอนแบบปกติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี3 โรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี 
   กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภาคเรียนท่ี 2 
ปการศึกษา 2549 จํานวน 100 คน ซ่ึงไดมาโดยการสุมอยางงาย   แบงออกเปนกลุมทดลอง  
50 คน กลุมควบคุม 50 คน ดําเนินการวจัิยโดยใชแผนการวิจัยแบบ Randomized  Control 
Group Pretest – Posttest  Design กลุมทดลองใชการสอนแบบรวมมือ แบบ เอส ที เอ ด ีและ
กลุมควบคุมใชการสอนแบบปกติ ใชเวลาในการทดลอง 16 คาบ คาบละ 50 นาทีโดยใชเดียวกัน 
   เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล  คือ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ภาษาไทย และแบบสอบถามวัดความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาภาษาไทย วิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิต ิt - test for Independent และ t - test for dependent 
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ท่ีไดรับการสอนแบบปกติ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
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และหลังการทดลอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติกอนและหลังการทดลอง  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  4.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ แบบ เอส ที เอ ด ีกับ
นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติมีความรับผิดชอบทางการเรียนภาษาไทยแตกตางกันอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  5.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ แบบ เอส ที เอ ด ีกอน 
และหลังการทดลองมีความรับผิดชอบทางการเรียนภาษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ท่ีระดับ .05 
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 The purposes of this study were to compare Mattayom Suksa III students’ 
achievement and  responsibility in learning Thai  through the Instruction at method 
Based on STAD and the Teacher  manual 
 The sample used in this study were 100 Mattayom suksa  at Assumption  
College Thonburi, the second semester of 2006 academic year.  They were randomly  
assigned into experimental  group and control group with 50 student  in each. The 
same content was taught for both groups within sixteen 50 minute-periods. The 
experimental group was taught by cooperative  learning technique “STAD”; whereas the  
control  group was taught by the teacher  manual.  The research design was 
randomized control group, Pretest-Posttest Design. 
 The instruments used in this study were the  achievement test and  
responsibility. t - test  independent between groups and  t – test  dependent within 
group.  The data  were analyzed  by 
 The result of the study indicated that: 
  1.  The students’ achievement of the experimental group and the control 
group were significantly different at the 0.05 level’ 
  2.  The students’ achievement before and after the experimental were 
significantly different at the 0.05 level. 
  3.  The students’ achievement of the control group before and after the 
experiment were significantly different at the 0.05 level. 
  4.  The students’ responsibility of the experimental group and the control  
group were significantly different at the 0.05 level. 
  5.  The students’ responsibility before and after the experiment were  
significantly different at the 0.05 level. 
  6.  The students’ responsibility the control group before and after the  
experiment were significantly different at the 0.05 level. 

      



การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ แบบ เอส ที เอ ด ี(STAD) และการสอนแบบปกติ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สารนิพนธ 
ของ 

จิรัชญา  ทิขัตต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการมัธยมศึกษา 

พฤษภาคม  2550 
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



   อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ  ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการ
สอบไดพิจารณาสารนิพนธเรื่อง การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบทางการ
เรียนวิชาภาษาไทย  ท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ  แบบ  เอส  ที  เอ  ด ี( STAD ) และการสอนแบบ
ปกติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3   โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ของ จิรัชญา  ทิขัตติ  ฉบับนี้แลว 
เห็นสมควรรบัเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา 
การมัธยมศึกษา  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได 
 

อาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ 
 
  ................................................................................ 

  (ผูชวยศาสตราจารย สุมานิน  รุงเรืองธรรม) 
 

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 
  ................................................................................ 

  (ผูชวยศาสตราจารย ดร. บังอร  พานทอง) 
 

คณะกรรมการสอบ 
 
.............................................................................. ประธาน 

(ผูชวยศาสตราจารย สุมานิน  รุงเรืองธรรม) 
 
............................................................................... กรรมการสอบสารนิพนธ  

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. บังอร  พานทอง) 
 

............................................................................... กรรมการสอบสารนิพนธ  
(ผูชวยศาสตราจารย ขจรศรี  ชาติกานนท) 

 
อนุมัติใหรับสารนิพนธฉบับนี้เปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา

การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการมัธยมศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
 

................................................................................ คณบดีคณะศกึษาศาสตร 
 (รองศาสตราจารย ดร.สมชาย  ชูชาติ) 
            วันท่ี     เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2550 



ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําตลอดจนขอเสนอแนะ
และการแกไขขอบกพรองตางๆ อยางดีย่ิงจาก ผูชวยศาสตราจารย สุมานิน  รุงเรอืงธรรม    
ผูชวยศาสตราจารย ดร.บังอร  พานทอง  ผูชวยศาสตราจารย ขจรศรี  ชาติกานนท  และ  
รองศาสตราจารย อัจฉรา  สุขารมณ ผูวจัิยซาบซึ้งในความเมตตาและขอกราบขอบพระคุณ 
เปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี  
 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย มยุรี  สุทธิเลิศอรุณ  และคณาจารย
โปรแกรมวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ท่ีใหการสนับสนุนชวยเหลือ 
และใหกําลังใจตอผูวิจัยตลอดมา พรอมท้ังใหขอคิดเห็นและคําแนะนําอันทําให 
สารนิพนธฉบับนี้สมบูรณย่ิงข้ึน  
 ขอขอบพระคุณ ภราดา อาจิณ เตงตระกูล ผูอํานวยการอัสสัมชัญธนบุรี นางกุณฑลี 
ลิมปปนุสสรณ ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ นางปนแกว  ทรัพยสนอง หัวหนากลุมสาระ 
วิชาภาษาไทย  คุณครใูนกลุมสาระวิชาภาษาไทยทุกคน  และ นางสาวทิชากร  พวงพรม ท่ีให
การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกตลอดระยะเวลาการดําเนินการทดลอง  
 ขอขอบใจนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3/7  และ 3/8   
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549 ท่ีใหความรวมมือในการทดลองในครั้งนี้เปนอยางดี  และ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/5 และ 3/6  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2549 ท่ีใหความรวมมือ
ในการทดลองหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้   
 ขอขอบใจเพ่ือนๆ นองๆ สาขาวิชาการมัธยมศึกษา กลุมการสอนภาษาไทยทุกคน 
ท่ีใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจแกผูวิจัยตลอดมา พรอมท้ังใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชน 
ตอการวิจัยจนทําใหงานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงเปนอยางด ี
 คุณคาและประโยชนของสารนิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณ 
ของบิดามารดา ท่ีอบรมบมนสัิยใหผูวิจัยมีความเขมแข็งอดทนและไมยอทอตออุปสรรคทั้งปวง  
รวมท้ังครูอาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวชิาใหแกผูวิจยัจนกระทั่ง
สําเร็จการศึกษา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูใหเกิดประสทิธิภาพน้ันตองใช
ภาษาเปนเครือ่งมือในการศึกษา  เพ่ือถายทอดความรู  ความคิดและประสบการณ  ตลอดทั้ง
ประเพณีและวัฒนธรรม  ประเทศไทยในปจจุบันอยูในยุคของการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ  นับ
จากการกอตั้งการศึกษา  เม่ือป พ.ศ. 2502 จวบจนถึงวันนี้เปนเวลายาวนาน โดยประวตัิของ
การวางแผนการศึกษาในประเทศไทยที่มีวิวฒันาการไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกโดย
การวางแผนกําลังคนเปนประเด็นหลัก และท่ีสําคัญคือภาษามีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย
ดวย  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ไดทรงกลาวไววา   
 
  ภาษามีบทบาทอยางย่ิงตอสังคม  กลาวคือ  เปนเคร่ืองมือในการสื่อสาร  ชวยถายทอด 
 ความรู  ความคิดและวัฒนธรรม  นอกจากนี้  ภาษายังเปนเคร่ืองผูกพันมนุษยตอมนุษยอยาง 
 แนนแฟนไมมีส่ิงใดที่จะทําใหคนรูสึกเปนพวกเดียวกันมากกวาการพูดภาษาเดียวกัน  ซ่ึงเปน 
 การสรางเสริมความเขาใจอันดีระหวางคนในชาติ  การรับรูและสามารถใชภาษาไดอยางถูกตอง 
 จะทําใหบุคคลนั้นไดเปรียบ และเปนที่ยอมรับในสังคมไดดีกวาบุคคลที่มีลักษณะดอยทางการ 
 ใชภาษา  
     (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  เจาฟามหาจักรีสิริธรรัฐสีมาคุณากรปยชาติ  
      สยามบรมราชกุมารี.  2529: 1 – 7)  

 
 กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ (2523: 1 – 3) ไดระบุไววา  ความคิดสรางสรรค
ทําใหสังคมมนุษยไมหยุดนิ่ง  มีความเปลีย่นแปลงกาวหนาอยูตลอดเวลา ครูผูสอนภาษาไทย  
จึงควรตระหนกัในหนาท่ีของตนท่ีจะตองคนควาหาวิธกีารสงเสริม  ใหนักเรียนมีโอกาสคิด
สรางสรรคตามควรแกวัยและศักยภาพ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 
กําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไววา  การจัดการศกึษาตองยึดหลักวา  ผูเรียนทุกคนมี
ความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุด  ฉะนัน้ คร ู ผูสอน  
และผูจัดการศกึษาจะตองจัดการเรียนเปล่ียนแปลงบทบาทจากการเปนผูช้ีนํา ผูถายทอดความรู
ไปเปนผูชวยเหลือสงเสริม และสนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรูจากสื่อและแหลงการ
เรียนรูตางๆ และใหขอมูลท่ีถูกตองแกผูเรียนเพ่ือนําความรูเหลานั้นไปใชสรางสรรคความรูของ
ตน (หลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544. กระทรวงศึกษาธิการ: 21) โดยทั่วไป
ครูผูสอนมักใหนักเรียนเรียนพรอมกัน  โดยไมคํานึงถึงความรูความสามารถ และประสบการณ 
ท่ีแตกตางกันของนักเรียน  ท้ังท่ีทฤษฎีการเรียนรูไดเนนความแตกตางระหวางบุคคล  จึงทําให
นักเรียนท่ีเรียนออน  นักเรยีนท่ีเรียนปานกลาง และนักเรียนท่ีเรียนเกงจะตองเรียนรูไปพรอมๆ 
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กันไมมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือแหลงวิชาความรูไวเพ่ิมเติมเปนพิเศษแกนักเรียน
แตละกลุม (เสยีง  ชูสกุล.  2525: 1) การเรียนรูมีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ครูผูสอน
ตองคํานึงถึงพัฒนาการความสามารถทั้งทางดานรางกาย และสติปญญา  วธิีการเรียนรู  ความ
สนใจ ของผูเรียนเปนระยะๆ และตอเน่ือง ดังนั้นการจัดการเรียนรูแตละชวงชั้นควรใชรูปแบบ
และวิธีการที่หลากหลายเนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง  การเรียนรูดวยตนเอง  
การเรียนรูรวมกันและการเรียนรูจากธรรมชาติ การเรยีนรูจากการปฏิบัติจริง  การเรียนรูแบบ
บูรณาการ กําหนดเปาหมายการเรียนรวมกัน และยึดผูเรียนเปนสําคัญ ภาษาไทยเปนเคร่ืองมือ
ในการสื่อสาร  ดังนั้น ภาษาไทยจึงมีความสําคัญอยางย่ิงท่ีคนไทยทุกคนจะตองไดรับการศึกษา 
และตระหนักในคุณคาและหม่ันศึกษาหาความรูใหเขาใจถองแท  การใชภาษา เปนเรื่องของการ
เรียนรู  ท่ีตองมีการฝกฝนโดยอาศัยการจัดประสบการณในการฝกทักษะทั้ง  4 ดาน คือ  ทักษะ
การฟง  ทักษะการพูด  ทักษะการอาน และทักษะการเขียน  แตการจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยที่ผานมายังไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควรจากการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
และตอนปลายผลการประเมินอยูในระดับคอนขางต่ํา และการที่จะใชภาษาไดดีน้ันไมใชเรื่องท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแตตองใชทักษะ  ซ่ึงเกิดจากการฝกฝนและหม่ันฝกปฏบัิติเพื่อใหเกิด
ประสบการณ   โดยอาศัยการจัดประสบการณในการเรียนรูท้ังทางตรงและทางออม  
 การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative  Learning) เปนวธิีการจัดการเรียนการสอนที่
นาสนใจและเปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  ใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ รูจักคิดรูจัก
ทํา รูจักแกปญหารวมกัน  เพ่ือใหตนเองและกลุมประสบความสําเรจ็  การจดัการเรียนการสอน
แบบรวมมือเปนวิธีการเรียนการสอนที่มีการฝกกระบวนการกลุม หรือทักษะทางสังคม โดยแต
ละกลุมจะประกอบดวย  เดก็เกง  เด็กปานกลางและเด็กออนอยูรวมกัน ซ่ึงมีอัตราสวน 2 : 2 : 2 
แลวใหนักเรียนรวมกันแกปญหา และทํากิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีครูผูสอนกําหนด  
จุดมุงหมายที่สําคัญ  คือ  ผูเรียนแลกเปล่ียนความคิดและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  มีความ
รับผิดชอบในการทํางานเทาๆ กัน  มีทักษะในการทํางานกลุม  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน  
นอกจากชวยฝกทักษะทางสังคมแลวยังฝกการศึกษาคนควา และชวยปลูกฝงบุคลิกภาพ 
ประชาธิปไตยใหเกิดข้ึนในตวันักเรียนอีกดวย  การเรียนแบบรวมมือน้ันมีหลายรูปแบบ  เชน  
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมแขงขัน (Teams – Games Tournament  หรือ  TGT) การเรียน
แบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธิ์ (Student Reams- Achievement Division หรือ STAD) การเรียน
แบบรวมมือแบบเพื่อบูรณาการอานและการเขียน (Cooperative Integrated Reading and 
Composition หรือ CIRC) การเรียนแบบรวมมือแบบจ๊ิกซอว (Jigsaw) และการเรียนแบบ
รวมมือแบบกลุมชวยสอนเปนรายบุคคล (Team Assisted Individualization หรือ TAI)  ซ่ึง
รูปแบบการสอนแบบรวมมือท้ังหมดจะเปนการสอนแบบกระบวนการกลุม  และ ทุกคนในกลุม
จะตองรับผิดชอบหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพื่อผลสัมฤทธิ์ของกลุมเปนสําคัญ  การเรียนการสอน
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แบบรวมมือจะเนนใหผูเรียนรูจักการใชชีวิตรวมกับคนอ่ืนในสังคม และรูจักรับผิดชอบในหนาท่ี
ของตนรวมกับเพ่ือนในกลุม 
 การเรียนการสอนแบบรวมมือน้ันมีรูปแบบการเรียนหลายวิธีและวิธีท่ีผูวิจัยเห็นวา
นาจะนํามาใชทดลองและนํามาใชเพ่ือแกปญหาการเรียนการสอนดังกลาวคือ  การสอนแบบ 
STAD (Student Teams – Achievement Division) ซ่ึงเปนรูปแบบการสอนอยางหนึ่งของการ
เรียนแบบรวมมือการเรียนการสอนโดยวิธน้ีีกําหนดใหผูเรียนท่ีมีระดับความสามารถตางกันมา
เรียนรูรวมกัน เปนกลุมยอยๆ สมาชิกภายในกลุมจะตองชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และแตละคนจะ
มีความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเองและจะตองรวมมือกับสมาชิกในกลุมทําความเขาใจใน
บทเรียนนั้นเพื่อความสําเรจ็ของกลุม (Slavin.  1978: 41) ซ่ึงจะชวยใหการเรียนการสอนวิชา
ภาษาไทยประสบความสําเร็จและมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีข้ึน 
 ดวยเหตุน้ีผูวจัิยจึงสนใจท่ีจะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่
ไดรับการสอนแบบการสอนแบบรวมมือ  แบบ (STAD) กับสอนแบบปกต ิ เพื่อหาผลสัมฤทธิ์
ทางดานการเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3  และเพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูสําหรับรายวิชาภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ  แบบ STAD กับการสอนแบบปกติ 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ  แบบ STAD กอนการสอนและหลังการสอน 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนแบบปกติกอนการสอนและหลังการสอน 
 4.  เพ่ือเปรียบเทียบความรับผิดชอบตอการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ช้ันมัธยม 
ศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ แบบ STAD กับการสอนแบบปกติ 
 5.  เพ่ือเปรียบเทียบความรับผิดชอบตอการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ช้ันมัธยม 
ศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ แบบ STAD กอนการสอนและหลังการสอน 
 6.  เพ่ือเปรียบเทียบความรับผิดชอบตอการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนแบบปกติ กอนและหลังการสอน 
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ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 การศึกษาครั้งนี้จะไดทราบผลของผลสัมฤทธิ์และความรับผิดชอบทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือ แบบ    
STAD และการสอนแบบปกติ  เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูผูสอนกลุมสาระภาษาไทยใหเกิดผลสัมฤทธิ์แกนักเรยีนย่ิงข้ึน 
 
ขอบเขตการศึกษาคนควา 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1  ประชากรที่ใชในการศกึษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  โรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี  ในภาคเรยีนท่ี 2  ปการศึกษา 2549  จํานวน  4 หอง จํานวนนักเรียน 200 คน 
  1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2549  จากการสุมตัวอยางแบบกลุม    
(Cluster Random Sampling) จากจํานวนนักเรียน  4 หอง  จับฉลากมา  2 หองเรียน  แลวจับ
ฉลากเปนกลุมทดลองหนึ่งหอง  กลุมควบคุมหนึ่งหอง 
 2.  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
  ระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง  ทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2549  
ใชเวลาในการทดลอง  16 คาบ  สัปดาหละ  3 คาบ  รวม  6 สัปดาห   

 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.  ตวัแปรตน  ไดแก  การสอน  2 แบบ 
  1.1  การสอนแบบรวมมือ  แบบ (STAD) 
  1.2  การสอนแบบปกติ 
 2.  ตวัแปรตาม  ไดแก 
  2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
  2.2  ความรับผิดชอบ 
 
เนื้อหา 
 เนื้อหานํามาจากบทเรียน ในรายวิชาภาษาไทย  ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีน
อัสสัมชัญธนบุรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  เรื่อง ณ หาดทรายชายทะเลแหงหนึ่ง และ  
รามเกียรติ์  ตอน ทศกัณฐลม 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยครูจะแบงผูเรียนออกเปนกลุมเล็กๆ กอนแบงกลุม  จะสรางแบบทดสอบ  แลวนํา
คะแนนท่ีไดมาเรียงใหมโดยคํานึงถึงคะแนนสูง  ปานกลาง  ต่ํา ตามลําดับภายในกลุมผูเรียนจะ
มีความสามารถที่แตกตางกนั ผูเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ซึ่งกันและกันสมาชิก 
ทุกคนตองมีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตน และรับผิดชอบงานของกลุมโดยที่สมาชิก
กลุมจะไดรับผลประโยชนจากการทํางานรวมกันเทาๆ กัน 
 2. การเรียนแบบกิจกรรม  STAD ยอมาจาก Student  Teams – Achievement  
Division  เปนการเรียนแบบรวมมือวิธีหน่ึงซึ่งมีการเรียนท่ีจัดแบงนักเรียนเปนกลุมยอยๆ  
กลุมละ 4 – 6 คน  ประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความสามารถ   สูง  ปานกลาง  และต่ํา  คละกัน  
สมาชิกในกลุมจะเรียนรูทําความเขาใจรวมกัน  ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  เพ่ือความสําเร็จของ
กลุม  หากกลุมใดทําคะแนนไดสูงข้ึน  ครูจะใหการเสรมิแรงเปนกระตุนใหนักเรียนรวมมือกันใน
การเรียนรู 
 ข้ันตอนของการเรียนแบบ  STAD 
  2.1  ข้ันนําเขาสูบทเรียนและแจงจุดประสงคการเรียนรู ประกอบดวย ครูแนะนํา
ทักษะในการเรียนรูรวมกัน  ระเบียบกลุม  บทบาทและหนาท่ี  แจงวัตถุประสงค และทํากิจกรรม
รวมกัน                
  2.2  ข้ันกิจกรรมการเรียนการสอน นําเขาสูเน้ือหา  ซ่ึงครูจะแบงกลุมนักเรียน 
โดยคละความสามารถ  และมอบหมายงานใหแตละกลุม สมาชิกภายในกลุมแบงหนาท่ีความ
รับผิดชอบตามที่ตกลงกันไว 
  2.3  ข้ันทํากิจกรรมกลุม ผูเรียนเรียนรูรวมกันในกลุมยอย โดยที่แตละคนมี
บทบาทและหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมาย 
  2.4  ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ  ในข้ันนี้เปนการตรวจสอบวาผูเรียนได
ปฏิบัติครบถวนแลวหรือยัง 
  2.5  ข้ันสรุปบทเรียน ครูใชวิธีสุมนักเรียนบางกลุมรายงานผลหรือซักถามเพ่ือสรุป
เนื้อหาการเรียนการสอน 
  2.6  ข้ันวดัและประเมินผลการทํางานกลุม  นักเรียนแตละกลุมทําการประเมินผล
การทํางานของกลุม  โดยใชแบบสังเกต  และทําแบบทดสอบยอยเปนรายบุคคลทําเม่ือเรียนจบ
บทเรียนแตละบท  ครูตรวจผลการสอบ  พิจารณาผลเปนคะแนนรายบุคคลและคะแนนเฉลี่ยของ
กลุม 
  2.7  ข้ันสรางความประทับใจ ครูประกาศคะแนนของกลุมใหทราบพรอมคําชม
หรือรางวัลใหกับกลุมท่ีทําคะแนนเฉลี่ยผานเกณฑท่ีกําหนดไวเปนการจูงใจใหนักเรียนตระหนัก
ถึงความสําเรจ็ของกลุม 
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 3. การสอนแบบปกติ  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอน 
ท่ีครูผูสอน  กาํหนดและสอนตามเนื้อหาของหลักสูตรสถานศึกษาที่โรงเรียนจัดทําขึ้นตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช  2544   ซ่ึงแตละสถานศกึษาจะจัดทําสาระของ
หลักสูตรในสวนท่ีเกี่ยวของกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถิ่น  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค  เพื่อเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม  และประเทศชาติ  รวมถึงจัดให
สอดคลองกับความสามารถความถนดัและความสนใจของผูเรียนแตละกลุมเปาหมายดวย  
 4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยหมายถึงความสามารถของนักเรียนท่ีแสดง
พฤติกรรมตามจุดมุงหมายหลังจากเรียนวิชาภาษาไทย ซ่ึงวัดไดจากคะแนนในการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ตามตารางวิเคราะห
หลักสูตรโดยสอดคลองกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายวิชาและพฤติกรรมที่พึงประสงคทาง
ปญญา (Cognitive  Domain) อันประกอบดวย  ความรู  ความจํา  ความเขาใจ  การนําไปใช  
การวิเคราะห  และการสังเคราะห 
 5.  ความรับผิดชอบตอการเรียนวิชาภาษาไทย  หมายถึง  พฤติกรรมของนักเรียน 
ท่ีแสดงออกดวยการปฏิบัติหนาท่ีของตนเองดวยความเอาใจใสไมละเลยหลีกเล่ียง หรือทอดท้ิง
งาน  มีความพยายามทํางานใหบรรลุเปาหมาย  มีความละเอียดรอบคอบ  ตรงตอเวลา  ยอมรับ
ผลการกระทําของตนและพยายามปรับปรุงงานของตนใหดีย่ิงข้ึน โดยไมตองมีการบังคับจาก
บุคคลอื่น ซ่ึงวัดไดดวยคะแนนจากแบบสอบถามวัดความรับผิดชอบของนักเรียนท่ีผูวิจัยสราง
ข้ึนและหาคุณภาพแลว  
 
กรอบแนวความคิด 

 
 
สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
 1.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ แบบ STAD  กับการสอนแบบปกติมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีแตกตางกัน  
 2. นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ แบบ STAD กอนการสอนและหลังการสอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีแตกตางกัน  

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 

ความรับผิดชอบ 

 

วิธีการสอน 
1.  วิธีการสอนแบบ  STAD  
2.  วิธีการสอนตามปกต ิ
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 3.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติกอนการสอนและหลังการสอน  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีแตกตางกัน  
 4.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ แบบ STAD  กับการสอนแบบปกติ  มีความ
รับผิดชอบแตกตางกัน 
 5.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ แบบ STAD กอนการสอนและหลังการสอนมี
ความรับผิดชอบแตกตางกัน 
 6.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ กอนและหลังการสอนมีความรับผิดชอบแตกตางกัน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการศึกษาคนความีดังนี ้
 1.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการเรียนแบบรวมมือแบบ เอส ที เอ ด ี (STAD) 
  1.1  ความหมายของการเรียนแบบรวมมือ 
  1.2  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการเรียนแบบรวมมือและรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ 
  1.3  บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนแบบรวมมือ  
  1.4  ประโยชนของการเรียนแบบรวมมือ 
  1.5  การคดิคะแนน 
  1.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเรียนแบบ เอส ที เอ ด ี(STAD) 
 2.  เอกสารที่เกี่ยวกับการสอนตามปกต ิ
  2.1  ความหมายของการสอนตามปกต ิ
  2.2  ข้ันตอนการสอนแบบปกต ิ
 3.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับความรับผิดชอบ 
  3.1  ความหมายและขอบขายของความรับผิดชอบ 
  3.2  ความสําคัญของความรับผิดชอบ 
  3.3  พฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบ 
  3.4  การปลูกฝงความรับผิดชอบ 
  3.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความรับผิดชอบ 
 4.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4.2  ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4.3  องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4.4  กระบวนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4.5  ประโยชนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4.6  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4.7  ลักษณะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  4.8  งานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวกับการเรียนแบบรวมมือ 
 1.1  ความหมายของการเรียนแบบรวมมือ 
  การเรียนแบบรวมมือ  เปนการเรียนการสอนที่เนนกิจกรรมกลุม  ดงันั้น ผูสอน
ตองจัดกลุมนักเรียนแบบคละความสามารถ  เพ่ือใหสมาชิกในกลุมมีความรับผิดชอบ  มี
ประชาธิปไตยในการทํางาน  สามารถปรับตัวเขากับคนอ่ืนได  และอยูรวมกับคนอื่นในสังคม 
ไดอยางมีความสุข การจัดกลุมการเรียนการสอนแบบ เอส ที เอ ด ี (STAD)  น้ันสิง่สําคัญ  
ผูเรียนตองมีบทบาทหนาท่ีในการทํากิจกรรม  นักเรียนตองใหความรวมมือกับสมาชิกในกลุม
เพ่ือใหงานนั้นสําเร็จตามที่ครูกําหนด  การเรียนแบบรวมมือไมใชแนวคดิใหมการรวมมือกัน 
ในการทํางานเปนส่ิงสําคัญของความสําเร็จในการทํางานกลุม  ดังมผูีกลาวถึงความหมายและ
ลักษณะของการเรียนแบบรวมมือไวดังนี ้
  คณะกรรมการหลักสูตรและการสอนฝายการศึกษา  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
(2545: 20)  กลาววา  การสอนโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือ  (Cooperative  Learning ) จะเปน
การจัดประสบการณการเรียนรูท่ีผูเรียนเปนกลุมเล็กๆ สมาชิกในกลุมมีความสามารถแตกตาง
กัน ผูเรียนแลกเปล่ียนความคิดชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และรับผิดชอบในการทํางานของตนเอง
เทาๆ กันกับการรับผิดชอบการทํางานของกลุม  จุดมุงหมายที่สําคัญคือ  การที่แตละคนทํางาน
อยางเต็มความสามารถมีทักษะในการทํางานกลุม  มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกัน  ทําใหเกิด
ความคดิรวมกันและทํางานอยางเต็มท่ีจนเปนผลสําเร็จ             
  พรรณรัศม์ิ  เงาธรรมสาร (2536: 53) ไดใหความหมายของการเรียนแบบรวมมือ
ไววา  วธิีการเรียนท่ีนักเรียนทํางานดวยกันในกลุมยอยเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุม กิจกรรม
กลุมการเรียนแบบรวมมือกันมีลักษณะตางไปจากกิจกรรมกลุมในชั้นเรียนท่ัวไป ท่ีกลุมจะมี
ขนาดเล็กและสมาชิกในกลุมมีลักษณะตางกัน (Heterogeneous Group) นอกจากนี้กลุมเหลานี้
จะตองทํางานรวมกันอยางใกลชิด  และมีกิจกรรมท่ีเนนภาระงานที่ไดรับมอบหมาย  เชน  ให
ศึกษาเนื้อหาเร่ืองใดเรื่องหน่ึงดวยกัน  หรือทํากิจกรรมและงานที่ไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง 
ในการจัดการเรียนการสอนแบบนี้มองความแตกตางระหวางสมาชิกในกลุมเปนขอดี  โดยที่
นักเรียนไดแลกเปล่ียนมุมมอง  แนวคดิ  ความเขาใจและไดพึ่งพาความสามารถของกันและกัน
ในการเรียนรูเนื้อหาวิชา 
  ชาญชัย  อาจิณสมาจาร  (2535: 35) กลาววา  การเรียนแบบรวมมือคือการใช
การสอนเปนกลุมเล็กๆ เพ่ือวานักเรียนจะไดทํางานรวมกัน  เพ่ือใหไดมาซึ่งการเรียนรูของ
ตนเองและของกลุมสูงสุด  และหมายความมากกวาการเอาเด็กๆ เขามารวมเปนกลุมยอยๆ  
และบอกใหทํางาน แตจะตองใหนักเรียนเช่ือวาเขาอาจจะจมหรือวายน้ําไปพรอมๆ กัน  โดย
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
  ชูศร ี สนิทประชากร (2533: 34)  ไดกลาวถึงความหมายของการเรียนรูโดย 
การเรียนแบบรวมมือ  วาเปนการเรียนท่ีมีลักษณะตรงกนัขามกับการเรียนรูท่ีเปนการแขงขัน 
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  ปสาสน  กงตาล  (2535: 19)  ไดใหความหมายการเรียนแบบรวมมือไววาเปน
การจัดการเรยีนการสอนแบบหนึ่งมีลักษณะการจัดใหผูเรียนจัดกลุมกันเปนกลุมยอยสําหรับ
ทํางานรวมกัน  แกปญหา  และทํากิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ครูกําหนด  โดยที่สมาชิก
ในกลุมตระหนักวา  แตละคนเปนสวนหนึ่งของกลุมดวย  ดังนั้น  ความสําเร็จหรือความลมเหลว
ท่ีเกิดข้ึนสมาชิกในกลุมนั้นจะตองรับผิดชอบรวมกัน และสมาชิกจะมีการพูดคุยกัน  ชวยเหลือ 
ซ่ึงกันและกันในการทํากิจกรรมตาง  
  สุนีย  บาวเออร  (2535: 19 ; อางอิงจาก Salavin.  1987: 8) ไดใหคําจํากัดความ
วาการเรียนแบบรวมมือคือการสอนแบบหนึ่งซึ่งนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ ผลการจัด
กลุมตองคํานึงถึงความสามารถของนักเรียน โดยหนาท่ีท่ีสําคัญของนักเรียนทุกคน คือ จะตอง
ชวยกันทํางาน มีความรับผิดชอบและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
  จุฑาภรณ  กมลชัย  วงศคาํดี (2544: 3) กลาวถึงการเรียนแบบรวมมือวาเปน
วิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีนาสนใจและเปนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนไดมี
ความรับผิดชอบ  รูจักคิด  รูจักทํา  และรูจักแกปญหารวมกันเพ่ือใหตนเองและกลุมประสบ
ผลสําเร็จ  การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือเปนวิธกีารเรียนการสอนที่ฝกกระบวนการกลุม
หรือฝกทักษะทางสังคมในการทํางานรวมกันเปนกลุม  โดยแตละกลุมจะประกอบดวยเด็กเกง  
เด็กปานกลาง  และเด็กออนอยูรวมกัน 
  ศุภวรรณ  เล็กวิไล (2539: 6) กลาววา รปูแบบการเรียนท่ีไดรับการกลาวถึง และ
เปนท่ีนิยมอยางมากในปจจุบันอีกรูปแบบหน่ึงคือ การเรียนแบบรวมมือ  ซ่ึงเปนการจัดการเรียน
การสอนที่แบงผูเรียนออกเปนกลุมเล็กๆ  สมาชิกในกลุมมีความสามารถแตกตางกัน  ทํางาน
รวมกันเพ่ือเปาหมายกลุม  มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  และมีความรับผิดชอบการทํางานของ
ตัวเองเทาๆ กับการรับผิดชอบการทํางานของสมาชิกแตละคนในกลุม มีการฝกและใชทักษะการ
ทํางานกลุมรวมกันผลงานของกลุมข้ึนอยูกับผลงานของสมาชิกแตละคนในกลุม  
  เสนีย  แสงดี (2543: 3) ไดใหคําจํากัดความของการเรียนแบบรวมมือวา เปนวธิีการ
จัดการเรียนการสอนที่นาสนใจและเปนวธิีการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ใหผูเรียนไดมีความ
รับผิดชอบ  รูจักคิด  รูจักทํา  รูจักแกปญหารวมกัน    เพ่ือใหตนเองและกลุมประสบความสําเร็จ 
การจัดการเรยีนการสอนแบบรวมมือเปนวีการเรียนการสอนที่มีการฝกกระบวนการกลุม หรือทักษะ 
ทางสังคมในการทํางานรวมกันเปนกลุม  โดยแตละกลุมจะประกอบดวยเด็กเกง  เด็กปานกลาง  
และเด็กออนอยูรวมกันแลวใหนักเรียนรวมแกปญหา  และทํากิจกรรมใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่
ครูผูสอนกําหนด  โดยสมาชิกในกลุมจะตองใหความสนใจในงานที่ไดรับมอบหมายเพื่อประโยชน
ของตนเองและกลุม 
  กรองทอง  ไคริรี  (2538: 1)  กลาวถึงการเรียนแบบรวมมือวา  เปนกระบวน 
การเรียนการสอนที่เกิดจากการผสมผสานระหวางทักษะของการอยูรวมกันในสังคม  และทักษะ
ในดานเนื้อหาวิชาตางๆ เปนการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเปนจุดศนูยกลาง โดยจัดใหนักเรียน
ท่ีมีความสามารถตางกันเรยีนและทํางานรวมกันเปนกลุม กลุมละ 3 – 4  คน  โดยมีจุดมุงหมาย



 11

เดียวกัน  ชวยเหลือกันและกันภายในกลุม ผูท่ีเรียนเกงชวยเหลือผูท่ีเรียนออนกวา และตอง
ยอมรับซึ่งกันและกันเสมอ ความสําเร็จของกลุมข้ึนอยูกับสมาชิกทุกคนภายในกลุม 
  ชูศร ี สนิทประชากร  (2534: 48 – 49)  ไดกําหนดบทบาทของการเรียนแบบ
รวมมือไวดังนี ้ ในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันนั้น  ครูผูสอนนับวาเปนผูมีบทบาท
สําคัญย่ิงในการสงเสริมและปลูกฝงใหเกิดพฤติกรรมรวมมือ ดังนั้น  บทบาทที่สําคัญของครู ใน
การเรียนแบบรวมมือน้ัน  ครูจะตองตั้งจุดมุงหมายของการสอนทั้งในดานวชิาการและอื่นๆ  
ไวดวย  ซ่ึงจุดมุงหมายสวนหลังนี้  ครูมกัจะละเลยจุดมุงหมายหลังนี้จะเปนลักษณะของการ
ทํางานรวมกันวาตองใหมีลักษณะอยางไร ซ่ึงอาจจะเปนทักษะการทํางานกลุมหรือการเขาสังคม 
(Social Objective) นอกจากนี้ ครตูั้งจุดมุงหมายของการสอนใหชัดเจน แลวครูควรจะตองเอาใจ
ใสในเรื่องของการจัดกลุมดวย  เพราะการจัดกลุมนบัวาเปนสิ่งสําคญัอยางย่ิง ในการเรียนแบบ
รวมมือ ดังนั้นครูจึงควรพิจารณาองคประกอบของการจัดกลุมเชน 
   1.  ลักษณะของกลุม ควรจะจัดเปนกลุมลักษณะใด กลุมอาจเปนลักษณะ
เดียวกัน (Homogeneous) หรือลักษณะคละกัน (Heterogeneous) 
    2.  การจัดวางกลุมจะวางอยางไรเชน จะวางกลุมในลักษณะ 2 คน, 3 คน 
หรือ 4 คน ดังภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงการจัดกลุมในลักษณะตางๆ 
 
 
    3.  สมาชิกของกลุม ใครจะเปนผูเลือกใหครเูลือกหรือนักเรียนเลือกเองแต
โดยทั่วไปจากการวิจัยพบวาการเรียนรูจะดีครูควรจะเปนผูเลือกให และการแบงกลุมนักเรียน
ควรมีขนาดกลุมละ 3 – 5 คน เพราะถาคนในกลุมมากไปจะทําใหการมีสวนรวมของนักเรียน 
บางคนนอยไป แตถาคนภายในกลุมนอยไปก็จะไดความคิดไมหลากหลาย (ปสาสน  กงตาล. 
2535: 21) 
    4.  ระยะเวลาที่กลุมอยูดวยกัน ควรยาวนานแคไหน การเรียนรูจึงประสบผลดี 
ครูจะตองพิจารณาตามความเหมาะสม 

2 คน 3 คน 4 คน 
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    5.  การเตรียมเอกสารหรืออุปกรณสําหรับผูเรียน ครูจะตองพิจารณาวา ควรมี
ชุดเดียวสําหรบัของกลุมเพ่ือใชรวมกันหรือจัดแบงเปนหลายสวนหลายชุดแยกตามสมาชิกกลุม 
 นอกจากนั้นบทบาทของสมาชิกกลุม (Role Assignments) ก็นับวาเปนสิ่งสําคัญมาก
เพราะทุกคนจะตองรับรูและเรียนรูเพื่อจุดมุงหมายของการเรียนรวมกัน สมาชิกในกลุมตองมี
หนาท่ีและบทบาทโดยเสมอภาคกันบทบาทที่กําหนดนั้นอาจเปนดังนี้ 
  ก. ผูนํากลุม  นําใหงานลุลวง 
  ข. ผูสรุป สรุปผลการเรียนรู 
  ค. ผูตรวจสอบ ตรวจสอบทุกคนในกลุมใหรูรวมกันหมด 
  ง. ผูชวย คอยชวยใหความคิดวาถูกหรือไม 
  จ. ผูช้ีแนะ คอยเพ่ิมเติมความคดิ ขยายความรู 
  ฉ. ผูหาขอมูล หาเอกสารขอมูลใหกลุม 
  ช. ผูกระตุนเตือน คอยใหกําลังใจ และกระตุนใหทํางาน 
  ซ. ผูสังเกต ดูแลใหทุกคนทําหนาท่ีของตน 
 การกําหนดบทบาทนี้  นอกจากใหความรูและเปล่ียนความคิดหรือทํางานรวมกัน
เพ่ือใหไดผลงาน  ตามจุดมุงหมายรวมกันนั้นก็เพ่ือใหทุกๆ คนไดรูจักหนาท่ีของตนและรวม
ทํางานกลุมไปดวยดี  ซ่ึงถือวาเปนเทคนิคอยางหนึ่งท่ีครูควรใหในการทํางานภายในกลุม 
 งานของกลุมนั้น ครูอาจใชวิธีการทดสอบ หรืออาจถามจากสมาชิกคนใดคนหนึ่ง  
ซ่ึงยอมสงผลถึงคะแนนของคนอื่นๆ ดวย ครูอาจจะประเมินซักถามการไดมา  ซ่ึงผลงานวิธกีาร
ทํางานของกลุม  แตถึงอยางไรก็ตามวิธีการตัดสินดวยคะแนน  อาจใชไดไมเหมาะสมทุกกรณี 
  จอหนสัน และ จอหนสัน (Josnson; & Josnson.  1994: 5) กลาววา  การเรียน
แบบรวมมือเปนการสอนที่จัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนเปนกลุมเล็กๆ  กลุมละประมาณ   
3 – 5  คน โดยท่ีสมาชิกในกลุมมีความแตกตางกันทางดานเพศ  เช้ือชาติ  ความสามารถ
ทางการเรียน ฯลฯ  ผูเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รับผิดชอบการ
ทํางานของสมาชิกแตละคนในกลุมรวมกัน 
  สลาวิน (Slavin.  1995: 4) ใหความหมายของการเรียนแบบรวมมือวาเปนวิธ ี
การสอนที่ใหนักเรียน เรียนเปนกลุมเล็ก สมาชิกในกลุมโดยทั่วไปมี 4 คน  และมีความสามารถ
แตกตางกัน  ประกอบดวยนักเรียนเกง  1  คน เรียนปานกลาง  2  คน  และเรียนออน  1  คน  
นักเรียนแตละคนจะตองชวยเหลือเพื่อนท่ีอยูในกลุมเดียวกัน  ในการเรียนหรือทํากิจกรรมตางๆ 
สมาชิกในกลุมจะไดรางวัล ถากลุมทําคะแนนเฉลี่ยถึงเกณฑท่ีตั้งไว 
  นาทีฟ วินนิชก้ี และ ดริกกี ้ (Native, Winitzky; & Drieky.  1991: 261)  ไดให
ความหมายของ Cooperative  Learning วาหมายถึงวิธีการสอนซึ่งจัดใหนักเรียน  เรียนดวยกัน
เปนกลุมเล็กๆ  เพ่ือบรรลุเปาหมายรวมกัน   โดยปกติจะประกอบดวยสมาชิก 4 – 6  คน  มี
ความสามารถแตกตางกัน   สมาชิกมีบทบาทแตกตางกัน  เชน  เปนผูประสานงาน  ผูจดบันทึก  
ผูรวบรวม  บทบาทนี้จะหมุนเวียนกันไป        
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  อาโจส และ จอยเนอร  (Ajose; & Joyner.  1990: 189)  กลาววาการเรียนแบบ
รวมมือ  เปนกระบวนการ  ซ่ึงนักเรียนท่ีมีความสามารถตางกันอยูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ ทํางาน
รวมกัน  เพ่ือบรรลุเปาหมายเดียวกัน  การเรียนแบบรวมมือ  มีลักษณะที่สําคัญ 5 ประการ  
ไดแก  การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด ความรับผิดชอบตอตนเอง
และงานที่ไดรับมอบหมาย  การฝกทักษะทางสังคมและการฝกกระบวนการกลุม 
  อาทซร และ นิวแมน  (Artzt; & Newman.  1993: 2 – 3)  ไดกลาวถึงการเรียน
แบบรวมมือวา เปนแนวทาง ซ่ึงผูเรียนสามารถแกปญหารวมกันเปนกลุมเล็กๆ ซ่ึงสมาชิกทุกคน 
ในกลุมประสบผลสําเร็จ หรือบรรลุเปาหมายรวมกัน และตองระลึกเสมอวาตนเองเปนสวนสําคญั
ของกลุม  ความสําเร็จหรือความลมเหลวของกลุมข้ึนอยูกับสมาชิกทุกคนในกลุม  เพื่อใหบรรลุ 
เปาหมาย  สมาชิกทุกคนตองอธิบายแนวคดิกัน  และชวยเหลือกันใหเกิดการเรยีนรูในการ
แกปญหา  ครูไมใชแหลงการเรียนรูท่ีคอยปอนแกนักเรียน  แตจะมีบทบาทเปนผูคอยใหความ
ชวยเหลือจัดหา  และชี้แนะแหลงขอมูลในการเรียน ตวันักเรียนเองจะเปนแหลงความรูซ่ึงกันและ
กันในกระบวนการเรียนรู  
 จากการศึกษาของผูสนใจในการเรียนแบบรวมมือ  สรปุไดวา การเรยีนแบบรวมมือน้ัน  
หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยครูจะเปนผูจัดแบงกลุมออกเปนกลุมเล็ก  
ประมาณกลุมละ  4 – 6  คน   สมาชิกในกลุมจะมีความสามารถในการเรียนรูท่ีตางกัน  ผูเรียน
หรือสมาชิกในกลุมมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  มีบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบหนาท่ีของตน
รวมกับสมาชิกในกลุม  เพ่ือความสําเร็จหรือเปาหมายของกลุม  โดยอาศัยทักษะการอยูรวมกัน
ในสังคมและทักษะการเรียนรูรวมกับบุคคลอื่น และท่ีสําคัญสมาชิกภายในกลุมจะตองรวม
รับผิดชอบผลแหงการกระทําในกิจกรรมนั้นๆ  ตามที่ครไูดตั้งเกณฑไว 
 1.2  ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการเรียนแบบรวมมือและรูปแบบการเรียนแบบ
รวมมือ 
  การสอนแบบรวมมือน้ัน มีทฤษฎีท่ีเกี่ยวของและจําเปนอยางย่ิงท่ีครูผูสอนตองนํา
ทฤษฎีตางๆ มาชวยในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ  ตามที่  
สลาวิน (Slavin.  1995: 16 – 19)  กลาววาการเรียนแบบรวมมือทําใหนักเรียนเรียนไดดีกวา
การเรียนแบบกลุมเดิม  ซ่ึงสลาวินไดแนะนําลําดับข้ันกวางๆ ของทฤษฎีการเรียนแบบรวมมือ 
ท่ีเหนือกวา จากทฤษฎีตอไปนี้ 
              1.2.1  ทฤษฎีแรงจูงใจ ( Motivation  Theory) เปนเทคนิคจูงใจในการเรียนแบบ
รวมมือ  โดยเนนรางวัลเปนโครงสรางและเปาหมายในการปฏิบัติท่ีมีลักษณะเฉพาะ 3  อยาง  
คือ การรวมมอืกันปรับปรุงเปาหมายเฉพาะบุคคล  การแขงขันกันกําหนดเปาหมายรายบุคคล  
และความสัมพันธระหวางบุคคลที่ใชความพยายามไปสูเปาหมาย  การใชเทคนิคแรงจูงใจจาก
โครงสรางเปาหมายทําใหสมาชิกบรรลุผลตามเปาหมายได  ซ่ึงทําใหกลุมประสบความสําเร็จ
ดวย  นอกจากนี้การประชมุกันเพ่ือกําหนดเปาหมายทําใหสมาชิกตองระลึกเสมอวาทําอยางไร
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ใหกลุมประสบความสําเร็จ  ซ่ึงมีความสาํคัญมาก การเสริมกําลังใจของกลุมดวยการใหสมาชิก
ทํางานเต็มความสามารถ  ทําใหการปฏิบัติงานบรรลุผลตามเปาหมายและสรางความสัมพันธ
ระหวางบุคคล และผลตอบแทนที่กลุมไดรับยังเปนการเสริมแรงทางสังคมดวย อารยี  พันมณี 
(2534: 189 – 200) ไดกลาวถึงหลักในการสรางแรงจูงใจในการเรียน  ดังนี้ 
   1.2.1.1  การชมเชยและการตําหนิ  ท้ังการชมเชยและการตําหนิจะมีผลตอ
การเรียนรูของเด็กดวยกันท้ังสองอยาง จากการพิจารณาโดยละเอียดเก่ียวกับอิทธิพลการชมเชย
และการตําหนิ  ปรากฏวา โดยทั่วไปแลวการชมเชยจะใหผลดีกวาการตําหนิบางเล็กนอย เด็กโต
ชอบชมเชยมากกวาการตําหนิ  การชมเชยและการตําหนิมีผลตอการเรียนรูของเด็กหญิงนอย
กวาเด็กชาย  สวนเด็กท่ีเรียนรูเม่ือถูกตําหนิจะมีความพยายามมากกวาไดรับคําชมเชย 
   1.2.1.2  การทดสอบบอยคร้ัง  คะแนนจากการทดสอบจะเปนส่ิงจูงใจ มี
ความหมายตอนักเรียนอยางมาก  การขาดสอบบอยครั้งจะชวยกระตนุใหนักเรียนสนใจการเรียน
มากข้ึนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
   1.2.1.3  การคนควาหาความรูดวยตนเอง  ครูควรสงเสริมใหนักเรียนไดศึกษา
ดวยตนเองดวยการเสนอแนะหรือกําหนดหัวขอท่ีจะทําใหนักเรียนสนใจใครรูเพ่ือใหเด็กคนควา
เพ่ิมเติมดวยตนเอง  อยางไรก็ตาม  การกําหนดหัวขอตองคํานึงอยาใหยากเกินความสามารถ  
หรือตองใชเวลานานเกินไป  เพราะจะทําใหนักเรียนเบ่ือหนายและหมดความสนใจ 
   1.2.1.4  วิธีการท่ีแปลกใหม ควรนําวธิีการที่แปลกใหม   เพ่ือเราความสนใจ
โดยใชวธิีการใหม  ซ่ึงนักเรยีนไมคาดคิดหรือมีประสบการณมากอน  เชน  การใหนักเรียน
รวมกันวางเคาความประเมนิผลการเรียนการสอน  ใหนักเรียนชวยกันคิดกิจกรรมตางๆ  ซ่ึง
แปลกไปกวาท่ีเคยทํา  วธิกีารแปลกใหมจะชวยใหนักเรียนเกิดความสนใจ  และมีแรงจูงใจใน
การเรียนการสอน 
   1.2.1.5  ตั้งรางวัลสําหรับงานที่มอบหมาย ครูควรตั้งรางวัลไวลวงหนาแกงาน
ท่ีนักเรียนทําสําเร็จ เพ่ือย่ัวยุใหนักเรียนพยายามมากยิ่งข้ึน  และการใหรางวัลกอนการเรียนรู  
ก็ไดเพ่ือใหเดก็ทราบถึงผลการเรียนรูใหม  ครูควรพยายามใหเด็กมีโอกาสไดรับแรงเสริมอยาง
ท่ัวถึงกัน ไมควรเนนเฉพาะผูท่ีชนะการแขงขันเทานั้น  แตอาจใหรางวัลในการแขงขันกับตนเอง
ก็ได 
   1.2.1.6  ตัวอยางจากสิ่งท่ีเด็กคุนเคยและคาดไมถึง  การยกตัวอยางประกอบ 
การสอนควรเปนส่ิงท่ีนักเรียนคุนเคยแลว  เพื่อใหนักเรียนเขาใจงายและรวดเร็วย่ิงข้ึน 
   1.2.1.7  เชื่อมโยงบทเรียนใหมกับสิ่งท่ีนักเรียนเรียนรูมากอน  การเอาสิ่งใหม
ไปเชื่อมโยงสัมพันธกับสิ่งท่ีเคยรูมากอนจะทําใหเขาใจงายและชัดเจนข้ึน  ซ่ึงจะทําใหนักเรียน
สนใจบทเรียนมากขึ้น  เพราะคาดหวังไววาจะไดนําเอาสิ่งท่ีเรียนไปใชประโยชน และเปนพื้นฐาน 
ในการเรียนตอไป 
   1.2.1.8  เกมและการเลนละคร  การสอนที่ใหเด็กไดปฏิบัติจริงจังท้ังใน 
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การเลนเกม  และแสดงละครทําใหเด็กเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน สงเสริมความสัมพันธ
ระหวางผูเรียนและชวยใหเขาใจบทเรียนไดดีย่ิงข้ึน 

        1.2.1.9  สถานการณท่ีทําใหนักเรียนไมพึงปรารถนา  สถานการณท่ีทําให
นักเรียนเบ่ือไมพอใจขัดแยง  ควรหาทางลดหรือขจัดเพราะเปนอุปสรรคตอการเรียนรูและอาจ
ทําใหไมเขาใจบทเรียนได  ฉะนั้นในการเรียนการสอนครูควรสรางแรงจูงใจใหนักเรียน  อยาก
เรียน  ใหสนใจเรียนกอนจึงจะเรียนไดด ี การนําเอาหลักการ ทฤษฎแีละแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวของ
มาประยุกตใชเพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมาย  และเกิดประสิทธิภาพตอการเรียน 
 จากการเรียนแบบรวมมือพบวาทฤษฎีแรงจูงใจสามารถทําใหนักเรียนทํางานดวยกัน
จนบรรลุเปาหมายของกลุมตามที่ครูกําหนดเงื่อนไขไว  สมาชิกบางคนจะมีความสามารถพิเศษ
กวาเดิมเพราะเกิดแรงจูงใจ  ทฤษฎีแรงจูงใจทําใหนักเรียนทุกคนมีความมานะ  พยายาม  ตั้งใจ
และชวยเหลือคนอ่ืนดวยการชมและใหกําลังใจในการทํางานของกลุม การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของสมาชิกแสดงถึงความกาวหนาของกลุมดวย   
  1.2.2  ทฤษฎีความรูความเขาใจ  (Cognitive Theories) ใหความสัมพันธตอ
ผลท่ีสมาชิกทํางานรวมกันภายในกลุม  น่ันคือความแตกตางของทฤษฎีความรูความเขาใจ 
ท่ีปรากฏอยูมี 2 ทฤษฎ ี คอื ทฤษฎีพัฒนาการและทฤษฎวีางแผนเกี่ยวกับความรูความเขาใจ 
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
   1.2.2.1  ทฤษฎีพัฒนาการ  (Development Theories) สันนิษฐานวาพ้ืนฐาน
ของทฤษฎีพัฒนาการคือ  การมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับงานท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมอํานาจ
ของความคิดรวบยอด  ส่ิงท่ีสนับสนุนความคดิรวบยอด  สิ่งท่ีสนับสนุนความคดิเกิดจากการมี
ปฏิสัมพันธกนัจนสามารถชวยเหลือกันได 
   1.2.2.2  ทฤษฎีการวางแผนเกี่ยวกับความรูความเขาใจ  (Cognitive  
Elaboration Theories) การใชเทคนิคการวางแผนทางสติปญญาเปนส่ิงท่ีแตกตางไปจากภาพ
ของการพัฒนา  จากงานวิจัยทางจิตวิทยากลาววา  การสื่อสารและความสัมพันธของการสื่อสาร
จะถูกเก็บอยูในความทรงจําอยางดี  ดังน้ัน  นักเรียนจึงตอสูกับการระลึกถึงสิ่งท่ีจํา หรือการ
วางแผนเก่ียวกับระบบขอมูล  เชน  การเขียนสรุปหรือการทําโครงเรื่องจากการบันทึกส่ิงท่ี
นักเรียนทํา  นักเรียนจําไดดีกวาการจดบันทึกธรรมดา  เพราะชวยใหนักเรียนระลึกถึงสิ่งสําคัญ
ท่ีเรียนไดดีกวา    
  1.2.3  ทฤษฎีสนามของเคิรท  เลวินท (พงษพันธ พงษโสภา.  2544: 113 ; 
อางอิงจาก Kurt Lewin.  n.d.) กลาววา การเรียนการสอนนั้นครูควรจะมีวิธีการอยางไรใหตัวครู
เขาไปอยูในสนามชีวิตของนักเรียน (Life Space) ซ่ึงหมายถึงวา  ในขณะที่การเรียนการสอน
กําลังดําเนินอยูน้ัน ในใจของเด็กจะมีแตครูและบทเรียนท่ีเรียนอยูในขณะนั้นเทานั้น  นอกจากนี้
แลวยังสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงตอสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน  เพราะนักเรียน  
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แตละคนจะแสดงพฤติกรรมไปตามสิ่งท่ีเขารับรู  ซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะตัว ความคดิน้ี ก็จะ
นําไปสูการเรยีนการสอน  โดยยึดหลักวาตัวผูเรียนเปนศูนยกลาง  และตรงกับแนวคดิของ  
ทิศนา  แขมมณี (2522: 10 – 12) ซ่ึงไดสรุปแนวคดิท่ีเก่ียวของกับทฤษฎีสนามของ เคิรท เลวิน 
ไวดังนี ้
   1.2.3.1  พฤตกิรรมจะเปนผลมาจากพลังความสัมพันธของสมาชิกในกลุม 
   1.2.3.2  โครงสรางของกลุมจะเกิดจากการรวมกลุมของบุคคลที่มีลักษณะ
แตกตางกัน 
   1.2.3.3  การรวมกลุมแตละคร้ังจะตองมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมโดย
ปฏิสัมพันธในรูปของการกระทํา  ความรูสกึและความคดิ 
  1.2.4  ทฤษฎีจิตวิทยาสังคม (Johnson; & Johnson.  1994: 78)   
   การจัดการเรยีนการสอนแบบใหนักเรียนรวมมือกัน มีลักษณะแตกตางกันให
นักเรียนเขารวมกิจกรรมกลุมในช้ันเรียนท่ัวไป แทนท่ีจะปลอยใหนักเรียนทํางานไปตามกลไกล 
กลุมโดยเสรี  ครูตองจัดสภาพการณ  และวางเงื่อนไขใหนักเรียนรวมมือกันทํางานอยางจริงจัง มี
ความเตม็ใจท่ีจะชวยเหลือ  และพ่ึงพากันท้ังน้ี   มิใชเพ่ือการเรียนรูเนื้อหาวิชาเทานั้น  แตเพ่ือให
นักเรียนไดรูจักทํางานรวมกับผูอ่ืนเปนกลุม ซ่ึงเปนประโยชนตอการทํางานในชีวิตจริงในภายหนา 
และชวยลดความขัดแยงระหวางกลุมสังคมในขั้นท่ีตางเชื้อชาติตางชนชั้นกัน   
   ดังนั้น การจัดสภาพการณและเงื่อนไข  เพ่ือใหนักเรียนรวมมือกันนั้น อาศัย
ทฤษฎีทางจิตวิทยาทางสังคมเปนพ้ืนฐาน (Johnson; & Johnson.  1994: 78)  โดยนําแนวคิด
เรื่องพลวัตในกลุมมาใช พลวัตในกลุมคือการศึกษาพฤติกรรมของคนในกลุม พลังตางๆ ในกลุม
และการเปลี่ยนแปลงตางๆ ภายในกลุม ซ่ึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของกลุม โดยสวนรวมถึง
กระบวนการแปลความหมายของพฤติกรรมของบุคคลแตละกลุม  โดยอาศัยประสบการณของคน 
ในกลุม หรือจะอธิบายวาทําไม  จึงเกิดเหตุการณเชนนัน้ในกลุม  ทําไมสมาชิกในกลุม  จึงแสดง
พฤติกรรมเหลานั้น   พลวตัในกลุมชวยใหเขาใจถึงกระบวนการในการทํางานรวมกัน  มีวิธีการ
เลือกจุดมุงหมายของกลุม การตัดสินใจของกลุม การวางแผนปฏิบัติงานของกลุม การดําเนินงาน 
ตามแผนการ  การเสนอแนะการประเมินผลวิธีดําเนินงานของกลุม พลวัตในกลุมจะชวยใหบุคคล 
มีความคุนเคยกับเรื่องการเปนผูนํา  การเปนสมาชิก  ซ่ึงมีความจําเปนตอการรับผิดชอบตอกลุม 
และชวยใหบุคคลสามารถฝกตนเองและผูอ่ืนใหเปนผูนํา พลวัตในกลุมประกอบดวยองคประกอบ
ตอไปน้ี 
   1.2.4.1  องคประกอบสวนบุคคล หมายถึง มโนทัศนเก่ียวกับตน ความสามารถ
ของบุคคลที่จะเขาใจตนเองและผูอ่ืน แรงจูงใจ ความสนใจ ความตองการ สิ่งเหลานี้มีปฏิสัมพันธ
ท้ังทางบวกและทางลบกับบุคคลอื่น ปฏิสัมพันธทางบวก เชน การชวยเหลือ การริเริ่ม การรอบรู 
ในเรื่องตางๆ สวนทางลบ เชน การอยากเดนคนเดียว การตอตาน การไมรวมมือ  
 



 17

   1.2.4.2  ประสบการณ  ความรูและทักษะเกี่ยวกับวิธีการเนินงานของกลุม 
ผูท่ีประสบความสําเร็จ  เม่ือทํางานกลุมก็มักมีเจตคตท่ีิดีตอการทํางานกลุม และเปนไปในทาง 
ตรงขามกับผูท่ีไดรับความลมเหลวในการทํางานกลุม มักมีเจตคติไมดีตอการทํางานกับผูอ่ืน 
ประสบการณ จึงมักมีอิทธิพลโดยตรงตอการทํางานกลุม สวนความรูของแตละบุคคลก็มีความ 
สําคัญตอการทํางานกลุมเชนกัน คือ ถาบุคคลมีความรูในเรื่องท่ีกลุมตองการยอมการความ
ม่ันใจในการทํางานและสามารถปฏิบัติงานไดสําเร็จแตถาบุคคลไมมีความรูจะมีผลใหเขารูสึก 
ไมสบายใจในการทํางาน และเปนอุปสรรคในการดําเนนิงานของกลุม สําหรับเรื่องทักษะของ 
การทํางานกลุมมี 2 ประเภทใหญๆ คือ ทักษะในการทํางานหรือกิจกรรมเฉพาะอยางกับทักษะ
ในการสื่อความกับผูอ่ืน เชน ความสามารถในการฟงและจับใจความสําคัญไดความสามารถ ใน
การแสดงความคิดเห็น สรุปความคดิเห็น ความสามรถในการประนีประนอมเพื่อลดความขัดแยง
และความเครยีดภายในกลุม ทักษะท้ัง สองประเภทนี้ชวยใหการทํางานกลุมดําเนินไปสูจุดหมาย
ได 
   1.2.4.3  จุดมุงหมาย ท่ีชัดเจนเปนท่ีเขาใจและยอมรับของบุคคลในกลุม ทําให
กลุมเห็นทิศทางในการทํางาน จุดมุงหมายมีดวยกันสองประเภทคือ จุดมุงหมายของบุคคลและ
จุดมุงหมายของกลุม  ซ่ึงสอดคลองกัน จึงจะทําใหเกิดบรรยากาศการทํางานแบบรวมมือรวมใจกัน 
   1.2.4.4  องคประกอบดานเกียรติยศ  เปนพลังท่ีชวยใหบุคคลซึ่งแตกตางกัน
ไดมารวมมือกัน เนื่องจากบุคคลแตละคนไมอยากจะแตกตางจากคนอื่นมากเกินไป และไมอยาก
ดอยจากคนอื่น การทํางานกลุม  จึงสรางบรรยากาศใหทุกคนมีคุณคาเทาเทียมกัน การตดัสินใจ
เรื่องใดก็ตามถือเปนมติเอกฉันทของกลุมมิใชของใครคนใดคนหนึ่ง ทําใหบุคคลเกิดความสบาย
ใจและมีความสุข 
   1.2.4.5  ขนาดของกลุม กลุมท่ีมีสมาชิกมากเกินความจาํเปน อาจทําใหงาน
ลาชาหรือภาระงานไปตกกบัสมาชิกบางคน ขณะท่ีบางคนไมตองรับผิดชอบอะไรเลย หรือเกิด
กรณีทํางานซํ้าซอนกัน ทําใหเกิดบรรยากาศของความคับของใจจากการทํางานมากเกินไป
หรือไมมีอะไรจะทํา ไมมีโอกาสไดใชความสามารถที่มีอยู ขนาดของกลุมจ่ึงควรเหมาะสมกับ
เหตุการณ จุดมุงหมายของงานและที่สําคัญทําใหสามารถกระจายภาระหนาท่ีไดท่ัวถึงทุกคน 
   1.2.4.6  สภาพแวดลอมทางกายภาพไมวาจะเปนการจัดสภาพหองเรียน  
โตะเรียน จัดโตะประชุม อภปิราย ลวนมีความสําคัญท่ีชวยสงเสริมบรรยากาศของกลุม ปองกัน
มิใหเกิดความรูสึกแตกแยก กลาวโดยสรุป พลวัตในกลุมมีประโยชนดังนี้ (คมเพชร  ฉัตรศุภกุล. 
2533: 27) 
    1.2.4.6.1  ชวยใหสมาชิกแตละคนเพ่ิมการรับรูท่ีรวดเร็วตอเหตุการณ 
ท่ีกําลังเกิดข้ึนในกลุมและชวยใหแตละคนทําหนาท่ีเปนสมาชิกหรือผูนําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    1.2.4.6.2  ชวยใหสมาชิกแตละคนไดใชความสามารถที่ตนมีอยูในการ
พัฒนางานของกลุมไปสูจุดมุงหมาย 
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    1.2.4.6.3  ชวยใหผูนํากลุมรับรูและตระหนักในความรบัผิดชอบท่ีจะชวย
กลุมในการพัฒนางานใหสาํเร็จสูจุดหมาย 
  1.2.5  ทฤษฎีรวมมือกัน  (Olsen; &  Kagan.  1992: 41; Johnson; &  
Johnson.   1994) 
              การเรียนแบบรวมมือน้ันนอกจากจะอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมเปนพ้ืนฐาน
แลว  ยังอาศัยทฤษฎีรวมมือกัน (Olsen; & Kagan.  1992: 41; Johnson ; & Johnson.  1994: 
103) ซ่ึงมีแนวคดิวาการพึ่งพากันทางสังคม (Social Interdependence) เปนตวักําหนดพฤติกรรม
ของบุคคล การกําหนดหรือการสรางสถานการณ  ท่ีทําใหเกิดการพ่ึงพากันทางสังคมแบบใด 
แบบหนึ่ง ทําใหบุคคลมีปฏิสัมพันธกันตามรูปแบบท่ีตองการ การพึ่งพากันทางสังคมจะมีข้ึนเม่ือ
ผลงานของแตละบุคคลไดรับผลกระทบจากการกระทําของผูอ่ืนในสถานการณทางสังคมแตละคน
อาจรวมมือกัน เพ่ือไปสูเปาหมายเดียวกัน  หรือแขงขันกันเพ่ือดูวาใครดีท่ีสุดการพึ่งพากันทาง
สังคม จึงอาจอยูในรูปการรวมมือและการแขงขัน (Sprinthall, Sprinthall; & Oja.  1994: 542) 
   ผลการวิเคราะหแบบเมตา ( Meta – Analysis) จากงานวิจัย  46 เรื่อง พบวา  
29 เรื่อง หรือ รอยละ 63 ปรากฏหลักฐานชัดเจนในการสนับสนุนโครงสรางแบบรวมมือมากกวา
โครงสรางแบบแขงขัน  และโครงสรางแบบรายบุคคลในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(Slavin.  1983: a) สอดคลองกับงานของดุนทช  ซ่ึงไดศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรวมมือกัน
และการแขงขันในหองเรียนเปนเวลา 35 ป  พบวา การจัดการเรียนการสอนที่มีโครงสรางเพื่อ
เปาหมายความรวมมือกัน มีประสิทธิภาพสูงกวาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่มีโครงสราง
เพ่ือการแขงขัน (Sprinthall, Sprinthall; & Oja.  1994: 334) การรวมมือกันจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคล
อยูในสถานการณของการพึ่งพากันทางบวก  สงผลใหบุคคลสงเสริมกันและกันใหประสบผล 
สําเร็จ และนําไปสูการเพิ่มผลงาน  เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และสรางสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางบุคคล แนวทางในการสรางการพึ่งพาเชิงบวกเพื่อใหเกิดความรวมมือกัน  การพึ่งพา
ทางบวก  (Positive Interdependence) แบง  2  เปนประเภทคือ 
   1.2.5.1  การพึ่งพากันเชิงผลลัพธ (Outcome  Interdependence) 
   1.2.5.2  การพึ่งพากันเชิงวิธีการ (Means  Interdependence) 
   เนื่องจากพฤติกรรมของบุคคลจะเปนไปตามการรับรูถึงผลลัพธหรือเปาหมาย
และวิธีการไปสูเปาหมายน้ัน  ดังนั้นเม่ือตองการใหเกิดพฤติกรรมการรวมมือกันจึงตองสราง
สภาพการณใหมีการพึ่งพากันท้ังสองประเภท การสรางสภาพการณการพึ่งพากันเชิงผลลัพธ  
เพ่ือใหเกิดความรวมมือกันตองระบุเปาหมาย (Goal – Structured Interdependence) รวมกัน
และรางวัล  (Reward – Structured Interdependence)  ท่ีบุคคลจะไดรับรวมกัน  เพ่ือใหแตละ
บุคคลตระหนักวา  ผลงานรวมของกลุมข้ึนอยูกับผลสําเร็จของทุกคน  ดังนั้น  จึงตองพยายาม
เพ่ือผลประโยชนรวมกัน  มีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  มีความผูกพันกันเปนกลุม  
สวนการพึ่งพากันเชิงวิธีการ  เพ่ือใหเกดิความรวมมือกันนั้น  ตองสรางสภาพการณใหแตละ 
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บุคคลรับรูวา  เขาตองรวมกันใชความสามารถของแตละคนในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 
ใหสําเร็จ  การสรางสภาพการณ  พ่ึงพากันเชิงวิธกีารประกอบดวย 
    1.2.5.2.1  ทําใหเกิดการพึ่งพาเชิงบทบาทของสมาชิก (Role - 
Structured Interdependence) คือ การกาํหนดบทบาทการทํางานใหแตละบุคคลในกลุม  เชน  
ผูอธิบาย  ผูตรวจสอบ  ผูรายงาน 
    1.2.5.2.2  ทําใหเกิดพ่ึงพาทรัพยากรหรือขอมูล (Materials - Structured 
Interdependence) คือ  แตละบุคคลจะมีขอมูลความรูเพียงบางสวนท่ีเปนประโยชนตองานกลุม  
ทุกคนตองนําขอมูลมารวมกันจึงจะทํางานใหสําเร็จได 
    1.2.5.2.3  ทําใหเกิดการพึ่งพากันเชิงภาระงาน (Task - Structured 
Interdependence) คือ แบงงานใหแตละบุคคลในกลุมใหมีลักษณะเก่ียวเนื่องกัน ถาคนใดคนหนึ่ง 
ทํางานของตนไมสําเร็จ  จะทําใหคนอื่นไมสามารถทํางานสวนท่ีตอเน่ืองได 
 การพึ่งพาขอมูลและภาระงานเปนแรงกระตุนใหสมาชกิมีปฏิสัมพันธกันและเกิดการ
พ่ึงพาบทบาทของสมาชิกเพ่ือใหงานของกลุมบรรลุผล 
  1.2.6  ทฤษฎีการเรียนรูทางสตปิญญา ของ เบนจามิน  บลูม (ปราณี  รามสตู.  
2523: 109;  อางอิงจาก Benjamin, Bloom.)   
   การเรียนรูเปนสิ่งสําคัญอยางหนึ่งของชีวิต การเรียนรูจะชวยใหคนเราสามารถ 
ปรับตัวใหเขากับสถานการณท่ีเกิดข้ึนในชีวติหรืออยูในสังคมได ดังนั้น  การเรียนรูท่ีจะปรับตัว
เองใหเขากับสภาพแวดลอมในสังคมจะทําใหบุคคลนั้น  อยูในสังคมไดอยางมีความสุข และการ
ท่ีบุคคลเราสามารถปรับตัวเองใหเขากับสิ่งแวดลอมรอบตัวไดน้ัน ข้ึนอยูกับระดับสติปญญาของ
แตละบุคคล  ในการเรียนแบบรวมมือการเรียนรูและการปรับตัวเขากับสภาพ แวดลอมและคน
อ่ืน จึงเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิง  มีผูสนใจศกึษาเกี่ยวกับทฤษฎีการเรยีนรูกลาวไวดงันี้ 
   ลีซอร (Leechor.  1988: 26 – 29 ) ไดสรปุวา  การเรียนแบบรวมมือในกลุม
ยอย  มีการปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิดในระหวางการทํากิจกรรมกลุม ทําใหเด็กสามารถพัฒนา 
การเรยีนรูทางสติปญญาในระดับสูง ไดแก  ทักษะทางการคิด  การแกปญหา  สิ่งเหลานี้จะทําให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากกวาการเรียนแบบปกติกลไกหรือกระบวนการทางสติปญญา 
สําคัญท่ีเกิดข้ึนในการทํากิจกรรมกลุมท่ีสงเสริมความรู  คือ 
    1.  การละลายความขัดแยงเม่ือมีการเขากลุมยอยจะมีการปฏิสัมพันธกัน 
ในขณะที่ทํากิจกรรมในเรื่องเก่ียวกับการแกปญหา  เมื่อสมาชิกเสนอความคิดเห็นอาจมีการ
คัดคานไมเห็นดวย ทําใหเกิดความขัดแยงข้ึนในใจ ตองกลับมาคิดทบทวนความรูเพ่ิมเติม  เพ่ือ
นํามาปรับใหเกิดความเขาใจ มั่นใจในคําตอบที่ถูตองเหมาะสมมีเหตุผล ส่ิงนี้จึงเปนการเพิ่ม
ทักษะทางการคิดข้ึน และความคิดก็จะมีการแปรเปล่ียนตลอดเวลาซึง่จะดีตอการเรียนรู ดูได
จากการเรียนรูท่ีมีผลสัมฤทธิ์เพ่ิมข้ึน 
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    2.  การระดมและการใชความรูและประสบการณรวมกันการปฏิสัมพันธ
ของกลุมท่ีมีสมาชิกท่ีมีพ้ืนฐานประสบการณการเรียนรูท่ีตางกัน  เม่ือนํามาวิเคราะหปญหา
รวมกันจะไดความคิดท่ีหลากหลายทําใหการแกปญหาเปนไปดวยด ี
    3.  เพ่ือนสอนเพื่อน  นักเรียนทํางานรวมกันในกลุมเล็กมีความรับผิดชอบ 
ไมเพียงแตการเรียนของตนเทานั้น  แตสาํหรับการเรียนในกลุมเพ่ือนจะตองดีข้ึนดวย  ครตูอง
เตรียมการใหพรอม   ในการวางโครงสรางทางการเรียนรูในระดับสูง  ครูควรจะเตรียมนักเรียน
ดวยการเตือนใหนักเรียน  คํานึงถึงการใหความชวยเหลือ  ซ่ึงกันและกัน เพราะสมาชิกในกลุม 
จะไดรับประโยชนอยางมากตอการเรียนรู  ในดานการปฏิบัติทําใหนักเรียน   ไดพัฒนาทักษะ  
ในดานการคดิและแกปญหาไดอยางดี 
   สลาวิน  (Slavin.  1995: 6)  ไดอางถึงแนวคดิของ  ไวกอตสกี ้(Vygotsky)  
ดานทฤษฎีการเรียนรูทางสติปญญา   เรือ่งพัฒนาการชวงกลาง  เปนชวงท่ีเด็กไมสามารถ
แกปญหาไดเอง แตจะทําไดเม่ือไดรับความชวยเหลือจากผูใหญหรือทํางานรวมกับเพ่ือนท่ีทําได 
ไวกอตสกี ้กลาวถึง  การเรียนโดยมีการใหความชวยเหลือแนะนําใหเด็กทํางานตามลําพัง โดย
ไมใหความชวยเหลือก็เปล่ียนมาเปนกระบวนการเรียนแบบปฏิสัมพันธท่ีมีท้ังการสนับสนุนและ
การรับผิดชอบรวมกัน  โดยกลาววา  กจิกรรมดานความรูความเขาใจ  สวนใหญมักจะไดรับ 
การสาธิต  การแสดงตวัแบบ  การถามตอบสิ่งเหลานี้เด็กจะรับไปสะสมเปนทักษะของตนเอง   
 ดังนั้น  จากทฤษฎีของการเรียนแบบรวมมือดังกลาว  สรุปวา  การใชทฤษฎีสนาม  
ทฤษฎีแรงจูงใจ  ทฤษฎีการเสริมแรง หรือทฤษฎีความรูความเขาใจ  ทฤษฎีจิตวิทยาทางสังคม  
ทฤษฎีการเรยีนรูทางสติปญญาและทฤษฎีพัฒนาการเรียนรู  เปนการจัดสภาพการณใหบุคคล 
มีสวนรวมในประสบการณ   และอยูอยางผสมผสานทางความคิด   เพื่อเขาสูสภาพสมดุล 
สภาพการณ เชนนี้ นําไปสูพัฒนาการทางสติปญญา  จากจุดนี้แสดงใหเห็นวาเดก็มีพัฒนาการ 
ข้ันหนึ่งไปสูอีกข้ันหนึ่งโดยอาศัยผูใหญและเพ่ือน  และการเปลี่ยนแปลงน้ีจะนําไปสูวฒุิภาวะ ซ่ึง
ทําใหนักเรียนบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด  การเรียนแบบรวมมืออาศัยเปาหมาย
รวมกัน  เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการทํางานของกลุม  ใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกัน  ชวยเหลือกัน  
รับผิดชอบและมีสวนรวมในผลงานของกลุม  แบงหนาท่ีและความรับผิดชอบเทากัน  ซ่ึงสงผลดี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากขึ้น  สลาวิน  (Salavin.  1995: 4 – 13) กลาวถึงเทคนิคการเรียน
แบบรวมมือท่ีสําคัญดังนี ้
 รูปแบบการเรียนแบบรวมมือ 
                 1.  Student Teams Achievement Division หรือ STAD 
   การเรียนตามวิธ ี STAD (Student Teams – Achievement Division) น้ัน
เปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) พัฒนาข้ึนโดยสลาวิน 
(Robert, E. Slavin) ผูอํานวยการโครงการศึกษาระดบัประถมศึกษา ศูนยการวิจัยประสิทธิภาพ
การเรียนของนักเรียนท่ีมีปญหาทางดานแหงมหาวิทยาลัยจอหนฮอฟก้ินส สหรฐัอเมริกา สลาวนิ 
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ไดพัฒนาเทคนิคนี้ข้ึนเพ่ือขจัดปญหาทางการศึกษา มุงเนนทักษะการคิด  การเรียนท่ีเปนระบบ 
เปนทางเลือกหนึ่งสําหรับการเรียนเปนกลุม  และเปนวิธีการสรางสมัพันธภาพระหวางนักเรียน 
มีข้ันตอนการจัดกลุมดังนี้ 
   1.  สมาชิกในกลุมมี 4 คน ระดับสติปญญาตางกัน  เชน  เกง 1 คน ปานกลาง  
2 คน  และออน 1 คน  ครูกําหนดบทเรียนและงานของกลุมไวแลว 
   2.  ครูสอนบทเรียนใหนักเรียนท้ังชั้นแลวใหกลุมทํางานตามที่กําหนด 
นักเรียนในกลุมชวยเหลือกัน  เด็กเกงชวยสอนและตรวจงานของเพื่อนใหถูกตองกอนนําสงครู 
   3.  นักเรียนทําแบบทดสอบแลวนําคะแนนของทุกคนมารวมกันเปนคะแนน
กลุม  แลวนําไปปดประกาศใหทุกคนทราบ 
  1.1  องคประกอบพื้นฐานที่สําคัญของ STAD 
      การเรียนการสอนแบบ STAD จะประสบผลสําเร็จไดตองอาศัยองคประกอบ
พ้ืนฐาน 5 ประการดังนี ้
   1.1.1  การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เม่ือมีการจัดกลุมนักเรียนแลว นักเรียน
จะตองแบงหนาท่ีกันทุกคน จะมีสวนรวมในการทํางาน โดยรับรูจุดมุงหมายของการเรียนเพ่ือ
ชวยใหการเรยีนรูน้ันประสบผลสําเร็จดวยดีการทํางานของกลุมมีลักษณะท่ีตองรวมมือชวยเหลือ
เก้ือกูลซึ่งกันและกัน อาจมีการแขงขันขอมูลหรืออุปกรณท่ีนํามาประกอบการเรียนรูรวมกัน ไมมี
ใครแยกตัวเรยีนอยางอิสระคนเดียว 
   1.1.2  การปฏิสัมพันธกันในระหวางการทํางานกลุมท่ีสอนโดยการเรียนแบบ 
STAD นักเรียนจะตองทํางานประสานกันอยางใกลชิด โดยการพูดคยุและเปล่ียนความคดิเห็นซึ่ง
กันและกัน  การสรุปเร่ือง การอธิบาย ขยายความ ในบทเรียนท่ีเรียนมาใหแกเพ่ือนสมาชิกใน
กลุมเปดโอกาสใหสมาชิกในกลุมไดเสนอแนวความคดิใหม ๆ เพ่ือเลือกสิ่งท่ีดีท่ีถูกตองเหมาะสม
ท่ีสุด 
   1.1.3  การรับผิดชอบตอกลุม การจัดการเรียนการสอนแบบ  STAD จะประสบ
ผลสําเร็จเม่ือนักเรียนท่ีเปนสมาชิกทุกคนในกลุม มีความรูในเร่ืองท่ีเรียนรูอยางแทจริง หรือไดรบั
การชวยเหลือจากเพื่อนในกลุมใหเรียนรูไดทุกคนเพราะฉะนั้นจึงจําเปนตองมีการทดสอบเพื่อ
ประเมินวาทุกคนรูเรื่องหรือไม ซ่ึงครูอาจใชวธิีทดสอบโดยการสุมเรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุม
ใหเปนผูตอบคําถาม ดวยวธิีการนี้กลุมจึงตองชวยกันในการเรียนรูและชวยกันทํางาน มีความ
รับผิดชอบตองานของตนเปนพื้นฐาน จะตองเขาใจและรูแจงในงานท่ีตนรับผิดชอบอันจะกอใหเกิด
ผลสําเร็จของกลุมตามมา 
   1.1.4  การทํางานรวมกันเปนกลุมยอย การแบงกลุมควรเปนกลุมยอย มีสมาชิก 
4 – 5 คน การทํางานรวมกันเปนกลุมนี้จะฝกใหนักเรียนมีทักษะในการพูด การยอมรับความ 
สามารถ ของผูอ่ืน  การแกปญหาความขัดแยง  และการประเมินการทํางานของกลุมนักเรียน  
เพ่ือใหกลุมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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   1.1.5  กระบวนการกลุม นับเปนส่ิงสําคัญอยางหนึ่งท่ีจะตองใหนักเรียนวิเคราะห
วากลุมทํางานไดเพียงใด ทําอยางไรการทํางานของกลุมจึงจะประสบผลสําเร็จ เกิดการเรียนรูได
ดวยด ีและถาไมดีเปนเพราะพฤติกรรมของสมาชิกในกลุม หรือการทํางานของกลุม ยังมีสิ่งใด
บกพรองอยู ควรแกไขอะไร อยางไร ตอไปในคราวหนา 
  1.2  ความแตกตางระหวางการเรียนแบบ STAD กับการเรียนเปนกลุม
แบบเดิมการเรียนแบบ  STAD  กับการเรียนเปนกลุมแบบเดิม มีความแตกตางกนัหลาย
ประการดังนี ้
   1.2.1  การเรยีนแบบ STAD  สมาชิกกลุมมีระดับความสามารถที่แตกตางกัน 
แตการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้น สมาชกิกลุมมีระดับความสามารถที่ใกลเคียงกัน  
   1.2.2  สมาชกิแตละคนในกลุม STAD มีการผลัดเปล่ียนกันทําหนาท่ีตางๆ 
เพ่ือใหทุกคนมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบรวมกันในการทํางาน สวนกลุมแบบเดิมจะใชวิธีการ
คัดเลือกสมาชิกใหทําหนาท่ี ผูท่ีไดทํางานคือมีเฉพาะผูท่ีไดรับการคัดเลือกใหทําหนาท่ีเทานั้น 
   1.2.3  การเรยีนแบบ STAD น้ันสมาชิกกลุมมีความรับผิดชอบในการเรียน
รวมกันสนใจการทํางานของตนเองเทา ๆ กับการทํางานของสมาชิกกลุม สวนการเรียนเปนกลุม
แบบเดิมสมาชิกไมมีความรับผิดชอบรวมกัน ตางคนตางทํา จะรับผิดชอบเฉพาะงานของตนเอง
เทานั้น แลวนําผลงานมารวมกัน 
   1.2.4  จดุมุงหมายของการเรียนแบบ STAD คือการใหสมาชิกทุกคนได
รวมมือกันทํางาน โดยใหสมาชิกทุกคนใชความสามารถอยางเต็มท่ีในการทํางานกลุม โดยยังคง
รักษาสัมพันธภาพท่ีดีตอสมาชิกกลุม สวนการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้น มีจุดมุงหมายอยูท่ี 
การทํางานใหสําเร็จเทานั้น 
   1.2.5  นักเรียนจะไดรับการฝกทักษะทางสังคมที่จําเปนตองใชในขณะทํางาน
กลุมแบบ  STAD  แตทักษะเหลานี้จะถูกละเลยในการเรียนเปนกลุมแบบเดิม 
   1.2.6  ในการเรียนแบบ STAD ครูจะเปนผูใหคําแนะนาํชวยเหลือ การทํางาน
ของสมาชิกในกลุม แตในขณะที่ในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมครูไมสนใจนักเรียนในขณะทํางาน
กลุม 
   1.2.7  การเรยีนแบบ STAD ครเูปนผูกําหนดวธิีการในการทํางานกลุม 
เพ่ือใหกลุมดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้นครูให
สมาชิกกลุม จัดการกันเอง 
 จากที่ไดกลาวมาจะเห็นวาการจัดกลุมแบบ STAD จัดกลุมการเรียนแบบทํางาน
รับผิดชอบรวมกัน หรือการจัดกลุมแบบรวมมือน้ันสมาชิกกลุมมีความเทาเทียมกัน และจะตอง
รับผิดชอบและปฏิบัติหนาท่ีรวมกันทุกคนภายในกลุมมีการชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจซึ่งกัน
และกันอยูตลอดเวลา รูจักเอื้อเฟอเผ่ือแผ ทําใหสมาชิกในกลุมทุกคนไดรับความรูประสบการณ
จากการเรียนเทาๆ กัน และไดรับประสบการณมากกวาการจัดกลุมเรียนแบบเดิม 
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  1.3  ข้ันตอนการเรียนตามแบบ STAD 
   กิจกรรมการเรียนการสอนวิธ ีSTAD มีเทคนิค 2  ลักษณะใหญๆ  คือ   
สลาวิน  (Slavin.  1995: 73 – 84) 
   การเตรียมการสอน (Preparation)  ครูจะดําเนินการดังนี้ 
    1.  เนื้อหาของบทเรียน  การเรียนโดยใชวิธ ี STAD สามารถใชไดกับ
เนื้อหาตางๆ ท่ีครูสรางขึ้น  และโดยเฉพาะเนื้อหาท่ีโครงการการเรียนรูแบบทีมท่ีมหาวิทยาลัย
จอหนฮอพกินสเปนผูสรางข้ึน แตจะเปนการงายถาครูผูสอนสรางขึ้นเอง  โดยการทําเอกสาร
ประกอบการสอนหรือใบงาน  กระดาษคาํตอบและขอทดสอบยอยสําหรับเน้ือหาท่ีจะสอนใน 
แตละบท 
    2.  การจัดกลุมผูเรียน  ในแตละกลุมควรประกอบดวยสมาชิก 4 คน เปน
นักเรียนท่ีมีความสามารถทางการเรียนสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน ครูควรจัดกลุม
ใหนักเรียนเอง  เพราะถาใหนักเรียนจัดกลุมกันเอง  นักเรียนจะเลือกคนที่ชอบพอสนิทสนมกัน
เทานั้น  ข้ันตอนในการจัดกลุมไดแก 
     2.1  จัดทําเอกสารสรุปเกี่ยวกับการเรียนเปนกลุมใหแตละกลุม 
     2.2  จัดนักเรยีนเขากลุม  โดยจัดเรียงนักเรียน  ท่ีมีผลคะแนนสูงสุด
ไปถึงต่ําสุด  ขอมูลท่ีใชในการแบงกลุมไดจาก คะแนนการทดสอบจะเปนสิ่งท่ีดีท่ีสุด รองลงมา
คือ การใชผลการเรียนระดับคะแนนวิชาท่ีผานมา หรือบางครั้งข้ึนอยูกับวิจารณญาณของผูสอน
ก็ได 
     2.3  พิจารณากลุมในชั้นเรียน  ในแตละกลุมควรประกอบดวยสมาชิก  
4  คน  ดังนั้น  นักเรียนจะมีก่ีกลุมน้ันใหใช 4 หารจํานวนนักเรียน เชน ในหองเรยีนหนึ่งมี
นักเรียน 32 คน ก็จะแบงนักเรียนไดเปน 8 กลุม  แตถาหารดวย 4 ไมลงตัวก็ตองมีบางกลุมท่ีมี
สมาชิกมากกวา 4 คน 
     2.4  การจดันกัเรียนเขากลุม ในแตละกลุมควรใหมีความสมดุลเทากัน  
เพ่ือใหแตละกลุมมีสมาชิกมีความสามารถทางการเรียนตั้งแต  ต่ํา  ปานกลาง  จนถึงสูง  และ
ระดับความสามารถโดยเฉลี่ยของแตละกลุมจะเทาๆ กัน  ซ่ึงอาจจัดกลุมโดยอาศัยคะแนนที่ได
จากแบบทดสอบกอนเรียนหรือคะแนนจากผลการเรียนเดิม 
     2.5  การพิจารณาคะแนนพื้นฐาน คะแนนพื้นฐานหมายถึงคะแนน
จากการทดสอบที่แลวมา  เม่ือครูใชเทคนิคนี้และมีการทดสอบไป  2 – 3 คร้ังแลวนําคะแนนนี้
มาเฉล่ียเปนคะแนนพื้นฐาน  หรือ  อาจใชคะแนนผลการเรียนปท่ีผานมาก็ได 
     2.6  รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม  ประกอบดวยกิจกรรมยอยๆ ดังนี้ 
      2.6.1  การสอน (Teach) 
              ครูใชวิธีการสอนแบบโดยตรง (Direct Instruction) หรืออภิปราย 
(Discussion) หรือเสนอโดยใชเสียงและภาพ (Audiovisual Presentation) จะใชเวลา 1 – 2 คาบ 
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ในการสอนบทเรียนหนึ่งๆ  โดยดําเนินการตามแผนการสอนซึ่งในการนําเสนอบทเรียนนั้น  ควร
จะครอบคลุมถึงการนําเขาสูบทเรียน  การพัฒนาและการฝกโดยใหแนวปฏิบัติมีรายละเอียดดังนี้ 
       2.6.1.1  การนําเขาสูบทเรียน (Opening)  เปนการเราความ
สนใจของนักเรียนใหอยากรูอยากเห็น  อยากเรียน  เปนการเริ่มเขาสูการนําเสนอบทเรียน  ครู
ควรจะปฏิบัตดิังนี ้
       - บอกนักเรียนถึงสิ่งท่ีเรียนวาคืออะไรมีความสําคัญอยางไร 
กระตุนใหนักเรียนอยากเรียนดวยการสาธติการใชอุปกรณประกอบการอธิบายหรือยกตัวอยาง
ปญหาในชีวิตจริง 
       - ทบทวนสั้นๆ เกี่ยวกับทักษะหรือขอมูลท่ีนักเรียนรูอยูแลว 
       2.6.1.2  การพัฒนา  (Development)  เปนข้ันท่ีจัดนําเสนอ
บทเรียน ครูอาจจะปฏิบัติไดดังนี้ 
       -  ทดสอบโดยวัดตามจุดประสงค 
       -  เนนทักษะความเขาในไมใชความจํา 
       -  ยกสาระหรือทักษะตางๆ โดยใชส่ืออุปกรณท่ีเห็นชัดเจน   
       -  ประเมินความเขาใจของนักเรียนบอยๆ ดวยการถาม
คําถาม 
       -  อธิบายวาคําตอบนี้ทําไมถึงถูกตองและไมถูกตองยกเวน
กรณีท่ีเห็นชัดแลว 
       -  เมื่อนักเรียนจับใจความสําคัญไดแลวใหนําไปสูสาระถัดไป 
       -  รักษาประเด็นท่ีกําลังเรียนอยู โยการถามคําถามตางๆ 
และนําไปสูบทเรียนท้ังบทอยางรวดเร็ว 
       2.6.1.3  การฝกโดยใหแนวปฏิบัต ิ (Guided  Practice)  
เปนการเปดโอกาสใหนักเรียนฝกปฏิบัติเกี่ยวกับบทเรียนท่ีนําเสนอโดยแนะแนวทางให  เพ่ือให
นักเรียนมีจุดมุงหมายในการปฏิบัติ  อาจทําไดดังนี ้
       -  ใหนักเรียนทุกคนชวยกันแกปญหา  หรือหาคําตอบจาก
คําถามนั้นๆ 
       -  สุมตวัอยางนักเรียนเพ่ือถาม  ซ่ึงวิธีน้ีเปนการกระตุน
นักเรียนทุกคนเตรียมคําตอบไว 
       -  ไมควรใชงานท่ีตองใชเวลานาน  อาจใหนักเรียนเตรียม
คําถาม 1 – 2  ขอ แลวใหขอมูลยอนกลับ 
    3.  การทํางานเปนกลุม (Team Study) ใชเวลา  1 – 2 คาบ  ในการสอบ
บทหนึ่งๆ นักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยการอานและศึกษาใบงานรวมกับเพ่ือนสมาชิก  
เอกสารที่ใชในข้ันนี้คือ  ใบงาน  และกระดาษคําตอบ  กลุมละ  2  ใบ  ในขณะท่ีเรียนสมาชิก 
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ในกลุมจะตองเรียนเนื้อหานั้นๆ ใหเขาใจและชวยกันทํางานในวันแรกครูจะอธิบายถึง
ความหมายของการทํางานแบบรวมมือและเทคนิคตางๆ ในการเรียนนอกจากนี้ครูควรกระตุน 
ใหนักเรียนไดรับทราบกฎบางอยาง เชน 
     3.1  ใหจัดกลุมอยางรวดเรว็และไมเสียงดังรบกวนคนอ่ืน 
     3.2  ใหเวลาประมาณ  5  นาทีในการตั้งชื่อกลุม 
     3.3  แจกใบงานและกระดาษคําตอบกลุมละ  2  ชุด 
     3.4  แลกเปล่ียนความคิดอธิบายโตตอบและแบงใชอุปกรณรวมกัน 
     3.5  ใหสมาชกิแตละคนอธบิายคําตอบแทนท่ีจะเปนการตรวจคําตอบ 
     3.6  ใชคําพูดท่ีสุภาพไมกาวราวและไมเถียงกันดวยเรื่องสวนตัว 
     3.7  เม่ือเกิดขอขัดแยงใหใชหลักประชาธิปไตย 
     3.8  ตรวจสอบผลงานและคําตอบของกลุมกอนนําสงครู  และสมาชิก
ทุกคนตองยอมรับผิดชอบผลงานกลุมเสมือนงานของตน 
     3.9  เนนใหนักเรียนทราบวา  พวกเขาจะจบบทก็ตอเม่ือแนใจวา
สมาชิกแตละคนในกลุมเขาใจและทําคะแนนสอบได  100 % 
     3.10  ตองแนใจวานักเรียนศึกษาเนื้อหาจากใบงานจริงๆ ไมใชถือไว
เฉยๆ 
     3.11  นักเรียนมีคําถามควรใหถามสมาชิกกอนถามครู 
 บทบาทของครู  คือ  สังเกตและประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม  โดยเดินดูทุกกลุม
และใหการชวยเหลือเมื่อจําเปน  นอกจากนี้ครูอาจมีการซักถามกลุมเพ่ือตรวจสอบความเขาใจ
เก่ียวกับสิ่งท่ีเรียนไปจัดวาเปนข้ันท่ีนักเรียนนําความรูท่ีไดรับไปใช 
    4.  การทดสอบ (Test) 
     จะใชเวลาในการทดสอบ ½ คาบ  โดยเปนการทดสอบเปนรายบุคคล  
นักเรียนแตละคนไดรับกระดาษคําตอบคนละ  1  ชุด ในการทดสอบควรปฏิบัตดิังนี้ 
     4.1  ใหเวลาในการทาํขอสอบอยางพอเพียง  แตไมเปดโอกาสให
นักเรียนปรึกษากัน  ขณะทําการทดสอบ  นักเรียนตองแยกโตะจากกลุม 
     4.2  ใหมีการแลกเปลี่ยนกระดาษคําตอบเพื่อเปล่ียนกันตรวจกับผูอ่ืน
ได  หรือ สะสมคะแนนเอาไวเม่ือเรียนจบบทเรียนแลว 
  2.  Teams – Games – Tournament  (TGT) 
   จัดกลุมเชนเดยีวกับ STAD แตไมมีการสอบทุกสัปดาห แตละทีมมีความ 
สามารถเทากันแขงขันกันตอบปญหา และมีการจัดกลุมใหมทุกสัปดาห โดยพิจารณาจาก
ความสามารถของแตละบุคคล 
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  3.  Teams  Assisted  Individualization  (TIA)  
                สมาชิกของกลุม 4 คนมีความรูตางกันใชสําหรับระดับประถมศึกษาปท่ี  3 – 6  
ครูเรียกเด็กท่ีมีความรูระดับเดียวกันของแตละกลุมมาสอนความยากงายของเนื้อหาวิชาท่ีสอน
แตกตางกัน นักเรียนกลับไปยังกลุมของตนและตางคนตางทํางานที่ไดรับมอบหมาย  โดย
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  แลวทุกคนทําแบบฝกหัดโดยไมชวยกัน ครใูหรางวัลแกทีมท่ีทําคะแนน
ไดดีกวาเดิม 
              4.  Cooperative Integrated Reading and Composition  (CIRC)  
   วิธีน้ีใชสําหรับทักษะอานเขียนและทักษะอ่ืนๆ ทางภาษา  สมาชิกในกลุมมี  
4 คน  มีพ้ืนความรูเทากัน 2 คน  อีก 2 คน  ก็เทากัน  แตตางระดับความรูกับ 2 คนแรก ครู
เรียกคูท่ีมีความรูเทากันจากทุกลุมมาสอนแลวใหกลับเขากลุม  เรียกคูตอไปจากทุกกลุมมาสอน
อีกสลับกันไปจนครบ  คะแนนของกลุมพิจารณาจากคะแนนสอบของสมาชิกในกลุม 
              5.  Jigsaw 
   สมาชิกในกลุมมี 6 คน  ความรูตางระดับกัน  สมาชิกแตละคนไปเรียนรวมกับ
สมาชิกของกลุมอ่ืนๆ ในหัวขอท่ีตางกันออกไป  แลวทุกคนกลับมากลุมของตน  เพ่ือสอนเพื่อน
ในสิ่งท่ีตนไปเรียนมากับสมาชิกของกลุมอ่ืน ตอจากนั้นนักเรียนทําแบบทดสอบเพื่อประเมินผล
รายบุคคล  แลวรวมคะแนนของกลุม 
              6.  Jigsaw  II    
   สมาชิกในกลุมมี 4 – 5 คน  นักเรียนทุกคนเรียนบทเรียนเดียวกันสมาชิกแต
ละคนในกลุมใหความสนใจในหัวขอยอยตางกัน  ใครที่สนใจหัวขอเดียวกันไปประชมุกันคนควา
และอภิปราย  แลวกลับมาท่ีกลุมเดิมของตน  เพื่อสอนเพื่อนจากเรื่องท่ีตนเองไปเรียนมากับ
สมาชิกกลุมอ่ืน  ผลการสอบของแตละคนเปนคะแนนของกลุม กลุมท่ีทําคะแนนรวมไดดีกวาครัง้
กอนจะไดรับรางวัล 
              7.  Learning  Together 
   สมาชิกในกลุมมี 4 – 5 คน ระดับความรูตางกัน ใชสําหรับนักเรียนช้ันประถม 
ปท่ี  2 – 6  ครูสอนนักเรียนท้ังชั้นแลวนักเรียนแตละกลุมทํางานตามท่ีครูมอบหมายคะแนนของ
กลุมพิจารณาจากผลงานของกลุม 
              8.  Group  Investigation 
   สามาชิกในกลุมมี 2 – 6 คน  แตละกลุมเลือกหัวขอท่ีตองการจะคนควา 
  สมาชิกในกลุมแบงงานกันทําท้ังกลุม เสนอผลงานหรือรายงานหนาชั้น  การใหรางวัลหรือ 
คะแนนใหเปนกลุม 
 จากรูปแบบการเรียนแบบรวมมือดังกลาว ผูวิจัยสนใจในรูปแบบท่ี 1 คือ Student  
Teams Achievement Division หรือ STAD เพราะเปนการเรียนท่ีครูเปนผูกําหนดบทเรียน 
และงานของกลุมไว แลวใหกลุมทํางานตามท่ีไดรับมอบหมาย นักเรียนเกงชวยสอนนักเรียนท่ี 



 27

ออนกวา และตรวจผลงานของกลุมใหถูกตองกอนสงครู นักเรียนทําขอสอบแลวนําคะแนนมา
รวมกันเปนคะแนนของกลุม  
  1.3  บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนแบบรวมมือ 
   ครูมีบทบาทในการเรียนแบบรวมมือ ซ่ึง ชูศร ี สนิทประชากร กลาวถึง
บทบาทของครูวา ครูตองตัง้จุดมุงหมายของการสอนดานวชิาการอื่นๆ ไวดวย นอกจากการ 
ตั้งจุดมุงหมายแลวครูควรเอาใจใสเรื่องการจัดกลุมดวย  เพราะการจัดกลุมมีความสําคัญตอ 
การเรียนแบบรวมมือ  ครูควรพิจารณาองคประกอบของการจัดกลุมวาควรจดัลักษณะใด เชน  
จัดเปนกลุมลักษณะเดียวกันหรือคละความสามารถ ลักษณะดังกลาวไดแก  เพศ  อายุ  เช้ือชาติ  
สีผิว ความสามารถ ความสนใจอื่นๆ ซ่ึงข้ึนอยูกับดุลยพินิจของครูวาตองการจุดมุงหมายอื่นๆ 
อะไรท่ีนอกเหนือจากจุดมุงหมายทางวิชาการ  โดยวางแผนในการทํางานดังนี้ 
   1.3.1  การจดักลุมจะจัดอยางไร  เชน  2  คน  3  คน  4  คน  หรือ 5  คน 
   1.3.2  สมาชกิของกลุมใครเปนผูเลือกให  ครูเลือกหรือนักเรียนเลือกเอง แต
จาการวิจัย พบวา การเรียนรูท่ีดีครูควรเลือกให 
   1.3.3  ระยะเวลาที่กลุมอยูดวยกัน  ควรยาวนานแคไหนการเรียนรู  จึงจะ
ประสบผลสําเร็จ ครูควรพิจารณาตามความเหมาะสม 
   1.3.4  การเตรียมเอกสาร  หรืออุปกรณสําหรับนักเรียน  ควรมีชุดเดียว
สําหรับกลุมเพื่อใชรวมกันหรือแยกเปนหลายชุดหลายสวน  แยกตามสามาชิกของกลุมแลวมา
รวมกันใชทีหลัง  ซ่ึงก็แลวแตครูจะเห็นเหมาะสม 
   1.3.5  กําหนดบทบาทของสมาชิกในกลุม เปนสิ่งสําคญัมาก เพราะการ 
ท่ีสมาชิกในกลุมรูบทบาทหนาท่ีของตนเอง  ทําใหเขาปฏิบัติหนาท่ีไดถูกตอง ถาไมระบุหนาท่ี
บางคนไมทําอะไร  ซ่ึงทําใหเกิดปญหาและเกิดความขัดแยง คอยเอารัดเอาเปรียบกันโดย 
ไมยอมทํางาน  ซ่ึงไมยุติธรรมในการใหคะแนน  
 บทบาทของนักเรียนในการปฏิบัติงาน อดัมส  (Adams.  1990: 26) กําหนดบทบาท
ของนักเรียนไวดังน้ี 
  1.  ผูใหการสนับสนุน  ทําหนาท่ีเปนองคกรในการทํางานกลุมและสรางความ
ชัดเจนของนักเรียน  ตอความเขาใจในการทํางานของกลุม  นําคําถามของกลุมและความ
เก่ียวพันกับครูหลังจากท่ีกลุมพยายามหาทางเลือกในการแกไข 
  2.  ผูตรวจสอบทําหนาท่ีตรวจสมาชิกใหแนใจวาทุกคนเขาใจงานเหลานั้นโดย 
ทุกคนเห็นดวยกับคําตอบของกลุมและสามารถอธิบายได 
  3.  ผูอานทําหนาท่ีอานปญหาหรือกําหนดทิศทางของกลุม 
  4.  ผูบันทึกทําหนาท่ีเขียนคําตอบหรือรวบรวมขอมูลท่ีเปนคําตอบของกลุม 
ในกระดาษหรือบนกระดานดํา 
  5.  ผูใหกําลังใจ  ทําหนาท่ีแสดงการสนบัสนุนและการใหกําลังใจสมาชิกกลุม 
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โดยรักษาความรูสึกท่ีดีเกี่ยวกับการทํางานรวมกัน 
  1.4  ประโยชนของการเรียนแบบรวมมือ 
   1.4.1  สงเสริมใหเกิดการเรียนรูท่ีดีข้ึน และความรูน้ันคงทนกวา 
   1.4.2  รูจักใชเหตุผลมากขึ้น มีความเขาใจเรื่องลึกซึ้ง และมีความคิด
สรางสรรคมากกวา 
   1.4.3  มีแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกในการเรียนรูมากขึ้น 
   1.4.4  สนใจทํางานและลดความไมเปนระเบียบของหองเรียนได  เพราะ 
ทุกคนทํางานรวมกัน 
   1.4.5  ไดแนวคิดและความสามารถจากเพื่อนมากขึ้น 
   1.4.6  ยอมรับความแตกตางระหวางเพ่ือนในดานตางๆ เชน ลักษณะนิสัย  
เพศ  ความสามารถ  ระดับของสังคม  และความแตกตางอ่ืนๆ  ซ่ึงวิธีน้ีชวยใหเขาใจกันดีข้ึน 
   1.4.7  มีการชวยเหลือสนับสนุนกันในดานตางๆ 
   1.4.8  มีสุขภาพจิต  การปรับตัว  และการทํางานในสภาพที่เปนธรรมชาติด ี
   1.4.9  ใชความสามารถของตนเองใหกับเพ่ือนอยางเต็มท่ี 
   1.4.10  มีทักษะดานสังคมเพิ่มข้ึน 
 จากวิธีการเรยีนแบบรวมมือน้ัน สรุปวา การเรียนแบบรวมมือทําใหนักเรียนพัฒนา  
ท้ังดานความรูความคิด ระเบียบวินัย ความเชื่อมั่น การมีปฏิสัมพันธ การชวยเหลือกัน  และ
ความรับผิดชอบตองานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบของกลุม นักเรียนสามารถนําไปใชในชีวติประจําวนั 
ได การที่นักเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนไดทําใหมีทักษะและเจตคติท่ีดตีอการทํางาน เมื่อเปนผูใหญ 
  1.5  การคิดคะแนน 
    การคิดคะแนนเปนการเปดโอกาส  ใหนักเรียนไดพัฒนาความสามารถของ
ตนเองอยางเต็มท่ี นักเรียนสามารถปรับปรุงคะแนนของตนเองใหสูงข้ึนไดในแตละครั้ง  เปนการ
แขงขันกับตนเอง  ผลการทดสอบยอยและการนําผลงานไปตดัสินกลุม สลาวิน (Slavin.  1995: 
77 – 80) ไดใหแนวทางในการประเมินผลงานกลุม  ประกอบดวยการกําหนดคะแนนพื้นฐาน  
การทดสอบยอย  การปรับปรุงคะแนนและการตัดสินประเมินผลงานกลุม  ดังนี้ 
                  1.5.1  การกําหนดคะแนนพื้นฐาน (Base Score) 
                นักเรียนแตละคนตองตั้งเปาหมายของการเรียนวา  นักเรียนสามารถ
บรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไว ถานักเรียนทํางานท่ียากกวาและทําคะแนนสอบไดดีกวาคะแนนสอบ
ท่ีผานมา  แตถานักเรียนไมสามารถทําคะแนนไดสูงข้ึนก็ปราศจากคะแนนสอบที่ปรับปรุงมาจาก
การสอบที่ผานมา คะแนนสอบที่ผานมาเรียกวาคะแนนพื้นฐาน (Base Score: B) ไดมาจาก   
2 วธิ ีคือ 
    วิธีท่ี  1  คะแนน B  ไดมาจากคะแนนเฉลี่ยจากการสอบที่ผานมาของ
นักเรียน  หลังจากที่ครูเสนอบทเรียนโดยใชการเรียนแบบ  STAD 
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                  วิธีท่ี  2  คะแนน B  ไดมาจากคะแนนสอบครั้งสุดทายของการเรียนในป
การศึกษาที่ผานมา 
  1.6  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  STAD 
   งานวิจัยในประเทศ   
   พัชรา  สุนทรนันท (2544: 2) กลาววา  การเรียนแบบรวมมือมีหลายวิธี
ดวยกัน  แตละวิธียึดกลุมเปนสําคัญ  การเรียนแบบรวมมือตามวิธ ีSTAD (Student Teams – 
Achievement Division) เปนวิธีการเรียนท่ีนาสนใจเพราะเปนการเรียนเปนกลุมโดยจัดให
นักเรียนท่ีมีความสามารถตางกัน ท้ังความสามารถสูง ปานกลาง และต่ํา ทําใหนักเรียนพ่ึงพา
อาศัยกันทางบวก 
   วาสนา  ไตรวฒันธงชัย (2543: 3) กลาวถึงการเรียนแบบรวมมือวาให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอนขางสูงกวาปกติ แตในประเทศไทยการวิจัยในเรื่องนี้ยังมีนอยมาก   
การเรียนแบบรวมมือมีหลายวิธี  วธิีหน่ึงท่ีนาสนใจคือ  STAD ของ  สลาวิน (Slavin. 1995)  
วิธีน้ีเปนวธิีการเรียนท่ีครูเปดโอกาสใหผูเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนแตกตางกนัมาทํางาน
รวมกันเปนกลุมยอย โดยมีเปาหมายของกลุมรวมกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกันในภาระงานท่ี 
แตละคนไดรบัมอบหมาย  เพ่ือความสําเร็จของกลุม 
   จุฑาภรณ  กมลชัย  วงศคาํดี (2544: 4) กลาววา  การสอนแบบ  STAD 
นาจะเปนวธิีการที่ดีกวาการสอนรูปแบบอ่ืน เพราะรูปแบบการสอนนี้ไดแบงกลุมขนาดพอเหมาะ  
ทุกคนไดผลัดเปล่ียนตําแหนงหนาท่ีภายในกลุม  หมุนเวียนกันเปนผูนําและผูตาม  ทําใหผูเรียน
เกิดความรับผิดชอบ  ซ่ึงผูวจัิยตองการเนนใหผูเรียนเกิดความรูคูคุณธรรม  ปลูกฝงความ
รับผิดชอบทุกคาบเรียนและแจงจุดประสงคทักษะทางสังคมที่พึงประสงคในการอยูรวมกัน เชน  
รวมมือกันแกไขปญหา  มีสัมพันธภาพที่ด ี ยอมรับฟงความคดิเห็นของเพ่ือน ตลอดท้ังใหทุกคน
ตระหนักวาคะแนนของตนมีผลตอคะแนนเฉล่ียของกลุม 
   งานวิจัยตางประเทศ 
   มีกินส (Meekins.  1987: 421) ไดศกึษาผลของการใชเทคนิคการเรียนเปน
ทีมแบบ STADท่ีมีตอความกาวหนาทางวิชาการและการยอมรับทางสังคมของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาที่มีความบกพรองทางดานการเรียนรู โดยศึกษาจากนักเรยีน เกรด 5 จํานวน  
55 คน ใชเวลาในการศึกษา 18 วัน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอบโดยใชกิจกรรม
การเรียนแบบ STAD มีความกาวหนาทางวิชาการมากกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
   วาเลนติโน (Valentino.  1988: 579) ไดศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
วิตกกังวล และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนวิชาพีชคณิตในระดบัวิทยาลัย โดย
ใชกิจกรรมการเรียนแบบ STAD กับการสอนแบบปกติท่ีมีครูบรรยายและอภิปราย ผลการศึกษา
พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบเอส ที เอ ด ี มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
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การเรียนสูงกวากลุมท่ีไดรับการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
   สลาวิน (Slavin.  1995: 4) กลาวา  การสอนแบบ STAD น้ีสามารถใชไดกับ 
ทุกวิชาตั้งแตวิชาคณติศาสตรไปถึงวิชาทางดานภาษา  หรือสังคม  และใชไดกับการศึกษาตั้งแต
ระดับประถมจนถึงระดับมหาวิทยาลัย และเหมาะอยางย่ิงกับรายวิชาท่ีมีการวางจุดประสงคไว
อยางแนชัดโดยมีคําตอบที่ตายตัว เชน  วชิาคณิตศาสตร  วิชาคํานวณตางๆ  การใชภาษา  
และภูมิศาสตร  เปนตน รูปแบบการเรียนแบบ STAD ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 5 ข้ันคือ   
สลาวิน (Slavin.  1995: 71 – 73) 
    1.  การนําเสนอขอมูล (Class Presentation) ครูเปนผูนําเสนอขอมูล 
โดยใชวีการสอนตรงอาจเปนการใชเอกสารหรือการบรรยาย  เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจที่ 
จะเรียน  การนําเสนอขอมูลนี้จะแตกตางจากการสอนโดยทั่วไป  กลาวคือ  นักเรยีนจะตองมี
ความตั้งใจและสังเกตขณะที่ครูสอนเพราะนักเรียนตองลงมือปฏิบัติเองและมีการทดสอบ
หลังจากจบบทเรียนหนึ่งๆ  
    2.  การทํางานรวมกัน (Team) นักเรียนจะทํางานรวมกันเปนกลุม  
กลุมหนึ่งมี  4 – 5 คน ซ่ึงมีผลสัมฤทธิ์และเพศคละกัน หนาท่ีสําคัญของกลุมคือ การชวยเหลือ
กันเรียนรวมกัน  เตรียมสมาชิกเพ่ือการทดสอบหลังจากครูสอนเนื้อหาจบแลว  สมาชิกจะเขา
กลุมเรียนรูและทํางานจากใบงาน  อภิปรายปญหารวมกันรวมท้ังการตรวจสอบคําตอบ  การ
แกไขคําตอบ  หัวใจอยูท่ีสมาชิกแตละคนตองทําหนาท่ีของตนใหดีท่ีสุด  สมาชิกเรยีนรูและให
กําลังใจและเขาใจรวมกัน 
       3.  การทดสอบ (Quizzes)  เม่ือครสูอนไดประมาณ 1 – 2 ครั้ง นักเรียนจะทํา
การทดสอบในสาระที่เรียน  ตางคนตางสอบจะชวยเหลือกันไมได 
       4.  การปรับปรุงคะแนน  (Individual Improvement Scores) จะเปดโอกาสให
นักเรียนไดพัฒนาความสามารถของตนอยางเต็มท่ี  นักเรียนสามารถปรับปรุงคะแนนของตนเอง
ใหสูงข้ึน 
       5.  การตัดสินผลงานของกลุม (Teams Recognition)  จะพิจารณาผลรวมของ
การปรับปรุงคะแนนของสมาชิกในกลุม  กําหนดระดับผลความสําเรจ็ตามคะแนนที่ไดของกลุม  
อาจเปนคําชมเชย  ใบประกาศนียบัตร  รางวัล  เปนตน 
           ดังนัน้การเรียนแบบเอส  ที  เอ  ดี  จึงเปนการจัดการเรียนการสอนที่สามารถใชไดกับ
ทุกวิชา ทุกสาขา  และใชไดกับนักเรียน  นักศึกษาในระดับตาง ๆ ไดเปนอยางดี  และการเรียน
แบบเอส ที เอ ดี จะเปนการทํางานรวมกันในกลุมท่ีสมาชิกในกลุมมีความสามารถที่แตกตางกัน
ในอัตราสวนท่ีเทากัน และทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือวามีผลงานตามหนาท่ีของ
ตนเองที่ไดรับมอบหมาย 
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2.  เอกสารที่เก่ียวกับการสอนตามปกติ 
 2.1  ความหมายของการสอนตามปกติ 
  การสอนตามคูมือครูของกรมวิชาการ  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนที่ดําเนิน
ไปตามกิจกรรมเสนอแนะในคูมือการสอนของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงการสอนนี้ 
ใชวธิีบรรยาย อธิบาย ซักถาม ใหผูเรียนทําแบบฝกหัด หรือทํากิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
การดําเนินการสอนแตละคาบใชวิธีหลายๆ อยาง ควบคูกันไป  โดยพิจารณาใหสอดคลองกับ
จุดประสงคและเนื้อหา (กองวิจัยทางการศึกษา.  2536: 22) 
  กระทรวงศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2544 ไดอธิบาย
สวนประกอบในการสอนตามปกติไวดังนี ้
   1.  คําแนะนําในการใชหลักสูตรและหนังสือแบบเรียน 
   2.  จุดประสงคการใชหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อใหครูเลือกเนื้อหาในการเรียน
การสอนไดโดยสะดวก และช้ีแจง คล่ีคลายปญหาในการจัดการเรียนการสอนใหเขาใจแจมชัด  
และเลือกใชกระบวนการเรยีนการสอนใหถูกตอง 
   3.  เนื้อหาสาระและมาตรฐานในการเรียนรู ของหลักสูตรสถานศึกษา  
ประกอบดวยคํานํา หลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางหลักสูตรและคําช้ีแจงในเร่ืองการทําเครื่องมือ
ในแตละบท  มีโครงสรางคือ  ประกอบดวยวิสัยทัศน  คุณภาพของผูเรียน  สาระการเรียนรู  
มาตรฐานการเรียนรู กระบวนการเรียนรู การวดัประเมินผล แหลงการเรียนรู ประกอบดวยความรู
ท่ีคาดหวัง ซ่ึงจะใชวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   4.  วิธใีชหลักสูตรสถานศึกษา มีไวสําหรบัใชประกอบการสอน ซ่ึงจะชวยใหครู
ใชไดสะดวกย่ิงข้ึน 
 สําหรับการสอนตามปกติน้ันผูสอนจะตองยึดหลักสูตรสถานศึกษาของตนเองเปน
สําคัญ  เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2544  สถานศึกษาสามารถ
จัดการเรียนรูไดตามความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมโดยยึดหลักสูตรแกนกลางเปนแบบอยาง 
 2.2  ข้ันตอนการสอนแบบปกต ิ
  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2525 : ก – ข) ไดชี้แจงการใชคูมือครู
ประกอบการเรียนการสอนแบบปกติไวดงันี้ 
   1.  ครูผูสอนควรอานทําความเขาใจ  พอสังเขปเนื้อความในตอนตนของคูมือ
ครูกอนท่ีจะทําความเขาใจในรายละเอียดท่ีกลาวไวในหนังสือเรียน  เพราะใจความในขอสังเขป
ของคูมือครูไมไดจัดเรยีงลําดับไวตามยอหนาเหมือนใจความในหนงัสือเรียนบางตอน ใจความใน
หนังสือเรียนมีแยกเปนขอๆ อยางละเอียด  แตเน้ือความในขอสังเขปในคูมือครูอาจจะรวมขอ
ยอยๆ 2 – 3  ขอ  เปนขอสังเขปเดียว  ครูจึงควรอานขอสังเขปใหตลอดเสียกอน ท้ังนี้  เพ่ือให
เกิดความเขาใจในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเปนสําคัญ 
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   2.  แผนการสอนแตละบท  มักมีคําชี้แจงถึงเนื้อหาสําคัญของบทเรียนแตละ
บทเรียน  ในหนังสือเรียนอาจมีตัวอยางเพิ่มเติม   จากท่ีมีไวแลวในหนังสือเรียนนั้น บางบท 
ถาเห็นวาเนื้อหาใจความชดัเจนอยูแลว  ก็ไมมีตัวอยางเพิ่มเติมมาอีก ตามปกติแผนการสอน 
จะมีขอเสนอแนะกิจกรรมการเรียนการสอนประจําบท  แตขอเสนอแนะไมใชขอกําหนดใหครู
กระทําแนนอนเลยทีเดียว  ดังนั้นเมื่อครูอานขอเสนอแนะแลวถาครคูิดวิธจัีดกิจกรรมการเรียน
การสอนของตนเองหรือปรับปรุงดัดแปลงกิจกรรมการเรียนการสอน  ใหเหมาะสมกับสภาพ 
ในโรงเรียน  หรือทองถิ่นก็เปนการสมควรอยางย่ิง 
   3.  บางบทมีความรูเพ่ิมเตมิจากหนังสือเรียน  ท้ังนี้ก็เพราะมุงหวังท่ีจะให 
เปนแนวทางใหครูใชประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมกับสภาพ
นักเรียนท่ีแตกตางกัน เชน มีประโยชนกับโรงเรียน นักเรียนบางกลุมหรือบางคนท่ีมีศักยภาพสูง
ท่ีจะไดความรูเพ่ิมเติมจากการเรียนก็ได  การเสริมความรูอยางนี้ยอมไมถือวาจะตองใชความรู 
ท่ีมีในหนังสือเรียน หรือท่ีมีอยูในหนังสือคูมือครูเทานั้น  ครูอาจเสรมิความรูจากแหลงวิทยาการ
ใดหรือดวยกลวิธีใด หรือกิจกรรมการเรียนการสอนใดใหแกนักเรียนท่ีมีศักยภาพสูงใหมีความรู
กวางขวางขึ้นก็ได 
 จากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการเรียนการสอนแบบปกติน้ันทําใหเขาใจลักษณะ 
การสอนแบบปกติวาการเรยีนการสอนแบบปกติน้ัน  ครูจะจัดการเรียนการสอนตามคูมือครู  ท่ี
ทางกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ หรือทางสถานศึกษาเปนผูกําหนดเนื้อหาและศึกษา
ขอเสนอแนะจากคูมือครูแลวนํามาปรับใชกับนักเรียนตามศักยภาพเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีครูกําหนดไว 
 
3.  เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวกับความรับผิดชอบ 
 3.1  ความหมายและขอบขายของความรับผิดชอบ 
 ไดมีผูใหความหมายของความรับผิดชอบไวดังนี ้
  กิตติพร  ปญญาภิญโญผล (2536: 3) กลาววา ความรับผิดชอบ  คือ ความมุงม่ัน
ท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความผูกพัน มีความบากบั่นพากเพียรและละเอียดรอบคอบและยอมรับผล
การกระทําในการปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย ท้ังพยายามท่ีจะปรับปรุง
การปฏิบัติหนาท่ีใหดีย่ิงข้ึน  
  ชวาล  แพรัตกุล (2514: 33) กลาวถึงความรับผิดชอบวา  หมายถึง ความสนใจ  
ความตั้งใจที่จะทํางานและติดตามผลงานที่ไดทําไปแลวเพื่อปรับปรุงแกไขใหสําเร็จลุลวงไป
ดวยด ียอมรับในส่ิงตนเองกระทําลงไป ท้ังในดานที่เปนผลดีและผลเสีย โดยแสดงออกในรูป
ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย  ดวยความเต็มใจ ปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง   อยางมี
จุดมุงหมาย  เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จตามที่ไดรับงานมา 
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  ชํานาญ  นิศารัตน (2524: 53) กลาววา  ความรับผิดชอบ คือ  การยอมรับรูและ
สํานึกในการกระทําของตน  ยอมรับผลแหงการกระทําของตนดวยความเต็มใจไมวาจะเปนผลดี
หรือผลราย ไมวาจะกระทําผิดหรือถูก  ไมปดความรับผิดชอบใหผูอ่ืน  และพรอมท่ีจะปรับปรุง
แกไขเพ่ือใหไดผลดีย่ิงข้ึน  ความรับผิดชอบเปนสิ่งท่ีเก้ือหนุนใหบุคคลปฏิบัติสอดคลองกับกฎ
จริยธรรมและหลักเกณฑของสังคม  โดยไมตองมีการบังคับควบคุมเขมงวดจากคนอ่ืน 
  วัฒนา  สิงหสัมฤทธิ์ (2527: 5) กลาวถึงความรับผิดชอบวา  หมายถงึ  การปฏิบัติ
หนาท่ีการงานของตนดวยความเอาใจใส  ความขยันหมั่นเพียร  อดทนตอสูอุปสรรคไมยอทอ  มี
ความละเอียดรอบคอบ ซ่ือสัตย ตรงตอเวลา ไมละเลยทอดท้ิงหรือหลีกเล่ียง  พยายามปรับปรุง
ใหดีข้ึน รูจักวางแผน และปองกันความบกพรองเสื่อมเสียในวงงานที่ตนรับผิดชอบ 
  สัญญา  สัญญาวิวฒัน (2514: 77) กลาววา  บุคคลที่มีความรับผิดชอบจะตอง
ประกอบดวยความขยันหม่ันเพียร ความละเอียดรอบคอบ ความสามารถและความรอบรู ความ
เอาใจใสและความฝกใฝแสวงหาความรูเพ่ิมเติมเสมอ 
  สาโรช  บัวศร ี (2522: 129)  ไดอธิบายขอบขายของพฤติกรรมของความ
รับผิดชอบวา ไดแก การเอาใจใสตอหนาท่ีการงานอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือผลของงานนั้นๆ 
ซ่ือสัตยตอหนาท่ีโดยไมคํานึงถึงผลประโยชนสวนตัว  เคารพตอระเบียบกฎเกณฑและมีวินัย 
ในตนเอง มีอารมณหนักแนนเม่ือเผชิญกับอุปสรรค รูจักหนาท่ีและกระทําตามหนาท่ีเปนอยางด ี 
มีความเพียรพยายาม มีความละเอียดรอบคอบ  ใชความสามารถอยางเต็มท่ีปรับปรุงงาน  ใน
หนาท่ีใหดีข้ึนท้ังของตนเองและสังคม ตรงตอเวลา และยอมรับผลการกระทําของตน 
  อาวุธ  พรหมมานอก (2543: 69) กลาววา  ความรับผิดชอบเปนลักษณะที่แสดง
ออกมาดวยการปฏิบัติหนาท่ีการงานของตนดวยความเอาใจใส  ไมหลีกเล่ียง  มีความพากเพยีร
และละเอียดรอบคอบ ตรงตอเวลาและพยายามปรับปรุงแกไขใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ยอมรับ
ผลการกระทําของตนเองดวยความเต็มใจ ท้ังในดานผลดีและผลเสีย 
   แคทเทิล (Cattell.  1963: 154) ไดกลาวถงึบุคคลที่มีความรับผิดชอบวา  คือ  
บุคคลที่รับผิดชอบในหนาท่ี มีความบากบั่นพากเพียร  ถือศักดิศ์รี ยึดม่ันในกฎเกณฑ  ลักษณะ
ของผูท่ีมีความรับผิดชอบนอย  คือคนท่ีถือความสะดวกสบายเปนเกณฑ  หลีกเล่ียงขอบังคับ 
   บราวนและโคหน (Browne; & Cohn.  1958: 58)  กลาวถึง  ลักษณะของความ
รับผิดชอบวา  ไดแก  ความไววางใจได  ความคดิริเร่ิม  ความไมยอทอตออุปสรรค  การทํางาน
อยางแข็งขัน มีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความปรารถนาทําใหดีกวาเดิมและผูท่ีมีความรับผิดชอบ
คือ ผูท่ีสามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายมีความซื่อสัตยสุจริตและตรงตอเวลา 
  ฟลิบโบ (Flippo.  1966: 122)  ไดสรุปความหมายของความรับผิดชอบวา   
เปนความผูกพันท่ีจะปฏิบัตหินาท่ีใหสําเร็จลุลวงไปได และความสําเร็จน้ีเก่ียวของกับปจจัย  
3 ประการ  คอื  พันธะผูกพัน  หนาท่ีการงาน  และวัตถุประสงค 
 จากความหมายและพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความรับผิดชอบ  สรุปไดวา ท้ังผูนําและ
สมาชิกตองรับผิดชอบตองานที่ตนเองไดรับมอบหมายจากกลุม  โดยแสดงออกมาใหปรากฏจน
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ทําใหผูอ่ืนเกิดความเชื่อถือในตวัเขา และท่ีสําคัญความรับผิดชอบจะทําใหบุคคลนั้นๆ ทําหนาท่ี
การงานเจริญกาวหนาย่ิงข้ึน ความรับผิดชอบยังหมายถึงการที่คนเรารูจักพัฒนาคนเอง  มีความ
ซ่ือสัตยและตองตรงตอเวลาดวย ท้ังนี้ความรับผิดชอบเปนภาระผูกพันท่ีผูมีความรับผิดชอบพึง
มีในตัวและจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจ  ใสใจในงานจนงานสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
 3.2  ความสําคัญของความรับผิดชอบ 
  ความรับผดิชอบเปนคุณลักษณะอยางหนึ่งของพลเมืองท่ีจําเปนและแสดงใหเห็น
ถึงความเปนผูมีวุฒิภาวะทางดานอุปนิสัย  ซ่ึงเปนสวนประกอบหนึ่งท่ีสําคัญย่ิงตอการดํารงชีวติ
ในสังคม  เพราะบุคคลแตละคนมีบทบาท  ท่ีจะตองกระทํามากมายในสังคม  เชน  บทบาท
พลเมืองดี  บทบาทของลูก บทบาทของพอแม  บทบาทของครู  บทบาทจองนักเรียน  เปนตน  
ถาทุกคนรูจักรับผิดชอบเปนอยางดี  ยอมทําใหสังคมสงบสุข  เจริญรุงเรือง  ประเทศชาติพัฒนา
กาวหนาไปดวยดี ดังน้ัน ความรับผิดชอบ จึงเปนลักษณะนิสัยท่ีสําคัญและควรไดรบัการปลูกฝง 
ใหมีสูงข้ึนในคนเรา  เพราะหากพลเมืองขาดคุณสมบัติขอน้ี  ก็จะทําใหเกิดความสับสนวุนวาย
หรือผลเสียหายได  เชน  พอแมไมรับผิดชอบตอการอบรมเลี้ยงดูบุตร  ก็จะทําใหเด็กขาดความ
อบอุน  ขาดความรูสึกผูกพันกับพอแม  หันไปพ่ึงยาเสพยติด   หรอืกอความวุนวายใหกับสังคม  
และถาหากครูไมมีความรับผิดชอบตอบทบาทของตน  ก็จะทําใหเดก็และเยาวชนขาดความรู  
ขาดความสามารถในการปรับตนและการใชชีวิตอยูในสังคม   นักเรียนท่ีไมรับผิดชอบตอหนาท่ี  
ไมใสใจในการเรียน ขาดระเบียบวินัยมีพฤติกรรมไมเหมาะสมก็จะกอใหเกิดความเสียหายตางๆ 
ข้ึนในสังคมได 
  สัญญา  สัญญาวิวฒัน (2514: 55 – 57) กลาวถึง ปญหาตางๆ ของสังคมไทย เชน  
ปญหาความประพฤติของนักเรียน ปญหาขาราชการไมปฏิบัติตามหนาท่ีของตนและความสับสน
วุนวายตางๆ ในสังคม มีสาเหตุจากบุคคลกลุมหน่ึงขาดคุณสมบัติหน่ึงใน 5 ประการ  คือ  
ความรูสึกรับผิดชอบ  ซ่ึงจะเห็นไดวาการขาดความรับผิดชอบเปนสาเหตุประการหนึ่งของ
ปญหาตางๆ ในสังคม 
  จรรยา  สุวรรณทัต และคณะ (2521: 28) ไดกลาววา  ความรูสึกรับผิดชอบเปน
หนาท่ีท่ีสําคัญอยางหนึ่งของพลเมือง นอกจากความมีวินัยในสังคม ความเอื้อเฟอ  และความ
เกรงใจ ลักษณะความเปนพลเมืองดีน้ี  คือ  นิสัยและการกระทํา  ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานและ
กฎเกณฑของศาสนา  กฎหมายบานเมืองรวมถึงลักษณะที่เปนประโยชนสวนรวมมากกวา
สวนตวั  เนื่องจากความรูสึกรับผิดชอบนี้เปนลักษณะนิสัยและเจตคตขิองบุคคล  เปนเคร่ือง
ผลักดันใหปฏบัิติตามระเบียบ  เคารพสิทธิของผูอ่ืน  ทําตามหนาท่ีของตนและมีความซื่อสัตย
สุจริต  การเปนคนท่ีมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีเปนการชวยใหการอยูรวมกันในสังคมเปนไป
ดวยความราบรื่น  สงบสุข  และยังเปนคุณธรรมท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศดวย 
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 ดังนั้น  ลักษณะของความเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบ  จึงเปนคุณธรรมที่สําคัญ  และ
จําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองชวยกันปลูกฝงใหเกิดแกบรรดาสมาชิกทุกคนในสังคม  เพ่ือความสงบสุข  
และความเจริญกาวหนาของประเทศ 
 3.3  พฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบ 
  นักเรียนท่ีมีความรับผิดชอบจะแสดงออกทางพฤติกรรมใหเห็น ดังตอไปน้ี  
(มสธ.  2524: 242; กิตติพนัธ  รุจิรกุล.  2539: 68 – 80; อางอิงจาก หนวยศึกษานิเทศก  
กรมการฝกหัดครู.  2525;  อรุณศร ี กุมุท;  และคณะ.  2528: 53 – 54) 
   1.  มีความกระตือรือรนทํางานที่ไดรับมอบหมาย 
   2.  อุทิศเวลาใหแกงาน 
   3.  เอาใจใสงานเพื่อใหงานนั้นเกิดผลดีมีคุณภาพ 
   4.  ศึกษาและทําความเขาใจลักษณะของงานโดยละเอียด 
       5.  มุงหวังความสําเร็จของงานเปนท่ีตั้ง 
   6.  มีอารมณหนักแนนเม่ือเจอกับอุปสรรค 
   7.  ยอมรับความผิดจากผลการกระทําของตนเองโดยไมกลาวโทษผูอ่ืน 
   8.  ปรับปรุงงานในหนาท่ีใหดีย่ิงข้ึนท้ังของตนเองและของสังคม 
  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ ์ (2539: 84 – 90) กลาวถึงผูท่ีมีความรับผิดชอบวา  
จะตองมีความคิดดังนี ้
   1.  จะทํางานในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางดีและสุดกําลังความสามารถ  
ไมวาจะเผชิญกับอุปสรรคมากนอยเพียงใด 
   2. จะพิจารณาอยางรอบคอบแลวลงมือตัดสินใจเปนผูกระทําสิ่งนั้น  โดยยินดี
รับผลของมันไมวาจะออกมาอยางไร 
   3.  แมไมมีใครรูใครเห็น ไมมีใครมาคอยควบคุม ก็ยินดีกระทําตอจนสําเร็จ 
   4.  จะไมยอมทําสิ่งท่ีเกิดผลเสยีหายตอผูอ่ืน 
   5.  จะพยายามทํางานตามเวลาที่ไดนัดหมาย ซ่ึงวิเคราะหแลววาเปนไปได 
   6.  ยินดีรับสวนในความผดิของตน หากพบภายหลังผิดพลาด 
 นอกจากนี้แลว  ผูท่ีมีความรับผิดชอบจะตองแสดงพฤติกรรมที่ยอมรับวาตนเปนผู 
กระทําในสิ่งท่ีกระทําไปแลว   และเต็มใจที่จะรับผลท่ีเกิดข้ึน  กระทําตามหนาท่ีอยางสุด
ความสามารถ  โดยไมจําเปนตองมีใครมาคอยควบคุม  และกระทําดวยความเต็มใจเอาใจใส 
แมไมมีใครเห็น  เอาจริงเอาจังขยันขันแข็ง  ไมท้ิงงานไปกลางครัน  แมเปนงานท่ีตนไมชอบก็จะ
พยายามทําจนสําเร็จตามเปาหมาย  ไมผัดวันประกันพรุงหรือท้ิงปญหาไวโดยคดิวาจะหมดไป
เอง  และท่ีสําคัญคือ  ไมโทษผูอ่ืนหากงานนั้นไมสําเร็จหรือเกิดผลเสยีหาย  แตแสดงความ
รับผิดชอบรวมกับคนอื่นและแกปญหาจนสําเร็จลุลวง 
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  แคทเทิล (Cattell. 1963: 145) อธิบายวาบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูงจะตองมี
ความเพียรพยายามยึดม่ันในกฎเกณฑ  สวนบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบต่ําจะถือเอาความสะดวก
เปนเกณฑ  มักหลีกเล่ียงกฎขอบังคับ 
  อารค  บิชอป เนลสัน (เกรยีงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ.์  2539: 90 ; อางอิงจาก  Ark 
Bechop nelsons.  n.d.) กลาวถึง  กฎแหงความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
   1.  ไมผัดวันประกันพรุงในการเริ่มงานสําคัญตางๆ  
   2.  อยาบนเม่ือมีงานรัดตัวหรือบอกวาไมมีเวลา  แตควรใชเวลาทั้งหมดให
เกิดประโยชนสูงสุด 
   3.  อยาแสรงทําเปนวางานท่ีรับผิดชอบอยูน้ันหนักหนาเกินความเปนจริง  
และตองทุกขทรมานกับงานนั้น  แตควรยอมรับดวยความยินดีและภูมิใจตองานที่รับผิดชอบ 
   4.  ไมเสาะหาคําสรรเสริญ คําขอบคุณ การนับถือจากหัวหนาหรือเพ่ือน 
ในระดับเดียวกัน 
   5.  ไมรูสึกนอยใจเม่ือคนอื่นไมสนใจ 
   6.  ไมปดความรับผิดชอบใหคนอื่น 
 3.4  การปลูกฝงความรับผิดชอบ 
  ความรับผิดชอบเปนสิ่งท่ีเกิดจากการฝกอบรมต้ังแตในวัยเด็ก คุณลักษณะนี้ 
จะพัฒนาข้ึนเรื่อยๆ จากวัยเด็กไปสูวัยรุน  และจากวัยรุนไปสูวัยผูใหญ  ในระยะแรกๆ ของชีวิต
เด็กยังชวยตนเองไมไดตองพ่ึงพาอาศัยผูอ่ืนตลอดเวลาเมื่อโตข้ึนจะมีความสามารถในดานตางๆ 
เพ่ิมข้ึนและชวยตัวเองไดมากขึ้น (เอนกกุล  กรีแสง.  ม.ป.ป.: 8) การพัฒนาความรับผิดชอบ
ใหกับเด็กควรเร่ิมอยางคอยเปนคอยไป  เริ่มดวยการที่ใหงานงายๆ เพ่ือใหเด็กเกิดความเชื่อม่ัน
ในตนเองและมีประสบการณในการทํางานดวยตนเอง (Hurlock.  1967: 224)  ดังนั้น  ครูควร
จัดสถานการณใหการเรียนการสอนในโรงเรียนใหแกเด็ก เพ่ือปลูกฝงและพัฒนาความรับผิดชอบ
ใหเขาเกิดความรู  ความเขาใจและสามารถปฏิบัติเองได (ชม  ภูมิภาค.  2518: 25) 
  มิลตัน  และแฮริส (Milton; & Harris. 1962: 407 – 416) ไดใหขอเสนอแนะใน 
การฝกความรับผิดชอบตอหนาท่ี  ดังนี้ 
   1.  การฝกความรับผิดชอบควรเริ่มตั้งแตอายุยังนอย 
   2.  เด็กทุคนควรมีโอกาสฝกความรับผิดชอบ โดยการปฏิบัติจริงใหเดก็มีสวน
รวมในการทํางาน 
   3.  การจัดประสบการณใหเด็กมีความรับผิดชอบ  ควรใหเหมาะกับวัยและ
ความสามารถของแตละคน 
   4.  การใหเดก็ไดทราบวาผูใหญหวังอะไรจากตัวเขา 
   5.  ในการฝกความรับผิดชอบนั้น ผูใหญตองรูจักยืดหยุนไมควรเรงรัดเด็ก
จนเกินไป 
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   6.  ตองระลึกไวเสมอวาในการทํางานนั้นเด็กตองการคําแนะนําจากผูใหญ 
   7.  เด็กตองการความไววางใจจากผูใหญ  ดังนั้นการมอบหมายงานใหทําแลว
ก็ควรใหเด็กรบัผิดชอบอยางเต็มท่ี 
   8.  การใหเดก็รับผิดชอบเกินความสามารถก็อาจเปนอันตรายแกเด็กได 
  กรมการศาสนา (2521: 21) ไดเสนอแนะวิธีการปลูกฝงความรับผิดชอบไว ดังนี้ 
   1.  หัดไมปดความรับผิดชอบในหนาท่ีการงานของตนไปตกแกผูอ่ืน 
   2.  ฝกหัดใหเกิดนิสัยความรับผิดชอบตั้งแตเด็กท้ังทางบานและโรงเรียน 
   3.  ช้ีแจงใหรูจักขอบเขตหนาท่ีการงานของตนวามีอะไรบาง  เม่ือรูหนาท่ีของ
ตนแลวจะไมกาวกายหนาท่ีของคนอื่น 
  เกียรติ  ศรีพงษ  (2505: 16 – 19)  เสนอแนะขอคิดเก่ียวกับวิธีการปลูกฝงความ
รับผิดชอบ  ไดแก 
   1.  ผูใหญควรทําความเขาใจถึงธรรมชาตขิองเด็กใหกระจางวา เด็กมอุีปนิสัย
อยางไร 
   2.  เด็กยอมตองการความรับผิดชอบชั่วดไีปตามระดับความสามารถของเขา 
เราควรสงเสรมิหาวิธีใหเขาไดเรียนรูแกปญหาตางๆ ใหเขาไดรูจักชวยตนเองใหเขาเปนตัวของ
ตัวเองคอยควบคุมแนะนําเม่ือจําเปน 
   3.  การท่ีเด็กจะมีความรับผิดชอบไดดีเราควรปลูกฝงใหเด็กมีระเบียบวินัย 
อันดีงามแตเริม่แรกกอนท่ีบานและโรงเรียนจะสงเสริมวนัิยใหดีไดโดยการสงเสริมใหเด็กฝก
ปฏิบัติรวมมือกันรับผิดชอบกับคนอ่ืน 
   4.  บรรยากาศภายในบานและโรงเรียนยอมเปนรากฐานแหงชีวิตจิตใจ 
ท่ีสําคัญย่ิงตอเด็ก การปกครองดี  การเดนิสายกลางไมเครงครัดจนเกินไปจะเปนวธิีหน่ึงท่ีจะฝก
ใหเด็กมีความสํานึกในสิทธิและหนาท่ี 
 สรุปขอเสนอแนะในการปลูกฝงความรับผิดชอบนั้น ควรเริ่มฝกตั้งแตเด็กและควรเริม่
จากบานแลวจึงมาปฏิบัติตอท่ีโรงเรียน  โดยการมอบหมายงานที่งาย ๆ เหมาะสมกับวัยและ
ความสามารถของแตบุคคล เมื่อมอบหมายงานแลวควรใหเด็กไดรับผิดชอบอยางเต็มท่ีเพ่ือให
เด็กเกิดความเชื่อม่ัน ช้ีแจงใหเด็กไดรูและเขาใจถึงขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเอง
และตอคนอ่ืน ซ่ึงการปลูกฝงความรับผิดชอบนอกจากจะสอนเนื้อหาหรือการบอกเลาแลวโดย
การนําเขาไปในกระบวนการเรียนการสอน  ตลอดจนการแทรกเสริมในกิจกรรมตางๆ ของ
นักเรียน  ดังนั้น  ผูท่ีเกี่ยวของตองติดตามดูแล  และสนับสนุนสงเสริมอยางสม่ําเสมอ 
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 3.5  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบ 
  งานวิจัยในประเทศ 
  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความรับผิดชอบ มีผูวิจัยไว  ดังตอไปน้ี 
  ชะออน  ทองสงโสม (2525: 35) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาไทยและความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีใชและไมใชชุดการเรียนดวย
ตนเองเปนรายบุคคลผลปรากฏวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบไมแตกตางกนั  
นอกจากนี้ยังพบวาความรบัผิดชอบของกลุมท่ีใชชุดการเรียนดวยตนเองสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
  ผาณิต  เพชรจรัส (2529: 6) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เจตคติตอ  
วิชาภาษาไทย และความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนแบบ 
ซินดิเคทกับการสอนตามคูมือครู พบวา เจตคติและความรับผิดชอบตอวิชาภาษาไทยแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ. 01 
  วรเชษฐ  โชคชัย (2536: 97) เปรียบเทียบความสามารถการใชภาษาไทยและ
ความรับผิดชอบในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการสอนแบบนาฏการกับ
การสอนตามแนวคูมือครู ผลปรากฏวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบนาฏการมีความรับผิดชอบ
ตอหนาท่ีการงานในหองเรียนกอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .01 
  วาสนา  ไตรวฒันธงไชย (2543: 91) ไดเปรียบเทียบความรับผิดชอบตอการเรียน
วิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือตามวิธ ีเอส ที เอ ดี กับ 
การสอนตามคูมือครู พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือตามวิธ ีเอส ที เอ ด ี
กับการสอนตามคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  สัญญา  สัญญาวิวฒัน (2544: 77) บุคคลที่มีความรับผิดชอบจะตองประกอบดวย
ความขยันหม่ันเพียร ความละเอียดรอบคอบ ความสามารถและความรอบรูเอาใจใสและฝกใฝ 
หาความรูอยูเสมอ 
  จุฑาภรณ  กมลชัย วงศคําด ี(2544: 50) ไดเปรียบเทียบความรับผิดชอบตอ
หนาท่ีการงานในหองเรียน โดยการเรียนการสอนแบบกิจกรรม เอส ที เอ ผลการวจัิยปรากฏวา
ความรับผิดชอบตอหนาท่ีการงาน ในหองเรียนของนักเรียนท่ีเรียน โดยการเรียนการสอนแบบ
กิจกรรม เอส ที เอ ดี  กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  แมคเคลแลนด (McClelland.  1953: 10) ศึกษาลักษณะของบุคคลท่ีมีแรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธิ์สูง พบวา บุคคลนั้นมีความรับผิดชอบสูงดวย 
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  เพค (Peck.  1958: 347 – 350) พบวา ความรับผิดชอบในหนาท่ีการงานขึ้นอยู
กับการฝกวินัย โดยอาศัยความรัก จะทําใหเด็กมีพัฒนาการดานความรับผิดชอบในหนาท่ีการ
งานสูงข้ึนดวย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความรับผิดชอบ สรุปไดวา ความ
รับผิดชอบเปนลักษณะของผูท่ีมีความขยันหม่ันเพียร  สนใจใฝรู  ความรับผิดชอบสามารถที่จะ
ฝกฝนกันได  หากบุคคลนั้นไดรับการดูแลเอาใจใส  และที่สําคัญผูท่ีมีความรับผิดชอบมักได 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงไปดวย 
 
4.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4.1  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผูใหความหมายไว  ดังนี ้
  ประกิจ  รัตนสุวรรณ  (2525: 200)  กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลที่เกิดจากการเรียนการสอน  เปนการเปลีย่นแปลง
พฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูจากการฝกฝนอบรมหรือการสอน 
  อัจฉรา  สุขารมณ และอรพินทร  ชูชม  (2530: 10) ไดกลาวไววา  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  (Achievement)  หมายถึง  ความสําเร็จท่ีไดจากการทํางานท่ีตองอาศัยความ
พยายามจํานวนหนึ่ง  ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการกระทําท่ีอาศัยความสามารถทางรางกายหรือ
สมอง ดังนั้น  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงเปนขนาดของความสําเร็จท่ีไดจากการเรียนท่ีอาศัย
การทดสอบ (Non testing  procedures)  เชน จากการสังเกตหรือการตรวจการบาน  หรืออาจ
อยูในรูปของเกรดท่ีไดมาจากโรงเรียน  (School  grade)  ซ่ึงตองอาศัยกรรมวิธีท่ีซับซอนและ
ชวงเวลาในการประเมินอันยาวนาน  หรอือีกวิธีหน่ึงอาจวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยแบบ 
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนท่ัวไป  (Published  Achievement  Test) 
             ไพศาล  หวังพานชิ  (2533: 209) ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว
ดังนี้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (Academic  Achievement)  หมายถึง  คุณลักษณะและ
ความสามารถของบุคคล  อันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  และ
ประสบการณการเรียนรูท่ีเกิดจากการฝกอบรม  หรือจากการสอน  การวดัผลสัมฤทธิ์  จึงเปน
การตรวจสอบระดับความสามารถหรือความสัมฤทธิ์ผล  (Level  of  Accomplishment)  ของ
บุคคลวาเรียนรูแลวเทาไร  มีความสามารถชนิดใดซึ่งสามารถวัดได  2  แบบ  ตามจุดมุงหมาย
และลักษณะวชิาท่ีสอน  คือ 
   1.  การวดัดวยการปฏบัิติ  เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการ
ปฏิบัติหรือทักษะของผูเรียน  โดยมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถดังกลาวในรูปการ
กระทําจริงใหออกมาเปนผลงาน  เชน  วิชาศิลปศึกษา  พลศึกษา  การชาง เปนตน  การวัด
แบบน้ี  จึงตองวัดโดยใชขอสอบปฏิบัติ  (Performance Test)   
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   2.  การวดัดานเนื้อหา  เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา  
(Content)  อันเปนประสบการณการเรียนรูของผูเรียน รวมถึงพฤตกิรรมความสามารถในดาน
ตางๆ  สามารถวดัไดโดยใชขอสอบผลสัมฤทธิ์  (Achievement  Test) 
  วรรณี  โสมประยูร  (2537: 262)  ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา
หมายถึง  ความสามารถหรือพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเกิดจากการเรยีนรูซ่ึงพัฒนาข้ึนหลังจาก
ไดรับการอบรมสั่งสอนและฝกฝนโดยตรง 
  ภพ  เลาหไพบูลย  (2537: 295)  ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คือ 
 พฤติกรรมที่แสดงออก ถึงความสามารถในการกระทําส่ิงหนึ่งสิ่งใด จากท่ีไมเคยกระทําไดหรือ
กระทําไดนอยกอนท่ีจะมีการเรียนรูซ่ึงเปนพฤติกรรมท่ีสามารถวดัได 
  กูด  (Good.  1973: 103)  ใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความรูท่ีไดรับ  หรือทักษะที่พัฒนามาจากการเรียน  ใน
สถานศึกษา  โดยปกติวดัจากคะแนนที่ครูเปนผูให  หรอืจากแบบทดสอบ  หรืออาจรวมทั้ง
คะแนนท่ีครูเปนผูใหและคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบ 
 จากความหมายดังกลาว  สรุปไดวา ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรูหรือ
ทักษะ  ซ่ึงเกิดจากการทํางานที่ประสานกัน  และตองอาศัยความพยายามอยางมาก  ท้ัง
องคประกอบทางดานสติปญญา  และองคประกอบท่ีไมใชสติปญญา  แสดงออกในรูปของ
ความสําเร็จ  สามารถวดัไดโดยการใชแบบทดสอบ  หรือคะแนนที่ครูให 
 4.2  ประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ประกิจ  รัตนสุวรรณ  (2525: 210)  ไดแบงประเภทของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไวดังนี ้
   1.  แบบทดสอบที่ครูสรางขึ้นใชเอง (Teacher – Made Test) 
    ครูผูสอนจัดสรางขึ้น  เพ่ือวัดความกาวหนาของนักเรียน  ภายหลังจากได
มีการเรียนการสอนไประยะหนึ่งแลวโดยปกติแบบทดสอบประเภทนี้  จะใชเฉพาะภายในกลุม
นักเรียนท่ีครูผูออกขอสอบเปนผูสอน  จะไมนําไปใชกับนักเรียนกลุมอ่ืน ท้ังนี้  โดยมีจุดมุงหมาย  
เพ่ือตรวจสอบนักเรียน  มีความรูความสามารถตามจุดมุงหมายของการเรียนรูมากนอยเพียงใด  
และจะนําผลการสอบนี้ไปใชท้ังปรับปรุงซอมเสริมการเรียนการสอน  กับนําไปใชตดัสอนผล 
การเรียนของนักเรียนดวยตัวอยางแบบทดสอบที่ครูใชในการสอบปลายภาค หรือปลายป หรือ
เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละบทแตละตอนนั่นเอง 
   2.  แบบทดสอบมาตรฐาน  (Standardized Test) 
    เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  เชนเดียวกับแบบทดสอบท่ีครูสรางข้ึนใช
เองแตมีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบการเรียนดานตางๆ  ของนักเรียนท่ีตางกลุมกัน 
    บุญชม  ศรีสะอาด (2532: 8 – 9)  ไดแบงลักษณะของแบบทดสอบ
ออกเปน 2 ประเภท  คือ   
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    1.  แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ  หมายถึง  แบบทดสอบที่สรางข้ึนตาม
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  มีคะแนนจุดตดัหรือคะแนนเกณฑท่ีใชสําหรับตัดสินวา  ผูเรียนมี
ความรูตามเกณฑท่ีกําหนดไวหรือไม  การวัดเพ่ือใหตรงตามจุดประสงคซ่ึงเปนหัวใจของขอสอบ
ในการทดสอบประเภทนี้ 
    2.  แบบทดสอบแบบอิงกลุม  หมายถึง  แบบทดสอบที่สรางเพื่อวัดให
ครอบคลุมหลักสูตร สรางตามตารางวิเคราะหหลักสูตร สามารถจําแนกผูเรียนตามความเกงออน
ได  การรายงานผลการสอบอาศัยคะแนนมาตรฐานซึง่เปนคะแนนที่สามารถวัดได ท่ีแสดง
สถานภาพความสามารถของบุคคล  เม่ือเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นท่ีใชเปนกลุมเปรียบเทียบ 
   ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ  (2536: 146 – 147)  ไดแบง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไดเปน  2  พวก  คือ 
    1.  แบบทดสอบของครู  หมายถึง  ชุดของคําถามที่ครูเปนผูสรางขึ้น 
ซ่ึงเปนขอคําถามเก่ียวกับความรูท่ีนักเรียนไดเรียนในหองเรียนวานักเรียนมีความรูมากแคไหน  
บกพรองตรงไหนจะไดสอนซอมเสริม  หรือเปนการวัดความพรอมท่ีจะไดเรียนในบทเรียนใหม  
ข้ึนอยูกับความตองการของครู 
    2.  แบบทดสอบมาตรฐาน  แบบทดสอบประเภทนี้สรางข้ึนจาก
ผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชาหรือจากครูผูสอนวิชานั้น แตผานการทดลองคุณภาพหลายคร้ัง  
จนกระท่ังมีคุณภาพดี  จึงสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเปนหลักเปรียบเทียบ
ผลเพ่ือประเมินคาของการเรียนการสอนในเรื่องใดๆ ก็ได  แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือ
ดําเนินการสอบ บอกวิธีสอนและยังมีมาตรฐานในดานการแปลคะแนนดวยท้ังแบบทดสอบที่ครู
สรางข้ึนและแบบทดสอบมาตรฐาน  มีวธิกีารสรางขอคําถามเหมือนกัน  เปนคําถามท่ีวัดเนื้อหา
และพฤติกรรมที่สอนไปแลว  จะเปนพฤติกรรมท่ีสามารถตั้งคําถามวัดไดซ่ึงควรวดัใหครอบคลุม
พฤติกรรมตางๆ ดังนี้ 
     2.1  ความรูความจํา 
     2.2  ความเขาใจ 
     2.3  การนําไปใช 
     2.4  การวิเคราะห 
     2.5  การสังเคราะห 
     2.6  การประเมินคา 
 จากที่กลาวมาพอสรุปประเภทของแบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได  คือ 
  1.  เปนแบบทดสอบของครู  หรือแบบทดสอบมาตรฐาน 
  2.  เปนแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ  หรือแบบทดสอบแบบอิงกลุม 
  3.  เปนลักษณะการวัดดานปฏิบัติหรือการวัดดานเนื้อหา 
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 4.3  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีผูท่ีไดใหคําอธบิายไว
ดังตอไปน้ี 
  เพรสคอตต  (Prescott.  1961: 14 – 16) ไดใชความรูทางชีววิทยา  สังคมวิทยา  
จิตวิทยา  และการแพทย  ศึกษาเกี่ยวกบัการเรียนของนักเรียนท้ังในและนอกหองเรียน  สรุปผล
การศึกษาวา  องคประกอบที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีดังนี้ 
   1.  องคประกอบทางดานรางกาย  ไดแก  อัตราการเจรญิเติบโตของรางกาย  
สุขภาพ  ขอบกพรองทางกายและบุคลิกภาพทาทาง 
   2.  องคประกอบทางความรัก  ไดแก  ความสัมพันธของบิดามารดา  
ความสัมพันธของบิดากับลูก  มารดากับลูก  ความสัมพันธระหวางลูกๆ ดวยกัน  และ
ความสัมพันธระหวางสมาชกิในครอบครัวท้ังหมด 
   3.  องคประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม  ไดแก  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
ความเปนอยูของครอบครัว  สภาพแวดลอมทางบาน  การอบรมทางบาน  และฐานะทางบาน 
   4.  องคประกอบทางการพัฒนาแหงตน  ไดแก  สติปญญา  ความสนใจ   
เจตคติของนักเรียนตอการเรียน 
   5.  องคประกอบทางการปรับตน  ไดแก  ปญหาปรับตัว  การแสดงออกทาง
อารมณขององคประกอบตางๆ ท่ีมีผลตอระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  โดยนําเอา
ครู  นักเรียน และหลักสูตรมาเปนองคประกอบสําคัญ โดยเชื่อวาเวลาและคุณภาพของการสอน
มีอิทธิพลโดยตรงตอปริมาณความรูท่ีนักเรียนไดรับ 
 จากอิทธิพลท่ีมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดังกลาวมาขางตน  พอท่ีจะสรุปไดวา  
ผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีหลายองคประกอบดวยกัน  แตผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงนั้น
ไดแกวธิีสอนของครูและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูเปนผูจัดข้ึน 
 4.4  กระบวนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ  (2525: 21 – 30) ไดกลาวถงึ ข้ันตอนของ
กระบวนการสรางแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี ้
   ข้ันท่ี 1 การวางแผนสรางแบบทดสอบ พิจารณาถึงจุดประสงคของการนํา
แบบทดสอบไปใชการวางแผนสรางแบบทดสอบวาจะสรางแบบสอบวาจะสรางแบบทดสอบ
อยางไร  จําเปนตองเรียนรูเสียกอนวาเราจะนําแบบทดสอบไปใชเพ่ือทําอะไร หรือตองทราบ
จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใชน่ันเองโดยหลักการแลวกานําแบบทดสอบไปใชจะ
สัมพันธอยูกับการสอน เชน  การสอบเพ่ือตรวจสอบความรูเดิมจะสอบกอนการทําการสอน 
การสอบ  เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและวินิจฉัยขอบกพรอง  จะสอบในระหวางดําเนิน 
การสอน  และการสอน  เพือ่สรุปผลการเรียนจะสอบหลังจากการสอนเสร็จส้ินท้ังหมดแลว  
ดังนั้น  จุดประสงคของการนําแบบทดสอบไปใช  อาจจําแนกเปน 4 จุดประสงค  ดังนี ้
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    1.  ใชตรวจสอบความรูเดิม  จะทําการสอบกอนท่ีจะเร่ิมตนการสอน   
เพ่ือพิจารณา 
     1.1  นักเรียนมีความรูพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับเนื้อหาท่ีจะเรียน
เพียงพอหรือไม 
     1.2  นักเรียนมีความรูเนื้อหาท่ีจะสอนหรือไม 
    2.  ใชตรวจสอบความกาวหนาและปรับปรุงการเรียนการสอน 
    3.  ใชวินิจฉัยผูเรียน 
    4.  ใชสรุปผลการเรียน 
 เน้ือหาและพฤติกรรมที่ตองการวัด 
  เนื้อหาวิชา และพฤติกรรมท่ีตองการวัด  ก็คือ  เนื้อหาและพฤติกรรมท่ีทําการสอน 
 การวิเคราะหหลักสตูร 
  การวิเคราะหหลักสูตรเปนกระบวนการในการจําแนกแยกแยะในวิชานั้นๆ มีหัวขอ 
เนื้อหาสาระที่สําคัญอะไรบางมีจุดประสงคท่ีจะใหเกิดพฤติกรรมอะไรบาง ดังนั้น  การวเิคราะห 
หลักสูตร  จึงประกอบดวยการวิเคราะห 2  อยาง  คือ 
   1.  การวิเคราะหเน้ือหาวิชา 
   2.  การวิเคราะหจุดประสงค 
 การวิเคราะหเน้ือหาวิชา 
  การวิเคราะหเนื้อหาวิชา เปนการจําแนก หรือจัดหมวดหมูเนื้อหาวิชาเปนหัวขอ
สําคัญ โดยคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 
   1.  ความสัมพันธเก่ียวของกันของเน้ือหา 
   2.  ความยากงายของเนื้อหา 
   3.  ขนาดความยาวของเนื้อหา 
   4.  เวลาที่ใชสอน 
 การวิเคราะหจุดประสงค 
  การวิเคราะหเนื้อหาวิชา เปนการจําแนก หรือจัดหมวดหมูเนื้อหาวิชาเปนหัวขอ
สําคัญ โดยคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้ 
   1.  รวบรวมจุดประสงคของเนื้อหาวิชาท้ังหมด จากหนงัสือหลักสูตรและคูมือครู 
   2.  เขียนพฤติกรรมที่สําคัญของแตละจุดประสงคท้ังหมด 
   3.  ยุบพฤติกรรมที่มีลักษณะคลายคลึงกันใหเปนพฤติกรรมเดียวกัน 
   4.  นิยามความหมายของพฤติกรรมที่ยุบรวมแลว 
 
 
 



 44

   ข้ันท่ี  2  การตระเตรียมงานและเขียนขอสอบ 
    เม่ือวางแผนการสรางแบบทดสอบโดยการสรางเปนตารางวิเคราะห
หลักสูตรเรียบรอยแลว ตองตระเตรียมงาน และเขียนขอสอบตอไป 
   ข้ันท่ี  3  การทดลองสอบ 
    เม่ือเขียนขอสอบและจัดพิมพเรียบรอยก็นําไปทดลองสอบ 
   ข้ันท่ี  4  การประเมินผลแบบทดสอบ 
    การประเมินผลแบบทดสอบ  เปนการตรวจสอบวาแบบทดสอบมีคุณภาพ
หรือไม โดยพิจารณาตามคุณลักษณะที่ดีของแบบทดสอบซึ่งมีอยู 10 ประการ คือ 
     1.  ความแมนตรง  หมายถึง  แบบทดสอบสามารถวัดพฤติกรรม 
ไดตรงตามที่ระบุไวในจุดประสงคและตามที่ทําการสอนจริง 
     2.  ความเชื่อม่ัน  หมายถึง  แบบทดสอบใหผลการสอบสอดคลอง
ตรงกันทุกครั้ง 
     3.  อํานาจจําแนก  หมายถึง  ขอสอบที่แบงแยกคนเกงออนออกจาก
กันได  กลาวคือ คนเกงจะตอบถูก  คนออนจะตอบผิด 
     4.  ความยากงาย  หมายถึง  จํานวนเปอรเซ็นตผูตอบถูกท่ัวไปแลว  
ความยากงายที่เหมาะสมจะมีจํานวนครึ่งหนึ่งตอบถูก 
     5.  ความเปนปรนัย  หมายถึง  ขอสอบที่มีคําถามชดัเจน  และการให
คะแนนชดัเจน 
     6.  ความเฉพาะเจาะจง  หมายถึง  ขอสอบท่ีมีคําถามชัดเจนและการ
ใหคะแนนชดัเจน 
     7.  ประสิทธิภาพ  หมายถึง  แบบทดสอบที่ใชน้ันประหยัดเวลา 
การสราง การดําเนิน การสอบ  การตรวจใหคะแนนแตใหผลการสอบถูกตอง 
     8.  ความสมดลุ  หมายถึง  แบบทดสอบสามารถวัดไดครอบครอง
ตามจุดประสงคและเนื้อหามีสัดสวนจํานวนขอสอบสอดคลองตามตารางวิเคราะหหลักสูตร 
     9.  ความยุติธรรม  หมายถึง  แบบทดสอบมีความชัดเจนไมคลุมเครือ  
และเปดโอกาสใหทุกคนมีโอกาสท่ีจะตอบถูกไดเทากัน 
     10. ความเหมาะสมของเวลา  หมายถึง  แบบทดสอบไดกําหนดเวลา
ใหอยางเพียงพอในการตอบขอสอบจนเสร็จ 
  อุทุมพร  จามรมาน (2540: 27) กลาวถึง การสรางขอสอบท่ีเปนระบบนั้นมี
ข้ันตอน  ดังนี ้
   1.  การระบุจํานวนจุดมุงหมายในการทดสอบ 
   2.  การระบุเนื้อหาใหชัดเจน 
   3.  การทําตารางเนื้อหากับจุดมุงหมายในการทดสอบ 
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   4.  การทําน้ําหนัก 
   5.  การกําหนดเวลาสอบ 
   6.  การกําหนดจํานวนขอหรือคะแนน 
   7.  การเขียนขอสอบ 
   8.  การตรวจสอบขอเขียนท่ีเขียนข้ึน 
   9.  การทดลองใช  แกไข  ปรับปรุง 
 4.5  ประโยชนของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  เชินซี่ และ ดอบบิน (สุริยัน  แสงแกว.  2535: 23 – 25;  อางอิงจาก  Chauncey;  
& Dobbin.  1963: 63 – 67)  กลาวถึงประโยชนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว  5 ประการดังนี ้
   1.  เพ่ือดูระดบัพัฒนาการ 
   2.  ใชเปนประโยชนในการแนะแนวนกัเรยีน 
   3.  เพ่ือประโยชนในดานการวางแผนสรางหลักสูตรตอไป 
   4.  เพ่ือใชในการสอบคัดเลือกและเล่ือนข้ัน 
   5.  เพ่ือใชเปรยีบเทียบความสามารถในการสอนของครูในโรงเรียนเดียวกัน  
หรือเปรียบเทียบระหวางโรงเรียน 
 จากเอกสาร สรุปไดวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประโยชน  คือ  ใชในการแนะแนว
และดูพัฒนาการของนักเรียน เพ่ือสรางหลักสูตรตอไป 
 4.6  การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือวัดความรูเนื้อหาวิชา ผูประเมินตองมี
การวางแผนการดําเนินการสรางที่เปนระบบ  มีความรู ในดานเน้ือหา เขียนขอคําถามที่ตรง
ประเด็น ตลอดจนสามารถตรวจสอบคุณภาพแตละขอได ดังท่ี อุทุมพร  จามรมาน (2540: 27) 
กลาวถึงการสรางขอสอบท่ีเปนระบบนั้นมีข้ันตอนดังนี้ 
   1.  การระบุจุดมุงหมายในการทดสอบ 
   2.  การระบุเนื้อหาใหชัดเจน 
   3.  การทําตารางเนื้อหากับจุดมุงหมายในการทดสอบ 
   4.  การทําน้ําหนัก 
   5.  การกําหนดเวลาสอบ 
   6.  การกําหนดจํานวนขอหรือคะแนน 
   7.  การเขียนขอสอบ 
   8.  การตรวจสอบขอสอบที่เขียนข้ัน 
   9.  การทดลองใช แกไข ปรับปรุง 
 ในการกําหนดจุดประสงคเพื่อเขียนขอคําถามวัดพฤตกิรรมที่พึงประสงคท่ีตองการ 
ใหเกิดข้ึนกับนักเรียนนั้น ไดมีนักวิชาการกลาวไวดังนี้ 
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  บลูม (Bloom.  1956: 201)  ไดกลาวถึงลําดับข้ันของความรูใชในการเขียน
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมดานความรูความคิดไว 6 ข้ัน ดังนี้คือ 
   1.  ความรูความจํา หมายถึง การระลึกหรือทองจําความรูตางๆ ท่ีไดเรียน
มาแลวโดยตรงในข้ันนี้รวมถึง การระลึกถึงขอมูล ขอเท็จจริงตาง ๆ ไปจนถึงกฎเกณฑ ทฤษฎี
จากตํารา ดังนั้น ข้ันความรูความจําจึงจัดไดวาเปนข้ันต่ําสุด 
   2.  ความเขาใจ หมายถึง ความสามารถที่จะจับใจความสําคัญของเน้ือหาท่ีได
เรียนหรืออาจแปลความจากตัวเลข การสรุป การยอความตางๆ การเรียนรูในข้ันนี้ถือวาเปนข้ัน
ท่ีสูงกวาการทองจําตามปกติอีกข้ันหนึ่ง 
   3.  การนําไปใช หมายถึง ความสามารถที่จะนําความรูท่ีนักเรียนไดเรียน
มาแลวไปใชในสถานการณใหม ดังนั้น ในข้ันนี้ จึงรวมถึงความสามารถในการเอา กฎมโนทัศน 
หลักสําคัญวิธกีารนําไปใช การเรียนรูในข้ันนี้ถือวา นักเรียนจะตองมีความเขาใจในเนื้อหาเปน
อยางดีเสียกอนจึงจะนําความรูไปใชได ดังนั้น จึงจัดอันดับใหสูงกวาความเขาใจ 
   4.  การวิเคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะแยกแยะเนื้อหาวิชา ลงไปเปน
องคประกอบยอยๆ เหลานั้น เพ่ือท่ีจะไดมองเห็นหรือเขาใจความเกี่ยวโยงตางๆ ในข้ันนี้  จึง
รวมถึงการแยกแยะหาสวนประกอบยอยๆ หาความสมัพันธระหวางสวนยอยๆ เหลานั้น ตลอดจน 
หลักการสําคัญตางๆ ท่ีเขามาเกี่ยวของ การเรียนรูในข้ันนี้ถือวาสูงกวาการนําเอาไปใชและตอง
เขาใจทั้งเนื้อหาและโครงสรางของบทเรียน 
   5.  การสังเคราะห หมายถึง ความสามารถที่จะนําเอาสวนยอยๆ มาประกอบ
กันเปนสิ่งใหม การสังเคราะหจึงเกี่ยวกับการวางแผน การออกแบบการทดลอง การตั้งสมมติฐาน 
การแกปญหาท่ียากๆ การเรียนรูในระดับนี้ เปนการเนนพฤติกรรมที่สรางสรรค ในอันท่ีจะสราง
แนวคดิหรือแบบแผนใหมๆ ข้ึนมา ดังนั้น การสังเคราะหเปนส่ิงท่ีสูงกวาการวิเคราะหอีกข้ันหนึ่ง 
   6.  การประเมินคา หมายถึง ความสามารถที่จะตัดสินใจเก่ียวกับคุณคาตางๆ 
ไมวาจะเปนคาํพูด นวนิยาย บทกวี หรือรายงานการวิจัย การตัดสินใจดังกลาว จะตองวางแผนอยู
บนเกณฑท่ีแนนอน เกณฑดังกลาวอาจจะเปนส่ิงท่ีนักเรียนคิดข้ึนมาเอง หรือนํามาจากที่อ่ืนก็ได 
การเรียนรูในข้ันนี้ ถือวาเปนการเรียนรูข้ันสูงสุดของความรูความจํา 
  คลอพเฟอร (ภพ เลาหไพบูลย.  2537: 295 – 304;  อางอิงจาก Klopfer.  1971) 
ไดกลาวถึง การประเมินผลการเรียนดานสติปญญา หรอืความรูความคิดในวิชาวิทยาศาสตรเปน  
4 พฤติกรรม ดังนี ้
   1.  ความรู ความจํา 
   2.  ความเขาใจ 
   3.  กระบวนการสืบเสาะหาความรูทางวิทยาศาสตร 
   4.  การนําความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตรไปใช 
  ประวติร  ชูศลิป (2524: 21 – 31) กลาววา การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร เพ่ือใหนักเรียนไดรับเนื้อหาความรูทางวิชาวิทยาศาสตรและกระบวนการแสวงหา
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ความรูทางวิทยาศาสตร จะตองวัดท้ังสองลักษณะ และเพื่อความสะดวกในการประเมินผล จึงได
ทําการจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลวิชาวิทยาศาสตร  ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร  สําหรับเปนเกณฑวัดความสามารถดานตางๆ 4 ดานคือ 
   1.  ดานความรู ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกสิ่งท่ีเคยเรียน
มาแลว เกี่ยวกับขอเท็จจริง ขอตกลง คําศัพท หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
     2.  ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธบิายความหมาย  
ขยายความและแปลความรูโดยอาศัยขอเท็จจริง ขอตกลง คําศัพท หลักการและทฤษฎีทาง
วิทยาศาสตร 
   3.  ดานการนาํไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรู วธิีการ 
ทางวิทยาศาสตรไปใชในสถานการณใหมท่ีแตกตางกันออกไป หรือสถานการณท่ีคลายคลึง 
โดยเฉพาะอยางย่ิง การนําไปใชในชีวติประจําวัน 
   4.  ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถของ 
บุคคลในการสืบเสาะหาความรูโดยผานการปฏิบัติและฝกฝนความคดิอยางมีระบบจนเกิดความ
คลองแคลวชํานาญ สามารถเลือกใชกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม สําหรับทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร  ประกอบดวยทักษะการสังเกต  ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนกประเภท 
ทักษะการลงความคดิเห็นจากขอมูล ทักษะการจัดกระทําส่ือความหมายขอมูล ทักษะการกําหนด
และควบคุมตวัแปร  ทักษะการตั้งสมมตฐิาน  ทักษะการทดลองและทักษะการตีความหมาย 
ขอมูลและลงขอสรุป 
 จากเอกสารขางตนผูวิจัยไดนําการจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตรท้ัง 4 ดานคือ ความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใช และทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนโดยพิจารณาใหครอบคลุม
ผลการเรียนรูของหนวยการเรียนรู เรื่อง การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของโลก 
 4.7  ลักษณะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  การเรียนรูท่ีผานมาเราสามารถตรวจสอบไดจากการวดัผลสัมฤทธิ์  แตวา การ 
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน มีหลายลักษณะดังตอไปนี ้
     ไพศาล  หวังพานิช (2523: 137) ไดแบงการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
จุดมุงหมายและลักษณะวิชาท่ีสอน สามารถวดัได 2 แบบ คือ 
   1.  การวดัดานปฏิบัติ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติ
หรือทักษะของผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถในรูปการกระทําจริง ใหเปน
ผลงานการวัดแบบนี้ตองใชขอสอบภาคปฏิบัติ 
   2.  การวดัดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 
ซ่ึงเปนประสบการณการเรียนรูของผูเรียน รวมถึงพฤติกรรมความสามารถดานตางๆ สามารถ
วัดไดโดยใช “ขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์” 
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  ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ (2536: 146 – 147) ไดแบงแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิไ์ดเปน 2 พวก คือ 
   1.  แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของคําถามที่ครูเปนผูสรางข้ึน ซ่ึงเปนขอ
คําถามเกี่ยวกับความรูท่ีนักเรียนไดเรียนในหองเรียนวานักเรียนมีความรูมากแคไหน บกพรอง
ตรงไหน จะไดสอนซอมเสริม หรือเปนการวัดความพรอมท่ีจะไดเรียนในบทเรียนใหม ข้ึนอยูกับ
ความตองการของครู 
   2.  แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบประเภทนี้สรางขึ้นจากผูเช่ียวชาญ 
ในแตละสาขาวิชาหรือจากครูผูสอนวิชานั้น แตผานการทดลองคุณภาพหลายครั้ง จนกระท่ังมี
คุณภาพดีจึงสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเปนหลักเปรียบเทียบผลเพ่ือ
ประเมินคาของการเรียนการสอนในเร่ืองใดๆ ก็ได แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือดําเนินการ
สอบ บอกวิธีสอบและยังมีมาตรฐานในดานการแปลคะแนนดวย 
 ท้ังแบบทดสอบที่ครูสรางข้ึนและแบบทดสอบมาตรฐาน มีวธิีการสรางขอคําถาม
เหมือนกัน เปนคําถามที่วัดเนื้อหาและพฤตกิรรมท่ีสอนไปแลว จะเปนพฤติกรรมท่ีสามารถ 
ตั้งคําถามวดัได ซ่ึงควรวดัใหครอบคลุมพฤติกรรมตางๆ ดังนี ้
  1.  ความรูความจํา 
  2.  ความเขาใจ 
  3.  การนําไปใช 
  4.  การวิเคราะห 
  5.  การสังเคราะห 
  6.  การประเมนิคา 
  บุญชม  ศรีสะอาด (2532: 8 – 9) ไดแบงลักษณะของแบบทดสอบออกเปน  
2 ประเภท คือ 
   1.  แบบทดสอบแบบอิงเกณฑ หมายถึง แบบทดสอบท่ีสรางข้ึนตาม
จุดประสงค เชิงพฤติกรรม มีคะแนนจุดตดัหรือคะแนนเกณฑท่ีใชสําหรับตัดสินวา ผูเรียนมี
ความรูตามเกณฑท่ีกําหนดไวหรือไม การวัดเพ่ือใหตรงตามจุดประสงคซ่ึงเปนหัวใจของขอสอบ
ในแบบทดสอบประเภทนี้ 
   2.  แบบทดสอบอิงกลุม หมายถึง แบบทดสอบที่สรางเพ่ือวัดใหครอบคลุม
หลักสูตรสรางตามตารางวิเคราะหหลักสูตร สามารถจําแนกผูเรียนตามความเกงออนได การ
รายงานผลการสอบอาศัยคะแนนมาตรฐานซึ่งเปนคะแนนท่ีสามารถวัดไดท่ีแสดงถึงสถานภาพ
ความสามารถของบุคคล เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่น ท่ีใชเปนกลุมเปรียบเทียบ 
 จากที่กลาวมาพอสรุปลักษณะการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได คือ 
  1.  ลักษณะเปนแบบทดสอบของครู หรือ แบบทดสอบมาตรฐาน 
  2.  มีลักษณะเปนแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ หรือ แบบทดสอบแบบอิงกลุม 
  3.  มีลักษณะการวัดดานปฏิบัติหรือการวัดดานเนื้อหา 
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 4.8  งานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  มณี  เทพาชมภู (2536: บทคัดยอ) ไดทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และทัศนคติ
ตอการเขียนสะกดคําของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  ระหวางการสอนโดยใชเกมกับการสอน
แบบธรรมดา  ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชเกม
กับนักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบธรรมดาแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ  .05 
  อัมพา  อรุณพราหมณ (2539: 76) ไดศกึษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทยและความรับผิดชอบของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีไดรับการสอนโดยใชชดุ
การเรียนการสอนกับการสอนตามคูมือครู  ผลการศึกษา พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาภาษาไทยที่ไดรับการสอน โดยใชชุดการเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และความรับผิดชอบของนักเรียนตอหนาท่ีการงาน 
ในหองเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 
 จากงานวิจัยท่ีกลาวขางตนสรุปไดวา  การจัดการเรียนการสอนดวยรูปแบบการสอน 
ท่ีหลากหลาย  รวมทั้งการจัดกิจกรรมที่เนนใหนักเรียนไดคดิ  ไดปฏิบัติดวยตนเอง  จะทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูตามเนื้อหาอยางถองแทและสงใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนดวย 
  งานวิจัยตางประเทศ 
  ลอเรย (Lowrey.  1978: 817 –  A)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใชแบบฝกทักษะ 
กับนักเรียน ระดับ 1 ถึงระดบั 3 จํานวน 87 คน พบวา นักเรียนท่ีไดรับการฝกโดยใชแบบฝกทักษะ 
มีคะแนนการทดสอบหลังการทําแบบฝกมากกวาคะแนนการทดสอบกอนทําแบบฝก 
  แมคพิค (McPeake.  1979: 1799 – A) ไดศึกษาผลการเรียนจากแบบฝกอยางเปน
ระบบตั้งแตเร่ิมศึกษาจนถึงความสามารถในการอาน  และเพศท่ีมีตอความสามารถในการสะกด
คําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  จากโรงเรียนประถมศึกษาที่เมือง  Scituate  รัฐ  
Massachusetts  จํานวน  129  คน  พบวา  ทุกกลุมมีผลสัมฤทธิ์ในการสะกดคําสูงข้ึน  ยกเวน
นักเรียนชายท่ีมีความบกพรองในการอาน  และพบวา  แบบฝกชวยปรับปรุงความสามารถในการ
สะกดคําของนักเรียนทุกคน  แคเวลา  12  สัปดาหไมเพียงพอท่ีจะทําใหเกิดการถายทอด 
การเรียนรูในการสะกดคําไปสูคําใหมท่ียังไมไดศึกษา และคะแนนของนักเรียนหญิงสูงกวา
นักเรียนชาย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากนี้ การอานยังมีความสัมพันธกับความสามารถ
ในการสะกดคํา 
   มิทเชล  (Mitchell.  1980: 1329 – A)  ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการสอนการ
เขียนสะกดคํา 3 แบบคือ กลุมท่ี 1 ใชพจนานุกรม กลุมท่ี 2 ใชกิจกรรมการเขียนเรื่อง และกลุม
ท่ี 3 ใชพจนานุกรมและกิจกรรมการเขียนเร่ือง และมีกลุมควบคุมอีกกลุมหน่ึง ผลการศึกษา
พบวา ท้ัง 3 กลุมการเขียนสะกดคําไดดกีวากลุมควบคุม แตในเรื่องความคิดสรางสรรคทางการ
เขียนและการเขียนสะกดคําของกลุมทดลองทั้งสามกลุมไมแตกตางกัน 
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 จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศท่ีเก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สรุปไดวา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีของครูน้ันสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ดังนั้น  ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงควรจัดใหตรงกับความตองการและความสนใจของนักเรียน  
อันจะมีผลตอสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

  
 

 
    



บทที่  3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
ในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ ผูจัดทําดําเนนิตามข้ันตอนดังนี ้
 1.  กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.  การดําเนนิการทดลองและการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.  การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.1  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2549  จํานวน 4 หอง จํานวนนักเรียน  
200 คน 
 1.2  กลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2549  จํานวน 4 หอง  จํานวนนักเรียน  
200 คน โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จากจํานวนนักเรียน  
4 หอง จับฉลากมา  2 หองเรียน  แลวจับฉลากเปนกลุมทดลองหนึ่งหอง  กลุมควบคุมหน่ึงหอง 
โดยแบงวิธีการสอนไดดังนี ้
  กลุมทดลอง  ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือแบบ STAD 
  กลุมควบคุม  ไดรับการสอนแบบปกติ 
 
2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  มีดังนี้ 
 แผนการจัดการเรียนรูสาํหรับกลุมทดลอง 
  เปนแผนการเรียนการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือแบบกิจกรรม STAD ผูวิจัย
ดําเนินการดังนี้  
  2.1  ศึกษาหลักสูตรและขอบขายของเนื้อหาวิชาและผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
รายภาค / ป  รายวิชา  ท  32101  ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 
  2.2  ศึกษาหลักสูตร  ความมุงหมายหลักสูตร  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังประจํา 
วิชาภาษาไทย  รายวิชา ท 32101  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  เพ่ือนํามาใชในการสรางแผนการสอน 
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  2.3  เลือกเน้ือหาท่ีจะนํามาใชในการทดลอง ไดแก เน้ือหาวิชาภาษาไทย  
รายวิชา  ท 32101  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3  จากหนังสือเรียนชุดทักษสัมพันธ เลม 1 เรื่อง  
ณ หาดทรายชายทะเลแหงหนึ่ง  และรามเกียรติ์  ตอนทศกัณฐลม 
  2.4  ศึกษาจากคําอธิบายรายวิชา  และผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  แลวสราง
แผนการเรียนการสอน โดยการเรียนแบบกิจกรรม STAD จํานวน  16  คาบ  ซ่ึงประกอบดวย
ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี ้
   2.4.1  ความคิดรวบยอด 
   2.4.2  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
   2.4.3  ทักษะสังคม 
   2.4.4  หัวขอเนื้อหา 
   2.4.5  กิจกรรมการเรียนการสอน  แบงเปนข้ันตอนดังนี้ 
    2.4.5.1  ข้ันการสอน 
     ข้ันนํา 
      1.  ครูสรางความสนใจโดยการเลนเกมหรือสนทนาพูดคุย 
      2.  ครูแจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและระบุทักษะทางสังคม 
      3.  ครูทบทวนความรูพ้ืนฐานและเนื้อหาท่ีผานมา 
     ข้ันการเรียนการสอน 
      1.  ครูเสนอเนื้อหาและประโยชนของบทเรียน 
      2.  ครูสาธติทักษะตางๆ โดยใชสื่อการเรียนการสอนท่ีเห็นชัดเจน
ตามลําดับข้ันตอน 
      3.  ครูช้ีแนะนักเรียนขณะฝกตามแบบอยาง 
      4.  ครูประเมินความเขาใจของนักเรียนดวยการใชคําถาม 
     ข้ันสรุป 
      1.  นักเรียนสรุปบทเรียนดวยตนเอง 
      2.  ครูแกไขและทบทวนในสวนท่ีนักเรียนยังไมเขาใจหรือให
นักเรียนท่ีเขาใจชวยอธิบาย 
    2.4.5.2  ข้ันกิจกรรมกลุมยอย 
     1.  นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบความรูและทํากิจกรรมจากใบงาน 
     2.  นักเรียนตองปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน 
    2.4.5.3  ข้ันสรุป 
     1.  นักเรียนเสนอผลงานหนาชั้นเรียนตามที่ครูสุมเรียก 
     2.  นักเรียนสรุปเนื้อหาท่ีเรียนและครูชวยอธิบายเพิ่มเติมในสวนท่ี
บกพรอง 
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    2.4.5.4  ข้ันวดัและประเมินผล 
     1.  ครูประเมินความเขาใจของนักเรียนแตละคนดวยแบบทดสอบ 
     2.  นักเรียนประเมินผลการทํางานกลุมโดยแบบสังเกต 
    2.4.5.5  ข้ันสรางความประทับใจ 
     1.  ครูแจงความกาวหนาสําหรับการเรียนหรือผลงานของกลุม 
     2.  ครูกลาวชมเชยกลุมท่ีทําคะแนนถึงเกณฑ 
   2.4.6  นําแผนการสอนที่สรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญตรวจ  จํานวน  3  คน  
ไดแก                                                      
    1.  ผศ.สุมานิน  รุงเรืองธรรม   
    2.  ผศ.ขจรศรี  ชาติกานนท 
    3.  นางสุทธิกานต  อุปพงษ  ผูชวยหัวหนากลุมสาระภาษาไทย 
 ตรวจสอบความถูกตองในดานความคิดรวบยอด เนื้อหากิจกรรม การเรียนการสอน  
การใชภาษา  ตลอดจนความสอดคลองระหวางขั้นตอนตางๆ ของแผนการสอน  เพ่ือนํา
ขอบกพรองไปปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
   2.4.7  นําแผนการสอนท่ีตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและไดปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดลอง  ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางจํานวนนักเรียน  50  คน  เพ่ือหาขอบกพรองในดานความ
เหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนกับเวลาที่กําหนดมาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง  เพ่ือใหได
แผนการสอนที่สมบูรณกอนนําไปใชจริงกับกลุมทดลอง 
 แผนการจัดการเรียนรูสาํหรับกลุมควบคุม 
            เปนแผนการสอนกลุมควบคุมท่ีไดรับการสอนตามปกติ  ผูวิจัยดําเนินดังนี ้
   1.  ศึกษาหลกัสูตรและขอบขายของเนื้อหาวิชาและผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
รายภาค / ป  รายวิชา  ท  32101  ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 
   2.  ศึกษาหลกัสูตร  ความมุงหมายหลักสูตร  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวงัประจํา
วิชาภาษาไทย  รายวิชา ท 32101 ช้ันมธัยมศึกษาปท่ี 3  เพ่ือนํามาใชในการสรางแผนการสอน
กลุมควบคุม  ซ่ึงใชเนื้อหาเดียวกันกับกลุมทดลอง 
   3.  ศึกษาจากคําอธิบายรายวิชา  และผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  แลวสราง
แผนการเรียนการสอน โดยการเรียนตามปกต ิ จํานวน 16 คาบ  ซ่ึงประกอบดวย 
    1.  ความคดิรวบยอด 
    2.  ผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง 
    3.  ทักษะสังคม 
    4.  หัวขอเนื้อหา 
    5.  กิจกรรมการเรียนการสอน  แบงเปนข้ันตอน  ดังนี ้
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     ข้ันท่ี 1 สรางความสนใจ  โดยการสนทนาถึงสถานการตางๆ  
ในชีวติประจําวัน หรือใชสื่อในการนําเขาสูบทเรียน 
     ข้ันท่ี 2 แจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของบทเรียนท่ีจะเรียน 
     ข้ันท่ี 3 ทบทวนความรูเดิม  เปนการปูพืน้ฐานสําหรับบทเรียนใหม 
ท่ีจะเรียน 
     ข้ันท่ี 4 เสนอบทเรียนใหม  โดยการใชสือ่ประกอบการอธิบาย 
     ข้ันท่ี 5 ใหแนวทางการเรียนรู หรือแนะนาํกิจกรรมที่นักเรียนสามารถ
เรียนดวยตนเอง  โดยครูใหดูตวัอยางแลวชวยกันวิเคราะหวิจารณ 
     ข้ันท่ี 6 ใหนักเรียนปฏิบัติตามและใหฝกทําแบบฝกหัด 
     ข้ันท่ี 7 แจงผลการปฏิบัติ  โดยการชวยกันเฉลยแบบฝกหัด 
     ข้ันท่ี 8 ประเมินผลการปฏิบัติ  โดยครูตัง้คําถามแลวใหนักเรียน
ชวยกันตอบคําถาม 
     ข้ันท่ี 9 สงเสรมิความแมนยํา  หรือสรุปยํ้าบทเรียนท่ีผานมาเพื่อให
นักเรียนมีพฤติกรรมเรียนรูท่ีคงทนโดยใหทําแบบฝกหัดเสริมหรือมอบหมายงานเพิ่มเติม 
    6.  นําแผนการสอนที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจ จํานวน 3 คน  ไดแก 
     1.  ผศ.สุมานนิ  รุงเรืองธรรม 
     2.  ผศ.ขจรศรี  ชาติกานนท    
     3.  นางสุทธิกานต  อุปพงษ  ผูชวยหัวหนากลุมสาระภาษาไทย 
 ตรวจสอบความถูกตองในดานความคิดรวบยอด  เน้ือหากิจกรรม  การเรียนการสอน  
การใชภาษา  ตลอดจนความสอดคลองระหวางขั้นตอนตางๆ ของแผนการสอน  เพ่ือนํา
ขอบกพรองไปปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
    7.  นําแผนการสอนที่ตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญและไดปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดลอง  ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาขอบกพรองในดานความเหมาะสมของกิจกรรมการ
เรียนการสอนกับเวลาที่กําหนดมาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง เพื่อใหไดแผนการสอนที่สมบูรณกอน
นําไปใชจริงกบักลุมควบคุม 
 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดความรับผิดชอบ 
  แบบสอบถามวัดความรับผิดชอบตอการเรียนวิชาภาษาไทย  จํานวน  20 ขอ  
ผูวิจัยดาํเนินการดังนี ้
   1.  ผูวิจัยนําแบบวัดความรบัผิดชอบไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจดูความเหมาะสม
ของการใชภาษาและลักษณะของขอความทางบวก และทางลบวาครอบคลุมตามคํานิยามศัพท 
ท่ีตองการหรือไมแลวนํามาปรับปรุงแกไข 
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   ลักษณะของแบบทดสอบ 
    เปนมาตราสวนประมาณคาแบบลิคอรท 3 ระดับ  จํานวน 20 ขอ และแต
ละขอมีคําตอบใหเลือก 3 ตวัเลือก ไดแก  สมํ่าเสมอ  บางครั้ง  และ ไมเคย  แตละตัวเลือกแสดง
การตัดสินใจของนักเรียนท่ีจะแสดงพฤติกรรมท่ีอาจเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน โดยผูตอบจะเลือก
เพียงคําตอบเดียวท่ีตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนมากท่ีสุด 
 
 ตัวอยางแบบสอบถาม 

 
ขอ ขอความ สมํ่าเสมอ บางครั้ง ไมเคย 
1 ขาพเจาจัดตารางการทํางานแตละวัน    
2 ขาพเจาตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมาย

อยางเต็มท่ี 
   

 
    เกณฑการใหคะแนน 
    การตรวจใหคะแนน  ถือหลักเกณฑดังนี้ 
    1.  สําหรับขอความที่มีความหมายเชิงบวก 
     ถาตอบวา  “สมํ่าเสมอ”  ให  3  คะแนน 
     ถาตอบวา “บางครั้ง”     ให  2  คะแนน 
     ถาตอบวา “ไมเคย”       ให  1  คะแนน 
    2.  สําหรับขอความที่มีความหมายเชิงลบ 
     ถาตอบวา  “สมํ่าเสมอ”  ให  1  คะแนน 
     ถาตอบวา “บางครั้ง”     ให  2  คะแนน 
     ถาตอบวา “ไมเคย”       ให  3   คะแนน 
   2.  นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3 โรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี  ท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  50  คน  เพ่ือวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปน
รายขอโดยใชเทคนิค  25 % แบงกลุมสูง  กลุมต่ํา และใชวิธีแจกแจง t (t – distribution) แลว
เลือกขอท่ีมีคาอํานาจจําแนกที่มีคา  t  ตัง้แต  .20  ข้ึนไป 
   3.  นําแบบสอบถามท่ีคัดเลือกแลวไปทดลองกับนักเรียนอีกครั้ง  จากนั้น 
นําคะแนนที่ไดไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา   
(α  - Coefficient)  ของ  ครอนบาค พวงรัตน  ทวีรัตน.  2538: 125 - 132)  ไดคาความเชื่อมั่น
เทากับ .82 
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การเก็บรวบรวมขอมูล   
 แบบแผนการทดลอง 
   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองแบบ Randomized  Control – Group 
Pretest – Posttest  Design (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ. 2538: 216)  
 
ตาราง 1  แบบแผนทดลอง 
 

กลุมตัวอยาง สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
    
Ε R T1 X1 T2 

CR T1 ~ T2 
    

  
 สัญลักษณท่ีใชในแบบแผนการทดลอง 
  X1     แทน  การสอนโดยการเรียนแบบรวมมือแบบ STAD 
  ~     แทน  การสอนตามปกต ิ
  E    แทน  กลุมทดลอง 
  C    แทน  กลุมควบคุม 
  T1  แทน  การสอบกอนการทดลอง 
  T2   แทน  การสอบหลังการทดลอง 
  R    แทน  การกําหนดกลุมตัวอยางแบบสุม 
 
วิธีดําเนินการทดลอง   
 ผูวิจัยดําเนินการทดลองตามลําดับดังน้ี 
  1.  การทดลองกระทําในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2549  ผูวิจัยเปนผูสอน 
ท้ังสองกลุม  โดยสอนสัปดาหละ 3 คาบ  คาบละ 50 นาที  รวม 16 คาบ ใชเน้ือหาเดียวกันและ
ระยะเวลาสอนเทากันท้ังสองกลุม 
  2.  จัดปฐมนิเทศ  เพื่อใหนักเรียนเขาใจถึงวิธีการเรียนรู บทบาทของผูเรียน  
เปาหมายของการเรียน  จุดประสงคของการเรียนและวิธีการประเมินผลการเรียนรู  กลุมทดลอง
จะไดรับการฝกการเรียนแบบรวมมือกอนทดลองจริง จํานวน 2 คาบ 
  3.  การทดสอบกอนการเรียน (Pretest) กบักลุมตัวอยางท้ังสองกลุมดวย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและและแบบสอบถามวัดความรับผิดชอบตอการเรียน
วิชาภาษาไทยเพื่อเก็บขอมูลเบ้ืองตน 
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   4.  ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับตัวอยางทั้งสองกลุมตามแผนการสอนที่ผูวิจัย
สรางข้ึน 
   4.1  กลุมทดลอง  ดําเนินการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือแบบ  STAD 
   4.2  กลุมควบคุม  ดําเนินการสอนตามปกต ิ
  5.  ทําการทดสอบหลังการสอน (Posttest) กับนักเรียนกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม  โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความรับผิดชอบตอ
การเรียนวิชาภาษาไทย ซ่ึงเปนฉบับเดียวกับการทดสอบกอนการทดลอง 
  6.  ตรวจผลการทดสอบ  แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีทางสถิต ิ
 ข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
  ผูวิจัยไดดําเนนิการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
ตามข้ันตอนดงันี้ 
   1.  ศึกษาทฤษฏ ีหลักการ วิธีสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 
   2.  วิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรมและเนื้อหาวิชาภาษาไทย ในระดบั 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตรการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
   3.  สรางตารางวิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรม เพ่ือกําหนดน้ําหนักของ
เนื้อหาและพฤติกรรมในแตละจุดประสงคใหครอบคลุมเนื้อหาที่สรางขึ้นในแผนการสอน 
   4.  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยแบบปรนัย  
4 ตัวเลือก แตละขอมีคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว โดยสรางใหสอดคลองกับพฤติกรรม
การเรียนรูและครอบคลุมเนื้อหาแตละเรื่อง  จํานวน 70  ขอ  โดยแบงเปนแบบทดสอบเรื่อง ณ  
หาดทรายชายทะเลแหงหนึ่ง  จํานวน 30 ขอ  เรื่อง รามเกียรติ์ ตอนทศกัณฐลม จํานวน 40 ขอ 
 วิธีการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
  1.  นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณในการสอน 
วิชาภาษาไทยจํานวน 3 ทาน  ตรวจสอบคุณภาพ แลวนํามาปรับปรุงแกไข โดยใชเกณฑการ
กําหนดคะแนนความคดิเหน็ไวดังนี ้(บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2527: 69) 
   คะแนน +1 สําหรับขอคําถามที่แนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอน้ัน  
   คะแนน 0  สําหรับขอคําถามที่ไมแนใจวาขอสอบวัดจุดประสงคขอน้ันหรือไม 
   คะแนน -1 สําหรับขอคําถามที่ไมสอดคลองกับจุดประสงคขอน้ัน 
 การหาคาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย 
   1.  นําคะแนนจากการพิจารณาของผูเช่ียวชาญแตละขอไปหา คาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) (ลวน  สายยศ; และ อังคณา  
สายยศ.  2539: 249) 
   2.  นําแบบทดสอบที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดสอบกับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  จํานวน 100 คน 
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   3.  นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน โดยเกณฑการ
ใหคะแนนแตละขอ คือ 
    - ขอท่ีตอบถูกตองให 1 คะแนน 
    - ขอตอบผิดหรือไมตอบหรือตอบเกิน 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน 
   4.  นําผลคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหและใชตารางวิเคราะหของ จุง เตห ฟาน 
(Fan. 1952:3 - 32) โดย วิเคราะหขอทดสอบรายขอ เพ่ือหาคาอํานาจจําแนก (r) ของ 
แบบทดสอบโดยใชเทคนิค 27% เลือกขอท่ีมีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .20 ข้ึนไป และ 
วิเคราะหขอสอบรายขอเพ่ือหาคาความยากงาย (p) ระหวาง .20 - .80 
   5.  คัดเลือกขอสอบไวซ่ึงชุดท่ี 1 เรื่อง ณ หาดทรายชายทะเลแหงหนึ่ง 
จํานวน  20  ขอ  เรื่อง  รามเกียรติ์  ตอนทศกัณฐลม 30 ขอ  รวม 50 ขอ 
   6.  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงตามเกณฑท่ีตั้งไวแลว 50 ขอ ไปทดสอบกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2549 โรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี  ท่ีเคยเรียนบทนี้
มาแลวและเพิ่งจะเริ่มเรียนเรียนช้ัน ม.3  จํานวน 100 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของคูเคอรริชารดสัน (Kuder Richardson: 20)  (พวงรัตน 
ทวีรัตน.  2538: 123)  ไดเทากับ  .93 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถิติพื้นฐาน  ไดแก  สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล 
  1.1  หาคาคะแนนเฉลี่ย คํานวนจากสูตร (ลวน  สายยศ และอังคณา  สายยศ.  
2536: 59) 
     

     
N

X
X ∑=  

 
  เม่ือ    X     แทน  คะแนนเฉล่ีย 
          ∑ X     แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
          N     แทน  จํานวนนักเรียนในกลุม 
 
  1.2  หาคาความแปรปรวนของคะแนน  คํานวนจากสตูร (ลวน สายยศ และ
อังคณา  สายยศ.  2536: 59) 
 

     ( )
( )1

22
2

−Ν−Ν

Χ−ΧΝ
= ∑∑S   
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 เมื่อ   2S        แทน ความแปรปรวนของคะแนน 
         ∑Χ     แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
         ∑Χ 2   แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
         N       แทน   จํานวนนักเรียนในกลุม 

     N – 1   แทน   คาของช้ันแหงความเปนอิสระ 
 
 2.  สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1  หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาภาษาไทย  แบบปรนัยโดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู
โดยคํานวณจากสูตรของ โรวิเนลลี และ แฮมเบลตัน ( ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.   
2539: 249) ดงันี้ 
 

   
N

R
IOC ∑=  

 
  เม่ือ      IOC   แทน   คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรู 
        ท่ีคาดหวัง 
    ∑R   แทน   ผลรวมของคะแนนความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญ 
    N       แทน   จํานวนผูเชี่ยวชาญเนื้อหา 
 
  2.2  หาคาความยากงาย ( P ) และคาอํานาจจําแนก ( r )  ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใชเทคนิค  27 %  ของกลุมสูง  กลุม  ต่ํา จากตาราง
สําเร็จของ จุง เตห  ฟาน ( Chung  the  Fan.  1952:  1 – 32) 
  2.3  หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คํานวณจาก
สูตร KR – 20  ของคูเดอรริชารดสัน ตัน (ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  2539: 197 –  
1 98 )   
  

             r tt        =  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ Σ
−

− 21
1 tS

pq
n

n
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  เม่ือ     r tt    แทน  ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
   N  แทน   จํานวนขอของเครื่องมือวัด 

จํานวนคนท่ีทําถูก 
                      P   แทน  สัดสวนของผูทําไดในขอหน่ึงๆ  = 

จํานวนคนท้ังหมด 
   q  แทน   สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่งๆ คือ  1 – p  
   St ² แทน  คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือวัดฉบับนั้น 
   
  2.4  หาคาอํานาจจําแนก ( t ) ของแบบวัดความรับผิดชอบตอการเรียนภาษาไทย
เปนรายขอโดยใชเทคนิค  25% ของกลุมสูงและกลุมต่ํา และตรวจสอบคา t ตามวิธีการแจกแจง 
t ( t – distribution ) (ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  2539: 185 – 186)  
 

   ( )12;
22

−=

−
+

−
= ndf

nn
SS

XXt

LH

LH

LH  

 
   เม่ือ  t  แทน คาท่ีพิจารณาของการแจกแจงแบบที 
     HX  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมสูง 
     LX  แทน คะแนนเฉลี่ยของกลุมต่ํา 
     2

HS   แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง 
     2

LS   แทน คะแนนความแปรปรวนของกลุมต่ํา 
     Hn   แทน จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมสูง 
     Ln   แทน จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมต่ํา 
  2.5  หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามวัดความรับผิดชอบในการเรียนวิชา
ภาษาไทย  โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา  ( α - Cocfficient )  ของ Cronbach  จากสูตร  
(ลวน  สายยศ; และ อังคณา  สายยศ.  2536: 171 – 172) 
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⎡
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  เม่ือ   α  แทน คาสัมประสิทธิ์ของความเชือ่ม่ัน 
     n  แทน จํานวนขอของเครื่องมือวัด 
     2

iS   แทน คะแนนความแปรปรวนเปนรายขอ 
     2

tS   แทน  คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือท้ังฉบับ 
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 3.  สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  เปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมทดลอง  
ซ่ึงไดรับการสอนแบบรวมมือแบบ เอส ที เอ ด ีกับกลุมควบคุม  ซ่ึงไดรับการสอนแบบปกติ  
โดยใช  t – test  แบบ  Independent Groups  ในรูป Difference Score (Scott and  
Wertheimer.  1962: 264) 
 

  2; 21
21

21

−+=
−
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−

nndf
S

MDMD
t

MDMD

 

 

 ซ่ึง 
2

2

1

2
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 และ ( ) ( )
221

2
22

2
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−+

−+−
= ∑

nn
MDDMDD

SD  

 เมื่อ   t    แทน คาท่ีใชในการพิจารณาใน t – distribution 
   MD1  แทน คาเฉล่ียของผลตางของคะแนนการทดสอบ 
        หลังการทดลองกับกอนการทดลองของกลุมทดลอง 
   MD2   แทน คาเฉล่ียของผลตางของคะแนนการทดสอบ 
        หลังการทดลองกับกอนการทดลองของกลุมควบคุม 
   D1   แทน ผลตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังการทดลองกับ 
        กอนการทดลองของกลุมทดลอง 
   D2    แทน ผลตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังการทดลองกับ 
        กอนการทดลองของกลุมควบคุม 
   2

DS    แทน ความแปรปรวนของคะแนนความแตกตางระหวาง 
        การทดสอบหลังการทดลองและกอนการทดลองของกลุม 
        ทดลองกับกลุมควบคุ 
   n2    แทน จํานวนนักเรียนในกลุมควบคุม 

   
21 MDMDS −  แทน คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลตางระหวางการ

ทดสอบกอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมทดลองและ 
        กลุมควบคุม 
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  3.2  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย
และความรับผิดชอบในการเรียนวิชาภาษาไทยไดจากการทดสอบกอนเรียนและการทดสอบ 
หลังเรียนคําควณจากสูตร t – test  Dependent (ลวน  สายยศ ; และ  อังคณา  สายยศ. 
2536: 87) 
 

   1;

1
)( 22

−=

−
ΣΣ

Σ
= ndf

N
DDN

Dt   

 

          
   เม่ือ  t  แทน คาท่ีใชพิจารณาแจกแจงแบบ t 
     D  แทน ผลตางของคะแนนในแตละคู 
     N  แทน จํานวนคูของคะแนน 
     DΣ  แทน ผลรวมของความแตกตางจากการเปรียบเทียบกัน 
         เปนรายบุคคลระหวางคะแนนที่ไดรับจาก 
         การทดสอบกอนการเรียนกับหลังทดสอบการเรียน 
              2DΣ  แทน ผลรวมกําลังสองของความแตกตางจาก 
         การเปรียบเทียบกันเปนรายบุคคลระหวางคะแนน 
         ท่ีไดจากการทดสอบกอนการเรียนกับทดสอบ 
         หลังการเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  เพ่ือความเขาใจตรงกันผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ
ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
 n    แทน จํานวนนักเรียน 
 1Χ    แทน คาเฉล่ียคะแนนกอนเรียน 
 2Χ    แทน คาเฉล่ียคะแนนหลังเรียน 
 S.D.  แทน คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 MD   แทน คาเฉล่ียของผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนและกอนเรียน 
      ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

21 MDMDS −  แทน คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลตางระหวางการทดสอบ 
      กอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 t   แทน คาท่ีใชในการพิจารณาใน t - distribution 
 P   แทน คาความนาจะเปนของคาสถิติท่ีใชทดสอบ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ แบบ  STAD กับการสอนแบบปกติ  โดยวิธีการทางสถิติ 
t – test  แบบ  Independent  Group  ในรูป  Difference Score  ไดผลดังตาราง 
 
ตาราง  2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระหวางกลุมทดลอง    
     กับกลุมควบคุม 
 

กลุมตัวอยาง n 1Χ  2Χ  MD 
21 MDMDS −  t p 

        

สอนแบบ STAD 50 20.62 28.88 8.26    
     .557 4.059* .000 
สอนแบบปกติ 50 16.80 22.80 6.00    
        

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตาราง 2 แสดงวา กลุมทดลองซึ่งไดรับการสอนแบบรวมมือแบบ STAD มี
ผลสัมฤทธิ์  ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงข้ึนกวากลุมควบคุมซึ่งไดรับการสอนแบบปกติอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ แบบ STAD กอนการสอนและหลังการสอน โดยวิธีการทาง
สถิต ิt – test  แบบ  Dependent  Group  ไดผล  ดังตาราง 
 
ตาราง 3  ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนสอนและหลังสอนแบบรวมมือ แบบ STAD 
 

กลุมตัวอยาง n Χ  SD t p 
      

กอนเรียน 50 20.62 3.64   
    19.68* .000 
หลังเรียน 50 28.88 4.79   
      

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 3  แสดงวา  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือแบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนแบบปกต ิกอนการสอนและหลังการสอน โดยวิธีการทางสถติิ t – test  
แบบ  Dependent  Group  ไดผล  ดังตาราง 
 
ตาราง  4  ผลการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนสอนและหลังสอนแบบปกต ิ
 

กลุมตัวอยาง n Χ  S.D. t p 
      

กอนเรียน 50 16.80 6.74   
    16.40* .000 
หลังเรียน 50 22.80 7.75   
      

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 จากตาราง 4 แสดงวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 การเปรียบเทียบความรับผิดชอบตอการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน  ช้ัน
มัธยมศึกษา ปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ แบบ STAD  กับการสอนแบบปกติโดยวิธีการ
ทางสถิติ t – test  แบบ  Independent  Group  ในรูป  Difference Score ไดผลดังตาราง 
 
ตาราง  5  เปรียบเทียบความรับผิดชอบตอการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนระหวางกลุม    
     ทดลองกับกลุมควบคุม 
 

กลุมตัวอยาง n 1Χ  2Χ  MD 
21 MDMDS −  t p 

        

สอนแบบ STAD 50 40.92 43.86 2.94    
     .58 4.24* .000 
สอนแบบปกติ 50 39.36 39.84 .48    
        

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 5 แสดงวา  กลุมทดลองซึ่งไดรับการสอนแบบรวมมือแบบ STAD มีความ
รับผิดชอบตอการเรียนวิชาภาษาไทยสูงข้ึนกวากลุมควบคุมซึ่งไดรบัการสอนแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

 
 การเปรียบเทียบความรับผิดชอบการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ แบบ STAD กอนการสอนและหลังการสอน โดยวิธีการทาง
สถิต ิt – test  แบบ  Dependent  Group  ไดผลดังตาราง 
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ตาราง 6  ผลการวิเคราะหความรับผิดชอบตอการเรียนกอนสอนและหลังสอนแบบรวมมือ  
     แบบ STAD 
 

กลุมตัวอยาง n Χ  S.D. t p 
      

กอนเรียน 50 40.92 3.15   
    5.822* .000 
หลังเรียน 50 43.86 2.27   
      

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 6  แสดงวา  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือแบบ STAD มี 
ความรับผิดชอบตอการเรียนวิชาภาษาไทยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 การเปรียบเทียบความรับผิดชอบตอการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนแบบปกติ กอนการสอนและหลังการสอน โดยวธิีการทางสถิต ิ
t – test  แบบ  Dependent  Group  ไดผลดังตาราง 
 
ตาราง 7  ผลการวเิคราะหความรับผิดชอบตอการเรียนกอนสอนและหลังสอนแบบปกติ 
 

กลุมตัวอยาง n Χ  S.D. t p 
      

กอนเรียน 50 39.36 3.83   
    1.678 .100 
หลังเรียน 50 39.84 4.55   
      

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
 จากตาราง 7 แสดงวา  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ มีความรับผิดชอบตอ 
การเรียนวิชาภาษาไทยกอนการทดลองกับหลังการทดลองแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 



บทที่  5   
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบผลสําฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบ
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่ไดรับการสอนแบบรวมมือ  แบบ STAD กับการสอนแบบปกติ  
เปนการวิจัยเชิงทดลองซึ่งมีข้ันตอนการศึกษาและผลสรุป  ดังนี้ 
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3  ท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ  แบบ STAD  กับการสอนแบบปกต ิ
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3  ท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ  แบบ STAD กอนการสอนและหลังการสอน 
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3  ท่ีไดรับการสอนแบบปกติกอนการสอนและหลังการสอน 
 4.  เพ่ือเปรียบเทียบความรับผิดชอบตอการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ แบบ STAD  กับการสอนแบบปกติ 
 5.  เพ่ือเปรียบเทียบความรับผิดชอบตอการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ แบบ STAD กอนการสอนและหลังการสอน 
 6. เพ่ือเปรียบเทียบความรับผิดชอบตอการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนแบบปกติ กอนและหลังการสอน 
 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
  การศึกษาครั้งนี้  จะไดทราบผลของผลสัมฤทธิ์ และความรับผิดชอบทางการเรียน 
วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  ท่ีไดรบัการสอนที่ไดรับการสอนแบบรวมมือ 
แบบ STAD และการสอนแบบปกติ  เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ครูผูสอนกลุมสาระภาษาไทยใหเกิดผลสัมฤทธิ์แกนักเรยีนย่ิงข้ึน 
 
สมมติฐานในการศึกษาคนควา 
 1.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ  แบบ STAD  กับการสอนแบบปกติ  มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีแตกตางกัน  
 2.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ  แบบ STAD กอนการสอนและหลังการสอน  
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีแตกตางกัน  
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 3.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติกอนการสอนและหลังการสอน  มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนท่ีแตกตางกัน  
 4.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ แบบ STAD  กับการสอนแบบปกติ  มีความ
รับผิดชอบแตกตางกัน 
 5.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ แบบ STAD กอนการสอนและหลังการสอน 
มีความรับผิดชอบแตกตางกัน 
 6.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ กอนและหลังการสอนมีความรับผิดชอบ
แตกตางกัน 

 
ขอบเขตการศึกษาคนควา 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1  ประชากรที่ใชในการศกึษาครั้งนี้  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3   
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2549  จํานวน  4 หอง  จํานวน
นักเรียน  200 คน 
  1.2  กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3   
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2549  จากการสุมตัวอยางแบบกลุม    
(Cluster Random Sampling) จากจํานวนนักเรียน  4 หอง  จับฉลากมา  2 หองเรียน  แลว 
จับฉลากเปนกลุมทดลองหนึ่งหอง  กลุมควบคุมหนึ่งหอง  
 2.  ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาคนควา 
                 ระยะเวลาที่ใชในการทดลอง  ทําการทดลองในภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2549  
ใชเวลาในการทดลอง  16  คาบ  สัปดาหละ  3 คาบ  รวม  6 สัปดาห   
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบทางเรียนวิชาภาษาไทย
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใช t – t est  แบบ  Independent  
 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความรับผิดชอบทางเรียนวิชาภาษาไทย
ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมกอนและหลังการทดลองโดยใช t – test  แบบ  Dependent 
 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
 1.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ แบบ  STAD กับนักเรียน 
ท่ีไดรับการสอนแบบปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2. นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ  แบบ  STAD กอนและหลัง 
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การทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติกอน และหลังการทดลอง  มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ แบบ  STAD กับนักเรียน 
ท่ีไดรับการสอนแบบปกติมีความรับผิดชอบทางการเรียนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ แบบ  STAD กอนและหลัง 
การทดลองมีความรับผิดชอบทางการเรียนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ .05 
 6.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติกอนและหลังการทดลองมีความรับผิดชอบ
ทางการเรียนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 1.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่ไดรับการสอนโดยการเรียน
แบบรวมมือ แบบ STAD กับการสอน แบบปกติ 
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ  แบบ STAD กับวธิีสอนแบบปกติพบวานักเรียน
ท่ีไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ แบบ STAD กับการสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธิ์ทาง 
การการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี1 เน่ืองจาก
การสอน  โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ แบบ STAD  เปนการสอนที่เนนนักเรียน  เปน
ศูนยกลางและการจัดบรรยากาศในการเรียน  คือ  การจัดกลุมนักเรียนท่ีคละความสามารถ โดย 
มีนักเรียนเกง 1 คน  นักเรยีนปานกลาง  4 คน  นักเรียนออน 1 คน การจัดกลุมแบบน้ีจะทําให
นักเรียนรวมมือในการทํางาน และนักเรียนท่ีเรียนเกง  จะใหคําแนะนาํกับนักเรียนออน  เพราะ
สมาชิกในกลุมทุกคนจะคํานึงถึงกติกาท่ีไดตกลงไวกอนการเรียนการสอนนั่นคือความสําเร็จและ
คะแนนของกลุม  นอกจากน้ันยังมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังกิจกรรมการเรียน 
การสอนในแตละคาบเปนระยะๆ ซ่ึงนักเรียนสามารถตรวจสอบความกาวหนาคะแนนของกลุมได     
สวนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติน้ันนักเรียนทํางานตามความสามารถของตนเอง  มีการให
ความรวมมือในการทํางานกับบุคคลอื่นนอย ถึงแมวาผูสอนมีการจัดกลุมบางแตการจัดกลุมนั้น
นักเรียนจะจัดกลุมตามความพอใจโดยไมคํานึงถึงความสามารถของนักเรียนท่ีมีความสามารถ
ออนกวา และสอดคลองกับการศึกษาคนควาของจุฑาภรณ (กมลชัย) วงศคําด ี(2545: บทคัดยอ) 
ศุภวรรณ  เล็กวิไล (2539: 128)  วาสนา  ไตรวฒันธงไชย (2543: 3)  ท่ีไดศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่ไดรับการสอนแบบรวมมือ แบบ STAD กับวธิีการสอนแบบปกติ
พบวา  นักเรยีนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยสูงกวานักเรียนท่ีไดรับสอนตามแบบปกต ิ
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 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่ไดรับการสอนโดยการเรียน
แบบรวมมือ แบบ STAD กอนและหลังการทดลอง 
 จาการเปรียบผลสัมฤทธิ์ทางการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดย
การเรียนแบบ STAD กอนและหลังการทดลองพบวานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 มีสาเหตมุาจาก การสอน  
โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ   แบบ STAD  เปนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  
โดยลําดับแรกครูจะจัดเตรยีมอุปกรณการสอน  บทเรียน  แบบฝกหัดใหพรอม เพื่อเกิดการสอน 
ท่ีดี และใชวิธสีอนตรง  นอกจากเตรียมการดานวชิาการแลว   ครูเตรียมการจัดบรรยากาศใน 
การเรียน คือ  การจัดกลุมนกัเรียนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด กลาวคือ  นักเรียนมีความ 
สามารถแตกตางกันสามารถเรียนประสบการณทางการเรียนอยางเดียวกันไดและทุกคนก็จะไดรับ
ประโยชนดวยกันท้ังสิ้นงานที่มอบหมายใหนักเรียนทํามีการวางแผนอยางดีโดยอาศัยความ
รวมมือของสมาชิกแตละคนในกลุม และการประเมินผลงานของนักเรียนพิจารณา จากผลงานของ
กลุมและพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ของกลุมวา  นักเรียนไดใชความสามารถเพียงใดในการทํางาน
รวมกลุมกับนักเรียนคนอื่น นอกจากนักเรียนจะมีความเขาในตรงกันถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนท้ังทางบวก
และทางลบ และกุญแจสําคัญในการปฏิบัติงานนี้คือ  การใหการเสรมิแรงท่ีสมํ่าเสมอ เม่ือตองการ
สงเสริมใหทํางานเปนระบบ  ทํางานทุกอยางอยางมีคุณภาพ เม่ือเกิดปญหายอย ๆ ข้ึนนักเรียน
ตองจัดการโดยเร็ว ครูจะเปนท่ีปรึกษาคอยชวยเหลือใหคําแนะนํา ปรกึษา  ติดตาม  และ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนท้ังดานทักษะกระบวนการและผลงาน สวนการสอนตามปกต ิ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไมมีการแบงกลุมนักเรียนตามความสามารถ ทําใหนักเรียน 
ไมตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ตามโครงสรางภาพรวมท่ีครูแนะนํากอนการสอนและไมมีแรงจูงใจ
เรื่องคะแนนของกลุม 
 3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบ
ปกติกอนและหลังการทดลอง 
 จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ
กอนและหลังการทดลองพบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  เปนไปตามสมมตฐิานขอท่ี 3 เปนผลเนื่องมาจากวิธีการสอนตามปกติน้ัน
มีขอแตกตางจาการสอนแบบรวมมือ  คอื  กิจกรรมการเรียนดวยการสอนแบบปกติมีอิสระกวา  
ไมมีขอบังคับหรือกฎเกณฑใดๆ ในระหวางเรียนนักเรียนเกิดความสบายใจตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ตามโครงสรางภาพรวมซึ่งครูแนะนํากอนการสอน  ในการสอนนักเรียนและครูอภิปราย
เนื้อหารวมกันและนักเรียนแยกทํากิจกรรมกลุมบาง รายบุคคลบาง ตามคําสั่งครบูาง นักเรียน
และครูอภิปรายเพื่อสรุปบทเรียน  กอนการประเมินผลแลวยกยองนักเรียนท่ีทําคะแนนสูง ดังนั้น
นักเรียนจึงมีแรงจูงใจในการเรียน  สวนนกัเรียนท่ีไมผานการประเมินครูจะทําการซอมเสริมเปน
รายบุคคลตามจุดบกพรองและจากแบบฝกหัดท่ีครูเตรียมไวไดลําดบัจากความยากงาย กอน 
การฝกปฏิบัตคิรูจะทบทวน และสรุปเนื้อหากอนใหนักเรียนฝกทําตาม  จนเกิดความชํานาญ 
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 4.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ แบบ  STAD  กับนักเรียนท่ี
ไดรับการสอนแบบปกติมีความรับผิดชอบทางการเรียนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 การเปรียบเทียบความรับผิดชอบตอการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีไดรับ 
การสอน  โดยการเรียนแบบรวมมือ แบบ STAD กับนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ  พบวา 
นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือแบบSTAD กับการสอนปกติมีความรับผิดชอบ 
ทางการเรียนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เปนไปตามสมมติฐาน
ขอ 4  มีสาเหตุมาจากการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือแบบ STAD  เนนใหนักเรียน
ทําหนาท่ีของตนใหบรรลุเปาหมายของกลุม   เพ่ือใหกลุมไดคะแนนดีทําใหนักเรียนมีความ
รับผิดชอบสูงข้ึน  นอกจากนี้การเรียนแบบ STAD นักเรียนจะมีภาระหนาท่ีท้ังดานวิชาการและ
ดานสังคม  โดยจะมีเปาหมายรวมกัน  คือ  ผลงานของกลุมและรางวัล  ซ่ึงเกดิจากการรวมมือ
ของสมาชิกทุกคนในกลุม  จะขาดคนใดคนหนึ่งไปไมไดแตละคน  ตองหาขอมูลความรู และมี
บทบาท หนาท่ีรับผิดชอบ ทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ ในการเรียนรูนักเรียน
มีโอกาสลงมือปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน รวมปรึกษาหารือ  ตั้งใจ
ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จและยอมรับผลท่ีเกิดจากการทํางาน
กลุม  อีกท้ังยังสงเสริมใหนักเรียนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ทําใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน 
สภาพการณและเงื่อนไขดังกลาวเปนแนวทางใหเกิดการพึ่งพากันทางบวกเปดโอกาสใหนักเรียน
ปฏิบัติงานรวมกันมากขึ้น และหลังจากการเรียนจบแตละกิจกรรมมีการประเมินตนเองพรอมกับ
ประเมินการทํางานกลุม  ซ่ึงครูและนักเรียนไดวางเปาหมายรวมกัน และกลุมใดไมปฏิบัติตาม 
ก็จะถูกประชาพิจารณ  ผลจากการประชาพิจารณนักเรียนก็จะชวยกันสอดสองดูแล ทําใหกิจกรรม
ดานลบคอยๆ ลดลง สอดคลองกับคํากลาวของฮิลดการด (Hilgard.1967) กลาววา  การเรียนแบบ
กลุมจะสามารถใชพลังกลุมเปนสิ่งผลักดันใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและปรับพฤติกรรมใหกลุม
ยอมรับเพ่ือเปาหมายและความสําเร็จของกลุม  
 5.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ แบบ  STAD กอนและหลัง 
การทดลองมีความรับผิดชอบทางการเรียนภาษาไทยแตกตางกัน 
 จากการเปรียบเทียบนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ แบบ  STAD 
กอนและหลังการทดลองมีความรับผิดชอบทางการเรียนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  เปนไปตามสมมตฐิานขอท่ี 5  จากการเปรียบเทียบความรับผิดชอบตอ
การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนท่ีไดรับการสอน  โดยการเรียนแบบรวมมือ แบบ  STAD 
หลังการทดลองพบวา  นักเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียนวิชาภาษาไทยสูงข้ึน ซ่ึงเปนไป
ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว  นอกจากสาเหตุดงักลาวขางตน  นักเรียนยังเกิดแรงจูงใจภายในจาก 
การเรียนท่ีเห็นผลยอนกลับทันที ซ่ึงการเรียนแบบปกตินักเรียนจะมีความรูสึกวาตนเองไมมี
โอกาสไดรับคําชมจากครูเพราะไมสามารถทําคะแนนใหสูงได  เม่ือนักเรียนเรียนแบบรวมมือ 
แบบ STAD นักเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการเรียนและสรางขอตกลงรวมกัน ดานการ 
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ตั้งเกณฑ  การใหคะแนน เกณฑการตัดสินรางวัลรวมท้ังบทบาทหนาท่ีท่ีชัดเจน ทําใหนักเรียน
มองเห็นภาพรวม และโอกาสไดรับคําชมสูงข้ึน  เพราะวัยของนักเรียนเปนวัยท่ีตองการการ
ยอมรับจากเพื่อนและครู เม่ือมีโอกาสทําใหทุกคนพอใจนักเรียนก็จะมีความพยายามมากขึ้น   
 6.  เปรียบเทียบความรับผิดชอบของนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติกอน และ 
หลังการทดลอง 
 จากผลการศึกษาพบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติกอนและหลังการทดลอง 
มีความรับผิดชอบทางการเรียนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว เนือ่งจากเนื่องจากความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมข้ึนยังเปน เพ่ือ
ตนเองไมใชเพ่ือกลุม  ในระหวางกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนใหความรวมมือนอย 
นักเรียนใหความชวยเหลือนอยคะแนนของนักเรียนแตละคนที่ไดดีข้ึน  แตก็ยังทําใหคะแนนของ
กลุมโดยภาพรวมไมเปนท่ีนาพอใจของกลุม  เพราะนกัเรียนเกงพัฒนาแตตนเอง  นักเรียนออน
มีโอกาสปรึกษาเพื่อนเกงแตไดรับความรูความเขาใจไมเพียงพอ บรรยากาศการสอนแบบปกติ
จะไมมีกฎเกณฑ หรือเปาหมายที่แนนอนแตจะเปนการจับคูกันทํางานมีการแบงกลุมบาง  แต
ไมไดแบงหนาท่ีท่ีชัดเจนในการทํางาน ซ่ึงกิจกรรมจะไมซํ้ากันในแตละบทเรียน  เม่ือจบบทเรียน
นักเรียนสามารถประเมินผลตามเปาหมายที่ครูวางไว  สวนนักเรียนท่ีไมผานเกณฑการประเมิน
ครูสอนซอมเสริม  มอบหมายงานใหศึกษาคนควา  นักเรียนฝกปฏิบัติกิจกรรมและประเมินผล
ตนเองจนผานเกณฑการประเมิน  
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 
 ควรฝกความรับผิดชอบและการชวยเหลือผูอ่ืนใหกับนักเรียน  เพราะนักเรียนเกงจะ
ปฏิเสธการชวยเหลือนักเรียนออน 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยครั้งตอไป 
  ควรศึกษาคนควาวธิีเรียนแบบรวมมือ แบบ STAD กับการมีปฏิสัมพันธระหวาง
ครูกับนักเรียน   
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แผนการจัดการเรียนรู ( กลุมทดลอง ) 
 

รายวิชา   ภาษาไทย  ๙  รหัสวิชา  ท  ๓๓๑๐๑ ชั้น  มัธยมศึกษาปที่  ๓    ภาคเรียนที่.....๒.../....๒๕๔๙..... 
หนวยการเรียนรูที่  ๕   เรื่อง   รามเกยีรติ์  ตอน ทศกัณฐลม    
หนวยยอยที่ ๑   เรื่อง  การอาน  การเขียนและการฟง     
ผลการเรียนรูคาดหวังขอที่  ๖ ตรวจสอบความรูและคนควาเพิ่มเติม   คุณลักษณะที่พึงประสงค/จริยธรรมที่เนน:มารยาทการอาน  การเขียนและการฟง 
  
จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู การจัดการเรียนรู สื่อ / แหลงการเรียนรู การวัด / ประเมินผล 

-  นักเรียนบอกเรื่องราว
ความเปนมาของเรื่อง
รามเกียรติ์ 
 -  นักเรียนใชความรูใน
การสืบคนขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ 
-  นักเรียนรูจักหนาที่
ของตนเองในการทํางาน
กลุม 

การดู / การฟง / 
การเขียน / การอาน   

๑.  นักเรียน และครูรวมกันวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู ในบทเรียนเรือง
รามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐลม 
๒. นักเรียนแบงกลุมคละความสามารถ เกง  ปานกลาง  ออน  กลุมละ ๕ – 
๖  คน  นักเรียนวิเคราะหจุดประสงคในการเรียน  เนื้อหาบทเรียนที่จะเรียน 
ตามแบบวิธีการเรียนแบบรวมมือ       
๓.  นักเรียนจัดแบงหนาที่ในการทํางานเปนกลุมไดแก ประธาน  รอง
ประธาน  เลขาฯ  และกรรมการผูสนับสนุน   
๔.  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน   
๕.  นักเรียนอภิปรายทบทวนความรูเดิมจากกิจกรรมถาม - ตอบ   
     เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรยีนเกี่ยวกับเรื่อง  รามเกียรติ์  ตอน บท 
     พากยเอราวัณ  และ  สนทนาเกี่ยวกับผูประพันธเรื่องรามเกียรติ์   
     ตอนตาง ๆ   
๖.  นักเรียนและครูสรุปบทเรียนและแบบทดสอบรวมกัน 
๗.  ครูสรุปแจงคะแนนความสําเร็จของกลุมจากการทําแบบทดสอบ 

๑.  บัตรคํา  
๒. แบบทดสอบ  
๓. ใบความรู 
๔. เอกสารประกอบ
แจงจุดประสงค 
๕. เอกสารประกอบ
เนื้อหาบทเรียน 
 

๑.  จากการฟงและ
แสดงความคิดเห็น 
๒. จากการตอบ
คําถาม 
๓.  จากการทํา
แบบฝกหัด 
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แผนการจัดการเรียนรู 
รายวิชา   ภาษาไทย ๙      รหัสวิชา  ท ๓๓๑๐๑                     ชั้น  มัธยมศึกษาปที่ ๓          ภาคเรียนที่  ๒ / ๔๙ 
หนวยการเรียนรูที่   ๕                      เรื่อง   รามเกียรติ์  ตอนทศกัณฐลม 
หนวยยอยที่  ๒                 เรื่อง    ลักษณะคําประพันธ   

 ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่: ๗ อานออกเสียงรอยแกวรอยกรองได คุณลักษณะที่พึงประสงค/จริยธรรมที่เนน:มารยาทในการอานและการฟงการเขียน 
     ๓๔  อธิบายลักษณะคําประพันธได 
จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู การจัดการเรียนรู สื่อ / แหลงการเรียนรู การวัด / ประเมินผล 
๑.สามารถอานออกเสียง 
รอยแกวและรอยกรอง
ไดคลอง ไพเราะ  

๑.  การอานออก
เสียงรอยแกวและ
รอยกรองไดคลอง 

๑.  นักเรียนเขียนตามคําบอกคํายากจากเรื่องรามเกียรติ์ ๑.  บัตรคํา 
๒.  กระเปาผนัง 
๓.  แผนภูมิลักษณะ 

๑.  สังเกตพฤติกรรม
การเขียนตามคําบอก  
และความซื่อสัตยในการ 

ถูกตองตามอักขรวิธี ไพเราะถูกตอง ตอน  ทศกัณฐลม  ดังนี้ โสมนัสสา ,เทเวศร,กังสดาล   เขียน 
 ตามอักขรวิธี ประณต,ราชสีห,วานร,สุคนธ,มงกุฎ,ปกษี,อดิศร 

นักเรียนตรวจแกคําที่เขียนผิดใหถูกตองแลวนําสงครูตรวจ 
คําประพันธกลอน 
บทละคร 

 

๒.  บอกลักษณะคํา
ประพันธ  และสามารถ
อานทํานองเสนาะได 

๒.ลักษณะคํา
ประพันธและอาน
ทํานองเสนาะ 

๒.  นักเรียนเรียงบัตรคําเพื่อสรุปเนื้อหาที่เรียนผานมา 
และศึกษาลักษณะคําประพันธประเภทกลอนบทละครจากใบความรู 
๓.นักเรียนฟงการอานทํานองเสนาะโดยครูอานใหนักเรียนฟงแลวนักเรียน
ฝกอานรวมกันในกลุมและชวยกันอธิบายลักษณะบังคับการแตงกลอนบท
ละคร เชน โยงเสนคําสัมผัสตามขอบังคับในการแตงกลอนบทละคร  
๔.นักเรียนทําใบงานเรื่องลักษณะคําประพันธ 
๕. ครูสังเกตความรับผิดชอบในการทํางานและการมีสมาธิของนักเรียน 
๖.รวมกันเฉลยดวยการเปลี่ยนกันตรวจโดยการเปรียบเทียบกับแผนภูมิ 
ที่ครูนํามาเปนตัวอยางและสรุปคะแนน 

๔. ใบความรู 
๕.  ใบงาน 

๒  สังเกตการอาน - 
ความ 
รับผิดชอบของนักเรียน
๓.  ตรวจการโยงคํา
สัมผัสในบทรอยกรองที่
กําหนด 
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แผนการจัดการเรียนรู ( กลุมควบคุม ) 
 

รายวิชา   ภาษาไทย  ๙  รหัสวิชา  ท  ๓๓๑๐๑ ชั้น  มัธยมศึกษาปที่  ๓    ภาคเรียนที่.....๒../..๒๕๔๙..... 
หนวยการเรียนรูที่  ๕   เรื่อง   รามเกียรติ์  ตอน ทศกัณฐลม    
หนวยยอยที่ ๑   เรื่อง  การอาน  การเขียนและการฟง     
ผลการเรียนรูคาดหวังขอที่  ๖ ตรวจสอบความรูและคนควาเพิ่มเติม     คุณลักษณะที่พึงประสงค/จริยธรรมที่เนน:มารยาทการอาน  การเขียนและการฟง 
  
จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู การจัดการเรียนรู สื่อ / แหลงการเรียนรู การวัด / ประเมินผล 

-  นักเรียนบอกเรื่องราว การดู / การฟง / การ  ๑.  นักเรียนเขียนไทยจากคําบอกของครู จํานวน ๑๐ คํา ดังนี้   -  บัตรคํา -  จากการฟงและแสดง 
ความเปนมาของเรื่อง เขียน / การอาน   ทศกัณฐ   สุบรรณ ประภัสสร พรหมาสตร  อัษฎาทศมงกุฎ   -  แบบทดสอบ  ความคิดเห็น 
รามเกียรติ์  พระลักษณ   อวตาร   รณยุทธ  ราญรอน  ชาญสมร   -  ใบความรู -  จากการตอบคําถาม 
-  นักเรียนใชความรูใน   แลวนักเรียนผลัดกันตรวจคําศัพทจากบัตรคําและสรุปคะแนน   -  เอกสารประกอบแจง -  จากการทําแบบฝกหัด 
การสืบคนขอมูลจาก  ๒. ครูจุดประสงคในการเรียน  เนื้อหาบทเรียนจะที่เรียน จุดประสงค  
แหลงตาง ๆ  ๓.  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน     -  เอกสารประกอบ  
-  นักเรียนรูจักหนาที่ของ  ๕.  ครูและนักเรียนอภิปรายทบทวนความรูเดิมจากกิจกรรมโดย เนื้อหาบทเรียน  
ตนเองในการทํางานกลุม  ถาม - ตอบ  เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับเรื่อง  รามเกียรติ์  ตอน   
  บทพากยเอราวัณ  และ  สนทนาเกี่ยวกับผูประพันธเรื่องรามเกียรติ์     
  ตอนตาง ๆ     
  ๖.  นักเรียนและครูสรุปบทเรียนและแบบทดสอบรวมกัน   
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แผนการจัดการเรียนรู 
รายวิชา   ภาษาไทย ๙      รหัสวิชา  ท ๓๓๑๐๑                      ชั้น  มัธยมศึกษาปที่  ๓           ภาคเรียนที่   ๒  / ๔๙ 
หนวยการเรียนรูที่   ๕               เรื่อง   รามเกียรติ์  ตอนทศกัณฐลม 
หนวยยอยที่  ๒                 เรื่อง    ลักษณะคําประพันธ   

 ผลการเรียนรูที่คาดหวังขอที่  : ๗  อานออกเสียงรอยแกวรอยกรองได  คุณลักษณะที่พึงประสงค / จริยธรรมที่เนน :  มารยาทในการอานและการฟงการเขียน 
     ๓๔  อธิบายลักษณะคําประพันธได 
จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู การจัดการเรียนรู สื่อ / แหลงการเรียนรู การวัด / ประเมินผล 
๑.สามารถอานออกเสียง  ๑.  การอานออกเสียง ๑.  นักเรียนเขียนตามคําบอกคํายากจากเรื่องรามเกียรติ์ ๑.  บัตรคํา ๑.  สังเกตพฤติกรรมการ 
รอยแกวและรอยกรอง รอยแกวและรอยกรอง ตอน  ทศกัณฐลม  ดังนี้ โสมนัสสา ,เทเวศร, กังสดาล  ๒.  กระเปาผนัง เขียนตามคําบอก  และ 
ไดคลอง  ไพเราะ ถูกตอง ไดคลองไพเราะถูกตอง ประณต,  ราชสีห,  วานร, สุคนธ,  มงกุฎ,  ปกษี,อดิศร ๓.  แผนภูมิลักษณะ ความซื่อสัตยในการเขียน 
ตามอักขรวิธี ตามอักขรวิธี นักเรียนตรวจแกคําที่เขียนผิดใหถูกตองแลวนําสงครูตรวจ คําประพันธกลอน ๒  สังเกตการอาน- ความ
๒.  บอกลักษณะคํา ๒.ลักษณะคําประพันธ ๒. ครูอธิบายลักษณะคําประพันธประเภทกลอนบทละคร บทละคร รับผิดชอบของนักเรียน 
ประพันธ  และสามารถ และอานทํานองเสนาะ และอานทํานองเสนาะใหนักเรียนฟงแลวใหนักเรียนอาน ๔. ใบความรู ๓. ตรวจการโยงคําสัมผัส 
อานทํานองเสนาะได  ตามและรวมกันบอกลักษณะบังคับการแตงกลอน ๕.  ใบงาน ในบทรอยกรองที่กําหนด 
  บทละครและเปรียบเทียบกับแผนภูมิที่ครูนํามา   
  ๓.ครูใหนักเรียนทําใบงานเรื่องลักษณะคําประพันธ   
  ประเภทกลอนบทละครจากเรื่องทศกัณฐลม     
  ๔.  ครูสังเกตความรับผิดชอบในการทํางานและการมีสมาธิ   
  ของนักเรียนแลวรวมกันเฉลยดวยการเปลี่ยนกันตรวจ   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนปกต ิ
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เอกสารประกอบการเรียนการสอนปกติ 
ผูสอน  มิสจิรัชญา   ทิขัตติ 
วิชา ภาษาไทย ๙      ปการศึกษา ๒๕๔๙ 
ช่ือ .................................................................................... ชั้น ม. ๓ / ........  เลขท่ี ....... 
****************************************************************************************************** 
 
 
 
                     
 
 
 
     
 
 
เร่ืองยอ 
 เนื้อเร่ืองของพระราชนิพนธบทละครเร่ืองรามเกียรติ์ หลังจากเสร็จศึกไมยราพจนถึง
ทศกัณฐลม มีดังนี ้
 หลังจากท่ีหนุมานไดฆาไมยราพแลว อุมพระรามกลับข้ึนมาจากเมืองบาดาลทั้งกําลัง
บรรทมหลับ จึงเร่ิมศึกลงกา ทศกัณฑไดขอใหกุมภกรรณผูเปนนองชายรวมสายโลหิตออกรบ
เพ่ือทําลายกองทัพฝายพระราม แมกุมภกรรณจะกราบทูลทัดทานใหทศกัณฐระลึกถึงความ
ถูกตองชอบธรรม แตทศกณัฐก็มิไดฟง กุมภกรรณจึงจําใจตองออกรบ พระรามไดใชใหพิเภก
ออกไปพูดจาหามปรามกุมภกรรณใหเลิกทัพกลับไป แลวจะมอบกรุงลงกาใหครอบครองเมื่อ
เสร็จศึก กุมภกรรณก็มิไดยินยอม และไมเช่ือถือเลย ถึงกับยอนวา “ลงกาเปนสองเมอืง หรือให
นองแลวจะรื้อใหพี่...” ท้ังนี้เพราะกุมภกรรณหาไดตระหนักแมแตนอยไมวา แทจริงนั้นพระราม
คือพระนารายณอวตาร กุมภกรรณไดออกรบอยูหลายครั้งและไดใชกลศึกอยางชาญฉลาด แต 
ในท่ีสุดก็พายแพแกฤทธิ์ของพระรามถึงแกความตายในสนามรบ กอนส้ินใจกุมภกรรณเพ่ิงจะ
เห็นประจักษแกตาตนวา พระรามนั้นคือองคพระนารายณอวตาร 
 ถัดจากศึกกุมภกรรณก็ถึงศึกอินทรชิตซึ่งเปนลูกชายของทศกัณฐอันเกิดจาก 
นางมณโฑมเหสี อินทรชิตเปนยักษท่ีมีศักดานุภาพมาก เคยรบชนะพระอินทรมาแลวจึงได 
นามวา อินทรชิต อินทรชิตไดรบขับเคี่ยวกับฝายพระราม และเคยชนะพระลักษมณผูเปนอนุชา
ของพระรามหลายครั้ง แตในท่ีสุดก็พายแพ ถูกศรของพระรามตาย 
 ทศกัณฐคั่งแคนมากเม่ือสูญเสียอินทรชิต จึงตัดสินใจออกรบเอง ลูกทศกัณฐท้ังสิบ 

รามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐลม 

จุดประสงคการเรียนรู 
๑.  อธิบายลักษณะของกลอนบทละครได 
๒.  ตอบคําถามเก่ียวกับเนื้อเรื่องท่ีอานได 
๓.  บอกลักษณะนิสัยของตัวละครในเรื่องได 
๔.  ถอดคําประพันธและอานเขาใจได 
๕.  วิเคราะห  คติธรรม ประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อท่ีปรากฏในเรื่องได 
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รวมออกรบดวยถือวาเปนศกึใหญ การรบดําเนินไปอยางยืดเย้ือ มีบรรดาญาตวิงศและสัม
พันธมิตรของทศกัณฐเขามารวมรบอีกหลายราย อาทิ สหัสเดชะ มูลพลํา แสงอาทิตย สัตลุง 
สัทธาสูร วริุณจําบัง แตละตนลวนมีฤทธิ์มากๆ ท้ังนั้น ในท่ีสุดพระรามไดอาศัยความหยั่งรูของ
พิเภกเขาชวย ประกอบกับมีเหลาขุนกระบี่และกองทัพท่ีเกรียงไกร จึงสามารถปราบยักษเหลานี้
ไดหมดสิ้น 
 ในระหวางการทําศึก ครั้งหนึ่งทศกัณฐไดเชิญทาวมาลีวราชผูเปนพระอัยกา ซ่ึงสถิต
อยูบนสวรรคใหมาชวยวาความ โดยหวังวาจะไดเขาขางตน แตทาวมาลีวราชมิไดหลงเชื่อคําเท็จ
ของทศกัณฐ ไดไตสวนจากปากคําของนางสีดาและเทวดาทั้งหลาย แลวทรงชี้ขาดวาทศกัณฐ
เปนผูผิด ใหคนืนางสีดาแกพระรามเสีย แตทศกัณฐหาไดเช่ือฟงไม 
 เมื่อสูญเสียญาติวงษและมิตรสหาย ทศกัณฐก็ออกรบดวยขัตติยมานะ บาดเจ็บสาหัส
ถึงกรขาดและกายทะลุ แตเพราะทศกัณฐน้ันถอดดวงใจฝากพระฤาษีโคบุตรไว พระรามจึงไม
อาจฆาทศกัณฐได พระรามทรงทราบเรื่องน้ีจากพิเภกเชนเคย แลวในท่ีสุดหนุมานก็ไดอาสาไป
จัดการหลอกเอากลองดวงใจมาได เมื่อไดกลองดวงใจแลว ก็ใหพระฤาษีพาเขาไปอาสาชวย
ทศกัณฐรบพระราม ทศกัณฐหลงกลหลงรักหนุมานเสมอบุตร มอบใหหนุมานออกรบกับพระราม 
ในการรบครั้งแรกหนุมานทําใหฝายยักษตายใจ ทําทีเปนเขารบอยางสุดกําลัง เขาตีกองทัพ 
พระลักษมณแตกกระเจิง แตในการรบครั้งหลังทศกัณฐยกตามออกมารบดวย และครั้งนี้  คือ
อวสานของทศกัณฐ ดังท่ีนักเรียนจะไดอานตอไป 
 รามเกียรติ์ตอนทศกัณฐลมท่ีไดนํามาใหเรียนนี้ตัดตอนมาจากรามเกียรติ์ฉบับพระราช
นิพนธรัชกาลที่ ๑ ในรามเกยีรติ์ฉบับอ่ืนๆ เชน ฉบับรัชกาลที่ ๒ ไมมีตอนน้ี ลักษณะเดนเปน
พิเศษของตอนทศกัณฐลมก็คือ เปนตอนที่แสดงใหเห็นถึงบทบาทของทศกัณฐอันเปนท่ีนา
ประทับใจย่ิง ในการออกรบครั้งนี้  ทศกณัฐรูตวัดีวาเปนวันสดุทายของชีวิต จึงตองการแสดงเกีย
ติยศของตนใหปรากฏไวไดอานตอไป ไดเนรมิตตนใหกลายเปนทาวตรีเนตร อันมีรูปโฉมงดงาม
ดังคําประพันธท่ีวา 
   บัดเดี๋ยวก็กลับกลายเพศ  เปนทาวตรีเนตรเรืองศร ี
  ทรงโฉมประโลมโลกีย   ใครเห็นเปนท่ีจําเริญนัก 
  ผิวผองพึงพิศผุดผาด   งามวิลาสลํ้าเลิศในไตรจักร 
  กรายกรออนแอนพริ้มพักตร  พระยายักษมาสรงชลธาร 
 จากคําพูดของทศกัณฐท่ีสั่งเสียกับพิเภกผูเปนนองชายรวมสายโลหิตกอนท่ีจะถึงวาระ
สุดทายแหงชีวิต แสดงใหเห็นประจักษชัดวา ทศกัณฐเปนผูท่ีเขาถึงความรูและคุณธรรมข้ันสูง 
เม่ือใกลจะถึงอวสานแหงชีวิต มีความรูสกึรับผิดชอบตอหนาท่ี รูจักความรับผิดชอบชั่วด ีมีความ
สํานึกในความผิดท่ีตนไดกระทําตลอดมาเกือบท้ังชีวิต 
 ขอใหนักเรียนออนเรื่องรามเกียรติ์ตอนนี้ดวยความพินิจพิจารณา ใชความคิดนึกและ
สติปญญาของนักเรียนเองจนเขาถึงความงาม ความไพเราะของวรรณคดีมรดกทีสํ่าคัญย่ิงของ
ไทยเลมนี้ 
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รามเกียรต์ิ 
ตอน ทศกัณฐลม 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
   
    ชา  เม่ือน้ัน      พระตรีภพลบโลกเรืองศรี 
  ไสยาสนเหนืออาสนรูจี     ยังท่ีสุวรรณพลับพลา 
  ตรึกไปในการณยุทธ      พระทรงครุฑแสนโสมนัสสา 
  ดวยไดดวงใจอสุรา      ทศพักตรน้ันมาไวกับกร 
  พอลวงปจฉิมราตร ี      ภานุมาศสงสีประภัสสร 
  ดาวเดือนเล่ือนลับอัมพร     สกุณาบินรอนหากัน 
  เสนาะเสียงจักจ่ันเจ้ือยแจว    การเวกไกแกวประกาศขัน 
  เหมือนจะแกลงถวายชัยพระทรงธรรม สําเนียงสนั่นจับใจ ฯ 

ฯ  ๘ คํา  ฯ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
    ก็เสด็จโสรจสรงทรงเครื่อง อรามเรืองดั่งดวงแขไข 
  จับพระแสงพรหมาสตรฤทธิไกร  ภูวไนยออกสุวรรณพลับพลา ฯ 

ฯ  ๒ คํา  ฯ  เสมอ 
    พรอมอัษฏาทศมงกุฎ  ทหารฤทธิรุทรซายขวา 
  ท้ังชมพูขีดขินนครา     เฝาบาทดาษดาประนมกร 
  จ่ึงมีบัญชาประกาศิต     สั่งลูกพระอาทิตยชาญสมร 
  จงเตรียมโยธาวานร     เราจะไปราญรอนทศกัณฐ ฯ 

ฯ  ๘ คํา  ฯ 
    บัดนั้น      พระยาสุครีพตัวขยัน 
  รับสั่งพระองคทรงสุบรรณ   ถวายบังคมคัลแลวออกมา ฯ 

ฯ  ๒ คํา  ฯ  ประถม 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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   ยานิ จัดเปนสุบรรณพยุหบาตร นิลราชเปนเศยีรปกษา 
  เกยูรมายูรเปนสองตา    ปงคลาเปนปากสกุณี 
  อันขุนกระบินทรนิลขัน    เปนคอสุบรรณปกษ ี
  ปกขวานิลนนทมนตรี    ปกซายกระบ่ีทวิพัท 
  วานรสุรเสนสรุการ     เปนสองเทาทะบานยืนหยัด 
  พระทรงครุฑเปนตัวครุฑรัตน  หางคือมหัทวิกัน 
  เตียวเพชรจังเกียงกระบ่ีพล   รายเปนเล็บขนสลับคั่น 
  สุครีพหนุมานพิเภกนั้น    เคียงรถสุวรรณพระสี่กร ฯ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
    เม่ือน้ัน      องคพระจักรกฤษณอดศิร 
  กับพระอนุชาฤทธิรอน    บทจรไปสรงชลธาร ฯ 

ฯ  ๒ คํา  ฯ  เสมอ 
 

   โทน  ไขทอนํ้าทิพยอโนดาต  สุคฯธธารกุสมุาศหอมหวาน 
  ตางทรงสนับเพลาอลงการ   เชิงงอนแกวกานกระหนกกลาย 
  พระเชษฐาผาทิพยเครือหงส   พระลักษมณทรงภูษิตเทเวศรถวาย 
  ชายแครงชายไหวพรรณราย   ฉลององคลอยลายฉลุดวง 
  ตาบทิศสะอิ้งแกวกุดั่น    สังวาลวรรณมรกตรุงรวง 
  ทับทิมทิพยประดับทับทรวง   พาหุรัดโชตชิวงทองกร 
  ธํามรงคอมรินทรพลอยเพชร   มงกุฎเก็จเนาวรัตนประภัสสร 
  หอยสุวรรณกุณฑลกรรเจียกจร  สงางามอรชรทั้งสององค 
  ตางทรงศรสิทธิ์พระแสงขรรค  ตามกันลีลาศดําเนินหงส 
  พรอมหมูพานรินทรสุริยวงศ   เสด็จมาทรงรถอลงกรณ ฯ 

ฯ  ๑๐  คํา  ฯ  บทสกุณี 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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    รถเอยรถวิมาน    กงประไพแกวประพาฬประภัสสร 
  ดุมทองดวงทูบอรชร     แอกงอนออนงามสลวยลอย 
  บัลลังกบทลวดประกวดภาพ   เครือกระหนกครุฑกระหนาบจับนาคหอย 
  บุษบกบันสะบัดจํารัสพลอย   ทวยชอยทองชอบราลี 
  เทียมสินธพสิบเทเวศร    ลําพองลํ้าเพศราชสีห 
  เผนโจนโผนจรดวยฤทธ ี   ขุนรถขับร่ีดั่งลมกาล 
  พระลักษมณน่ังประณตประนมหัตถ เครื่องสูงแถวฉัตรธงฉาน 
  เสียงกลองชองกลบกังสดาล   พวกทหารพลโหเปนโกลา 
  กงเล่ือนกองล่ันพันลึก    เสียงศึกแซล่ันสนั่นปา 
  โบกธงบายทัพยาตรา    กองหนาเกณฑนําเสด็จจร ฯ 

ฯ  ๑๐ คํา ฯ  กราวนอก 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
   ราย  เม่ือน้ัน      ทาวทศพักตรชาญสมร 
  เห็นพระรามยกพลวานร    ออกมาตอกรราว ี
  ใหหวาดหวั่นครั่นครามฤทัยนัก  ดั่งพยัคฆเห็นพระยาราชสีห 
  ขนพองสยองเกลาเมาลี    เพียงจะตกจากที่บัลลังกรถ 
  แข็งใจตรัสสั่งเสนา     ใหโบกธงสัญญาเปนกําหนด 
  เขาหักวานรอยาละลด    ฆาเสียใหหมดท้ังทัพชัย ฯ 

ฯ  ๖ คํา  ฯ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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     บัดนั้น      มโหทรเสนาผูใหญ 
  รับสั่งพระองคทรงภพไตร   ก็ขับพลไกรเขาราวี  ฯ 

ฯ  ๒  คํา  ฯ 
    บัดนั้น      ฝายหมูอสุรศักดิ์ยักษ ี
  มิไดเปนใจจะตอตี     ดวยกลับฤทธีวานร 
  คร้ันนายขับตอนก็จําไป    บางหนีเขาไพรเรนซอน 
  ลางมารก็วิ่งซอกซอน    เขานอนในโครงชางท่ีตายนั้น 
  ลางหมูแกลงทําฤทธิรุทร    กวัดแกวงอาวธุตวัสั่น 
  วิ่งผลุนดั่งจะหมุนเขาโรมรัน   ขบฟนใหแลวก็หนีไป 
  บางนิมิตรเปนนกวิหคหงส   บินล้ีหนีตรงเขาดงใหญ 
  บางทําสีหนาทอยูแตไกล    ครั้นใกลกระบ่ีก็หนีฤทธิ์ 
  แตกกระจัดพลัดพรายทุกแหงหน  ไพรพลไมคุมกันติด 
  วิ่งพลานไปทั่วทุกทิศ    ดั่งชีวิตจะออกจากกาย  ฯ 

ฯ  ๑๐ คํา  ฯ เชิด 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
    บัดนั้น      ฝายพลวานรทั้งหลาย 
  เห็นยักษีแตกหนีวุนวาย    ไพรนายไมเปนสมประด ี
  บรรดาวานรทวยหาญ    โหสําทับสะทานสะเทือนมี่ 
  ตางคนตางออกราว ี     ไลพิฆาตฟาดตีกุมภัณฑ ฯ 

ฯ ๔ คํา  ฯ เชิด 
   หัวขาดตีนขาดตวัขาด   เกล่ือนกลาดสิ้นอาสัญ 
  กายกองยอยยับทับกัน    ดั่งสาลวันตองลมประลัยกาล ฯ 

ฯ  ๒ คํา  ฯ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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    เม่ือน้ัน     ทาวย่ีสิบกรใจหาญ 
  เห็นวานรเขาไลรอนราญ   พลมารตายแตกทั้งทัพชัย 
  เหลือแตโลทัณสารถี    ดวยขับรถมณีไมหนีได 
  ยังอยูสองคนก็จนใจ    ใหขับรถเขาไลวานร ฯ 

ฯ  ๔ คํา  ฯ 
    หวดซายปายขวาอุตลุด ดวยกําลังฤทธิรุทรชาญสมร 
  ผูเดียวไมละลดกร    ราญรอนหักโหมโจมตี ฯ 

ฯ  ๒  คํา  ฯ  เชิด 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
    บัดนั้น      ฝายหมูโยธากระบ่ีศรี 
  แตกยนไมทนฤทธิ     จนท่ีหนารถพระจักรา ฯ 

ฯ  ๒  คํา  ฯ 
    เม่ือน้ัน      ทาวทศพักตรยักษา 
  มุงหมายพระลักษมณพระรามา  อสุราจับศรแผลงไป ฯ 

ฯ  ๒  คํา  ฯ เชิด 
    สําแดงนิมิตผิดประหลาด  จะมีเสียงสีหนาทก็หาไม 
  กลับเปนขาวตอกดอกไม    ตกในหนารถพระภูมี 
  พระยายักษครั้งเห็นวิปริต   ตะลึงคิดสยองเกศ ี
  โลมาชูชันท้ังอินทรีย     ย่ิงทวีทุกขเทวษเปนพันนัก ฯ 

ฯ  ๔  คํา ฯ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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    เม่ือน้ัน      พระสุริยวงศองคนารายณทรงจักร 
  แลเห็นทศเศียรขุนยักษ    ผิวพักตรลักขณาวิลาวัณย 
  งามรูปงามโฉมงามทรง    ย่ิงองคเจาตรัยตรึงศสวรรค 
  รัศมีสีเล่ือมพรายพรรณ    ดั่งพระจันทรหมดเมฆไมราคี 
  อันสถิตในทิพยวิมานมาศ   ลีลาศตามจักรราศ ี
  พระองคผูทรงฤทธี     พิศรูปอสุรีไมวางตา 
  แตชักพรหมาสตรศรชัย    พาดสายข้ึนไวแลวเง้ืองา 
  ใหพิศวงงวยงงวิญญาณ    ฝายฟาไมแผลงไปราญรอน ฯ 

ฯ  ๘ คํา  ฯ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
    เม่ือน้ัน      พระลักษมณสุริยวงศทรงศร 
  กับสิบแปดมงกุฎวานร    พวกพลนิกรโยธี 
  เห็นรูปทศเศียรกุมภัณฑ    งามล้ําเทวัญทุกราศี 
  ผิวพรรณผุดผองท้ังอินทรีย   หมูกระบี่หลงใหลไปทุกตน 
  บางชมวางามประหลาดตา   แตเราเห็นมาทุกแหงหน 
  รูปใครในพื้นสธุาดล     จะงามพนรูปน้ีไมมีเลย 
  หรือองคบรมพรหเมศ    พระอิศวรแปลงเพศนะอกเอย 
  เปนท่ีสามโลกชมเชย    ไมเคยพบเห็นแตกอนมา 
  หรือจะเปนพระจันทรพระอาทิตย  หากแกลงนิมิตรกระมังหนา 
  ตางตนพินิจพิศวง     ท่ีในรูปทรงยักษี 
  มิไดระวังอินทรีย     กระบี่งวยงงหลงไป ฯ 

ฯ  ๑๒  คํา  ฯ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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    บัดนั้น      หนุมานผูมีอัชฌาสัย 
  เห็นองคพระตรีภูวไนย    หลงไปดวยรูปทศกัณฐ 
  แตชักแสงศรข้ึนพาดสาย   นาวหนวงมุงหมายแลวไมล่ัน 
  ใหแคนใจดั่งใครมาฟาดฟน   บังคมคัลแลวทูลกิจจา 
  เหตุไฉนพระองคทรงฤทธิ์   มาหลงพิศดูรูปยักษา 
  ผิดกับท่ีทรงพระจินดา    หมายมาจะลางไพรี 
  อันคําบูราณกลาวไว     อยาใหหลงกลทั้งส่ี 
  คือรูปรสวาจาพาที     ดุริยางคดนตรีน้ีหามนัก 
  พระองคก็ทรงปรีชาชาญ    อันโอฬารเลิศลํ้าไตรจักร 
  หรือมางงหลงดวยรูปยักษ   แตตั้งพักตรพศิเพงไมวางตา 
  อันตัวขาบาทนี้เห็นผิด    จะเหมือนครั้งอินทรชิตยักษา 
  พากันหลงรูปมารยา     จนเสียกลอสุราสาธารณ 
  พระองคจงแผลงพรหมาสตร   ไปพิฆาตใหมวยสังขาร 
  ก็จะเสร็จเสี้ยนศึกท่ีปราบมาร   ผานฟาจงไดปรานี ฯ 

ฯ  ๑๔ คํา  ฯ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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    เม่ือน้ัน      พระกฤษณุรักษเรืองศรี 
  ฟงลูกพระพายพาที     ภูมีก็ไดสติมา 
  จ่ึงวาดูกอนหนุมาน     ทานวานี้ชอบหนักหนา 
  แตเราสังหารอสุรา     ตายเต็มพสุธากายกอง 
  ถึงรูปงามทั้งสามธาตร ี    ก็ไมเปรียบรูปน้ีเสมอสอง 
  งามจริงย่ิงกวารูปทอง    นวลละอองผองแผวอําไพ 
  แตเราชายเห็นยังเชนนี้    ถาสตรีจะเห็นเปนไฉน 
  นาแสนพิศวาสจะขาดใจ    หลงไปดวยรูปกุมภณัฑ 
  ตรัสแลวพระตรีภูวนาถ    นาวศรพรหมาสตรรังสรรค 
  อันมีฤทธิไกรดังไฟกัลป    ทรงธรรมแผลงไปดวยศักดา ฯ 

ฯ  ๑๐  คํา  ฯ  เชิด 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
   เปรี้ยงเปรี้ยงดั่งเสียงฟารอง  กึกกองท่ัวทศทิศา 
  ตองอกทศกัณฐอสุรา    ตกจากรถาอลงกรณ 
  อันงาชางซึ่งปกอยูน้ัน    หักสะบ้ันกระเด็นเปนสองทอน 
  กลับเปนทศพักตรย่ีสิบกร   ลมนอนอยูกับสุธาธาร ฯ 

ฯ  ๔ คํา ฯ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
    เม่ือน้ัน      ทศเศียรสุริยวงศใจหาญ 
  ตองศรเจ็บเพียงจะวายปราณ  ขุนมารเหลือบเห็นนองชาย 
  ความแคนเปนแสนสุดนัก   คืนคิดถึงรักก็ใจหาย 
  คอยผอนจิตระงับลําดับกาย   แลวบรรยายร่ําวาพาที ฯ 

ฯ  ๔ คํา  ฯ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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   ได ปากหนึ่งวาโอพิเภกเอย  ไฉนเลยมาแกลงฆาพี่ 
  ตัวเราก็จะมวยชีวี     ในเวลาน้ีดวยศรพิษ 
  ปากสองวาเจาผูเปนนอง    รวมทองสืบสายโลหิต 
  จะไดผานลงกาสมคิด    เปนอิสรภาพแกหมูมาร 
  ปากสามขอฝากมณโฑดวย   ชวยบํารุงใหเปนแกนสาร 
  ท้ังอัคคีกัลยายุพาพาล    ฝูงสนมบริวารทั้งนั้น 
  ปากสี่วาเจาจะครองยศ    ปรากฏเปนจอมไอศวรรย 
  จงเอ็นดูสุริยวงศพงศพันธุ   โดยธรรมสุจริตประเวณ ี
  ปากหาจงดํารงทศพิธ    อยาทําทุจริตใหเหมือนพ่ี 
  ตัดโลภโอบออมอารี     แกโยธีไพรฟาประชากร 
  ปากหกวาเจาจงอดโทษ    ซ่ึงกริ้วโกรธดาวามาแตกอน 
  อยาใหเปนเวราอาวรณ    แกเราผูจะจรไปเมืองฟา 
  ปากเจ็ดขอฝากนคเรศ    อันทรงวงศพรหมเศนาถา 
  สืบมาแตองคพระอัยกา    เมตตาอยาใหจลาจล 
  ปากแปดวาเราเล้ียงทาน    ก็ประมาณหมายใจใหเปนผล 
  ตัวเราชั่วเองจ่ึงเสียชนม    แลวไดรอนรนท้ังแผนภพ 
  ปากเกาวาพ่ีจะลาตาย    นองชายเมตตาชวยปลงศพ 
  อยาใหคางราตรีในท่ีรบ    ไตรภพจะหม่ินนินทา 
  สิบปากสิ้นฝากสิ้นสั่ง    สิ้นกําลังสิ้นคิดยักษา 
  พิษศรรอนรุมท้ังกายา    อสุรากลิ้งเกลือกเสือกไป ฯ 

ฯ  ๒๐ คํา  ฯ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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กลอนบทละคร  
    
    0  0  0  0  0  0    0  0   0   0  0  0 
 
   0  0  0  0  0  0    0   0   0  0  0  0 
 
      0  0  0  0  0   0     0   0   0  0  0  0 
 
  0  0  0  0  0   0     0  0  0  0  0  0 
  
 กลอนบทละคร ๑ บท มี ๔ วรรค  ๑ วรรคนิยมมี ๖-๗ คํา เพ่ือสะดวกในการทํากิริยา
ทาทางประกอบ และสะดวกในการรองกลอน บทละครมีสัมผัสเชนเดยีวกับกลอนสุภาพ 
 กลอนบทละครขึ้นตนดวย เมื่อน้ัน  บัดนัน้ 
 เมื่อน้ัน  ใชข้ึนตนเม่ือกลาวถึงตวัละครสําคัญ 
 บัดนั้น  ใชข้ึนตนเม่ือกลาวถึงละครท่ัวไป 
 ตอนทายของการพรรณนาความจะบอกจํานวนคํากลอนไว นอกจากนั้นจะบอกชื่อเพลงท่ี
ใชบรรเลงประกอบ 
 
ละครใน 
 ละครใน เช่ือกันวา  มีท่ีมาจากคําวา “ละครนางใน” ตอมาคงเรียกกันส้ันๆ วา “ละครใน” 
เปนละครที่เดมิใชแสดงเฉพาะในราชสํานกั ใชผูหญิงแสดง มีความงดงามทั้งศิลปะการรํา การรองให
ไพเราะ ดําเนนิเรื่องอยางมีพิธีรีตอง พถิพิีถันในการแตงกาย เรื่องท่ีใชแสดงละครใน คือ อิเหนา  
อุณรุท  และรามเกียรติ์ 
 
เพลงหนาพาทย 
 เพลงท่ีใชบรรเลงประกอบอากัปกิริยาของตัวโขนละคร เรียกวา เพลงหนาพาทย เพลง
หนาพาทยท่ีปรากฏในตอนท่ีศึกษานี้ ไดแก 
 ๑.  เชิด เปนเพลงท่ีใชเกี่ยวกับการเดินทาง การไปมา  นอกจากนี้ยังใชบรรเลง
ประกอบการรบการตอสู 
 ๒.  เสมอ เปนเพลงที่ใชประกอบกิริยาไปมาในระยะใกลๆ 
 ๓.  ประถม เปนเพลงท่ีใชเกี่ยวกับการจัดทัพ ยกทัพ 
 ๔.  บาทสกุณี เปนเพลงที่ใชประกอบกิริยาของผูสูงศักดิ ์
 ๕.  กราวนอก เปนเพลงท่ีใชประกอบการเดินทัพของเทวดา มนษุย 
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 นอกจากนี้ยังมีเพลงหนาพาทยอ่ืนๆ ไดแก 
- โอด เปนเพลงที่ใชประกอบกิริยารองไห 
- กราวใน เปนเพลงท่ีใชประกอบการเดินทัพของยักษหรืออสูร 
- เหาะ เปนเพลงที่ใชประกอบกิริยาเหาะไปในอากาศ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

  -  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน  ทศกัณฐลม 
  -  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง ณ หาดทรายชายทะเลแหงหนึ่ง 
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แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน  ทศกัณฐลม 

 
ผูสอน  นางสาวจิรัชญา  ทิขัตต ิ
วิชาภาษาไทย  ๙ ท๓๓๑๐๑       ปการศึกษา  ๒๕๔๙ 
 

ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ   
 

๑.  ขอใดสัมพันธกับผูแตงเร่ืองรามเกียรติ์   ตอน  ทศกัณฐลม 
        ก.  แตงเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอย  เพ่ือเลนโขน      
 ข.  เปนผูริเริม่ในการแตงรามเกียรติ์เพ่ือใชเปนบทละครรํา 
 ค.  เปนปฐมกษัตริยแหงกรุงรัตนโกสินทร          
 ง.  แตงเรื่องรามเกียรติ์  ตอน  บทพากยเอราวัณ   
๒.  ขอใดกลาวถึงเรื่องรามเกียรติ์ไดถูกตอง 
 ก.  เริ่มเขามาในประเทศไทยเมื่อสมันรัตนโกสินทร 
 ข.  เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐลม  ตดัตอนมาจากบทพระราชนิพนธในรชักาลที่ ๑ 
 ค.  เรื่องรามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐลม ฉบับรัชกาลที่ ๒  ไพเราะท่ีสุด 
 ง.  เรื่องรามเกียรติ์ฉบับท่ีสมบูรณท่ีสุด  คือ  ฉบับหอสมุดแหงชาต ิ
๓. เรื่องรามเกียรติ์มีตนกําเนิดมาจากประเทศใด 
 ก.  อินโดนีเชยี        ข.  อินเดีย 
 ค.  ศรีลังกา         ง.  เนปาล   
๔.  ขอใดเปนคํากลาวสนับสนุนท่ีมาเรื่องรามเกียรติ์ดานความเชื่อเรือ่งศาสนา 
 ก.  เพราะเรื่องรามเกียรติ์มีท่ีมาจากพุทธประวตั ิ   
 ข.  เพราะเรื่องรามเกียรติ์มีเคาโครงเรื่องมาจากเรื่องรามยนะ 
 ค.  เพราะตวัละครนับถือและเกรงกลัวพระศวิะ  
 ง.  เพราะพระรามคือปางหนึ่งของการอวตานของพระนารายณ  
๕.    บัดนั้น    หนุมานผูมีอัชฌาสัย 
 เห็นองคพระตรีภูวไนย หลงใหลไปดวยรูปทศกัณฐ”   
บทประพันธขางตนเปนลักษณะของคําประพันธชนิดใด 
 ก.  กลอนสุภาพ        ข.  โคลงสี่สุภาพ   
 ค.  อินทรวิเชียรฉันท ๑๑      ง.  กลอนบทละคร 
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๖ .  บทประพันธในขอใดมีลักษณะบังคับตรงกับคําประพันธในเรื่องรามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐลม 
 ก.  จะกลาวถงึพลายงามทรามสงสาร    พึ่งสมภารอยูในหองนั่งรองให 
  พวกศษิยเณรเถรชีตนชวยฝนไพล   มาลูบไลแผลท่ีมันตีรัน 
 ข.  รับกฐินภญิโญโมทนา        ชุลีลาลงเรือเหลืออาลัย 
  ออกจากวัดทัศนาดูอาวาส      เม่ือตรุษสารทพระวสาไดอาศัย 
 ค.   ผลเดื่อเมื่อสุกไซ    มีพรรณ 
  ภายนอกดูแดงฉัน   ชาดบาย 
  ภายในยอมมีแมลงวัน  หนอนบอน 
  ดุจดั่งคนใจราย    นอกนั้นดูงาม 
 ง.   บุษเอยบุษบกแกว      แสงพรายลายแพรวอลงกต 
   บัลลังกตั้งลอยช้ันลด   เครือขดทาบเคียงเรียงราย 
๗.  ขอใดกลาวถึงลักษณะขอบังคับของบทประพันธเรื่องรามเกียรติ์  ตอน ทศกัณฐลมไดถูกตอง 
 ก.  บังคับเอก  ๗  โท  ๔      
 ข.  บังคับครุ  ลห ุ
 ค.  บาทหนึ่งมี  ๓  วรรค  วรรคท่ี  ๑  กบั  วรรคที่  ๓   ม ี ๖  คํา  
 ง.   คําสุดทายของวรรคสดบัสัมผัสกับคําท่ีสามหรือสี่หรือหาของวรรครับ 
๘.   ผูท่ีเปนตนกําเนิดในการแตงเรื่องรามเกียรติ์  คือ  ใคร 
 ก.  พระเจากรุงธนบุรี      ข.  ฤาษีโคบุตร 
 ค.  ฤาษีโคดม        ง.  ฤาษีวาลมิกิ 
๙.  บทประพันธในขอใดท่ีมีสัมผัสในมากท่ีสุด 
 ก.   แตกกระจัดพลัดพรายทุกแหงหน   
 ข.  วิ่งผลุนดั่งจะหมุนเขาโรมรัน 
 ค.  วิ่งพลานไปทั่วทุกทิศ      
 ง.  แอกงอนออนงามสลวยลอย 
๑๐.  “งามรูปงามโฉมงามทรง”  บทประพันธดังกลาวมีลักษณะเดนในดานใด 
 ก.  ซํ้าคํา         ข.  เลนคํา   
 ค.  เลนเสียง        ง.  เลนสัมผัส 
๑๑.  “ปากสองวาเจาผูเปนนอง รวมทองสืบสายโลหิต”  จากบทประพันธกลาวกลาวหมายถึง
ใครกับใคร 
 ก.  ทศกัณฐ – พิเภก      ข.  สุครีพ – พาลี   
 ค.  พระราม – พระลักษณ     ง.  หนุมาน – มัจฉานุ 
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๑๒.  บทประพันธในขอใดกลาวถึงตวัละครท่ีมีลักษณะสีกายตางไปจากพวก 
 ก.  อันตัวขาบาทนี้เห็นผิด  จะเหมือนครั้งอินทรชิตยักษา 
 ข.  จงเตรียมโยธาวานร   เราจะไปราญรอนทศกัณฐฯ 
 ค.  เหมือนจะแกลงถวายชัยพระทรงธรรม สําเนียงสนั่นจับใจ 
 ง.  งามรูปงามโฉมงามทรง  ย่ิงองคเจาตรัยตรึงสวรรค 
๑๓.  ตัวละครในขอใดไมไดอยูในกลุม  อัษฎาทศมงกุฎ 
 ก.  ชมพูพาน        ข.  ทวิพัท   
 ค.  มหัทวิกัน        ง.  นิลขัน 
๑๔.   “คอยผอนจิตระงับลําดับกาย แลวบรรยายร่ําวาพาที” 
  จากบทประพันธกลาวถึงตัวละครตวัใด 
 ก. หนุมาน         ข.  ทศกัณฐ   
 ค.  พระราม         ง.  พระลักษมณ 
๑๕.   ขอใดมิใชตวัละครที่อยูฝายเดียวกัน 
 ก.  พระองคผูทรงฤทธี   พิศรูปอสุรีไมวางตา 
 ข.  แตเราชายเห็นยังเชนนี้  ถาสตรีจะเห็นเปนไฉน 
 ค.  ผูเดียวไมลดละกร     ราญรอนหักโหมโจมตี 
 ง.  รับส่ังพระองคทรงสุบรรณ ถวายบังคมคัลแลวออกมา 
๑๖. บทประพันธในขอใดสนับสนุนคํากลอนที่วา “พระทรงครุฑแสนโสมนัสสา” 
 ก.  ดวยไดดวงใจอสุรา  ทศพักตรน้ันมาไวกับกร 
 ข.  เหมือนจะแกลงถวายชัยพระทรงธรรม    สําเนียงสนั่นจับใจ 
 ค.  จับพระแสงพรหมาสตรฤทธิไกร    ภูวไนยออกสุวรรณพลับพลา 
 ง.  จ่ึงมีบัญชาประกาศติ       สั่งลูกพระอาทิตยชาญสมร 
๑๗.  “จัดเปนสุบรรณพยุหบาตร”  จากบทประพันธกลาวถึงเรื่องใด 
 ก.  กลาวถึงการจัดทัพของฝายพระราม  ข.  กลาวถึงการจัดทัพของฝายทศกัณฐ 
 ค.  กลาวถึงยานพาหนะของพระราม   ง.  กลาวถึงยานพาหนะของทศกัณฐ 
๑๘.  บทประพันธในขอใดมิไดกลาวถึงพระราม 
 ก.  ตรึกไปในการรณยุทธ   พระทรงครุฑแสนโสมนัสสา 
 ข.  จับพระแสงพรหมาสตรฤทธิไกร ภูวไนยออกสุวรรณพลับพลา 
 ค.  รับสั่งพระองคทรงสุบรรณ  ถวายบังคมคัลแลวออกมา 
 ง.  บัดเดี๋ยวก็กลับกลายเพศ   เปนทาวตรเีนตรเรืองศร ี
๑๙.  “รูปใครในพื้นสุธาดล  จะงามพนรูปน้ีไมมีเลย”  บทประพันธขางตนนี้กลาวถงึใคร 
 ก.  พระอินทร        ข.  อินทรชิต   
 ค.  ทศกัณฐ         ง.  พระราม 
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๒๐.  ตวัละครไทยมักจะแสดงคานิยมใดกอนท่ีจะออกทํากิจกรรมสําคัญ 
 ก.  บัดเดี๋ยวก็กลับกลายเพศ    เปนทาวตรเีนตรเรืองศร ี
 ข.  ไสยาสนเหนืออาสนรูจี     ยังท่ีสุวรรณพลับพลา 
 ค.  เสด็จโสรจสรงทรงเครื่อง     อรามเรืองดั่งดวงแขไข 
 ง.  ไขทอนํ้าทิพยอโนดาต  สุคนธธารกุสมุาศหอมหวาน 
๒๑  “อันคําบูราณกลาวไว   อยาใหหลงกลทั้งส่ี”   คําท่ีขีดเสนใตหมายถึงขอใด 
 ก.  รปู  รส  วาจา  ดนตร ี     ข.  รูป  รส  กล่ิน  เสียง 
 ค.   รูป  แสง  ส ี เสียง      ง.  รส  แสง  สี  เสียง 
๒๒.  ขอใดไมไดกลาวถึงตัวละครท่ีอยูฝายเดียวกัน 
 ก.  เม่ือน้ัน พระลักษมณสุริยวงศทรงรถ  ข. เมื่อน้ัน องคพระจักรกฤษณอดิศร 
 ค. บัดนั้น พระยาสุครีพตัวขยัน    ง.  บัดนั้น นนทกน้ําใจแกลวกลา 
๒๓.  “ฟงลูกพระพายพาที ภูมีก็ไดสติมา”  จากคําประพันธกลาวถึงใครกับใคร 
 ก.  พระลักษมณ  - พระราม     ข.  พระราม  - หนุมาน 
 ค.   พระราม  -  พิเภก      ง.  พระราม  - สุครีพ 
๒๔.  ลักษณะนิสัยของตัวละครในขอใดที่ควรไดรับการยกยอง 
 ก.   แข็งใจตรัสสั่งเสนา   ใหโบกธงสัญญาเปนกําหนด 
 ข.  ครั้นนายขับตอนก็จําไป  บางหนีเขาไพรเรนซอน 
 ค.  ฟงลูกพระพายพาที   ภูมีก็ไดสติมา 
 ง.  ตวัเราชัว่เองจึงเสียชนม  แลวไดรอนรนท้ังแผนดิน 
๒๕.  “ปากหน่ึงวาโอพิเภกเอย    ไฉนเลยมาแกลงฆาพ่ี”  นํ้าเสียงของผูพูดเปนเชนไร 
 ก.  ตดัพอ         ข.  ตอวา    
 ค.  ดุดา          ง.  อาฆาต 
๒๖.  “ใหหวาดหวั่นคร่ันครามฤทัยนัก   ดั่งพยัคฆเห็นพระยาราชสีห 

ขนพองสยองเกลาเมาลี  เพียงจะตกจากท่ีบัลลังกรถ” 
จากบทประพันธกลาวถึงผูใด  
 ก.  พระราม         ข.  พระลักษมณ    
 ค.  ทศกัณฐ         ง.  พิเภก 
๒๗.   บทประพันธในขอใดคือบทเสาวรจนี 
 ก.  เดชะความสัตยซ่ือตรง    จะรอนเบ้ืองบาทบงสุก็หาไม 
 ข.  ดวยไดดวงใจอสุรา  ทศพักตรน้ันมาไวกับกร 
 ค.  ข้ึนช่ือวาชาติไพร ี  จะพาทีซ่ือตรงนั้นเห็นผิด 
 ง.  รถเอยรถวิมาน   กงประไพแกวประพาฬประภัสสร 
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๒๘.   “ใหแคนดังใครมาฟาดฟน        บังคมคัลแลวทูลกิจจา 
 เหตุไฉนพระองคทรงฤทธิ์     มาหลงพิศดูรูปยักษา” 
บทประพันธดงักลาวตรงกับรสทางวรรณคดีในขอใด 
 ก.  เสาวรจนี        ข.  นารีปราโมทย   
 ค.  พิโรธวาทัง        ง.  สัลปงคพิไสย 
๒๙.  “ปากหนึ่งวาโอพิเภกเอย    ไฉนเลยมาแกลงฆาพ่ี 
 ตัวเราก็จะมวยชีวี            ในเวลานีด้วยศรพิษ” 
บทประพันธขางตนตรงกับวรรณศิลปขอใด 
 ก.  เสาวรจนี        ข.  นารีปราโมทย   
 ค.  พิโรธวาทัง        ง.  สัลปงคพิไสย 
๓๐.  ขอใดคือสาธกโวหาร 
 ก.  ปากหาจงดํารงทศพิธ  อยาทําทุจริตใหเหมือนพ่ี   
 ข. ปากหกวาเจาจงอดโทษ    ซ่ึงกริ้วโกรธดาวามาแตกอน 
 ค.  ปากเกาวาพ่ีจะลาตาย      นองชายเมตตาชวยปลงศพ  
 ง.  สิบปากสิ้นฝากสิ้นสั่ง       สิ้นกําลังส้ินคิดยักษา 
๓๑.  ขอใดคอืสัทพจนโวหาร 
 ก.  เปรี้ยงเปรีย้งดั่งเสียงฟารอง   กึกกองท่ัวทศทิศา   
 ข.  สําแดงนิมิตผิดประหลาด   จะมีเสียงสีหนาทก็หาไม 
 ค.  เห็นยักษีแตกหนีวุนวาย     ไพรนายไมเปนสมประด ี 
 ง.   เผนโจรโผนจรดวยฤทธี     ขุนรถขับรี่ดั่งลมกาล 
๓๒.  บทประพันธในขอใดไมใชการเปรียบสิ่งหนึ่งเปนอีกสิ่งหนึ่ง 
 ก. ใหหวาดหวั่นครั่นครามฤทัยนัก    ดั่งพยัคฆเห็นพระยาราชสีห 
 ข.  เหมือนจะแกลงถวายชัยพระทรงธรรม   สําเนียงสนั่นจับใจ 
 ค.  พากันหลงรูปมารยา    จนเสียกลอสุราสาธารณ 
 ง.  ถึงรูปงามท้ังสามธาตรี   ก็ไมมีเปรียบรูปน้ีเสมอสอง 
๓๓.  “ทับทิมทิพยประดับทับทรวง   พาหุรัดโชติชวงทองกร”   จากบทประพันธขางตนมี
เครื่องแตงกายกี่ชิ้น 
 ก.  ๒  ชิ้น         ข.  ๓  ช้ิน   
 ค.  ๔  ช้ิน         ง.  ๕  ชิ้น 
๓๔.  คําท่ีขีดเสนใตในขอใดหมายถึงกางเกง 
 ก.  ตางทรงสนับเพลาอลงการ    ข.  พระเชษฐาผาทิพยเครือหงส 
 ค.  พระทรงภูษิตเทเวศรถวาย    ง.  ตาบทิศสะอิ้งแกวกุดั่น 
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๓๕.  “ตองศรเจ็บเพียงจะวายปราณ” ขอใดมีคําท่ีมีความหมายเหมือนกับคําท่ีขีดเสนใต 
 ก.  ไปพิฆาตใหมวยสังขาร           ข.  แตเราสังหารอสุรา      
 ค.  นองชายเมตตาชวยปลงศพ      ง.  แกเราผูจะจรไปเมืองฟา 
๓๖.  บทประพันธในขอใดมีคําซอน 
 ก.  ก็เสด็จโสรจสรงทรงเครื่อง         ข.  รถเอยรถวิมาน       
 ค.  ฝายหมูอสุรศักดิ์ยักษ ี      ง.  ใหหวาดหวั่นครั่นครามฤทัยนัก 
๓๗.  ขอใดมีลักษณะการสรางคําโดยการสนธ ิ
 ก.  ไสยาสนเหนืออาสนรูจี     ยังท่ีสุวรรณพลับพลา 
 ข.  ดวยไดดวงใจอสุรา      ทศพักตรน้ันมาไวกับกร 
 ค.  กับพระอนุชาฤทธิรอน     บทจรไปสรงชลธาร 
 ง.  สําแดงนิมติผิดประหลาด    จะมีเสียงสีหนาทก็หาไม 
๓๘.  ขอใดไมมีคําราชาศัพท 
 ก.  เสด็จมาทรงรถอลงกรณ         ข.  แข็งใจตรัสส่ังเสนา 
 ค.  จึ่งมีบัญชาประกาศติ              ง.  ภูวไนยออก สุวรรณพลับพลา 
๓๙.  จากคําพูดของทศกัณฐท่ีสอนพิเภกตรงกับหลักธรรมในขอใด  
 ก.  กรรมมุนา  วตัตี  โลโก       ข.  อัตตาหิ  อัตตาโน  นาโถ 
 ค.  หิริโอตัปปะ        ง.  ทศพิธราชธรรม 
๔๐.  นักเรียนไดขอคิดอะไรจากการเรียนเรื่องรามเกียรติ์  ตอน  ทศกัณฐลม 
 ก.  สงครามนาํมาซึ่งความวุนวายและการสูญเสีย 
 ข.  คนจะงามงามน้ําใจใชใบหนา 
 ค.  พบไมงามเม่ือยามขวานบิ่น 
 ง.  คนที่มีกําลังเหนือกวายอมไดเปรียบ 
 
 

ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ 
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แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
เรื่อง ณ หาดทรายชายทะเลแหงหนึ่ง 

 
ผูสอน  นางสาวจิรัชญา  ทิขัตต ิ
วิชาภาษาไทย  ๙ ท๓๓๑๐๑      ปการศึกษา  ๒๕๔๙ 

 

ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ   
 

๑.  ขอใดไมสัมพันธกับเร่ือง ณ หาดทรายชายทะเล 
 ก.  ตนฉบับของเรื่องผูประพันธใชนามปากกาวาแมวคราว 
 ข.  ตนฉบับท่ีใชเปนบทเรียนนี้ไดมาจากหนังสือสวัสดฤีดูรอน 
 ค.  ผูประพันธแตงเรื่องน้ีเพราะไดรับความจรรโลงใจจากทะเล 
 ง.  ผูแตงแตงเรื่องนี้เพราะชอบหาดทรายและบรรยากาศชายทะเลยามเย็น 
๒. ลักษณะเดนของบทประพันธ  เรื่อง  ณ  หาดทรายชายทะเลแหงหนึ่ง  คือขอใด 
 ก.  ใชคาํในการแตงบอกเวลาไดชัดเจน   
 ข.  มีการเลนคําเพ่ือใหเกิดภาพตามจินตนาการ 
 ค.  ใชเคร่ืองหมายวรรคตอนไดถูกตอง   
 ง.   เนื้อหามีคุณคาดานวรรณศิลปครบถวน   
๓.  เรื่อง  ณ  หาดทรายชายทะเลแหงหนึ่ง มีท่ีมาจากหนังสือเรื่องใด 
 ก.  สวัสดีฤดูรอน       ข.  ตํานานเมอืงเพชร  
 ค.  แสงสองใจ        ง.  สารานุกรมทะเลไทย     
๔.  บทประพันธในขอใดท่ีมีลักษณะบังคับตรงกับเรื่อง  ณ  หาดทรายชายทะเลแหงหนึ่ง 
 ก.  โคควายวายชีพได     เขาหนัง   
 ข.  ตอยตะรดิติดตี่เจาพ่ีเอย จะละเลยเรรอนไปนอนไหน 
 ค.  พสุธาอากาศหวาดไหว เน้ือนกตกใจ  
 ง.  สินธนจะคณนา   บมิสุดอนุสสรณ    
๕. บทประพันธในขอใดคือลักษณะบังคับของบทประพันธเรื่อง ณ หาดทรายชายทะเลแหงหนึ่ง 
 ก. วุงเวิ้งชะวากผา   ฆนแผนศิลาสลอน       
 ข.  แรมทางกลางเถื่อน    หางเพ่ือนหาผู 
 ค. เกลียดครานการทํางาน บมีบานจะอาศัย        
 ง.  ชะโดดุกกระดี่โดด      สลาดโลดยะหยอยหยอย   
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๖.  บทประพันธในขอใดมีสัมผัสอักษรในวรรคมากที่สุด 
 ก.  ริว่ ๆ ระริว้เรื่อย  ระยะเฉื่อยฉะฉิวแสน  
  เย็นกายสบายแดน มนะดวยระรวยลม  
 ข.  ครืนๆ คะคร้ืนครั่น ชละล่ันสนั่นดัง 
  โดยทางทะเลฟง  สรครื่นคะเครงโครม 
 ค.  ล่ิว ๆ ละลอกปราด ปะทะหาดและสาดโซม  
  ซัดทอยทยอยโหม ทะลุฝงกระทั่งถึง        
 ง.  น่ัน ๆ แนบอกบง โปะประมงประมาณมี 
  ดื่นดาณอาชี-  วะเพราะปลาแหละอาจิณ 
๗.  บทประพันธในขอใดไมมีสัมผัสภายในวรรค 
 ก.  สายันหตะวันยาม ขณะขามทิฑัมพร  
 ข.  แทธรรมชาติงาม พิศะยามจะย่ําพึง 
 ค.   เขาภาคนภาตอน ทิศตกก็รําไร   
 ง.   ของไทยนะของไทย และก็ไทยนะไทยเปน  
๘.  บทประพันธในขอใดมีการเนนคํา 
 ก.  ของไทยนะของไทย  และก็ไทยนะไทยเปน  
  เจาของและบําเพ็ญ  จะพิทักษจะรกัษา       
 ข.  น่ันๆ แนบอกบง   โปะประมงประมาณมี 
  ดื่นดาณอาชี-   วะเพราะปลาแหละอาจิณ 
 ค.  โนนๆ แนะยาวกวาง  ณ ระหวางทะเลวน  
  นํ้าเชี่ยวและเขียวกล  กะจะดําแสดงสี       
 ง.  ครืนๆ คะครื้นครั่น  ชละล่ันสนั่นดัง 
  โดยทางทะเลฟง   สรคร่ืนคะเครงโครม 
๙.  ขอใดมีสัมผัสสระในวรรคมากที่สุด 
 ก.  รอนๆ และออนแสง  นภะแดงสิแปลงไป  
     เปนครามอรามใส  สุภะสดพิสุทธิสี์        
 ข.  ริกๆ กระดิกทุก   ทุมะรุกขระเริงรมย 
  ใบกานตระการชม  พิศะชอชลอครัน 
 ค.  ล่ิวๆ ละลอกปราด  ปะทะหาดและสาดโซม  
      ซัดทอยทยอยโหม  ทะลุฝงกระทั่งถึง        
 ง.  เห็นภาพทะเลแผน  ดุจะแผนอุทกอัน 
  ปราศฝงบใฝฝน   บพิจารณาไกล 
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๑๐.  ขอใดมีความหมายตรงกับคําท่ีขีดเสนใตในบทประพันธตอไปนี้ “ขณะขามทิฆัมพร” 
 ก.  เขาภาคนภาตอน      ข.  เปนครามอรามใส  
 ค.  สุภะสดพสิุทธิ์สี       ง.  ทุมะรุกขระเริงรมย   
๑๑. คําท่ีขีดเสนใตในขอใดมีความหมายตางไปจากพวก 
 ก.  แผนน้ํา ณ เบ้ืองหนา     ข.  ละเลาะลองชะลอสินธุ  
 ค.  ภพะแดนอุทกชล      ง.  มุขะเพ่ือจะเมือรัง  
๑๒. คําท่ีขีดเสนใตในขอใดเปนคําท่ีมาจากภาษาเขมร 
 ก.  ปราศฝงบใฝฝน       ข.  และถวิลจะแยงกัน   
 ค.  โลกเราจะเขายุท       ง.  จะพิทักษจะรักษา 
๑๓.  คําท่ีขีดเสนใตในบทประพันธขอใด ไมใชคําท่ีมาจากภาษาเดียวกัน 
 ก.  เรือ ๆ ณ เม่ือรัต-      ข.  บุคคลและแควนหลาย   
 ค.  ศศิธรจะจรแทน       ง.  ทุมะรุกขระเริงรมย 
๑๔.  คําในขอใดมีลักษณะการสรางคําเหมือนกับคําวา  ธรรมชาต ิ
 ก.  รําไร         ข.  ธรรมดา    
 ค.  พณิชยกรรม        ง.  เบ้ืองหนา 
๑๕.  “มุขะเพ่ือจะเมือรัง”  คําท่ีขีดเสนใตมีความหมายวาอยางไร 
 ก.  เม่ือ          ข.  ไป     
 ค.  กลับ         ง.  นอน 
๑๖.  “พบเขาก็เปลาตา”  คาํท่ีขีดเสนใตหมายความวาอยางไร  
 ก.  เห็นแตไมตระหนักความหมาย   ข.  มองดวยตาเปลาไมเห็น  
 ค.  มองแลวเสียสายตาเปลา ๆ    ง.  มองเห็นแลวปวดตา 
๑๗.  คําวา  “ทุมะ”  หมายความวาอยางไร 
 ก.  นก          ข.  ฝน    
 ค.  ตนไม         ง.  ดวงจันทร 
๑๘.  เรื่อง  ณ  หาดทรายชายทะเลแหงหนึ่งไมไดกลาวถึงส่ิงใด 
 ก.  หาดทราย        ข.  ทะเล   
 ค.  ทองฟา         ง.  ดาว 
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๑๙.  บทประพันธในขอใดไมไดกลาวเนนถึงธรรมชาติยามเย็นโดยเฉพาะ 
 ก.  รอน ๆ และออนแสง      นภะแดงสิแปลงไป       
  เปนครามอรามใส      สุภะสดพสิุทธิ์สี 
 ข.  ร่ิวๆ ระริ้วเรื่อย        ระยะเฉื่อยฉะฉิวแสน  
       เย็นกายสบายแดน  มนะดวยระรวยลม 
 ค.  ไรๆ ไสวรอน        จระวอนวิหคพรรณ       
      เหนือพฤกษะไพรผัน มุขะเพ่ือจะเมือรัง           
 ง.  แทธรรมชาติงาม        พิศะยามจะยํ่าพึง 
  เพงภาพผิคํานึง        ละก็นานิยมตาม 
๒๐.  ขอใดสะทอนใหเห็นธรรมชาติตางจากขออ่ืน 
 ก.  เรื่อ ๆ ณ เม่ือรัต-      ติจะผลัดก็พลันมี   
    มดืมามิชาที         ศศธิรจะจรแทน                
 ข.  ไรๆ ไสวรอน          จระวอนวิหคพรรณ  
  เหนือพฤกษะไพรผัน มุขะเพ่ือจะเมือรัง 
 ค.  รอน ๆ และออนแสง      นภะแดงสิแปลงไป   
      เปนครามอรามใส  สุภะสดพิสุทธิสี์       
 ง. ครืน ๆ คะครื้นครั่น     ชละล่ันสนัน่ดัง 
  โดยทางทะเลฟง   สรคร่ืนคะเครงโครม 
๒๑.  “......................... ทุมะรุกขระเริงรมย 
       ใบกานตระการชม พิศะชอชะลอครัน”   ควรเตมิบทประพันธในขอใดลงไปในวรรคแรก 
 ก.  ริกๆ กระดิกทุกข      ข.  ในถิ่นอุทกนั้น  
 ค.  วาอาไผทแผน       ง.  น่ันๆ แนะบงบอก 
๒๒.  ขอใดจับคูไมถูกตอง 
 ก.  รุกข – นภา        ข.  ทิฆัมพร – ตะวัน   
 ค.  รัตติ – ศศิธร       ง.  ทิศะตก – นภะแดง 
๒๓.  “ท้ังใหญและกวางยล เฉพาะเนตรถนัดเห็น”  บทประพันธน้ีกลาวถึงสิ่งใด 
 ก.  ทองทะเล        ข.  ผืนฟา   
 ค.  อาณาเขตชายทะเล      ง.  อาณาเขตประเทศไทย 
๒๔.  “สายันหตะวันยาม ขณะขามทิฆัมพร 
          เขาภาคนภาตอน ทิศตกก็รําไร”  จากบทประพันธคําในขอใดมีความหมายเหมือนกัน 
 ก.  สายัณห- ตก       ข.  ตะวัน – ราํไร   
 ค.  สายัณห – ตะวัน       ง.  ทิฆัมพร – นภา 
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๒๕.  คําประพันธในขอใดใหภาพลักษณท่ีชัดเจนที่สุด 
 ก.  ในถิ่นอุทกนั้น   สิอนันตบรรดา    
 ข.  นํ้าเชี่ยวและเขียวกล  กะจะดําแสดงสี 
 ค.  ริวๆ ระริ้วเรื่อย   ระยะเฉื่อยฉะฉิวแสน  
 ง.  ชมเพลินก็พลันความ  ตริตระหนักประจักษมา 
๒๖. “ในถิ่นอุทกนั้น สิอนันตบรรดา 
       สินธนจะคณนา บมิสุดอนุสสรณ”  คําท่ีขีดเสนใตมีความหมายตรงกับขอใด 
 ก.  เงินทอง         ข.  ทรัพยสมบัติ   
 ค.  ของมีคา         ง.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
๒๗.  ขอใดมีการใชความเปรียบ 
 ก.  ซัดทอยทยอยโหม    ทะลุฝงกระท่ังถึง   
 ข.  นํ้าเชี่ยวและเขียวกล      กะจะดําแสดงส ี
 ค.  ท้ังใหญและกวางยล    เฉพาะเนตรถนัดเห็น   
 ง.  สินธนจะคณนา      บมิสุดอนุสสรณ 
๒๘.  ขอใดท่ีกวีมิไดกลาวถึงในบทรอยกรองเรื่อง  ณ  หาดทรายชายทะเลแหงหนึ่ง 
 ก.  ทะเลงาม        ข.  ทะเลอันตราย   
 ค.  ทะเลมีทรัพยากร      ง.  ทะเลมีความสําคัญเชิงพาณิชย  
๒๙.  จุดมุงหมายที่สําคัญท่ีสุดท่ีกวีกลาวถึงคือขอใด 
 ก.  ชี้ใหเห็นคณุคาของทะเลที่ควรอนุรักษ   
 ข.  พรรณาถงึความงามของตะวันยามใกลลับขอบฟา 
 ค.  พรรณาความงามของทะเลยามเย็น   
 ง.  เสนอแนะใหรกัษาทองทะเลใหเปนแหลงทองเท่ียว 
๓๐.  เรื่อง  ณ หาดทรายชายทะเลแหงหนึ่ง  ไดฝากขอคิดอยางไรใหแกผูอาน 
 ก.  ทะเลมีความสวยงามควรไปเที่ยวกัน   
 ข.  ทะเลมีสิ่งมีชีวิตหลายอยางอาศัยอยู 
 ค.  ทะเลมีความกวางใหญไพศาลและมีสิ่งลึกลับซอนอยู  
 ง.  ทะเลมีทรัพยากรมีคามากมายควรชวยกันพิทักษรักษาไวตราบนานเทานาน 
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เอกสารประกอบการเรียนปกติ 
 
ผูสอน  นางสาวจิรัชญา   ทิขัตติ 
วิชาภาษาไทย ๙   ท๓๓๑๐๑      ปการศึกษา  ๒๕๔๙ 

 

ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ   
 
ใหนักเรียนวาดภาพทองทะเลตามจินตนาการของนักเรียนพรอมท้ังเขียนบรรยายใตภาพอยาง
ต่ํา  ๕ บรรทัด 
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.............................................................................................................................................. 
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เอกสารประกอบการเรียนปกติ 
 
ผูสอน  นางสาวจิรัชญา  ทิขัตติ      
วิชาภาษาไทย  ๙   ท๓๓๑๐๑     ปการศึกษา  ๒๕๔๙ 

 

ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ  ϖ   
 
ใหนักเรียนเขียนแผนผังมโนทัศนประโยชนท่ีไดจากทะเล  พรอมท้ังตกแตงใหสวยงาม 
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............................................................................................................................................... 

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

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

ประโยชนท่ี
ไดจากทะเล 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
       
      -  คา  p  คา  r  ของแบบทดสอบ 
      -  คาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม 
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ตาราง 8  คา  p  คา  r  ของแบบทดสอบ 
 

ขอ p r ขอ p r 
      

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

.74 

.58 

.58 

.62 

.74 

.78 

.78 

.66 

.50 

.72 

.72 

.60 

.70 

.50 

.62 

.74 

.68 

.54 

.54 

.74 

.54 

.56 

.60 

.52 

.54 

.28 

.36 

.36 

.28 

.52 

.44 

.44 

.52 

.36 

.32 

.48 

.32 

.52 

.28 

.52 

.28 

.48 

.44 

.52 

.36 

.36 

.32 

.40 

.40 

.36 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

.56 

.40 

.62 

.78 

.66 

.54 

.72 

.46 

.52 

.60 

.62 

.78 

.78 

.74 

.66 

.58 

.74 

.74 

.74 

.64 

.56 

.76 

.78 

.74 

.72 

.40 

.32 

.44 

.44 

.36 

.36 

.48 

.44 

.32 

.40 

.52 

.44 

.44 

.52 

.52 

.36 

.52 

.52 

.52 

.56 

.40 

.48 

.44 

.52 

.40 
      

ความเช่ือม่ัน  เทากับ  .9294 
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ตาราง 9  แสดงคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามวัดความรับผิดชอบ 
 

ขอ t ขอ t 
    

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

5.458 
4.295 
2.385 
3.226 
6.528 
3.457 
3.817 
3.843 
2.449 
2.835 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

3.633 
2.774 
5.858 
4.529 
3.905 
3.098 
5.013 
4.540 
3.900 
4.689 
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ภาคผนวก จ 

 
รายชื่อผูเช่ียวชาญ 
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รายนามผูเชี่ยวชาญ 
 
ผูชวยศาสตราจารย สุมานิน  รุงเรืองธรรม   อาจารยประจําภาควิชาการมัธยมศึกษา 
           คณะศึกษาศาสตร 
           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผูชวยศาสตราจารย ขจรศรี  ชาติกานนท   อาจารยหมวดภาษาไทย 
           โรงเรียนสาธิต 
           มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
           ประสานมิตร (ฝายมัธยมศึกษา) 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ  
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ  
 

ช่ือ  สกุล       นางสาวจิรัชญา  ทิขัตต ิ
วันเดือนปเกิด      21  มีนาคม  2516 
สถานที่เกิด      อําเภอปว  จังหวัดนาน 
สถานที่อยูปจจุบัน    บานเลขท่ี 179  หมู  6 ตําบลศิลาเพชร  อําเภอปว  
       จังหวัดนาน  55120 
ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน ครูผูสอน 
สถานที่ทํางานปจจุบัน    โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
       30 หมู 3 แขวงบางแค  เขตบางแค   
       กรุงเทพมหานคร  10160 
ประวตัิการศึกษา  
 พ.ศ. 2538    มัธยมศึกษาตอนปลาย 
       จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเวียงสา    
       จังหวัดนาน 
 พ.ศ. 2543    ศิลปศาสตรบณัฑิต (ภาษาไทย) 
       จากสถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 พ.ศ. 2550    การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนภาษาไทย) 
       จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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