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 แบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD กับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT.  ปริญญานิพนธ  
 กศ.ม.  (การมัธยมศึกษา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.   
 คณะกรรมการควบคุม: รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี, อาจารย ดร.ราชันย บุญธิมา 
 
 การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 
2553 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา กรุงเทพมหานคร จํานวน 70 คน ไดมาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
แลวนํากลุมที่เลือกมาสุมอยางงาย โดยวิธีการจับฉลากเพื่อกําหนดเปนกลุมทดลองที่ 1 จํานวน 35 คน 
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และกลุมทดลองที่ 2 จํานวน  35 คน ไดรบัการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT ใชเวลาในการทดลอง 16 คาบๆ ละ 50 นาที โดยใชแบบ
แผนการทดลองประยุกตตามแบบแผนการวิจัยแบบ Randomized Control Group Pretest-Posttest 
Design  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิทยาศาสตร มีคาความเชือ่ม่ัน 
.82  และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร มีความเชื่อม่ัน .79  การ
วิเคราะหขอมูลใชวิธีการทางสถิต ิt – test แบบ Dependent Samples และ t – test แบบ Independent 
Samples ในรปู Difference Score 
  
 ผลการวิเคราะห พบวา 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร ของนกัเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนคิ STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT กอนเรียนและหลังเรียน 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนคิ STAD กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  ของนกัเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนคิ LT กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 
  4. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรยีนทีไ่ดรับการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT  กอนเรียน
และหลังเรียน ไมแตกตางกนัทางสถิต ิ
  5.  ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD กอนเรียนและหลงัเรยีนแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .01 



  6. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนคิ LT กอนเรียนและหลงัเรยีนแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .01 
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 The purpose of this research was to compare Science Learning Achievement and 
Ability in Solving Scientific Problems of Matthayomsuksa III Students using Student Teams  
Achievement Division and Learning Together . 
 The samples of this research were 70 children of Matthayomsuksa III of Debsirinromklao 
School, Bangkok, in the second semester of the academic year 2010. The samples of this 
research were selected by Purposive Sampling techniques and Simple Random Sampling 
techniques to use to select 35 children. The first experimental group using Student Teams 
Achievement Division teaching and 35 children in the second experimental group using 
Learning Together teaching. Both groups were conducted a researcher for 16 periods. The 
research design was carried out by nonrandomized control group pretest-posttest design. 
The data was analyzed by the t-test for dependent Samples and t-test for Independent 
Samples form the Difference Score. 
 
 The results of this indicated that: 
  1. The science learning achievement between the students taught using Student 
Teams Achievement Division and Learning Together was  significantly Different at the level of .01 
  2. The science learning achievement of students taught using Student Teams 
Achievement Division, before and after learning  was  significantly Different at the level of .01 
  3.  The science learning achievement of students taught using Learning 
Together, before and after learning  was significantly Different at the level of .01 
  4. The Ability in Solving Science Problem between the students taught using 
Student Teams Achievement Division and Learning Together was not significantly Different. 
  5.  The Ability in Solving Science Problem of students taught using Student 
Teams Achievement Division, before and after learning was significantly Different at the 
level of .01 
  6. The Ability in Solving Science Problem of  students  taught using Learning 
Together , before and after learning  was  significantly Different at the level of .01 
 



ประกาศคุณูปการ 
 
 ปริญญานิพนธฉบับน้ี สําเร็จลงไดดวยความกรุณา และการใหคําปรึกษาแนะแนวทางในการ
ทําวิจัยจาก รองศาสตราจารย ดร.ชุติมา วัฒนะคีรี ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และอาจารย 
ดร.ราชันย บญุธิมา กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ที่ใหคําปรึกษาในการศึกษาคนควาตลอดจนให
คําแนะนําในการแกไขขอบกพรองตางๆ อยางดียิ่ง และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ตรูเนตร  
อัชชสวัสดิ์  ผูชวยศาสตราจารย สนธยา ศรีบางพลี  และอาจารย ดร.สนอง  ทองปาน ที่ใหขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมอันเปนประโยชนตอการทาํปรญิญานิพนธใหมีความสมบรูณยิง่ขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ทุกทานดวยความเคารพอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย วิโรจน จุฑาภิรักษ  อาจารย นลิน ี เอ่ียมสะอาด และอาจารย 
พรชัย  กําหอม ที่ใหความกรุณาเปนผูเชีย่วชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ตลอดจน
ใหคําแนะนํา และแกไขเครื่องมือในการทําวิจัย จนสามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชใน
การวิจัยไดตามเวลาที่กําหนด 
 ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการโรงเรียน และคณาจารย ของโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
ทุกทานที่คอยใหความชวยเหลือ  และสนับสนุนใหผูวิจัยทําการศึกษาคนควาจนสาํเร็จ 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม คุณนา และสมาชิกทุกคนในครอบครวั ที่ใหการสนับสนนุ
และใหกาํลังใจในการทาํวิจัย และขอขอบคณุเพ่ือนๆ ทีใ่หคําปรึกษาและใหกําลังใจดวยดีมาโดยตลอด 
 
 คุณคาและประโยชนใดๆ ที่พึงมีจากปรญิญานิพนธฉบบัน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนเคร่ืองบชูาพระคุณ
บิดา มารดา  ครู - อาจารย  ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน 
 
 
                               วิชชุตา  อวนศรีเมือง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง  
 การศึกษาเปนรากฐานของสงัคมที่มีบทบาทสําคญัตอการพัฒนาทรัพยากรมนษุยใหมีความรู 
และความสามารถ ที่ตอบสนองไดทันตอการเปลี่ยนแปลงในยคุโลกาภิวัตน การศกึษาจึงเปนเครื่องมือ
ที่เปนกลไกในการขับเคลื่อนมนุษยใหมีการพัฒนาความคิด ความสามารถ วิเคราะหปญหา ตัดสินใจ
และแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม ถือเปนการพัฒนาศกัยภาพและขดีความสามารถดานตางๆ 
ในการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืน และประกอบอาชีพไดอยางมีความสุข ในสังคม รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมตลอดจนเปนกําลงัสําคัญในการพฒันาประเทศใหเจริญกาวหนา ปจจุบันการปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศไทย เปนความพยายามปรับคุณภาพการศึกษาของคนไทยไปสูสภาพที่พึงประสงคของสังคมโลก 
ซึ่งการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 หมายความวา กระบวนการเรียนรู
เพ่ือความเจรญิงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสาน
ทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิทยาการ การสรางองคความรูอันเกดิจาก
การจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู และปจจัยเกือ้หนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2542: 2) 
 ปจจุบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชวยใหมนุษยเขาใจธรรมชาต ิทําใหมนุษยพัฒนาความคิด
และนําความรูทางวิทยาศาสตรไปใชผลติเครื่องมือเครื่องใชที่เปนฐานในการดํารงชีวิต ทําใหวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยมีีบทบาทที่สาํคัญยิ่งในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม และไดถกูบรรจุใหมีการเรยีนการสอน
ตั้งแตระดับประถมจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมุงเนนใหผูเรียนไดรับการศึกษาอยางเพียงพอที่นํา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชอยางมีคุณภาพ สามารถวินิจฉัยและแกปญหาที่เกิดขึ้นทั้ง ในดานอาชีพ 
การดํารงชีวิต สุขภาพอนามัย ตลอดจนสามารถใชทรัพยากรธรรมชาติ และปกปองสภาพแวดลอมได
อยางมีประสิทธิภาพ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี.  2544: 1) 
 การเรียนรูวิทยาศาสตรเปนกระบวนการที่ตองคนควาหาความรูเพ่ือนําไปใชในการแกปญหา
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การคนหาความรูนํามาสรางเทคโนโลยี มาเชื่อมโยงการพัฒนาการเรียน
การสอนวทิยาศาสตร ไดแก การจัดการดานกระบวนการเรียนรูทางดานความรู ทักษะกระบวนการคิด  
การจัดการ  จิตวิทยาศาสตร  ทักษะการสื่อสาร  การพัฒนาทางเทคโนโลยี  ใชทรัพยากรอยางอนุรักษ
และอยางคุมคา  จัดสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการพัฒนาดานตางๆ  สรางสรรคทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมใหสิ่งแวดลอมมีความสมดุลที่เหมาะสมไดตามธรรมชาติจัดไดวาเปนการพัฒนาการเรียน
การสอนวิทยาศาสตรอยางยั่งยืน  (สมจิต สวธนไพบลูย และคณะ.  2545:  1) 
  สภาพการเรียนการสอนระดบัมัธยมศึกษาปจจุบัน ครูพบวาผูเรียนมีพฤติกรรมที่มีผลรบกวน
ตอการเรียน มีความเอาใจใสในการเรียนนอย ไมทํางานตามที่ครูมอบหมาย ไมถามคําถามหรือเม่ือ
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ถามแลวก็ไมสนใจฟงคําตอบ และไมตอบคําถามเมื่อครูถาม มีการแสดงความคิดเห็นนอย มีความ
กระตือรือรนในการทํากิจกรรมนอย และบางครั้งก็หนีเรียน ซึ่งพฤตกิรรมดังกลาวเปนปญหารบกวน
การเรียนการสอนในชั้นเรียน และสภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียน นั่นก็คือ ในดานตวัผูเรียน ทาํให
ผูเรียนไมสามารถเขาใจเนื้อหาของบทเรียนที่ครูอธิบายไดชัดเจน ตดิตามบทเรียนไมทัน เกิดความ
เบื่อหนายในการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และยังเกิดปญหาตามมาอีกประการหนึ่งคือ การจัด 
การศึกษาไมเปนไปตามวตัถุประสงคทีว่างไว (วิชัย วงษใหญ.  2526: 13) ดังนั้น การจัดการเรียน
การสอนใหนักเรียนศึกษาหาความรูเฉพาะในตําราเรียนเพียงอยางเดียว ไมเพียงพอตอการนําไปใช
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2528: 149) การนําเอาศักยภาพที่มีอยูในตวับุคคล และพัฒนาศักยภาพให
เต็มขีดความสามารถ จึงเปนสิ่งจําเปน การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีนั้นสิ่งที่สําคญัคือ การสอนใหผูเรียนไดรูจักการคิดวิเคราะหเกี่ยวกบัปญหาที่พบ และ
สามารถคิดสังเคราะหรวมถงึคิดสรางสรรคสิ่งตางๆ ที่นํามาใชประโยชนในชวีิตจริงไดดวย 
 กระบวนการเรียนการสอน เปนปจจัยสําคัญที่ชวยพฒันาดานสติปญญา และความคิดของ
นักเรียน ฉะนั้นการเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมหรือการเลือกประสบการณตางๆ ที่ดีใหกับนักเรียนเนนให
ผูเรยีนไดฝกคดิและแกปญหาดวยตนเอง หรือใหนักเรียนไดเสาะแสวงหา คนหา และสรุปสรางองค
ความรูดวยตนเองก็จะสามารถพัฒนาสตปิญญาและความคิดของนักเรียนไดเปนอยางดี (พรทิพย อุดร.  
2550: 1) การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ จึงเปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการจัดสภาพ 
แวดลอมทางการเรียนใหแกผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มี
ความรูความสามารถแตกตางกัน โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรู และในความสาํเร็จ
ของกลุม คนที่เรียนเกงชวยคนที่ออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง
เทานั้น แตตองรวมรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุมความสาํเร็จของแตละบุคคล
คือความสําเรจ็ของกลุม การเรียนรูแบบรวมมือสามารถนํามาใชกับการเรียนทุกวชิา และทุกระดับชั้น 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนในดานการแกปญหา (วิมลรัตน สุนทรโรจน. 2545: 
51) ดังน้ันการจัดการเรียนรูโดยการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD (Student Teams  Achievement  
Division) ซึ่งมีการจัดกลุมนักเรียนตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมละ 4 - 5 คน ประกอบดวยเปน
นักเรียนทีเ่รียนเกง - ปานกลาง - ออน  โดยครสูอนเนื้อหาบทเรียนใหมใหกับนักเรยีน และใหนักเรียน
ชวยกันศึกษา และทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมายรวมกันจนสําเร็จ มีการทดสอบรายบุคคลและมกีาร
คํานวณหาคะแนนเฉลี่ยของแตละกลุม เพ่ือดูความกาวหนาของนักเรียน และการจัดการเรียนรูโดย
การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT (Learning Together : LT) โดยมีการจัดกลุมนักเรียนตาม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบงหนาที่ของผูเรียนแตละคนในกลุมโดยคนที ่ 1 อานคําสั่งหรือขั้นตอนใน
การดําเนินงาน คนที ่ 2 ฟงขั้นตอนและจดบันทึก คนที่ 3 อานคําถามและหาคาํตอบ และคนที่ 4 
ตรวจคําตอบ ขั้นตอไปคือ แตละกลุมสงกระดาษคําตอบเพียงแผนเดียวที่เปนผลงานที่ทุกคนในกลุม
ยอมรับซึง่ทุกคนในกลุมไดคะแนนเทากนั การจัดการเรียนการสอนทั้งรูปแบบน้ี ชวยกระตุนใหผูเรียน
เกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุม มีปฏิสัมพันธกนั มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกัน ตลอดจนการชวยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนั้นแลวยังเปนการสอนที่เนนผูเรียน
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เปนสําคัญและยังชวยสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ ทั้งดานผลสัมฤทธิท์างการเรียน และ
กระบวนการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตรไดเต็มศักยภาพอีกดวย 
 สวนในดานการคิดแกปญหานั้น การคิดเปนความสามารถที่พัฒนาได โดยการฝกฝนการคิด
จากระดับงายจนถึงระดับทีซ่ับซอนมากขึน้ไดแก ฝกทกัษะการคิด ลักษณะการคิดและกระบวนการคิด
ตามลําดับ โดยการจัดทํากิจกรรมการเรียนการสอนตามระดับ วุฒิภาวะของแตละบุคคลโดยใหนักเรียน
คิดเปน ใหนักเรียนตระหนักในปญหาและคิดหาทางแกปญหา โดยใชขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด
มาผสมผสานจนเกิดความคิดที่เลือกตัดสินใจ หรือปฏิบัตใิหเกิดความพึงพอใจแลวสามารถแกปญหา
นั้นได (กระทรวงศึกษาธิการ.  2542: 33 - 34) ความสามารถในการคิดแกปญหานักเรียนสามารถพัฒนา
ไดจากหลายแนวทาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวธิีสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักเรียน
ไดมีประสบการณในการคิดแกปญหาอยางมีหลักการและใหเหตผุลการเรียนการสอนทีนั่กเรียนสามารถ
คนพบองคความรูดวยตนเอง (กาญจนา ฉัตรศรสีกุล.  2544: 57) 
  จากปญหาดังกลาว ผูศึกษาคนควา จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียน โดยการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT เปนการ
เรียนรูในกระบวนการกลุมแบบรวมมือที่ประสบความสําเรจ็เปนทีม เพ่ือใชเปนแนวทางในการหารูปแบบ
การสอนทีเ่หมาะสมกบัผูเรียน และเนื้อหาในบทเรยีน ตลอดจนการพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน และ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของผูเรียนใหมีศักยภาพมากขึ้นดวย 
  
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบรมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กอนเรียนและหลังเรียน 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT กอนเรียนและหลังเรียน 
 4. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนคิ LT 
 5. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 3 ทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กอนเรียนและหลังเรียน 
 6. เพ่ือเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 3 ทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT กอนเรียนและหลังเรียน 
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ความสําคญัของการวิจัย 
 ในการวิจัยครัง้นี้มีความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการวิจัยครั้งนี้ทําใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
  2. ครูผูสอนไดแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเกิดการเรียนรู
เกี่ยวกับผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD และการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
  3. นักเรียนสามารถตระหนักถึงความเขาใจตอตนเองและผูอ่ืน มีความคดิอยูบนพืน้ฐาน
ความเขาใจผูอ่ืน และควบคมุอารมณไดเม่ือเผชิญกับอุปสรรคและปญหาตางๆ ตลอดจนสามารถดําเนิน
ชีวติอยูรวมกบัผูอ่ืนในสังคมได 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร
รมเกลา เขตลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2553 ที่เรียนวชิาวทิยาศาสตร
(เพ่ิมเติม) จํานวน 4 หองเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 215 คน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียน 
เทพศิรินทรรมเกลา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที ่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 2 
หองเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 70 คน ซึ่งไดมาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยใชหองเรียนเปนหนวยเลือก แลวนํากลุมที่เลือกมาสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)
โดยวิธีการจับฉลากเพื่อกําหนดเปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 คือ 
  กลุมทดลองที่ 1 จํานวน 35 คน ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
  กลุมทดลองที่ 2 จํานวน 35 คน ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ LT 
 เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
  เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (เพ่ิมเติม) ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สาระที่ 5: งานและพลังงาน หนวยการเรียนรูที ่1 เรื่อง งานและพลังงาน โดยมี
หัวขอดังตอไปน้ี 
   1. งาน 
   2.  กําลัง 
   3.  พลังงานจลน 
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   4.  พลังงานศักย 
   5.  กฎการอนุรักษพลังงาน 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
  ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจัย ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ใช
เวลาทดลองกลุมละ 8 สัปดาหๆ ละ 2 คาบๆ ละ 50 นาที รวมทั้งหมด จํานวน 16 คาบ โดยผูวิจัย
เปนผูดําเนินการสอนทั้งสองกลุม 
 ตัวแปรที่ศึกษา  
  1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 
   1.1 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
   1.2 การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
  2. ตัวแปรตาม ไดแก 
   2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
   2.2 ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
  1. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  หมายถึง การจัดการเรียนรู
แบบรวมมือที่เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติสิ่งตางๆ ดวยตนเอง โดยแบงผูเรียนออกเปนกลุมยอยๆ 
คละความสามารถ 4 - 5 คน เกง – ปานกลาง – ออน ซึ่งวัดจากคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียน  
สมาชิกในกลุมจะศึกษาบทเรียนรวมกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ปรึกษาหารือ ทําความเขาใจกันภายในกลุม เพ่ือใหสมาชิกในกลุมเกิดการเรียนรูและเขาใจเนื้อหาใน
บทเรียนมากที่สุด อันเปนเปาหมายของกลุม  จากนั้นทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล  คะแนนที่ไดจาก 
สมาชิกแตละคนในกลุมนํามาเฉลี่ยเปนคะแนนกลุม มีการประกาศคะแนนของกลุม โดยครูกลาวคําชมเชย
และใหรางวลักับกลุมที่ทําคะแนนตามเกณฑที่กําหนด 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือตามรูปแบบ STAD ตามแนวคิดของ สลาวิน 
(Slavin) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
    1. ข้ันนําเสนอบทเรียน 
     1.1 ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู และนําเขาสูบทเรียนดวยวิธีที่เหมาะสม
กับเนื้อหา เชน การใชสื่อการเรียนการสอนประเภทตางๆ การบรรยายและการอภปิราย 
     1.2 ครูอธิบายวิธีการเรียนรูแบบรวมมือกันเพื่อผลสําเร็จของตนเองและทีม  
    2. ข้ันทํางานรวมกันเปนทีม 
     2.1 การพิจารณาทีมในชั้นเรียน โดยใชขอมูลในการแบงทีมไดจากคะแนน
การทดสอบกอนเรียนหรือคะแนนจากผลการเรียนเดิม หรือขึ้นอยูกับวิจารณญาณของครู 
     2.2 การจัดนักเรียนเขาทีม ในแตละทีมควรประกอบดวยสมาชิก 4 - 5 คน 
เปนนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรยีนสูง - ปานกลาง - ออน คละเพศ คละความสามารถ 
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     2.3 การทํางานรวมกันในทีม นักเรียนในทีมจะตองชวยเหลือกัน โดยนักเรียน
ที่เกงกวาชวยนักเรียนที่ออนกวาในการทาํแบบฝกหัด และทําความเขาใจเนื้อหาในบทเรียนตลอดจน
การทํากิจกรรมรวมกันในทมี และมีการแลกเปลีย่นความคิดเห็นกันภายในทีม หากในกลุมไมเขาใจ
ใหปรึกษาคร ู
    3. ข้ันการทดสอบยอย 
     เม่ือเรียนจบเนื้อหาในบทเรยีนแตละเรื่อง นักเรยีนจะไดรับการทดสอบเปน
รายบุคคล และจะไมมีการชวยเหลือกัน ในการทดสอบควรปฏบิัต ิดังนี้ 
     3.1 ใหเวลานักเรยีนในการทําขอสอบอยางเพียงพอ 
     3.2 ไมเปดโอกาสใหนักเรียนปรกึษากัน ขณะทําการทดสอบ  
     3.3 ตรวจทานและแกไขขอบกพรอง 
    4. ข้ันการพัฒนาการตนเอง 
     4.1 ตรวจขอสอบโดยนักเรียนแลกเปลีย่นกระดาษคําตอบกนัตรวจ 
     4.2 คะแนนรายบุคคล นักเรียนจะทําคะแนนใหกับทีมของเขาบนพื้นฐานของ
ระดับคะแนนสอบสวนทีเ่กนิกวาฐานคะแนน ดังนี้  
      เกณฑการคิดคะแนน  
 

คะแนนจากการทดสอบ (Quiz Scores) คะแนนพัฒนาการ (Improvement Points) 

ต่ํากวาคะแนนฐาน 10 คะแนนขึ้นไป   0 
ต่ํากวาคะแนนฐาน 1 - 10  คะแนน 10 
เทากับหรือมากกวาคะแนนฐาน 1 - 10  คะแนน 20 
มากกวาคะแนนฐาน 10 คะแนนขึ้น 30 
เทากับคะแนนเต็มของคะแนนทดสอบยอย 30 
      
     4.3 คะแนนของทมี นําคะแนนการพัฒนาของนักเรยีนแตละคนมาเฉลี่ยเปน
คะแนนของทมี ใหนําคะแนนพัฒนาการของสมาชิกแตละคนในทีมมารวมกันแลวหารดวยจํานวนสมาชิก
ในทีมน้ัน ปดเศษทศนยิมทิ้งไป คะแนนของทีมจึงขึ้นอยูกับคะแนนความกาวหนาของนักเรยีนแตละคน
แทนที่จะเปนคะแนนดิบที่ไดจากการทดสอบยอย 
    5. ข้ันไดรับการยกยอง 
     5.1 ประกาศผลคะแนนของแตละทีม  
     5.2 พิจารณาระดับของทีม เกณฑการตัดสินวากลุมที่ควรไดรับการยกยอง
หรือยอมรับอาจจําแนก ดังนี้ 
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      เกณฑการประเมิน 
 

เกณฑการประเมิน (คาเฉลีย่ของคะแนนพัฒนาการของกลุม) ความสําเร็จของกลุม 

15 – 19 คะแนน ดี 
20 – 24 คะแนน ดีมาก 
25 คะแนนขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
     
     5.3 รวมกันสรุปวาทีมใดควรไดรับการยอมรับและยกยอง 
     5.4 ใหรางวัลทีมทีไ่ดรับการยกยอง เชนการปรบมือ กลาวคาํชมเชย หรือ
ติดประกาศไวหนาชั้นเรียน 
  2. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT หมายถึง  การจัดการเรียนรูที่
ใหนักเรียนทํางานเปนกลุม โดยสมาชิกแตละคนในกลุมจะมีหนาที่อยางชัดเจน คือ สมาชิกคนที่ 1 : 
ศึกษาคําสั่ง หรือขั้นตอนในการดําเนินงาน สมาชิกคนที่ 2 : บันทึกขั้นตอนหรือรายละเอียดขอมูล
สมาชิกคนที่ 3 : หาคําตอบ และสมาชิกคนที่ 4 : ตรวจคําตอบ ดังน้ันในการทํางานสมาชิกทุกคน
จะตองรบัผิดชอบหนาที่ของตนเอง สมาชกิแตละคนจะตองมีความเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง และ
สามารถอธิบายใหสมาชิกในกลุมเขาใจได ทุกคนมีการแลกเปลีย่นความคิดเห็น ชวยเหลือพ่ึงพากัน 
เพ่ือการดําเนินงานอยางเปนระบบ ผลงานกลุมที่ไดมาตองไดรับการยอมรับจากสมาชิกทุกคน 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือตามรูปแบบ LT ตามแนวคิดของ Johnson 
and Johnson มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
    1. ข้ันเตรียม 
     1.1 การเตรียมความพรอมของนักเรียน โดยทบทวนความรูเดิม 
     1.2 ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู วิธีการจัดการเรียนรู และการวัดผล
ประเมินผล 
     1.3 ครูอธิบายวิธีการเรียนรูแบบรวมมือกันเพื่อประสบผลสําเร็จของตนเอง
และกลุม 
     1.4 การแบงกลุมคละความสามารถ ในแตละกลุมควรประกอบดวยสมาชิก
4 คน ดังนั้น นักเรียนจะมีกี่กลุมน้ันใหใช 4 หารจํานวนนักเรียนทั้งหมด แตถาหารดวย 4 ไมลงตัวก็
ตองมีบางกลุมที่มีสมาชิก 5 คน ในแตละกลุมจึงประกอบดวยสมาชิก 4 - 5 คน เปนนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนสูง - ปานกลาง – ออน 
    2. ข้ันจัดการเรียนรู  
     2.1 ครูนําเขาสูบทเรียนดวยวิธีทีเ่หมาะสมกับเนื้อหา 
     2.2 ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน มอบหมายใบความรู ใบงาน ใบกิจรรม  
ใหนักเรียนแตละกลุม โดยครูจะยกตัวอยางแลวใหนักเรยีนฝกปฏิบตั ิ
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    3. ข้ันทํากิจกรรมกลุม  
     3.1 แบงหนาที่ของสมาชิกในกลุม ดังนี้ 
      สมาชิกคนที ่1 : ศึกษาคําสัง่หรือขั้นตอนในการดําเนินงาน 
      สมาชิกคนที ่2 : บันทึกขั้นตอนหรือรายละเอียดขอมูล 
      สมาชิกคนที่ 3 : หาคําตอบ 
      สมาชิกคนที่ 4 : ตรวจคําตอบ 
     หมายเหตุกรณีมีสมาชิกเกิน 4 คน สมาชิกในกลุมอาจมีหนาที่ซ้ํากันได 
ขึ้นอยูกับการพิจาณาของกลุม 
     3.2 เม่ือทําโจทยแตละขอเสรจ็ใหสมาชิกในกลุมหมุนเวียนเปลี่ยนหนาที่กัน
ในการทําโจทยขอถัดไป 
     3.3 นักเรียนปฏิบตัิตามใบงาน ใบกิจกรรม ทีไ่ดรับมอบหมายตามบทบาท
หนาที่ของตนเอง 
    4. ข้ันทดสอบและตรวจสอบผลงาน 
     4.1 เม่ือเรียนจบเน้ือหา นักเรียนไดรับการทดสอบเปนกลุม นักเรียนแตละคน
มีรับผิดชอบตามบทบาทหนาที่ของตนเอง 
     4.2 สรุปคําตอบทีถู่กตองและเปนที่ยอมรับของสมาชิกในกลุม 
     4.3 แตละกลุมสงกระดาษคําตอบเพียงแผนเดียว หรือสงงาน 1 ชิ้น ซึ่ง
เปนผลงานทีทุ่กคนในกลุมยอมรับ 
     4.4 ตรวจแบบทดสอบโดยนักเรียนแลกเปลี่ยนกระดาษคําตอบกันตรวจ 
     4.5 คะแนนกลุมทีไ่ด เปนคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุมเทากัน  
    5. ข้ันสรุปบทเรยีนและประเมินผลการทํางานกลุม  
     5.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน ครูควรอธิบายเพิ่มเติม อภิปราย
และแกไขขอบกพรองของแตละกลุม 
     5.2 ประกาศคะแนนกลุม 
     5.3 รวมกันสรุปวากลุมใดควรไดรับการยอมรับและยกยอง  
     5.4 ใหรางวลักลุมที่ไดรับการยกยอง เชน การปรบมือ กลาวคําชมเชย หรือ
ติดประกาศไวหนาชั้นเรียน 
  3. ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร หมายถึง ความสามารถในการจัดการเรียนรู 
และเขาใจในเนื้อหาสาระ ทักษะ/กระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถ
ของผูเรียน ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจะศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน โดยใช
คะแนนจากแบบทดสอบแบบเลือกตอบที่ผูวิจัยสรางขึน้ ตามเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู สาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 โดยวัดพฤติกรรมเปน 4 ดาน คือ 
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   3.1 ดานความรู – ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกเรื่องราว กระบวนการ
ที่ไดรับรูมา เกี่ยวกับขอเทจ็จริง หลักการ และทฤษฎทีางวิทยาศาสตร 
   3.2 ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย การแปลความหมาย
และจําแนกขอมูลเม่ืออยูในสถานการณใหม 
   3.3 ดานการนําไปใช หมายถึง ความสามารถในการนําความรู ทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร ไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางจากเดิม หรือนําไปประยุกตใชในชวีิตประจําวัน 
   3.4 ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรโดยผานการปฏิบัติ และฝกฝนความคิดอยางมีระบบ ทักษะ 
กระบวนการ  ไดแก  ทักษะการสังเกต  ทักษะการวัด  ทักษะการคํานวณ หรือการใชตัวเลข ทกัษะ 
การจําแนกประเภท ทกัษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล ทักษะการลงความเห็นขอมูล ทักษะ
การพยากรณ ทักษะการตั้งสมมตฐิาน ทักษะการทดลอง  และทักษะการตีความหมายขอมูล และสรุปขอมูล 
  4. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถ
ในการแกปญหาเปนความสามารถเฉพาะตัวของแตละบคุคลที่นําเอาความรู หรือประสบการณเดิมมาใช
แกปญหาใหม โดยพิจารณาขั้นตอนการแกปญหาอยางเปนกระบวนการ ซึ่งวัดไดจากแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดแกปญหาที่ผูวจัิยสรางขึ้นโดยอาศัยวธิีการทางวิทยาศาสตร 4 ขั้น ดังนี้ 
   4.1 ขั้นระบุปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุปญหาทีเ่กี่ยวของกบัสถานการณ
กําหนดใหมากที่สุดภายในขอบเขตขอเทจ็จริงที่กําหนดให 
   4.2 ขั้นวิเคราะหปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบสุาเหตุที่เปนไปไดที่ทํา
ใหเกิดปญหา โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงที่กําหนดให 
   4.3 ขั้นกําหนดวิธกีารเพื่อแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการวางแผนหรือ
เสนอแนวทางในการคิดแกปญหาที่ตรงกับสาเหตุของปญหา หรือเสนอขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือนําไปสูการคิด
แกปญหาที่ระบุไวอยางสมเหตุสมผล 
   4.4 ขั้นตรวจสอบผลลัพธ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายไดวาผลที่เกิดขึ้น
จากการกําหนดวิธีคิดแกปญหานั้น สอดคลองกับปญหาที่ระบุไวหรอืไม หรือผลทีไ่ดจะเปนอยางไร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
                     

 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ LT มี
ความแตกตางกัน 
 2. นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD มีผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
วิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 
 3. นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 
 4. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค LT  มีความแตกตางกัน 
 5. นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD มีความสามารถใน
การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 
 6. นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT มีความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 

 
 
 

1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
วิทยาศาสตร 

2. ความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร 

1. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD 

2. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช 
เทคนิค LT 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของ ดังหัวขอตอไปน้ี 
  1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ 
   1.1 ความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือ  
   1.2 ทฤษฎี หลักการ แนวคดิ การเรียนรูแบบรวมมือ 
   1.3 วัตถุประสงคของการเรียนรูแบบรวมมือ 
   1.4 ลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
   1.5 บทบาทหนาที่ของครูและบทบาทของนักเรียนในการเรียนรูแบบรวมมือ 
  2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
   2.1 ความหมายและรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
   2.2 องคประกอบพื้นฐานของการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
   2.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD 
  3. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจดัการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
   3.1 ความหมายและรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
   3.2 องคประกอบพื้นฐานของการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
   3.3 ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ LT 
  4. เอกสารที่เกี่ยวของกับผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
   4.1 ความหมายของวิทยาศาสตร 
   4.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
   4.3 ความหมายของผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
   4.4 การวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
  5. เอกสารที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
   5.1 ความหมายของความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
   5.2 กระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
   5.3 การจัดการเรียนรูกับการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   6.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
   6.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
   6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร 
   6.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
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1. เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
 1.1 ความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือ  
  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนการจัดการเรียนรูที่เนนให
ผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน มีปฏิสัมพันธกันในกลุม โดยสมาชิกทุกคนในกลุมจะเกิดการเรียนรู
รวมกัน มีการถายทอดความรูระหวางสมาชิกในกลุม และมีเปาหมายคือความสําเรจ็ของกลุม   
  อาทซท และนิวแมน (Artzt; & Newman. 1990: 448 - 449) ไดกลาวถึงการเรียนแบบ
รวมมือกันวาเปนแนวทางการเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ ซึ่งสมาชิกในกลุมทุกคนตองระลึกเสมอวา
พวกเขามีความสําคัญที่จะชวยใหกลุมประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ดังนั้นสมาชิกในกลุมตองชวยเหลือ
กันในการแกปญหาการเรียนรูรวมกัน ครูผูสอนมีหนาที่คอยใหความชวยเหลือ ชีแ้นะแหลงขอมูลและ
จัดหาสื่ออุปกรณใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเรียนรูอยางเต็มที ่
  สลาวิน (Slavin. 1990: 5) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ หมายถึง วิธีการเรียนที่ผูเรียน
แสดงความคดิเห็นรวมกันในการเรียน และมีความรบัผิดชอบตอตนเอง และตอความสําเร็จของกลุม 
ใหความรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เพ่ือไปสูเปาหมายของกลุม และความสําเร็จของกลุม 
สัมฤทธิ์ผลของกลุมขึ้นอยูกับความสามารถของสมาชิกทุกคนในกลุมที่เกิดจากการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ผูเรียนแตละคนตองมีความรับผิดชอบเปนรายบุคคล เพราะมีความหมายตอความสําเร็จของกลุมมาก 
  จอหนสัน และ จอหนสัน (Johnson; & Johnson. 1994: 5) กลาววา การสอนโดยวิธี 
การเรียนแบบรวมมือ เปนการสอนที่จัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียนเปนกลุมเล็ก กลุมละประมาณ 
3 – 5 คน โดยที่สมาชิกในกลุมมีความแตกตางกันทางดานเพศ เชื้อชาติ ความสามารถทางการเรียน ฯลฯ 
ผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน รับผิดชอบการทํางานของสมาชิกแตละคน
ในกลุมรวมกนั 
  วัฒนาพร ระงับทุกข (2542: 174 - 175) การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการจัดการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มี
ความรู ความสามารถแตกตางกัน โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริง ในการเรียนรูและในความสําเร็จ
ของกลุม โดยการแลกเปลีย่นความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งเปนกําลังใจใหกันและกัน 
คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่ออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเอง
เทานั้น หากแตจะตองรวมรบัผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของแตละ
บุคคลคือความสําเร็จของกลุม 
  พิมพพันธ เดชะคุปต (2544: 6) กลาววา การเรียนแบบรวมมือ หมายถงึ วธิีสอนแบบหนึ่ง 
โดยกําหนดใหนักเรียนที่มีความสามารถตางกันทํางานพรอมกันเปนกลุมขนาดเล็กโดยทุกคนมีความ
รับผิดชอบงานของตนเอง และงานสวนรวมรวมกันมีปฏิสัมพันธกันและกันมีทักษะการทํางานกลุม เพ่ือให
งานบรรลุเปาหมาย สงผลใหเกิดความพอใจอันเปนลักษณะเฉพาะของกลุมรวมมือ 
  ทิศนา แขมมณี (2545: 105) ไดสรุปลักษณะการเรยีนรูแบบรวมมือไววา การเรียนรู
แบบรวมมือทุกรูปแบบตางก็มีกระบวนการเรียนรูที่ตองพ่ึงพาและเกื้อกูลกัน สมาชิกกลุมมีการปรึกษา 
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หารือ และปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด สมาชิกทุกคนมีบทบาทหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ และสามารถ
ตรวจสอบได สมาชิกกลุมตองใชทักษะการทํางานกลุม และการสมัพันธระหวางบุคคลในการทํางาน
หรือการเรียนรูรวมกัน 
  วิมลรัตน สุนทรโรจน (2545: 51) ไดกลาววา การจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเปนวิธ ี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกผูเรียนไดเรียนรูรวมกัน
เปนกลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกนั โดยที่แตละคนมี
สวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรู และในความสําเร็จของกลุม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 
การแบงปนทรพัยากรการเรียนรู รวมทั้งเปนกําลังใจแกกัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลอืคนที่เรียนออนกวา 
สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเทานั้น หากแตจะตองรวมรับผิดชอบตอการ
เรียนรูของเพือ่นสมาชิกทุกคนในกลุม ความสาํเร็จของแตละบุคคลคอืความสําเร็จของกลุม 
  สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2545: 134) ไดกลาววา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
หมายถึง กระบวนการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนไดรวมมือและชวยเหลือกนัในการเรียนรูโดยแบงกลุมผูเรียน
ที่มีความสามารถตางกันออกเปนกลุมเล็กๆ ซึ่งเปนลักษณะการรวมกลุมอยางมีโครงสรางที่ชัดเจน มีการ
ทํางานรวมกนั มีการแลกเปลีย่นความคิดเห็น มีการชวยเหลือพ่ึงพาอาศยัซ่ึงกันและกัน มีความรับผิดชอบ
รวมกันทั้งในสวนตัวและสวนรวม เพ่ือใหตนเองและสมาชิกทุกคนนกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว 
 ดังน้ัน จึงสรุปวาการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นรวมกัน มีปฏิสัมพันธ
กันในกลุม โดยสมาชิกทุกคนในกลุมจะเกิดการเรียนรูรวมกัน มีการถายทอดความรูแสดงความคิดเห็น
ระหวางสมาชกิในกลุม สมาชิกทุกคนจึงมีบทบาทในกลุมอยางเทาเทียมกัน และมีเปาหมายคือความสําเร็จ
ของกลุม   
  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือน้ีมีหลักการที่ครูควรคํานึงถึงอยู 3 ประการ คือ 
   1. รางวัลหรือเปาหมายของกลุม ซึ่งครูจะตองตั้งรางวัลไวเพ่ือกระตุนใหนักเรียน
มีความพยายามในการเรียนรูมากขึ้น และพยายามปรับพฤติกรรมของตน เพ่ือความสําเร็จของกลุม 
รางวัลที่กําหนดอาจเปนสิ่งของ ประกาศนียบัตร คําชมเชย ฯลฯ โดยที่แตละกลุมจะไดรับเม่ือกลุมทํา
คะแนนไดถึงเกณฑทตีั้งไว ภายในเวลาที่กาํหนดและครคูวรชี้แจงใหนักเรียนทราบวากลุมไมควรแขงขันกัน 
เพ่ือตองการรางวัลเพียงอยางเดียว 
   2. ความรบัผิดชอบรายบคุคล สมาชิกทกุคนในกลุมตองมีความรับผิดชอบในการเรียน 
และพยายามทาํความเขาใจในบทเรยีน สมาชิกทกุคนตองชวยกันอธบิายใหสมาชกิในกลุมเขาใจ เน่ืองจาก
ครูจะทําการวดัความกาวหนาของกลุม ซึ่งจะวัดจากความสามารถของแตละบุคคลในกลุม แลวนําคะแนน
จากการทดสอบรายบุคคลไปเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม ดังน้ัน จึงนับไดวาความสําเร็จหรือความกาวหนา
ของกลุม จะขึ้นกับความสามารถของแตละบุคคลเปนสําคัญ 
   3. โอกาสในการประสบความสาํเร็จทีเ่ทาเทยีมกัน หมายถงึ สมาชิกทกุคนในกลุม
มีโอกาสที่จะทําใหดีทีสุด และประสบผลสําเร็จในการเรียนเทาเทียมกัน การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน
ของสมาชิกทุกคนในกลุมจึงเปนสิ่งที่มีคา (เกษรา เฉยงาม.  2546: 27 – 28) 
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 1.2 ทฤษฎี หลักการ แนวคิด การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
  การสอนแบบรวมมือ มีหลายรูปแบบ ใชไดในหลายเน้ือหาวิชา เชน คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะทางภาษา เปนตน โดยสรุปรูปแบบของการเรียนแบบรวมมือ
ไว 3 รูปแบบ ดังนี้ 
   1. รูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือตามแนวคิดของ จอหนสัน และ จอหนสัน 
   2. รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบรวมมือตามแนวคิดของ สลาวิน 
   3. รูปแบบการจดัการเรียนรูแบบรวมมือตามแนวคิดของ ชโลโม ชาเรน 
 

   การจัดการเรียนรูแบบรวมมือตามแนวคิดของ Johnson & Johnson 
    การจัดการเรียนรูแบบรวมมือตามแนวคิดของ Johnson & Johnson (วรรณทิพา 
รอดแรงคา.  2542: 2; อางอิงจาก Johnson, D.W; & Johnson, R.T.  1987: 23 – 24) มีองคประกอบ
ที่สําคัญอยู 5 ประการ ถาขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งจะเปนการทํางานเปนกลุม (Group 
Work) และไมใชเปนการเรยีนแบบรวมมือ ไดแก 
     1. การมีปฏิสัมพันธดวยการเผชิญหนา (Face – to – Face – Interaction) 
เปนการจัดผูเรียนเขากลุมในลักษณะคละกนัทั้งเพศ อายุ ความสามารถ ความสนใจ หรืออ่ืนๆ เพ่ือให
ผูเรียนไดชวยเหลือสนับสนนุซ่ึงกันและกนัในการทํางานรวมกัน 
     2. ความรับผิดชอบเปนรายบคุคล (Individual Accountability) ผูเรียน
แตละคนตองรับผิดชอบรวมกันในการทํางาน เพ่ือใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยด ี จึงเปนหนาที่ของแต
ละกลุมที่ตองคอยตรวจสอบดูวาสมาชิกทุกคนไดเรียนรูหรือไม โดยมีการประเมินวาทุกคนรูเร่ืองเห็นดวย
หรือไมกับงานของกลุม อาจมีการสุมถามผูเรียนคนใดคนหนึ่งใหรายงานผลวาเปนอยางไร ซึ่งอาจมี
บางคนไมเขาใจหรือสับสน ผูเรียนคนอ่ืนๆ ในกลุมจะไดชวยกันอธิบายใหเขาใจจนสมาชิกคนใดคนหนึ่ง
ในกลุมสามารถอธิบายไดทนัทีเม่ือมีการสอบถามหรือใหรายงาน 
     3. ทักษะการรวมมือกันในสังคม (Cooperative Social Skills) ผูเรียน
ตองใชทักษะความรวมมือในการทาํงานใหมีประสทิธิภาพ ซึ่งไดแก ทักษะการสื่อความหมาย การแบงปน
การชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และรวมมือกนังานจะบรรลผุลตามความมุงหมายอยางมีประสิทธิภาพสูง
ถาทุกคนไววางใจกัน และยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน 
     4. ความเปนอิสระในทางบวก (Positive Interdependence) ผูเรียนตอง
เขาใจวาความสําเร็จของแตละคนในกลุมขึ้นอยูกับความสําเร็จของกลุม งานจะบรรลุจุดประสงคหรือไม
ขึ้นอยูกับสมาชิกทุกคนในกลุมที่จะตองชวยเหลือ พ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยที่ครูตองกําหนด
วัตถุประสงคของงานใหชัดเจน ตลอดจนกาํหนดบทบาทการทํางานของสมาชิกแตละคนในกลุมใหแนชัด 
สมาชิกคนใดมีหนาที่และความรับผิดชอบอะไรกับงานของกลุม 
     5. กระบวนการกลุม (Group Processing) ผูเรียนตองชวยกันประเมิน
ประสิทธิภาพการทํางานของกลุม และประเมินวาสมาชิกแตละคนในกลุมสามารถปรับปรุงการทํางาน
ของตนเองใหดีขึ้นไดอยางไร สมาชิกทุกคนในกลุมชวยกันแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจวางานครั้ง
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ตอไปจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม หรือควรปฏิบตัิเชนเดิมอีก หรือขั้นตอนการทํางานขั้นตอนใดที่ยัง
ขาดตกบกพรองและยังไมดี และควรมีการปรับปรุงแกไขอะไรอยางไร 
   การจัดการเรียนรูแบบรวมมือตามแนวคิดของ สลาวิน และคณะ  
    การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือตามแนวคิดของ สลาวิน และคณะ (Slavin; et al.  
1990: 2 – 12) ยึดหลักของการเรียนแบบรวมมือ 3 ประการดวยกัน คือ รางวัลและเปาหมายของกลุม 
ความรบัผิดชอบรายบคุคลและโอกาสในการประสบความสําเรจ็ที่เทาเทียมกัน ซึ่งรูปแบบการเรียนแบบ
รวมมือตามแนวคิดของ Slavin ที่เปนทีย่อมรับกันแพรหลาย มีดังตอไปน้ี 
     1. การจัดการเรียนรูแบบ STAD (Student Teams Achievement Divisions) 
เปนรูปแบบการสอนที่สามารถดัดแปลงใชไดเกือบทุกวิชาและทุกระดับชัน้ เพ่ือเปนการพัฒนาสัมฤทธิ์ผล
ของการเรียนและทักษะสังคมเปนสําคัญ 
     2. การจัดการเรียนรูแบบ TGT (Teams Games Tournament) เปนรูปแบบ
ที่ไดพัฒนาเริ่มแรกโดย David, De Vries; & Keith, Edwards (Slavin. 1990: 6) ซึ่งการเรียนแบบ
รวมมือน้ีไดพัฒนามาจากรูปแบบ Student Team Learning (STL) เพ่ือใหเหมาะสมกับลักษณะวิชา
ทั่วไป และทุกระดับการศึกษา วิธีนี้จัดกลุมเชนเดียวกบั STAD หลังจากครสูอนบทเรยีนแตละบทแลว 
ทุกกลุมจะตองเตรียมสมาชิกในกลุมใหพรอมสําหรับการแขงขันตอบคําถามที่ครูจะใหมีขึ้นในวันตอไป 
โดยมีการชวยสอน และถามกันในกลุมตามเนื้อหาในเอกสารที่ครูแจกให โดยปกติการแขงขันจะมีสัปดาห
ละครั้ง ประกอบดวยคําถามสั้นๆ เกี่ยวกับบทเรียนที่ครูสอนไปแลว และเนื้อหาในเอกสาร ใชเวลาแขงขัน
ครั้งละประมาณ 40 นาท ี ในการแขงขันครูจะจัดใหนักเรียนที่มีผลการเรียนในระดับเดียวกันแขงขนักัน 
และคนทีไดคะแนนรองลงไปแขงขันชุดละ 3 คน ตามลําดับ คะแนนที่สมาชิกในกลุมแตละคนทําได 
จะนํามารวมกันเปนคะแนนกลุม เม่ือเสร็จการแขงขันแตละครั้งครูจะออกจุลสารประจําหองประกาศชมเชย
สําหรับผูที่ทําคะแนนไดสูงสุด และกลุมที่ทําคะแนนไดมากที่สุด 
     3. การจัดการเรียนรูแบบ TAI (Team Assisted Individualization) เปน
รูปแบบที่พัฒนาโดย Slavin Leavey และ Madden (Slavin. 1990: 7) ซึ่งนํารูปแบบการเรียนของ
STAD และ TGT มาปรับเขาดวยกัน เพ่ือพัฒนาใหเหมาะสําหรับคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา
ปที ่ 3 – 6  วิธีนี้จัดกลุมเชนเดียวกับ STAD แตขั้นแรกจะมีการทดสอบความสามารถในวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนกอนจัดนักเรยีนเขากลุมคละกนั กลุมละ 4 คน นักเรยีนแตละคนจะเริ่มบทเรยีนไมเหมือนกัน 
เพราะมีระดับความสามารถตางกัน แตทาํงานรวมกันเปนทีม นักเรียนแตละคนจะไดรับการสอนเปน
รายบุคคล (Individualized Instruction) เฉพาะที่อยูในระดับความสามารถเทากัน ตามความยากงาย
ของเนื้อหาวิชาที่จะสอนแตกตางกัน จากนั้นแลวทุกคนกลับมานั่งรวมกลุมทํางานที่ไดรับมอบหมาย
ของแตละคนจะมีการชวยเหลือกัน ซึ่งนักเรียนที่เรียนล้าํหนาไปแลวจะชวยนักเรียนที่ออนในการทํางาน 
และชวยตรวจแบบฝกหัดให เม่ือจบหนวยการเรียนแตละหนวย ครูจะทดสอบนักเรียนโดยใชขอสอบ
แตกตางกัน แตละสัปดาหครูจะนับจํานวนบทเรียนที่เด็กแตละกลุมทําไดสําเร็จ หากกลุมใดทําไดมากกวา
เกณฑที่ครูกําหนดไวกลุมน้ันจะไดรับรางวลั และยังเพ่ิมคะแนนใหกับแบบฝกหัดที่ถูกทกุขอ และแบบฝกหัด
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ที่ทําเสร็จทุกขอดวยการสอนแบบนี ้ออกแบบขึ้น เพ่ือชวยเหลือนักเรียนทีมี่ปญหาดานการเรียนคณิตศาสตร 
ใหนักเรียนมีความเขาใจกระจางชัด อยางไรก็ตามกอนทีนักเรียนจะไดแกไขขอบกพรองทางคณิตศาสตร
ของตน นักเรยีนจะตองมีความเขาใจความมุงหมายของการทํางานกลุมกอน ซึ่งในจุดนีค้รูจะตองเปนผูสราง
ใหเกิดขึ้นกับตัวนักเรยีน  
     4. การจัดการเรียนรูแบบ CIRC (Cooperative Integrated Reading and 
Composition) เปนรูปแบบที่ไดพัฒนาโดย Steven (Slavin. 1990: 7) ซึ่งเปนการเรียนแบบรวมมือที่
เหมาะสมสาํหรับวชิาการอานและการเขยีน และทักษะอื่นๆ ทางภาษา ที่จะสามารถอธิบายถงึเหตุผล
การพัฒนาการ และชวยใหการอานและเขียนเรียงความมีความสมบูรณยิ่งขึ้นการเรียนแบบ CIRC นี้
เหมาะสําหรับชั้นประถมศึกษา มีจุดประสงคเชนเดียวกันกับการเรียนแบบ TAI คือ ใชความรวมมือ
ในการที่จะเรียนรู ซึ่งเปนเครื่องมือที่จะทําใหเกิดการเรียนรูได วิธนีี้จัดนักเรียนกลุมละ 4 คน โดย
แบงนักเรียนเปน 2 กลุม คือ กลุมเกงและกลุมออน แลวจับคูกัน ครูจะแยกนักเรียนทีละกลุมขณะที่
ครูสอนกลุมหน่ึง กลุมที่เหลือจับคูทํางานกัน ในกิจกรรมตางๆ ดังตอไปน้ีอานใหเพ่ือนฟงทํานายวา
เร่ืองที่อานจะจบอยางไร เลาเรื่องยอใหเพ่ือนฟงตอบคําถามทายบท ฝกจดจําและสะกดคาํคนควา
ความหมายของศัพทตางๆ ที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง จากนั้นใหนักเรียนเกง และนักเรียนออนจับคูกัน และ
ทํางานรวมกันเปนทีม 
     5. การจัดการเรียนรูแบบ JIGSAW การเรียนนี้เรียกวา การเรียนแบบตอ
บทเรียนหรือการศึกษาเฉพาะสวน ออกแบบโดย Aronson และคณะ (Slavin. 1990: 6) การเรียนวิธีนี้ 
เปนกิจกรรมการเรียนที่แบงนักเรียนเปนกลุมๆ ละ 5 – 6 คน คละความสามารถและเพศ นักเรียน
ทุกกลุมจะไดรบัมอบหมายใหทํากจิกรรมที่เหมือนกัน มีการแบงเนื้อหาของเรื่องที่จะเรียนออกเปนสวนๆ 
แลวมอบหมายใหนักเรยีนในแตละกลุมยอยรบัผิดชอบกนัไปคนละสวน นักเรียนแตละคนตองทําการศึกษา
เน้ือหาสวนน้ันๆ ใหเขาใจอยางถองแทจนถึงระดับกลายเปน “ผูเชี่ยวชาญ ” (Expert Group) จากนั้น
แตละคนจะกลับเขากลุมเดิมของตนเพ่ืออธิบายใหสมาชิกในกลุมฟง เพ่ือใหทั้งกลุมไดรับเนื้อหาสาระ
ครบทุกสวน และทําการวัดผลดวยการทดสอบความเขาใจในเนื้อหาที่เปนภาพรวมทั้งหมด ตอมา Slavin 
ไดนําการเรียนแบบนี้มาดัดแปลงใหมเรียกวา Jigsaw II โดยสมาชิกในกลุมตองศึกษาเนื้อหาทั้งหมด
ที่ครใูห แลวจึงแบงใหแตละคนศกึษาเฉพาะสวนและที่สาํคัญ คือ มีการทดสอบเปนรายบคุคล หลังจากจบ
บทเรียนแลว และนําคะแนนของสมาชิกแตละคนมารวมกันเปนคะแนนกลุม เม่ืองานหมดไปแตละเรื่อง 
และเสนอตอเพ่ือนเรียบรอยแลว กลุมจะรวมตวักันใหม เพ่ือทํางานชิ้นตอไป การเรียนแบบนีมั้กใช
กับวิชาสังคมศึกษาหรือวชิาอ่ืนๆ ที่ยึดเนื้อหาของวิชาเปนสําคัญ 
   การจัดการเรียนรูแบบรวมมือตามแนวคิดของ Shlomo; & Yael Sharan 
    การจัดการเรียนรูแบบรวมมือตามแนวคิดของ (อางอิงจาก Slavin.  1990: 6; citing 
Shlomo; & Yael, Sharan.  n.d.) เปนการสอนโดยการสบืสวนสอบสวนเปนกลุม ซึ่งการเรียนแบบนี้เปน
แผนการจัดหองโดยทัว่ไป นักเรียนจะทํางานรวมกันเปนกลุมยอยๆ โดยใชการสืบคนแบบรวมมือกนัมีการ
อภิปรายเปนกลุม รวมทั้งวางแผนงานและโครงการตางๆ  นักเรียนแบงกลุมกันเอง แตละกลุมมีสมาชิก 2 - 6 คน 
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หลังจากกลุมเลือกหวัขอจากเร่ืองที่จะเรยีนแลว สมาชิกแตละคนตองฝกทําความเขาใจเปนพิเศษแลวนํามา
ทํารายงานกลุม จากนั้นจะเสนอผลงานแกเพ่ือนรวมหองถึงสิ่งที่ไดคนความา 
   อยางไรก็ตามไดมีนักการศึกษาและนักคิดหลายคน ที่ไดคนคิดวิธีการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือทีมี่รูปแบบลักษณะ หรือขั้นตอนแตกตางกนัออกไป เพ่ือใหเหมาะกับสถานการณการเรียนรู
ตางๆ เดวินสนั (Davidson. 1994: 13 - 30 ) ไดรวบรวมรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ ทั้งที่เรียกวา 
Cooperative Learning และ Collaborative Learning ที่ไดรับความนิยมอยางกวางขวางมาก ได
ทั้งหมด 6 รูปแบบ คือ Student Team Learning, Learning Together, Group Investigation, The 
Structural Approach, Complex Instruction, The Collaborative Approach 
 สรุปไดวารูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับการนําไปใช 
ใหเหมาะสมกับเน้ือหาวิชา ความแตกตางของบุคคล และสถานการณการเรียนรูตางๆ ซึ่งมีจุดมุงหมาย
ใหผูเรียนมีทกัษะการทํางานเปนกลุม และเกิดมนุษยสมัพันธในการทํางานรวมกัน 
 1.3 วัตถุประสงคของการเรียนรูแบบรวมมือ 
  สําหรับวตัถุประสงคของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ สุขสันต หัตถสาร (2550: 26) 
ไดกลาววา ดังนี้ 
   1. เปนวธิีการพัฒนาผูเรียนในดานวิชาการและทักษะทางสังคม 
   2. เปนการเตรียมผูเรียนใหสามารถดํารงชีวติในสังคมประชาธิปไตยไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความสขุ 
   3. เปนการฝกใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองและความรวมมือจากเพื่อน 
   4. เปนการสรางนิสัยความรับผิดชอบรวมกนัและความรวมมือภายในกลุม 
   5. เปนการพัฒนาผูเรียนในดานการแกปญหาและการคิดทีห่ลากหลาย 
  นอกจากนี้ สมเดช บุญประจักษ (2540: 54) กลาววาการเรียนแบบรวมมือ เปนกิจกรรม
การเรียนการสอนที่มุงเนนพัฒนาทั้งเจตคติและคานิยมในตัวผูเรียน มีการนําเสนอ และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแนวคิดที่หลากหลาย ระหวางสมาชิกในกลุม พัฒนาพฤติกรรมการแกปญหา การวิเคราะห
และการคิดอยางมีเหตุผล รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนใหรูจักตนเองและเพิ่มคุณคาของตนเอง 
กิจกรรมดังกลาว มีผลตอผูเรียน 3 ประการ คือ 
   1. มีความรูความเขาใจเนื้อหาวิชา (Academic Learning) 
   2. มีทักษะทางสงัคม โดยเฉพาะทักษะการทํางานรวมกัน (Social Skills) 
   3. รูจักตนเองและตระหนักในคุณคาของตนเอง (Self – Esteem) 
 1.4 ลักษณะของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
  สลาวนิ (Slavin.  1995: 12 – 111) ไดกลาวถึง ลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือ
ไว  6 ประการ ดังนี้ 
   1. เปาหมายของกลุม (Group Goals) หมายถึง กลุมมีเปาหมายรวมกัน คือ การยอมรับ
ผลงานของกลุม 
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   2. การรับผิดชอบเปนบคุคล (Individual Accountability) หมายถึง ความสําเร็จ
ของกลุม ซึ่งขึน้กับผลการเรยีนรูรายบคุคลของสมาชิกในกลุม และงานพิเศษที่ไดรบัผิดชอบเปนรายบคุคล
ผลของการประเมินรายบุคคล   จะมีผลตอคะแนนความสําเร็จของกลุม 
   3. โอกาสในความสําเร็จเทาเทียมกัน (Equal Opportunities for Success) หมายถึง  
การที่นักเรียนไดรับโอกาสที่จะทําคะแนนใหกับกลุมของตนไดเทาเทียมกัน 
   4. การแขงขันเปนทีม (Team Competition) การเรียนแบบรวมมือจะมีการแขงขัน
ระหวางทีม  ซึ่งหมายถึงการสรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นภายในทีม 
   5. งานพิเศษ (Task Specialization) หมายถึง การออกแบบงานยอยๆ ของแตละ
กลุม ใหนักเรยีนแตละคนรบัผิดชอบ ซึง่นักเรียนแตละคนจะเกิดความภูมิใจที่ไดชวยเหลือกลุมของตน
ใหประสบผลสําเร็จ ลักษณะงานจะเปนการพึ่งพาซึ่งกันและกัน มีการตรวจสอบความถูกตอง 
   6. การดัดแปลงความตองการของแตละบุคคลใหเหมาะสม  (Adaptation to Individual  
Needs) หมายถึง การเรียนแบบรวมมือแตละประเภทจะมีบางประเภทไดดัดแปลงการสอนใหเหมาะ
กับความตองการของแตละบุคคล 
  พิมพพันธ เดชะคุปต (2544: 6) กลาวถงึ ลักษณะสําคัญของการเรยีนแบบรวมมือไว 
6 ขอ ดังนี้ 
   1. องคประกอบของกลุมประกอบดวยผูนํา สมาชิก และกระบวนการกลุม 
   2. สมาชิกมีตั้งแต 2 คน ขึ้นไป 
   3. กลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความสามารถทางการเรียนคละกัน เพศคละกัน 
เชื้อชาติคละกนั 
   4. สมาชิกทุกคน ตองมีบทบาทหนาที่ชัดเจนและทํางานไปพรอมๆ กัน รวมทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคละกัน 
   5. สมาชิกทุกๆ คน ตองมีความรับผิดชอบรวมกัน 
   6. คะแนนของกลุมคือคะแนนที่ไดจากคะแนนสมาชิกแตละคนรวมกัน 
 1.5 บทบาทหนาที่ของครูและบทบาทของนักเรียนในการเรียนแบบรวมมือ 
  บทบาทหนาที่ของครู 
   จอหนสัน และ โฮลูเบค (Johnson; & Holubec.  1994: 1 - 14) กลาววา การจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือ มีเทคนิคและวิธีการที่ทําใหการจัดการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จมี 4 ดาน 
ที่สําคัญ ดังนี้ 
    1. ดานการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
     1.1 กําหนดจุดมุงหมายของบทเรียนทั้งทางดานความรูและทกัษะกระบวนการ
ตางๆ 
     1.2 กําหนดขนาดของกลุม กลุมควรมีขนาดเลก็ ประมาณ 3 - 6 คน 
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     1.3 กําหนดองคประกอบของกลุม หมายถึง การจัดผูเรียนเขากลุม กลุม
จะตองประกอบไปดวยสมาชิกที่คละกันในดานตางๆ เชน เพศ ความสามารถ ความถนัด เปนตน 
     1.4 กําหนดบทบาทของสมาชิกแตละคนในกลุม เพ่ือชวยใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธ 
กันอยางใกลชดิและมีสวนรวมในการทํางานอยางทั่วถึง 
     1.5 จัดสถานที่ใหเหมาะสมในการทํางานและการปฏิสัมพันธกัน 
     1.6 จัดสาระ/เอกสาร/วัสดุ การเรียนรูหรืองานที่จะใหผูเรียนทํา 
    2. ดานการสอน 
     2.1 อธิบายชี้แจงเกี่ยวกับงานขิงกลุม จุดมุงหมายของบทเรียน เหตุผล
การดําเนินการตางๆ รายละเอียดของงานและขั้นตอนในการทํางาน 
     2.2 อธิบายเกณฑการประเมินผลงาน ความสําเร็จของงานอยูตรงไหน งานที่
คาดหวังจะมีลกัษณะอยางไร เกณฑที่ใชวดัความสําเร็จของงานคืออะไร 
     2.3 อธิบายถึงความสําคัญวิธีการของการพึ่งพาและเกื้อกูลกนัระเบียบ กตกิา 
บทบาทหนาที่ และระบบการใหรางวัลหรือประโยชนทีก่ลุมจะไดรับในการรวมมือกันเรียนรู 
     2.4 อธิบายวธิีการชวยเหลือกันระหวางกลุม 
     2.5 อธิบายถึงความสําคัญและวธิีการในการตรวจสอบความรับผิดชอบตอ
หนาที่ ที่แตละคนไดรับมอบหมาย 
     2.6 ชี้แจงพฤติกรรมที่คาดหวัง 
    3. ดานการควบคุมกํากับและการชวยเหลือกลุม 
     3.1 ดูและใหสมาชกิกกลุมมีการปรึกษาหารือกันอยางใกลชดิ 
     3.2 สังเกตการณทาํงานรวมกันของกลุม ตรวจสอบวา สมาชิกกลุมมีความ
เขาใจในงานหรือบทบาทหนาที่ที่ไดรบัมอบหมายหรือไม สังเกตพฤติกรรมตางๆของสมาชกิ ใหขอมูล
ปอนกลับ ใหแรงเสริม และบันทึกขอมูลที่เปนประโยชนตอการเรียนของกลุม 
     3.3 เขาไปชวยเหลอืกลุมตามความเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน
และการทํางานเม่ือพบวากลุมตองการความชวยเหลือ 
     3.4 สรุปการเรียนรู สรุปประเด็นการเรียนรูที่ไดจากการเรียนรูแบบรวมมือ 
เพ่ือชวยเหลือใหการเรยีนรูมีความชัดเจนขึ้น 
    4. ดานการประเมินผลและการวิเคราะหกระบวนการเรียนรู 
     4.1 ประเมินผลการเรียนรู ทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพโดยใชวิธีการที่
หลากหลาย และควรใหผูเรยีนมีสวนรวมในการประเมนิ 
     4.2 วิเคราะหกระบวนการทํางานและกระบวนการเรียนรูรวมกัน วิเคราะห
การทํางานของกลุมและพฤตกิรรมของสมาชิกกลุม เพ่ือใหกลุมมีโอกาสเรียนรูที่จะปรับปรุงสวนบกพรอง
ของกลุม 
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  บทบาทของนักเรียน 
   บทบาทของนกัเรียนในการเรียนแบบรวมมือจะแตกตางไปจากการเรยีนในแบบเดิม 
ซึ่งมีครูเปนผูให นักเรียนเปนผูรับความรูจากคร ูปฏิบตัติามที่ครูสัง่เปนสวนใหญ ในการเรียนแบบรวมมือ
นักเรียนจะมีบทบาท ดังนี้ 
    1. เปนผูแสวงหา คนควาศึกษา รับผิดชอบสําหรับการเรยีนรูของตนเองและ
ของกลุม 
    2. ใหความรวมมือกับเพ่ือนสมาชิกในกลุม 
    3. ชวยเหลือ สงเสริมการเรียนรูและแบงปนความรูซึ่งกันและกัน 
    4. รับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
    5. รวมอภิปรายแสดงความคดิเห็น 
    6. รับฟงความคดิเห็นของสมาชิกในกลุม 
    7. มีทักษะในการสื่อสาร 
    8. มีทักษะในการทํางานกลุม 
    9. มีทักษะทางสงัคม (ศุภวรรณ เล็กวิไล.  2542: 4 – 5) 
 จากการจัดการเรียนรูที่กลาวมาทุกรูปแบบ ตางก็มีกระบวนขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน
แตกตางกัน แตทุกรูปแบบตางก็อยูบนพ้ืนฐานของการทํางานที่เปนกระบวนการกลุม ทีต่องมีปฏิสัมพันธกัน 
ในสวนทีต่างกนันั้น มักจะเปนความแตกตางในเรื่องของวิธีการจัดกลุม วิธีการในการพึ่งพากัน วิธีการ
ทดสอบกระบวนการในการวิเคราะหกลุม โครงสรางของกลุม บทบาทของผูเรียน และครูผูสอน 
 อาจกลาวไดวาการเรียนแบบรวมมือเปนวธิีหน่ึงที่สงเสริมใหผูเรียน ไดเรียนรูแบบมีสวนรวม 
โดยใชความสามารถ และศกัยภาพในตวัเองรวมมือกันแกปญหาตางๆ ใหบรรลุผลสาํเร็จ โดยสมาชิก
ทุกคนจะตองตะหนักวาแตละคนเปนสวนหนึ่งของกลุม การที่จะประสบผลสําเรจ็หรือเกิดความลมเหลว 
สมาชิกในกลุมตองรับผิดชอบรวมกัน ผลจากการเรียนรูแบบรวมมือจะชวยใหผูเรียนไดรับประสบการณ
ที่สัมพันธกับชีวติจริง ไดเล็งเห็นความสําคัญของบทบาทหนาที่ของตนเองและสมาชิกในกลุม   
 
2. เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
 2.1 ความหมายและรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD 
  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เปนรูปแบบการเรียนรูที่ผูเรยีนได
ลงมือปฏิบัติสิง่ตางๆ ดวยตนเอง โดยแบงผูเรียนออกเปนกลุมยอยๆ คละความสามารถ 4 - 5 คน 
เกง – ปานกลาง – ออน ซึ่งวัดจากคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรยีน  สมาชกิในกลุมจะศึกษาบทเรยีนรวมกัน 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเหน็ปรึกษาหารือ ทําความเขาใจกัน ภายในกลุม 
เพ่ือใหสมาชิกในกลุมเกิดการเรียนรูและเขาใจเนื้อหาในบทเรียนมากที่สุด อันเปนเปาหมายของกลุม  
จากนั้นทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล คะแนนที่ไดจากสมาชิกแตละคนในกลุมจะนํามาเฉลี่ยเปนคะแนนกลุม 
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มีการประกาศคะแนนของกลุม โดยครูจะกลาวคําชมเชย และใหรางวัลกับกลุมที่ทาํคะแนนตามเกณฑ
ที่กําหนด 
  การเรียนรูแบบรวมมือเทคนคิ  STAD (Student Teams – Achievement Divisions) หรือ 
การเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมคละผลสัมฤทธิ์ เปนรูปแบบหน่ึงของการเรียนแบบรวมมือ (Cooperative 
Learning) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยโรเบอรต อี สลาวิน (Slavin. 1995: 21 - 25) สรุปไดวา การเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค  STAD จะแบงนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4 - 5 คน คละระดับความสามารถ เพศ 
และเชื้อชาต ิ ครูจะนําเสนอบทเรียนจากนั้นนักเรียนทาํงานรวมกันเปนกลุมจนกวาจะแนใจวาสมาชิก
ทุกคนในกลุมเกิดการเรียนรู แลวนักเรียนจะไดรับการทดสอบเปนรายบุคคลโดยไมมีการชวยเหลือกัน 
คะแนนจากการทดสอบของนักเรียนแตละคนจะถูกนําไปเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยเดิมของนักเรียน 
(คะแนนฐาน) เปนคะแนนพัฒนาการของนักเรียนแตละคน ซึ่งคะแนนพัฒนาการนี้จะถูกนําไป คิดรวม
เปนคะแนนกลุม กลุมที่ไดคะแนนรวมตามเกณฑที่ครกูําหนดจะไดรับประกาศนยีบัตร หรือรางวัลอ่ืน
ที่ครูกําหนด วิธีการเรียนแบบรวมมือแบบ STAD สามารถใชไดกับทุกรายวิชา ไมวาจะเปนวิชาคณติศาสตร 
ภาษา สังคมศกึษา หรือวิทยาศาสตร 
  แนวคิดสําคัญของวธิีการเรียนแบบรวมมือแบบ STAD คือการสรางแรงจูงใจใหนักเรียน
ชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกในกลุมใหเกิดการเรียนรู ถานักเรียนอยากใหกลุมของตนไดรบัรางวลั นักเรียน
จะตองชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกใหเกิดการเรยีนรู เห็นความสําคัญของการเรียน และเกิดความสนุกสนาน
ในการเรียนรู หลังจากครูนําเสนอบทเรียนนักเรียน จะทํางานรวมกันอาจจะทํางานเปนคูแลวเปรียบเทียบ
คําตอบกัน อภิปรายเม่ือมีความเห็นไมตรงกัน และชวยอธิบายเมื่อเพ่ือนไมเขาใจ มีการอภิปราย เพ่ือหา
แนวทางในการแกปญหาและมีการประเมินกันในกลุมวาเกิดการเรียนรูมากนอยแคไหน เพ่ือใหทุกคน
สามารถทําแบบทดสอบได แตนักเรียนไมสามารถชวยเหลือกันเม่ือถึงเวลาทดสอบความรับผิดชอบของ
บุคคลจะเปนแรงจูงใจในการที่นักเรยีนทีเ่รียนรูไดดีอธบิายใหเพ่ือนไดเขาใจ ซึ่งกลุมจะประสบผลสาํเร็จ
ก็ตอเม่ือสมาชิกทุกคนเกิดการเรียนรูเพราะคะแนนของกลุมจะมาจากคะแนนพัฒนาการของสมาชิก
ในกลุมทุกคน (ไพรินทร  ยิ้มศิริ.  2548: 21) 
 ดังนั้นจุดประสงคหลักของการใชวิธ ีSTAD ก็เพ่ือที่จะจูงใจผูเรียนใหกระตอืรือรน กลาแสดงออก 
และชวยเหลือกันในการทําความเขาใจเนือ้หานั้นๆ อยางแทจริง นักเรียนแตละคนจะไดตระหนักวา 
คะแนนของตนเองมีผลตอการบรรลุเปาหมายของกลุม เพราะทุกคนมีสวนทําใหคะแนนของกลุมเพ่ิม
หรือลด นักเรียนที่มีความสามารถมากจะพยายามชวยเหลือนักเรียนที่มีความสามารถนอยดวยการอธิบาย
หรือแนะนําใหเขาใจเรื่องทีเ่รียน เปนการกระตุนสมาชิกในกลุมทําใหดีที่สุด และยังเปนการแสดงถึง
ความเขาใจในบทเรียนของสมาชิกแตละคนดวย 
 2.2 องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
  STAD เปนรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูที่ Robert Slavin และคณะไดพัฒนาข้ึน 
(สุลัดดา ลอยฟา. 2536: 8; อางอิงาจาก Slavin.  1995: 71 – 73) เปนรูปแบบทีง่ายที่สุดและใชกัน
แพรหลายที่สดุ เหมาะสําหรับครูผูสอนทีเ่ลือกใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือ ในระยะเริ่มแรก STAD  
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มีสวนประกอบที่สําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
   1. การนําเสนอบทเรยีนตอทั้งชัน้ (Classroom Presentation) เน้ือหาของบทเรยีน
จะถูกเสนอตอนักเรียนทั้งหองโดยครูผูสอน ซึ่งครูจะใชเทคนิควิธีการสอนรูปแบบใดขึ้นอยูกับลักษณะ
ของเนื้อหาของบทเรียน และการตัดสินใจของครูเปนสาํคัญที่จะเลือกเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม 
ในขัน้น้ีผูเรียนจะตองเขาใจและตั้งใจเรียน เพราะจะมีผลตอการทําแบบทดสอบยอยและผลการทดสอบ
จะเปนตวักําหนดคะแนนความกาวหนาของตนเองและของกลุมดวย 
   2. การเรียนกลุมยอย (Team Study) กลุมจะประกอบดวยนกัเรียนประมาณ 4 - 5 คน 
ซึ่งมีความแตกตางกันทั้งในแงของผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเพศ หลังจากการสอนเนื้อหาครูจะให
นักเรียนแยกทํางานเปนกลุมเพ่ือศึกษาตามบัตรงานหรือบัตรกิจกรรมที่ครูกําหนดให หนาที่ที่สําคัญ
ของกลุมคือการเตรียมสมาชิกของกลุมใหพรอมที่จะทําแบบทดสอบ 
   3. การทดสอบยอย (Test) กระทําหลังจากเรียนไปประมาณ 1 - 2 คาบ นักเรียน
จะตองไดรับการทดสอบในระหวางทําการทดสอบนักเรียนในกลุมไมอนุญาตใหชวยเหลือกัน ทุกคนจะทํา
ดวยความสามารถของตนเอง 
   4. คะแนนความกาวหนาของสมาชิกแตละคน (Individual Improvement Scores) 
นักเรียนทุกคนมีโอกาสไดคะแนนสูงสุด เพ่ือชวยเพ่ือน ซึ่งจะทาํไมไดเลยถาคะแนนในการสอบต่าํกวา
คะแนนที่ไดในครั้งกอน นักเรียนแตละคนจะมีคะแนนเปน “ฐาน” ซึ่งไดจากการเฉลี่ยคะแนนในการสอบ
ครั้งกอน หรือคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบทีค่ลายคลึงกนั คะแนนความกาวหนาของนักเรียนสําหรบักลุม
ขึ้นอยูวาคะแนนของเขาหางจากคะแนน “ฐาน” มากนอยเพียงใด 
   5. กลุมที่ไดรับการยกยองหรือการยอมรับ (Team Recognition) กลุมแตละกลุม
จะไดรับการรับรองหรือไดรับรางวัลตาง  ๆ ก็ตอเม่ือสามารถทําคะแนนของกลุมไดมากกวาเกณฑที่กําหนดไว
การเตรียมกิจกรรมเพ่ือใหบรรลุตามหลักการของรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ ควรมีขั้นตอนการเตรียม
กิจกรรม ดังนี้ 
    5.1 การกําหนดนักเรียนเขากลุม หนึ่งกลุมจะมีสมาชิกประมาณ 4 คน โดย
สมาชิกประกอบดวย คนเกงที่สุด 1 คน คนปานกลาง 2 คน และคนออน 1 คน 
    5.2 ครูเสนอบทเรยีนทั้งชั้น ในขัน้แรกจะเปนการสอนเนื้อหาสาระโดยใชสื่อตางๆ 
ประกอบการสอน ซึ่งกระทาํโดยครูผูสอน จากนั้นผูเรียนจะไดมีการปรกึษาหารือ อภิปรายความรูใหแกกัน 
หากมีสมาชิกในกลุมคนใดยงัไมเขาใจเนื้อหาที่ครูไดเสนอไปแลว ครูจะทําการทดสอบวัดความกาวหนา
ของกลุมจากความสามารถของสมาชิกแตละคนในกลุม 
    5.3 การศึกษากลุมยอย ในแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกจํานวน 4 คน โดยที่
สมาชิกของกลุมจะคละความสามารถ และเพศ ผูเรียนจะตองพยายามศึกษาเนือ้หากิจกรรมในสวน
ของตนใหเขาใจแจมแจง และจะตองชวยเหลือเพ่ือนรวมกลุมในการทาํความเขาใจกจิกรรมหรือเน้ือหา
ที่เขาศกึษาดวยสื่อทีใ่ชในการเรียนการสอนประกอบดวย บัตรงาน บัตรกิจกรรม และบัตรเฉลย พฤติกรรม
และบทบาทของสมาชิกในกลุมควรมีลักษณะ ดังนี้ 
     5.3.1 นักเรียนจะตองชวยเพ่ือนในกลุมเรียนรูเน้ือหา หรือสื่ออยางถองแท 
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     5.3.2 ไมมีใครจะเรียนเนื้อหาจบเพียงคนเดียวโดยที่เพ่ือนในกลุมยังไมเขาใจ 
เน้ือหา 
     5.3.3 ถาไมเขาใจตองถามหรือปรึกษาเพื่อนในกลุมกอนที่จะถามครูผูสอน 
     5.3.4 เพ่ือนรวมกลุมจะตองปรึกษาหารือกันเบาๆ ไมใหรบกวนผูอ่ืนในการจัด 
กิจกรรม 
 2.3 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมอืโดยใชเทคนิค STAD 
  กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD มีลําดับขั้นตอน ดังน้ี (Slavin. 1990: 
54 – 62) 
   1. ขั้นนําเสนอบทเรยีน ครูเปนผูสอนความรูแกนักเรยีนทัง้ชั้นกอน โดยใชสื่อวสัดุ
อุปกรณตางๆ ประกอบในการสอน เพ่ือใหนักเรียนมีความสนใจและตั้งใจเรียน 
   2. ขั้นทํางานรวมกันเปนกลุม แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกประมาณ 4 - 5 คน 
มีระดับความสามารถสูง ปานกลาง และต่าํคละกัน หนาทีสําคัญของกลุมคือการปรึกษาหารือ อภิปราย
แลกเปลีย่นความคิดเห็นกัน ชวยกันศึกษาหาความรู แกปญหารวมกนั นับเปนหัวใจของการเรียนแบบ
รวมมือ โดยใชเทคนิค STAD เนนใหสมาชิกรับผิดชอบการเรียนของตนใหดีทีสุดเพื่อความสําเร็จของกลุม 
นอกจากนี้การทํางานเปนกลุมทําใหนักเรียนมีความผูกพันซึ่งกันและกัน มีการยกยองใหความเคารพ
และยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ตลอดจนกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีตอเพ่ือนๆ ทีมอ่ืน 
   3. ขั้นการทดสอบยอย เม่ือจบบทเรียนแตละบท ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบสั้นๆ 
โดยใหนักเรียนทําเปนรายบคุคล การทดสอบยอยนี้ชวยในการพิจารณาวานักเรียนมีการปรับปรุงตนเอง
ใหดีขึ้นกวาทผีานมา หรือไม 
   4. ขั้นคะแนนในการพัฒนาการตนเอง ครูตรวจผลการสอบของนักเรียน พิจารณาผล
เปนคะแนนรายบุคคลและคะแนนเฉลี่ยของกลุม ขั้นน้ีมีจุดมุงหมาย เพ่ือใหนักเรยีนแตละคนประสบ
ผลสาํเร็จ โดยการปรับปรุงการเรยีนของตนใหดีขึ้น ทั้งนีเ้พ่ือทําใหคะแนนในกลุมของตนเองสูงขึ้นดวย 
   5. ขั้นไดรับการยกยอง ครูใหรางวัลโดยการกลาวคําชมเชยหรือใหคะแนนพิเศษ หรือ
มอบใบประกาศนียบตัรยกยองชมเชย สําหรับทีมที่ทําคะแนนเฉลีย่ไดสูงขึ้นกวาครั้งกอน วิธีนีเ้ปนการ
เสริมแรงใหนักเรียน 
  สุคนธ สินธุพานนท และคณะ (2545: 38) ไดกลาวถงึขั้นตอนการเรียนแบบแบงกลุม
สัมฤทธิ ์ดังนี้ 
   1. ขั้นเสนอประเด็นความรูหรือประเด็นใหม 
   2. จัดผูเรียนออกเปนกลุม มีจํานวนสมาชิกตามความเหมาะสม ซึ่งอาจมีจํานวน
ระหวาง 4 - 5 คน โดยสมาชิกแตละกลุมจะมีความสามารถตั้งแต เกง ปานกลาง ออน โดยสมาชิกในกลุม
รวมกันศึกษาเนื้อหาที่ผูสอนนําเสนอจนมีความเขาใจ 
   3. ใหนักเรียนแตละกลุมทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล 
   4. ตรวจคําตอบของแบบทดสอบนําคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุมมารวมกัน 
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เปนคะแนนกลุม 
   5. ประกาศชมเชยกลุมที่มีคะแนนสูงสุด 
  พันทิพา ทับเที่ยง (2550: 44) กลาวถึงขั้นตอนและการเตรียมการสําหรับการเรียนแบบ 
STAD ดังนี้ 
   1. ขั้นการจัดกลุม การกําหนดนักเรยีนเขากลุม การจัดนักเรียนเขากลุม กลุมหนึง่
จะมีสมาชิกประมาณ 4 คน โดยที่สมาชิกประกอบดวยคนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน 
   2. ขั้นนําเสนอบทเรียนตอทั้งชั้น ในขั้นแรกจะเปนการสอนเนื้อหาสาระ โดยใชสื่อ
ตางๆ ประกอบการสอน ซึ่งกระทําโดยครผููสอน จากนั้นผูเรียนจะไดมีการปรึกษาหารือ อภิปรายความรู
ใหแกกัน หากสมาชิกคนใดในกลุมไมเขาใจเนื้อหาที่ครูสอนไปแลวนั้น สมาชิกในกลุมเดียวกันตองรับผิดชอบ
สอนเพื่อนใหเขาใจ เพราะหลังจากที่เรียนจบเนื้อหาแลว ครูจะทําการทดสอบความกาวหนาของกลุม 
   3. ขั้นการศึกษากลุมยอย และฝกทักษะ ในแตละกลุมจะประกอบดวยสมาชิกที่คละ 
ความสามารถ และเพศ ผูเรียนตองพยายามศึกษาเนือ้หาและทํากจิกรรมในซองกิจกรรมของตนให
แจมแจง และตองชวยเหลือเพื่อนรวมกลุมในการทําความเขาใจกิจกรรม หรือเน้ือหา สื่อที่ใชในการเรียน
การสอนประกอบดวย บัตรเน้ือหา ใบงาน หรือบัตรกจิกรรม และบตัรเฉลยในการศึกษากลุมยอย ครู
ควรสนับสนุนใหนักเรียนปฏิบัติ ดังนี ้
    3.1 นักเรียนสามารถเคลื่อนยายโตะเพ่ือเขากลุม 
    3.2 ใชเวลาประมาณ 5 นาท ีสาํหรับการตั้งชือ่กลุม 
    3.3 แนะนําใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนคู หรือ 3 คน ก็ได เพ่ือใหนักเรียนได
ชวยเหลือกันในการตรวจผลงาน และหากมีขอผิดพลาดใดสมาชิกในกลุมจะตองชวยเหลือและอธิบาย
ใหเพ่ือนเขาใจ 
    3.4 ไมควรจบเนื้อหางายๆ จนกวาเพื่อนในกลุมทุกคนพรอมที่จะทําแบบทดสอบ 
หรือตอบคําถามได 100% 
    3.5 ใหมีการอธิบายคําตอบซึ่งกนัและกัน แลวจึงนําไปตรวจกับบัตรเฉลยคาํตอบ 
    3.6 เม่ือมีปญหาควรปรึกษากันเองในกลุมกอนที่จะปรึกษาครู 
    3.7 ระหวางผูเรียนทํากิจกรรมครูควรเดินไปรอบๆ หอง เพ่ือใหนักเรียนไดปรึกษา 
หารือกันอยางสะดวก และเปนการเสริมกําลังใจใหผูเรียนดวย 
   4. ขั้นการประเมนิ และคะแนนความกาวหนา นักเรียนลงมือทําแบบทดสอบในเวลา
ที่กําหนดโดยไมอนุญาตใหมีการซักถามหรือปรึกษากันทุกคนตองทาํแบบทดสอบดวยความสามารถ
ของตนเองอยางเต็มที ่ครูทําการประเมินผลความกาวหนาของนักเรียนคะแนนความกาวหนาของแต
ละบุคคล คะแนนความกาวหนาของบุคคลขึน้อยูกับการทําคะแนนใหไดมากกวาคะแนนฐานของตนเอง
มากนอยเพียงใด โดยมีเกณฑในการคิดคะแนนความกาวหนา ดังนี้ 
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   คะแนนความกาวหนาตนเอง 
    นักเรียนจะทําคะแนนใหกับกลุมของเขาบนพื้นฐานของระดับคะแนนสอบสวน 
ที่เกินกวาฐานคะแนน ดังนี้ 
    เกณฑการคิดคะแนน  
 

คะแนนจากการทดสอบ (Quiz Scores) คะแนนพัฒนาการ(Improvement Points) 
ต่ํากวาคะแนนฐาน 10 คะแนนขึ้นไป 0 
ต่ํากวาคะแนนฐาน 1 - 10  คะแนน 10 
เทากับหรือมากกวาคะแนนฐาน 1 - 10  คะแนน 20 
มากกวาคะแนนฐาน 10 คะแนนขึ้น 30 
เทากับคะแนนเต็มของคะแนนทดสอบยอย 30 
 
    จุดประสงคของการกําหนดฐานคะแนน และคะแนนการปรับปรุงตนเอง คือ เพ่ือ
ทําใหนักเรียนทุกคน มีแรงจูงใจในการทําคะแนนสูงสดุใหแกกลุม ไมวานักเรียนจะเคยมีผลการเรียน
เปนอยางไรก็ตาม นักเรียนจะเขาใจดีวาเปนการยุติธรรมที่จะเปรียบเทียบนักเรียนแตละคนดวยผล
การเรียนในอดีตของเขาเอง เน่ืองจากนักเรียนทกุคนเขาสูชั้นเรยีนดวยระดบัทกัษะ และประสบการณที่
แตกตางกัน 
   5. ขั้นการยอมรับและความสําเร็จของกลุม ในขั้นน้ีจะมีจุดประสงคหลกั คือ ใหมี
การปรับปรุงการเรยีนของกลุม เพ่ือใหบรรลเุปาหมายของกลุมทีต่ั้งไว และเกณฑตัดสนิวากลุมใดควรไดรับ
การยกยอง หรือยอมรับ จะมีเกณฑ ดังนี้ 
    คะแนนของกลุม ในการคํานวณคะแนนของกลุม ใหนําคะแนนความกาวหนา
ของสมาชิกแตละคนในกลุมมารวมกันแลวหารดวยจํานวนสมาชิกในทีมน้ัน ปดเศษทศนิยมทิ้งไป คะแนน
ของกลุมขึ้นอยูกับคะแนนความกาวหนาของตนเองแทนที่จะเปนคะแนนดิบที่ไดจากการทดสอบยอย 
และจะตองแจงใหแตละกลุมทราบทุกครั้งหลังการทดสอบ 
   การใหรางวัลของกลุม 
    การใหรางวัลมี 3 ระดับ ขึ้นอยูกับระดับคะแนนเฉลี่ยของกลุม ดังนี้ 
    เกณฑการประเมิน 
 

เกณฑการประเมิน (คาเฉลีย่ของคะแนนพัฒนาการของกลุม) ความสําเร็จของกลุม 
คะแนนความกาวหนาของกลุม เทากับ 15 - 19 GOODTEAM 
คะแนนความกาวหนาของกลุม เทากับ 20 - 24 GREATTEAM 
คะแนนความกาวหนาของกลุม เทากับ 25 - 30 SUPERTEAM 
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    ทุกกลุมมีสิทธิไ์ดรับรางวัลทั้งน้ัน แตละกลุมจึงมิไดแขงขันกับกลุมอ่ืน  ๆหลักเกณฑ
นั้นถูกกําหนดขึ้น เพ่ือจูงใจใหสมาชิกในทมีทําคะแนนขัน้ต่ําสําหรับรางวัล GREATTEAM และเกนิกวา
ฐานคะแนนตัง้แต 10 คะแนนขึ้นไปสําหรับรางวัล SUPERTEAM 
    เง่ือนไขที่จําเปนสําหรับการเรียนซึ่งเปนสิ่ง จําเปนทีครูตองตระหนักถึง เพ่ือเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดรบัการเรียนแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD มี 2 ประการ คือ 
     1. เปาหมายของกลุม (Group Goal) เง่ือนไขนี้เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง สําหรับ
นักเรียน ทั้งนี้ตองใหสมาชกิทุกคนในกลุมไดทราบเปาหมายของกลุมในการรวมมือกันทํางาน ถาปราศจาก
เง่ือนไขขอน้ีงานจะสําเร็จไมไดเลย 
     2. ความรับผิดชอบตอตนเอง (Individual Accountability) สมาชิกในกลุม
ทุกคนตองมีความรบัผิดชอบตอตนเองเทาๆ กับรับผดิชอบตอกลุม กลาวคือ กลุมจะไดรบัการชมเชย
หรือไดรับคะแนนตองเปนผลสืบเนื่องมาจากคะแนนรายบุคคลของสมาชิกในกลุม ซึ่งนําไปแปลงเปน
คะแนนของกลุม 
 
3.  เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
 3.1 ความหมายและรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
  จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ LT พัฒนาโดย David Johnson and Robert 
Johnson แหงมหาวทิยาลยัมินิโซตา ซึ่งไดสรางโมเดลของการเรียนแบบรวมมือขึ้น (วัชรา เลาเรยีนดี. 
2548: 193; อางอิงจาก Johson; & Johson.  1986) ประกอบดวยนักเรียนกลุมละ 4 - 5 คน ที่มี
ความสามารถแตกตางกัน ทํางานที่ไดรบัมอบหมายในใบงานกลุม สงงานชิ้นเดียวกนั และไดรับคาํชม
หรือรางวัลตามผลงานของกลุม โดยมีหลักการ คือ 
   1. นักเรียนมีปฏิสัมพันธตอกันและกัน นักเรยีนพ่ึงพาซึ่งกันและกัน 
   2. นักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง 
   3. นักเรียนมีทักษะในการทํางานดวยกัน 
  รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT (Learning  Together) หรือการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิคการเรียนรูรวมกัน  การเรียนรูรูปแบบนี้มีการกําหนดสถานการณและเง่ือนไขใหนักเรียนทําผลงาน
เปนกลุม  ใหนักเรียนแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและแบงปนเอกสาร  การแบงงานที่เหมาะสม  และการให
รางวัลกลุม  และเปนการจัดการเรียนการสอนที่มีความคลายคลึงกับรูปแบบการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
(Group Investigation) ซึ่งรูปแบบการเรียนรูรวมกันนี้ จะแบงนักเรียนเปนกลุมคละความสามารถ 
เนนการสรางกลุมเพ่ือทํากิจกรรมกอนที่จะทํางานรวมกันจริง และเนนการอภิปรายในกลุมวาสมาชิก
ทํางานชวยกนัไดดีเพียงใด (สุภณิดา ปุสุรินทรคํา.  2549: 79 - 81) 
  การจัดกิจกกรมการเรียนแบบ LT โดยครูสอนนักเรียนทัง้ชั้นกอนแลวจึงมอบหมายใบงาน
หรือโครงงาน (Project) ใหนักเรียนชวยกันทําเปนกลุม ซึ่งครูอาจจะใหนักเรียนชวยกันแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับปญหาตางๆ ที่นักเรียนตองการแกไข ในการจัดนักเรียนครูอาจจัดนักเรียนเขากลุมแบบคละ
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ความสามารถ แลวใหสมาชกิของแตละกลุม เลือกโครงการที่กลุมของตนสนใจทีจ่ะศึกษา โดยมีการ
มอบหมายงาน และหนาที่ทีแ่ตละคนในกลุมจะตองทําอยางชัดเจนสมาชิกแตละคนตองรับผิดชอบในงาน
สวนทีต่นไดรบัมอบหมายใหเสร็จตามกาํหนด มีการพึง่พาและชวยเหลือซึ่งกันและกัน แลวนํางานของ
ทุกคนที่ทาํเสร็จมารวมกันกจ็ะเปนภาพงานของกลุม ครูจะเปนผูเลือกตวัแทนของกลุมออกมานาํเสนอ
ผลงานและอธิบายกระบวนการทํางานกลุมของตน ดังนั้นสมาชิกทุกคนในกลุม จึงตองเตรียมตัวใหพรอม
ในการที่จะนําเสนอผลงาน เพราะการประเมินใหคะแนนจะพิจารณาจากการนําเสนอและการอธิบาย
ของตัวแทนของกลุม การใหคะแนนสมาชิกทุกคนในกลุมเดียวกันจะไดคะแนนเทากัน (สิริพร ทิพยคง. 
2545: 176) 
  ลินณา  พัฒนมาศ (2550: 51) กลาววา การจัดการเรยีนการสอนดวยวธิีการจัดการเรยีนรู
ดวยเทคนคิเรียนรูรวมกัน ไมใชเปนการสอนโดยใหนักเรียนเขากลุมกัน นักเรียนเขากลุมกันเรียนรูแบบปกติ
ที่ครูใชเปนประจํา แตจะตองเปนการเรียนรูรวมกันอยางจริงจังของสมาชิกกลุมทุกคน ครูจะตองติดตาม
ดูแลการเรียนรูและปฏบิัติงานกลุมของนักเรียนตลอดเวลา ใหทุกคนรับผิดชอบตอผลงานของตนเอง
และของกลุม มีการแบงหนาที่กันในทีม ความรับผิดชอบตองานในหนาที่ของตน ทุกคนตองมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ชวยกันพ่ึงพากัน ยอมรับกนัและกัน รวมทั้งชวยเหลือเพ่ือนสมาชกิใหสามารถเรียนรูไดตาม
วัตถุประสงคที่กําหนด 
  พิสมัย วีรพร (2550: 28) กลาววาหลักการรูปแบบการเรียนรูรวมกัน หรือ Learning 
Together โดยนักเรียนทํางานเปนกลุมเพ่ือใหไดผลงานกลุม ในขณะทํางานนักเรยีนชวยกันคิด และ
ชวยกันตอบคาํถาม พยายามทําใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมและทุกคนเขาใจที่มาของคําตอบ ใหนักเรียน
ขอความชวยเหลือจากเพื่อนกอนที่จะถามครู และครูชมเชยหรือใหรางวัลกลุมตามผลงานของกลุมเปนหลัก 
 ดังนั้นการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค LT จึงเปนการจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนทํางานเปน
กลุม โดยสมาชิกแตละคนในกลุมจะมีหนาที่อยางชัดเจน ในการทํางานสมาชิกทกุคนจะตองรบัผิดชอบ
หนาที่ของตนเอง สมาชิกแตละคนจะตองมีความเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองและสามารถอธิบาย
ใหสมาชิกในกลุมเขาใจได ทกุคนจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือพ่ึงพากัน เพ่ือการดําเนนิงาน
อยางเปนระบบ ผลงานกลุมที่ไดมาจะตองไดรับการยอมรับจากสมาชิกทุกคน 
 3.2 องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
  การจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือตามรูปแบบ  LT จะตองมีองคประกอบดังนี้ (ไสว 
ฟกขาว.  2542: 151 - 154) 
   1. สรางความรูสึกพึ่งพากัน (Positive Interdependence) ใหเกิดขึ้นในกลุมนักเรียน
ซึ่งอาจทําไดหลายวธิ ีคือ 
    1.1 กําหนดเปาหมายรวมของกลุม (Mutual Goals) ใหทุกคนตองเรียนรูเหมือนกัน 
    1.2 การใหรางวัลรวม เชน ถาสมาชิกทุกคนของกลุมไดคะแนนคิดเปนรอยละ 
90 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม (Joint Rewards) สมาชิกในกลุมน้ันจะไดคะแนนพิเศษอีกคนละ 5 คะแนน 
    1.3 ใหใชเอกสารหรือแหลงขอมูล (Share Resources) ครอูาจแจกเอกสาร ที่ 
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ตองใชเพียง 1 ชุด สมาชิกแตละคนจะตองชวยกันอานโดยแบงเอกสารออกเปนสวนๆ เพ่ือทํางานที่
ไดรับมอบหมายใหสําเร็จ 
    1.4 กําหนดบทบาทของสมาชิกในการทํางานกลุม (Assigned Roles) งานที่
มอบหมายแตละงานอาจกําหนดบทบาทการทํางานของสมาชิกในกลุมแตกตางกัน หากเปนงานเกี่ยวกับ
การตอบคําถามในแบบฝกหัดที่กําหนด ครูอาจกําหนดบทบาทของสมาชิกในกลุม เปนผูอานคําถาม 
ผูตรวจสอบ ผูกระตุนใหสมาชิกชวยกันคิดหาคําตอบและผูจดบันทึกคาํตอบ 
   2. จัดใหมีปฏิสมัพันธระหวางนักเรียน (Face – To -Face Interaction) ใหนักเรียน
ทํางานดวยกนัภายใตบรรยากาศของความชวยเหลือและสงเสริมกัน 
   3. จัดใหมีความรับผิดชอบในสวนบุคคลที่จะเรียนรู (Individual Accountability) 
เปนการทําใหนักเรียนแตละคนตั้งใจเรียนและชวยกันทาํงาน ไมกินแรงเพ่ือน ครูอาจจัดสภาพการณ
ไดดวยการประเมินเปนระยะ สุมสมาชิกของกลุมใหตอบคําถามหรือรายงานผลการทํางาน สมาชิก
ทุกคนจึงตองเตรียมพรอมที่จะเปนตวัแทนของกลุม 
   4. ใหความรูเกีย่วกบัทักษะสงัคม (Social Skills) การทาํงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางดี
นักเรียนตองมีทักษะทางสงัคมที่จําเปน ไดแก ความเปนผูนํา การตัดสินใจ การสรางความไวใจ การ
สื่อสาร และทกัษะการจัดการกับขอขัดแยงอยางสรางสรรค 
   5. จัดใหมีกระบวนการกลุม (Group Processing) เปนการเปดโอกาสใหนักเรียน
ประเมินการทาํงานของสมาชิกในกลุม ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน และหาทางปรับปรุงการทํางานกลุม
ใหดีขึ้น 
 จากหลกัการดงักลาวทําใหไดรูปแบบการจัดการเรยีนรูรวมกันเทคนคิ LT ที่นักเรียนทํางาน
เปนกลุมเพ่ือใหไดผลงานกลุม ในขณะทํางานนักเรียนชวยกันคิดและชวยกันตอบคําถาม พยายามทําให
สมาชิกทุกคนมีสวนรวมและทุกคนเขาใจทีม่าของคําตอบ ใหนักเรียนขอความชวยเหลือจากเพื่อนกอนที่
จะถามครู และครูชมเชยหรอืใหรางวัลกลุมตามผลงานของกลุม 
 3.3 ข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมอืโดยใชเทคนิค LT 
  จอหนสัน และ จอหนสนั (Johnson; & Johnson.  1990: 101 - 102) ไดกลาวถึงขั้นตอน
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ไวดังนี้ 
   1. ขั้นเตรียม ประกอบดวยครูเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนําถึงบทบาทของนักเรียน 
การแบงกลุมผูเรียน 4 - 6 คน แจงวัตถปุระสงคของการเรียนในแตละบท แตละคาบและฝกฝนทักษะ
พ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับทํากิจกรรมกลุม 
   2. ขั้นการจัดการเรียนรู ครูจะทําการสอนในรูปแบบกิจกรรมการสอนที่ประกอบดวย
การนําเขาสูบทเรียน แนะนาํเนื้อหา แนะนําแหลงขอมูล และมอบหมายงานใหนักเรียนแตละกลุม 
   3. ขั้นทํากิจกรรมกลุม นักเรียนแตละคนจะมีบทบาทหนาที่ในการทํากิจกรรมกลุม
ตามที่ไดรับมอบหมาย และจะชวยเหลือกัน ฝกปฏิบัติ ทําใหเกิดการเสริมแรงและการสนับสนุนกัน 
   4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ เปนการตรวจสอบวา ผูเรียนไดปฏิบัติหนาที ่
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ครบถวนหรือไม ผลการปฏิบัติเปนอยางไร เนนการตรวจสอบผลงานกลุม และรายบุคคลตอจากนั้น
เปนการทดสอบ 
   5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม ครูและนักเรียนชวยกันสรปุบทเรียน 
ถามีสิ่งที่ผูเรียนไมเขาใจ ครูควรอธิบายเพิ่มเติม และชวยกันประเมินผลการทํางานกลุมหาจุดเดนและสิ่งที่
ควรปรบัปรุงแกไข 
  วิมลรัตน สุนทรโรจน (2544: 150) กลาววา เทคนคิการเรียนรูรวมกัน (LT) เปนวิธีที่
เหมาะสมกับการสอนวิชาที่มีโจทยปญหาการคํานวณ หรือการฝกฝนในหองปฏิบัติการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ครูและนักเรียน อภิปราย สรุปเนื้อหาที่เรยีนในคาบที่แลว 
   2. แบงนักเรียนเปนกลุมคละความสามารถกัน กลุมละ 4 - 5 คน 
   3. ครูแจกใบงานกลุมละ 1 แผน 
   4. แบงหนาที่ของผูเรียนแตละคนในกลุม ดังน้ี 
    คนที ่1 อานคําสั่งหรือขั้นตอนในการดําเนินงาน 
    คนที ่2 ฟงขั้นตอนและจดบนัทึก 
    คนที ่3 อานคําถามและหาคําตอบ 
    คนที ่4 ตรวจคําตอบ (ขอมูล) 
   5. แตละกลุมสงกระดาษเพียงแผนเดียวหรอืสงงาน 1 ชิ้น ผลงานที่เสร็จและสง
เปนผลงานทีทุ่กคนในกลุมยอมรับ ซึ่งทุกคนในกลุมจะไดคะแนนเทากัน 
   6. ปดแจงผลการเรียนและชมเชยกลุมที่ไดคะแนนสูงสุด 
  ทิศนา แขมณี (2545: 263) กลาวถึงกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ ดังนี้ 
   1. จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ (เกง – กลาง – ออน) กลุมละ 4 คน 
   2. กลุมยอยกลุมละ 4 คน ศึกษาเนื้อหารวมกัน โดยกําหนดใหแตละคนมีบทบาท
หนาที่ ชวยกลุมในการเรียนรู ตัวอยาง เชน 
    สมาชิกคนที ่1 : อานคําสั่ง 
    สมาชิกคนที ่2 : อานคําตอบ 
    สมาชิกคนที ่3 : หาคําตอบ 
    สมาชิกคนที ่4 : ตรวจคําตอบ  
   3. กลุมสรุปคําตอบรวมกัน และสงคําตอบนัน้เปนผลงานกลุม 
   4. ผลงานกลุมไดคะแนนเทาไร สมาชกิทุกคนในกลุมน้ันจะไดคะแนนนัน้เทากันทุกคน 
  วัฒนาพร ระงับทุกข (2548: 187) กลาวถงึ การเรยีนรูแบบรวมมือแบบ LT วาเปนวิธีที่
เหมาะสมกับการสอนวิชาที่มีโจทยปญหาการคํานวณ หรือการฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 
   1. ครูและนักเรียน อภิปราย สรุปเนื้อหาที่เรยีนในคาบที่แลว 
   2. แบงผูเรียนเปนกลุมคละความสามารถกัน กลุมละ 4 – 5 คน 
   3. ครูแจกใบงานกลุมละ 1 แผน 
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   4. แบงหนาที่ของผูเรียนแตละคนในกลุม ดังน้ี 
    คนที ่1 อานคําสั่งหรือขั้นตอนการดําเนินงาน 
    คนที ่2 ฟงขั้นตอนและจดบนัทึก 
    คนที ่3 อานคําถามและหาคําตอบ 
    คนที ่4 ตรวจคําตอบ (ขอมูล) 
   5. แตละกลุมสงกระดาษคําตอบเพียงแผนเดียว หรือสงงาน 1 ชิ้น ผลงานที่เสร็จ
และสงเปนผลงานที่ทุกคนในกลุมยอมรับ ซึ่งทุกคนในกลุมจะไดคะแนนเทากัน 
   6. ปดประกาศชมเชยกลุมที่ไดคะแนนสูง 
  ลินณา พัฒนมาศ (2550: 51) กลาวถึงกระบวนการจัดการเรียนรูเทคนิคการเรยีนรูรวมกัน 
ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ขั้นเตรียม เตรยีมความพรอมของผูเรียน โดยทบทวนความรูเดิม ชี้แจงจุดประสงค
การเรียนรู วิธีเรียน และการวัดผลประเมินผล ทบทวนความรูเดิม และทบทวนวิธีเรียนรูรวมกัน จัดกลุม
ผูเรียนกลุมละ 4 - 6 คน โดยแนะนําการเรียนรูดวยเทคนิคเรียนรูรวมกัน บทบาทหนาที่ของสมาชิก
ในกลุม การชวยเหลือกัน การยอมรับและพึ่งพาอาศัยกันในกลุม 
   2. ขั้นจัดการเรียนรู ดําเนินกิจกรรมการเรียนรู มอบหมายใบงาน ใบกิจกรรม พรอม
สาธิตและยกตัวอยาง ใหผูเรียนฝกปฏบิตัิ โดยครูคอยเปนผูใหคําแนะนํา 
   3. ขั้นกิจกรรมกลุม จัดกลุมผูเรียนใหเรียนรูรวมกัน ผูเรียนปฏิบัตติามใบงาน ใบ
กิจกรรม ใบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุม ผูเรียนรวมกันเรียนตามใบความรู และฝกปฏิบตัิตามใบงาน 
ผูจัดการเรียนรูติดตามดูแลการปฏิบัติงานกลุม และปรบัแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม 
   4. ขั้นสรปุและประเมินผลการเรียนรู ผูจัดการเรียนรู รวมกนัตรวจใหคะแนน บันทกึ
ผลการทดสอบ คํานวณคะแนนพัฒนาการของบุคคลและกลุม ประเมินผลงานกลุมใหใหรางวัลกลุมที่
ประสบความสําเร็จสูงสุด 
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ตาราง 1 แสดงลักษณะทีเ่หมือนและแตกตางของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD  
     และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
       

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค STAD การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT 
  

ลักษณะทีเ่หมือนกัน  
1. มีความมุงหมายใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกัน
เปนกลุม สมาชิกทุกคนในกลุมไดชวยเหลอืซ่ึง
กันและกัน 

1. มีความมุงหมายใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกัน
เปนกลุม สมาชิกทุกคนในกลุมไดชวยเหลอืซ่ึง
กันและกัน 

2. มีการจัดกลุม แบบคละความสามารถ เกง 
ปานกลาง ออน 

2. มีการจัดกลุม แบบคละความสามารถ เกง 
ปานกลาง ออน 

3. มีการทดสอบยอย 3. มีการทดสอบยอย 
4. มีเปาหมายรวมกันเพ่ือใหกลุมประสบ
ความสําเร็จ ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับความ
รวมมือกันของสมาชิกในกลุมทุกคน 

4. มีเปาหมายรวมกันเพื่อใหกลุมประสบ
ความสําเร็จ ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับความ
รวมมือกันของสมาชิกในกลุมทุกคน 

  

ลักษณะทีแ่ตกตางกัน  
1. นักเรียนจะไดฝกทักษะไปพรอมๆ กัน เพ่ือน
ในกลุมใหความชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

1. นักเรียนจะไดฝกทักษะเปนรายบุคคลตาม
หนาที่ของตนเอง ที่ไดรับมอบหมายจากกลุม 

2. คะแนนความสําเร็จรายบุคคล มาจากการทดสอบ
เทียบกบัคะแนนฐานเดิมเพ่ือพิจารณาการพัฒนา 

2. นักเรียนมีโอกาสฝกทักษะใหมๆ เน่ืองจาก
การเปลี่ยนหนาที่กันในการทําโจทยขอถัดไป 

3. คะแนนกลุมมาจากการนําคะแนนการพัฒนา 
ของแตละคนในกลุมมาเฉลีย่ (ชาตชิาย มวงปฐม. 
2539: 63; จินตนา เล็กลวน.  2541: 5) 

3. คะแนนความสําเร็จรายบุคคล มาจากการ
คะแนนที่กลุมทําได 

  

 
4.  เอกสารที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
 4.1 ความหมายของวิทยาศาสตร 
  วิทยาศาสตร (Science) มาจากภาษาลาตินวา Scientia หมายถึง ความรูเกี่ยวกบัการศกึษา
คนควาดานวัตถุสิ่งของที่เปนระเบียบ  ความรูดานวิทยาศาสตรธรรมชาติ  ตลอดจนความจริงหรือกฎตางๆ 
ที่ได จากการทดสอบดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร (Marriam – Webster.  1987:  1051) 
  สมจิต สาธนไพบูลย (2535: 94 - 97) กลาววาความหมายที่แทจริงของวิทยาศาสตร 
หมายถึง สวนที่เปนตวัความรูทางวิทยาศาสตร (Body of Knowledge) ไดแก ขอเท็จจริง (Fact) มโนมติ 
(Concept) หลักการ (Principle) กฎ  (Theoess of Scientific Inquiry) และความรูทางวิทยาศาสตร 
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คือ สวนหนึ่งของผลผลิตทางวิทยาศาสตร โดยทั่วไปความรูทางวิทยาศาสตร จะเกิดขึ้นหลังจากที่ไดมี
การใชกระบวนการแสวงหาความรู ดําเนินการคนควาสืบเสาะตรวจสอบจนเปนที่นาเชื่อถือได ความรู
นั้นจะถูกรวบรวมเปนหมวดหมู  
 
 
 
 
 
 
   ภาพประกอบ 2  แสดงความสัมพันธของความรูวิทยาศาสตร 
  ที่มา  :  สมจิต  สวธนไพบูลย.  (2535).  ธรรมชาติวิทยาศาสตร.  หนา  101.  
   
   
 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงความสัมพันธของความรูวิทยาศาสตร 
 
 ที่มา : สมจิต สวธนไพบูลย.  (2535).  ธรรมชาติวิทยาศาสตร.  หนา 101. 
 
 
 กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร เปนกระบวนการคิดและการกระทําอยางมีระบบ
ในการคนหาขอเท็จจริง หาความรูตางๆ จากประสบการณ และจากสถานการณที่อยูรอบตัวเราดวย
วิธีการทางวทิยาศาสตร ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนดังนี ้(วัชรี เลี่ยนบรรจง.  2539: 38; อางอิงจาก สมจิต 
สวธนไพบูลย.  2535: 101 – 103) 
  1. ระบุปญหา 
  2. ตั้งสมมติฐาน 
  3.  พิสูจนหรือทดลอง 
  4. สรุปผลและนําไปใช 
 4.2 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
  สมาคมอเมริกันเพื่อความกาวหนาทางวิทยาศาสตร (American Association for the 
Advancement of Science – AAAS) ไดพัฒนาโปรแกรมวิทยาศาสตร และตั้งชื่อโครงการนี้วาวิทยาศาสตร
กับการใชกระบวนการ (Science: A Process Approach) หรือเรียกชื่อยอวา โครงการ ซาปา (SAPA) 
โครงการนี้ แลวเสร็จในป ค.ศ. 1970  ไดกําหนด ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรไว 13 ทักษะ  
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ประกอบดวย ทักษะพ้ืนฐาน (Basic Science Process Skills) 8 ทักษะ และทักษะขัน้พ้ืนฐานผสมผสาน  
(Integrated Science Process Skills) 5 ทักษะ ดังน้ี (ภพ เลาหไพบูลย.  2540: 14 – 19) 
   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
    1. ทักษะการสังเกต 
    2. ทักษะการวัด 
    3. ทักษะการคํานวณหรือการใชตัวเลข 
    4. ทักษะการจําแนกประเภท 
    5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา 
    6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล 
    7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล 
    8. ทักษะการพยากรณ 
   ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรขั้นบูรณาการ 
    9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน 
    10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ 
    11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร 
    12. ทักษะการทดลอง 
    13. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุปขอมูล 
   1. ทักษะการสังเกต (Observation) 
    การสังเกต หมายถึง การใชประสาทสัมผัสอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน
ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น และผิวกาย เขาไปสัมผัสวัตถุหรือการณโดยไมใสความคิดเหน็ของผูสังเกตลงไป 
ขอมูลที่ไดจากการสังเกต อาจแบงแกเปนประเภท คือ ขอมูลเชิงคุณภาพ ขอมูลเชิงปริมาณ (โดยการ
กะประมาณ) และขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
    ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
    1.1 ชี้บงและบรรยายคุณสมบัติของสิ่งที่สังเกตเกี่ยวกับรูปราง กลิ่น รส เสียง 
และบอกหนวยมากๆ เขาไว 
    1.2 บอกรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณ โดยการกะประมาณ 
    1.3 บรรยายการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่สังเกตได 
   2. ทักษะการวัด (Measurement) 
    การวัด หมายถึง การเลือกและการใชเครื่องมือทําการวัดหาปริมาณของสิ่งของ
ตางๆ ออกมาเปนตัวเลขที่แนนอนไดอยางเหมาะสมและถูกตองโดยมีหนวยกํากับเสมอ 
    ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
    2.1 เลือกเครื่องมือไดเหมาะสมกับสิ่งที่จะวัด 
    2.2 บอกเหตุผลในการเลือกเครื่องมือวัดได 
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    2.3 บอกวิธีวัดและวิธีใชเครื่องมือไดถูกตอง 
    2.4 ทําการวัดความกวาง ความยาว ความสูง อุณหภูมิ ปริมาณ น้ําหนัก และ
อ่ืนๆ ไดถูกตอง 
    2.5 ระบุหนวยของตัวเลขที่ไดจากการวัดได 
   3. ทักษะการคํานวณ (Using Number) 
    การคํานวณ หมายถึง การนับจํานวนของวัตถุและการนับตัวเลขแสดงจํานวนที่
นับไดมาคิดคํานวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หรือหาคาเฉลี่ย 
    ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะนี้แลว คือ 
    3.1 การนับ ไดแก 
     3.1.1 นับจํานวนสิ่งของไดถูกตอง 
     3.1.2 ใชตัวเลขแสดงจํานวนที่นับได 
     3.1.3 ตัดสินวาสิ่งของในแตละกลุมมีจํานวนเทากันหรือตางกัน 
     3.1.4 ตัดสินวาของในกลุมใดมีจํานวนเทากันหรือตางกัน 
    3.2  การหาคาเฉลี่ย 
     3.2.1 บอกวิธีหาคาเฉลี่ย 
     3.2.2 หาคาเฉลี่ย 
     3.2.3 แสดงวิธีการหาคาเฉลี่ย 
   4. ทักษะการจําแนกประเภท (Classification) 
    การจําแนกประเภท หมายถึง การแบงพบวกหรือเรียงลําดับวัตถุหรือสิ่งของที่อยู
ในปรากฏการณโดยที่เกณฑดังกลาว อาจจะใชความเหมือน ความแตกตาง หรือความสัมพันธอยางใด
อยางหนึ่งก็ได 
    ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
    4.1 เรียงลําดับหรือแบงพวกของสิ่งตางๆจากเกณฑที่ผูอ่ืนกําหนดใหได 
    4.2 เรียงลําดับหรือแบงพวกของสิ่งตางๆ โดยใชเกณฑของตนเองได 
    4.3 บอกเกณฑที่ผูอ่ืนใชเรียงลําดับหรือแบงพวกได 
   5. ทักษะการหาความสัมพันธระหวางสเปสกับสเปสและสเปสกับเวลา 
(Space/ Space Relationship and space – time Relationship) 
    สเปสของวัตถ ุหมายถงึ ที่วางที่วตัถุนัน้ครอบครองอยูจะมีรูปรางลกัษณะเชนเดียว 
กับวัตถุนั้น โดยทั่วไปแลวสเปสของวัตถุมี 3 มิต ิ คือ ความกวาง ความยาว ความสูงความสัมพันธ
ระหวางสเปสกับสเปสของวัตถ ุ ไดแก ความสัมพันธระวาง 3 มิติ กับ 2 มิติ ความสัมพันธระหวาง
ตําแหนงที่อยูของวัตถุหน่ึงกับอีกวัตถุหน่ึง 
    ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
    5.1 ชี้บงรูป 2 มิติ และวัตถ ุ3 มิต ิที่กําหนดใหได 
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    5.2 วาดรูป 2 มิติจากวัตถุหรือรูป 3 มิต ิที่กําหนดได 
    5.3 บอกชื่อของรูปและรูปทรงเลขาคณิตได 
    5.4 บอกความสัมพันธของรูป 2 มิติได เชน ระบุรูป 3 มิติ ที่เห็นเนื่องจากการ
หมุนรูป 2 มิต ิเม่ือเห็นเงา (2 มิต)ิ ของวัตถุสามารถบอกรูปทรงของวัตถ ุ(2 มิติ) เปนตนกําเนิดเงา 
    5.5 บอกรูปกรวยรอยตัด (2 มิติ) ที่เกิดจากการตัดวตัถ ุ(3 มิติ) ออกเปน 2 สวน 
    5.6 บอกตําแหนงหรือทิศของวัตถุได 
    5.7 บอกไดวาวัตถุหน่ึงอยูในตําแหนงหรือทิศทางใดของวัตถุหน่ึง 
    5.8 บอกความสัมพันธของสิ่งทีอ่ยูหนากระจกและภาพที่ปรากฏในกระจกวาเปน
ซายหรือขวาของกันและกันได 
    ความสัมพันธระหวางสเปสของวัตถุกับเวลา ไดแก ความสัมพันธระหวางการ
เปลี่ยนแปลงตาํแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลา หรือความสัมพันธระหวางสเปสของวตัถทุี่เปลี่ยนไปกบัเวลา 
     1. บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงตําแหนงที่อยูของวัตถุกับเวลาได 
     2. บอกความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงขนาดหรือปริมาณของสิ่งของ
ตางๆ กับเวลาได 
   6. ทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล (Organizing Data and 
Communication) 
    การจัดกระทําและสื่อความหมายขอมูล หมายถึง การนําขอมูลที่ไดจากการสังเกต
การวัด การทดลอง และจากแหลงอ่ืนๆมาจัดกระทําเสียใหม เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจความหมายของขอมูล
ชุดนี้ดีขึ้น โดยอาจเสนอในรูปของตาราง แผนภูมิ แผนภาพ ไอดะแกรม วงจร กราฟ สมการ เขียน
บรรยาย เปนตนความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว 
    6.1 เลือกรูปแบบที่ใชในการนําเสนอขอมูลใหเหมาะสม 
    6.2 บอกเหตุผลในการเลือกรูปแบบที่จะใชในการนําเสนอขอมูลได 
    6.3 ออกแบบการนําเสนอขอมูลตามรูปแบบที่เลือกไว 
    6.4 เปลี่ยนแปลงขอมูลใหอยูในรูปใหมที่เขาใจดีขึ้นได 
    6.5 บรรยายลกัษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยขอความที่เหมาะสม กะทัดรัด จนสื่อ
ความหมายใหผูอ่ืนเขาใจได 
    6.6 บรรยายหรือวาดแผนผังแสดงตําแหนงของสภาพที่ตนสื่อความหมายใหผูอ่ืน
เขาใจได 
   7. ทักษะการลงความคิดเห็นจากขอมูล (Inferring) 
    การลงความคิดเห็นจากขอมูล หมายถึง การเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ได
จากการสังเกตอยางมีเหตุผล โดยอาศัยความรูหรือประสบการณเดิมมาชวย ความสามารถที่แสดงวา
เกิดทักษะแลว คือ สามารถอธิบายหรือสรุปโดยเพิ่มความคิดเห็นใหกับขอมูลที่ไดจากการสังเกตโดยใช
ความรูหรือประสบการณมาชวย 
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   8. ทักษะการพยาการณ (Prediction) 
    การพยากรณ หมายถึง การสรุปคํา ตอบลวงหนากอนจะทดลอง โดยอาศัย
ปรากฏการณที่เกิดซ้ําๆ หลักการ กฎ ทฤษฎีมีอยูแลวในเรื่องนั้นๆ มาชวยในการสรุปการพยากรณ
ขอมูลเกี่ยวกับตัวเลข ไดแก ขอมูลที่เปนตาราง หรือกราฟ ทําได 2 แบบ คือ การพยากรณภายใน
ขอบเขตของขอมูลที่มีอยูกับการพยากรณภายนอกขอบเขตของขอมูลที่มีอยู 
    ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
    8.1 การทํานายทั่วไป เชน ทํานายผลที่เกิดขึ้นจากขอมูลที่เปนหลักการ กฎ หรือ
ทฤษฎีที่มีอยูได 
    8.2 การพยากรณจากขอมูลเชิงปริมาณ เชน 
     8.2.1 ทํานายผลที่จะเกิดขึ้นภายในขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 
     8.2.2 ทํานายผลที่จะเกิดภายนอกขอบเขตของขอมูลเชิงปริมาณที่มีอยูได 
   9. ทักษะการตั้งสมมติฐาน (Formulation Hypothesis) 
    การตั้งสมมติฐาน หมายถึง คาํตอบทีค่ิดไวลวงหนา มักกลาวเปนขอความที่บอก
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน (ตัวแปรอิสระ) กับตัวแปรตาม สมมติฐานที่ตั้งไวอาจถูกหรือผิดก็ได 
ซึ่งทราบไดภายหลังการทดลองหาคําตอบเพื่อสนับสนุนหรือคัดคานสมมติฐานที่ตั้งไวความสามารถที่
แสดงวาเกิดทักษะนี้แลว คือ สามารถหาคําตอบลวงหนากอนการทดลอง โดยอาศัยการสังเกต ความรู 
และประสบการณ 
   10. ทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏบิัต ิ(Defining Operationally) 
    การกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติ หมายถึง การกําหนดความหมายหรือขอบเขตของคํา
ตางๆ (ที่อยูในสมมติฐานที่ตองการทดลอง) ใหเขาใจตรงกันและสามารถสังเกตหรือวัดได 
   11. ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร (Identifying and Controlling Variables) 
    การกําหนดตัวแปร หมายถึง การชี้บงตัวแปร ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ตอง
ควบคุมในสมมติฐานหนึ่งๆ 
    ตัวแปรตน คือ สิ่งที่เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดผลตางๆ หรือสิ่งที่เราตองการทดลองดู
วาเปนสาเหตุที่กอใหเกิดผลเชนนั้นจริงหรือไม 
    ตัวแปรตาม คือ สิ่งที่เปนผลเรื่องมาจากตัวแปรตน เม่ือตัวแปรตนหรือสิ่งที่เปน
สาเหตุเปลี่ยนไป ตัวแปรหรือสิ่งที่เปนผลก็จะเปลี่ยนตามไปดวย 
    ตัวแปรควบคมุ หมายถึง การควบคุมสิ่งอ่ืนๆนอกเหนือจากตัวแปรตนที่ทําให
เกิดผลทดลองคลาดเคลื่อน ถาหากวาไมสามารถควบคุมใหเหมือนกัน 
    ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ ชี้บงและกําหนดตัวแปรตนตัวแปรตาม
และตัวแปรที่ตองควบคุมได 
 



 37 

   12. ทักษะการทดลอง (Experimenting) 
    การทดลอง หมายถึง กระบวนการปฏิบตักิารเพื่อหาคาํตอบหรือทดสอบสมมตฐิาน
ที่ตั้งไว การทดลองประกอบดวยกิจกรรม 3 ขั้นตอนคือ 
    12.1 การออกแบบการทดลอง หมายถึง การวางแผนการทดลองกอนลงมือทดลองจริง
เพ่ือกําหนด 
     12.1.1  วธิีการทดลอง ซึ่งเกี่ยวกับการกําหนดควบคุมตัวแปร 
     12.1.2 อุปกรณ หรือสารเคมีที่จะตองใชในการทดลอง 
    12.2 การปฏิบัติการทดลอง หมายถึง การลงมือปฏิบัติการทดลองจริง 
    12.3 การบันทึกการทดลอง หมายถึง การจดบันทึกขอมูลที่ไดจากการทดลอง 
ซึ่งอาจเปนผลจากการสังเกต และการวัดอ่ืนๆ 
    ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
    12.4 การออกแบบการทดลองโดย กําหนดวิธีการทดลองไดถูกตอง เหมาะสม 
โดยคํานึงถึงตัวแปรตน ตัวแปรตาม และตวัแปรที่ตองควบคุมดวย 
    12.5 ปฏิบัติการทดลองและใชอุปกรณไดถูกตองเหมาะสม 
    12.6 บันทึกผลการทดลองไดคลองแคลวและถูกตอง 
   13. ทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป (Interpreting data and conclusion) 
    การตีความหมายขอมูล หมายถึง การแปลความหมายหรือบรรยายคุณลักษณะ
และสมบัติของขอมูลที่มีอยู 
    การตีความหมายในบางครั้ง อาจตองใชทักษะกระบวรการทางวิทยาศาสตรอ่ืนๆ
ดวย เชน ทักษะการสังเกต ทักษะการคํานวณ เปนตน 
    การลงขอสรุป หมายถึง การสรุปความสัมพันธของขอมูลทั้งหมด 
    ความสามารถที่แสดงวาเกิดทักษะแลว คือ 
    13.1 แปลความหมายหรือบรรยายลักษณะ และสมบัติของขอมูลที่มีอยูได (การตี 
ความหมายขอมูลที่ตองอาศัยทักษะการคํานวณ) 
    13.2 บอกความสัมพันธของขอมูลที่มีอยูได 
 4.3 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง คุณลักษณะและความสามารถ
ของบุคคล อันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณการเรียนรู
ที่เกิดจากการฝกอบรม หรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธิ ์ จึงเปนการตรวจสอบระดับความสามารถ
หรือความสัมฤทธิ์ผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลวาเรียนรูแลวเทาไร มีความสามารถ
ชนิดใดซึ่งสามารถวัดได 2 แบบ ตามจุดมุงหมายและลักษณะวิชาที่สอน คือ 
   1. การวัดดวยการปฏิบัต ิ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถในการปฏิบัติหรือ
ทักษะของผูเรียน โดยมุงเนนใหผูเรียนไดแสดงความสามารถดังกลาว ในรูปการกระทําจริงใหออกมา
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เปนผลงาน เชน วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การชาง เปนตน การวัดแบบน้ี จึงตองวัดโดยใชขอสอบปฏิบัต ิ
(Performance Test) 
   2. การวัดดานเนื้อหา เปนการตรวจสอบความสามารถเกี่ยวกับเน้ือหาวิชา (Content) 
อันเปนประสบการณการเรยีนรูของผูเรียน รวมถึงพฤตกิรรมความสามารถในดานตางๆ สามารถวัดได
โดยใชขอสอบผลสัมฤทธิ์ (Achievement Test) (ไพศาล หวังพานิช.  2533: 209) 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจึงเปนความสามารถในการที่จะพยายามเขาถึงความรู ซึ่งเกิดจาก
การกระทําที่ประสานกัน และอาศัยความพยายามอยางมาก ทั้งองคประกอบที่เกี่ยวของกับสติปญญา 
และองคประกอบที่ใชสติปญญาแสดงออกในรูปของความสําเร็จ ซึ่งสามารถวัดไดดวยเครื่องมือทางจิตวิทยา 
หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนทัว่ไป จินตนา ชวยดวง (2547: 29) ความสําเร็จที่ไดจากการ
ทํางานที่ตองอาศัยความพยายามจํานวนหนึ่ง ซึ่งอาจเปนผลมาจากการกระทําทีอ่าศัยความสามารถ
ทางรางกายหรือสมอง ดังน้ัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงเปนขนาดของความสําเร็จที่ไดจากการเรียน
ที่อาศัยการทดสอบ (อัจฉรา สุขารมณ; และ อรพินทร  ชูชม.  2530: 10) 
  ปริวัต ิ  สิงหาเวช (2548: 5) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร หมายถึง 
ความสามารถในการเรียนรูในวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งพิจารณาจากการตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 ดังน้ัน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร จึงหมายถึง ความสามารถในการเรียนรูวิชา
วิทยาศาสตรของบุคคลทีเ่ปนกระบวนการคิดและการกระทําอยางเปนระบบ อันเกิดจาก การเรียนรูจาก
ประสบการณ ที่ไดรับจากเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ซึ่งสอดคลองกบัมาตรฐานเรียนรูและผลการเรียนรู
ที่คาดหวังของกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สามารถวัดไดดวยไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 4.4 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  การวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร เพ่ือใหนักเรียนไดรับเนื้อหาความรู และ
กระบวนการแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร จะตองวัดทั้งสองลักษณะและเพื่อความสะดวกในการประเมนิผล
จึงไดทําการจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลวิชาวทิยาศาสตร ในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิทยาศาสตร สําหรับเปนเกณฑ วัดความสามารถดานตางๆ 4 ดาน ดังนี้ (ประวติร ชูศลิป.  2524: 21 – 31) 
   1. ดานความรู - ความจํา หมายถึง ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ไดเรียนรูมาแลว 
เกี่ยวกับขอเท็จจริง ขอตกลง คําศัพท หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร  
   2. ดานความเขาใจ หมายถึง ความสามารถในการอธิบายความหมาย ขยายความ  
และแปลความรูโดยอาศัยขอเท็จจริง ขอตกลง คําศัพท หลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร  
   3. ดานการนาํไปใช หมายถงึ ความสามารถในการนําความรู วิธีการทางวทิยาศาสตร 
ไปใชในสถานการณใหมที่แตกตางกนัออกไป หรือสถานการณทีค่ลายคลึง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ นําไปใช
ในชีวิตประจําวัน 
   4. ดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ  
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สืบเสาะหาความรู โดยผานการปฏิบตัิและฝกฝนความคิดอยางมีระบบจนเกิดความคลองแคลว ชาํนาญ 
สามารถเลือกใชกิจกรรมตางๆ ไดอยางเหมาะสม สําหรบัทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ประกอบดวย 
ทักษะการสังเกต ทักษะการคํานวณ ทักษะการจําแนกประเภท ทักษะการลงความเห็น จากขอมูล 
ทักษะการจัดกระทําสื่อความหมายขอมูล ทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปร ทักษะ การตั้งสมมติฐาน 
ทักษะการทดลองและทักษะการตีความหมายขอมูลและลงขอสรุป 
 จากการจําแนกพฤติกรรมในการวัดผลวิชาวิทยาศาสตรทั้ง 4 ดาน คือ ความรู – ความจํา 
ความเขาใจ การนําไปใช และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ผูวิจัยจึงนําไปใชในการสรางแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร โดยพิจารณาใหครอบคลุมจุดประสงคการเรียนรูสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร เร่ือง งานและพลังงาน 
 
5.  เอกสารที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
 5.1 ความหมายของความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  การคิดเปนปฏิกิริยาของจิตมนุษย  ซึ่งชวยใหแตละคนสามารถปรับตัวเขากับสังคมและ
สิ่งแวดลอม  และยังชวยใหแตละคนเกิดความพยายามและสัมฤทธิ์ผลในจุดมุงหมายที่ตองการ  ดังน้ัน
การคิดจึงนําไปสูการกระทําและการปรับตวัที่ดีขึ้นกวาเกา (Eysenck.  et al.  1972:  317) การดํารงชีวติ
นั้น มักจะเผชิญกับปญหา ซึ่งมีความยุงยากซับซอนตางๆ กัน ยิ่งในสังคมปจจุบันความซับซอนของ
ปญหายิ่งมากขึ้นกวาเดิม การฝกใหนักเรียนมีทักษะในการคิดแกปญหา จึงจําเปนอยางยิ่ง เน่ืองจาก
ปญหามักจะเปนจุดเริ่มตนของการเรียนรูสิ่งตางๆ ซึ่งในกระบวนการเรียนรูทางวิทยาศาสตรนั้น เร่ิมตน
ดวยการสังเกตและระบุปญหา แลวจึงนําไปสูการตั้งสมมติฐาน การทดลอง และการสรุปผล ดังน้ันบุคคล
ที่มีทักษะในการคิดแกปญหาก็จะทําใหสามารถหาคําตอบหรือหาหนทางในการแกปญหาไดสําเรจ็ (ศิริเพ็ญ 
ยังขาว.  2549: 17) 
  การคิดจึงเปนพฤติกรรมภายในที่เกิดจากกระบวนการทาํงานของสมอง มีลักษณะเปนทั้ง
กระบวนการและผลผลิต ซึ่งมีลักษณะที่ตอเนื่องกัน แยกจากกันไมไดและกระบวนการคิดยังสามารถ
อธิบายไดวา เปนการใชวธิีคดิและทกัษะการคิด สวนผลผลิต เปนผลที่เกิดจากการใชการคิดมาแกปญหา 
และความสามารถในการคิดแกปญหา เปนความสามารถในการใชความรู ความคิดของผูเรียนแกปญหา
ที่พบ เพ่ือใหบรรลุจุดหมายตามที่ตองการ (อําพร  ศิริกันทา.  2549: 37)  
  เพียเจท (Piaget. 1962: 120) กลาววาความสามารถในการคิดแกปญหาตามทฤษฎี
พัฒนาการในแงที่วาความสามารถในการคิดแกปญหาเริ่มตั้งแตเด็กอายุประมาณ 7 - 11 ป เร่ิมมีความคิด
ในการแกปญหาแบบงายๆ ภายในขอบเขตจํากัดตอมาถึงระดับเม่ือเด็กอายุประมาณ 12 -15 ป เด็กมี
ความสามารถคิดหาเหตุผลดีขึ้นและสามารถคิดแกปญหาที่ซับซอนได 
  โซเดน (Soden. 1994: 27) กลาววาความสามารถในการแกปญหาเปนทักษะดานการคิด
เชนเดียวกบัการเรียนรูที่เปนทักษะทางดานความคิดดวยเชนกัน นักเรียนจะตองรูวธิีการที่จะกระทํากับ
ขอมูลใหมๆ ที่ไดมาเพื่อการปญหา และบุคคลที่จะเปนผูเรียนรูไดดีนั้น จะตองเปนผูที่มีความสามารถ 
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ในการแกปญหาที่ดีดวย 
  ความสามารถในการคิดแกปญหาเปนรปูแบบของการเรียนรูอยางหนึ่ง ตองอาศัยการเรียนรู
ประเภทหลักการที่มีความเกี่ยวของกันตั้งแตสองประเภทขึ้นไปโดยการเรียนรูประเภทหลักตองอาศัย
ความสามารถในการมองเห็นลักษณะรวมกันของสิ่งเรา และใชหลักการนั้นผสมผสานจนเปนความสามารถ
ชนิดใหมที่เรียกวาความสามารถทางการคดิแกปญหา (Gagne. 1970: 63) วิธีการทางวิทยาศาสตรกับ
การแกปญหาเปนเรื่องเดียวกัน และการแกปญหาเปนแบบแผนหรือวิธีดําเนินการ ซึ่งอยูในสภาวะที่มี
ความยุงยากลาํบาก หรืออยูในสภาพที่พยายามตรวจสอบขอมูลที่หามาได ซึ่งมีความเกี่ยวของกับปญหา 
มีการตั้งสมมติฐาน และการตรวจสอบสมมติฐานภายใตการควบคุม มีการรวบรวมเก็บขอมูลจากการ
ทดลอง เพ่ือหาความสัมพันธนั้นวาจริงหรือไม (Good.  1973: 518) 
 ดังน้ันสรุปไดวา ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร หมายถึง ความสามารถ
ในการนํากระบวนการทางวิทยาศาสตร และวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใชในการคิดแกปญหา ซึ่งแต
ละคนจะมีความสามารถแตกตางกันโดยขึ้นอยูกับประสบการณ วฒุิภาวะทางสมอง สภาพการณที่
แตกตางกัน ความพรอมและการฝกฝนกระบวนการคิดแกปญหา 
 5.2 กระบวนการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  ทบวงมหาวิทยาลัย (2525: 232 – 234) ยังกลาวไดวา ขั้นตอนในการคิดแกปญหานั้น
อาจแจกแจง มากหรือนอยกวา 4 ขั้น ก็ไดแลวแตความละเอียดในการแบงและทบวงมหาวิทยาลัยได
แบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 
   1. การระบุปญหา สิ่งที่สําคัญในขั้นนี้คือ ความสนใจที่มีตอสิ่งที่พบเห็นซึ่งเกดิเนื่องจาก
ความอยากรูอยากเห็น และทักษะในการสังเกต 
   2. การตั้งสมมติฐาน เปนการคาดคะเนคําตอบที่อาจเปนไปได ซึ่งในทางวิทยาศาสตร
เรียกวา สมมติฐาน 
   3. การทดลองเปนการกําหนดวิธีการคิดแกปญหา โดยอาศัยทักษะในการควบคุม
ตัวแปร การสังเกต และเจตคติทางวิทยาศาสตร 
   4. การสรุปผลการทดลอง เปนการแปลความอธิบายความหมายของขอมูล เพ่ือ
หาความสัมพันธระหวางขอมูลที่ไดกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
  สมจิต สวธนไพบูลย (2527: 8) ไดเสนอวา การคิดแกปญหามีวิธีการที่ใชในการคนควา
หาคําตอบ มีหลายวิธี เชน วิธีลองผิด-ลองถูก วิธีคิดกลบัไปกลับมา แตที่นิยมนํามาใชฝกฝนผูเรียนให
เปนคนชางเสาะแสวงหาความรู เร่ืองวิทยาศาสตร ไดแก วิธีการทางวิทยาศาสตร ซึ่งมีลําดับขั้นตอน
ใหญๆ ดวยกัน คือ 
   ขั้นตอนที่ 1 ขัน้ระบุปญหา 
   ขั้นตอนที่ 2 ขัน้ตั้งสมมติฐาน 
   ขั้นตอนที่ 3 ขัน้พิสูจนหรือทดลอง 
   ขั้นตอนที่ 4 ขัน้สรุปผลและนําไปใช 
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  เวียร (Weir.  1974: 18) ไดเสนอแนะขั้นตอนในการคิดแกปญหาซึ่งมี 4 ขั้น ดังน้ี 
   1. ระบุปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุประเด็นปญหาที่สําคัญที่สุดภายใน
ขอบเขตของสถานการณที่กําหนดให 
   2. ขั้นการวิเคราะหปญหา หมายถึง ความสามารถในการบอกสาเหตุที่แทจริงหรือ
สาเหตุที่เปนไปไดของปญหาจากสถานการณ 
   3. ขั้นการเสนอวิธีการคิดแกปญหา หมายถึง ความสามารถในการหาวิธีการคิด
แกปญหาใหตรงกับสาเหตุของปญหา 
   4. ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ หมายถึง ความสามารถบอกไดถึงผลที่เกิดจากการ
แกปญหาตามวิธีที่เสนอรวมไปถึงขอมูล หลักฐานที่ใชประกอบการพิจารณาแนวทางดังกลาว 
  อาภา ถนัดชาง (2534: 17 – 20) อธิบายระบบการคิดแกปญหาตามขั้นตอนของ System 
Approach ตามแผนภาพดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3  แสดงระบบการคิดแกปญหาตามขั้นตอนของ System Approach 
 
 ที่มา: อาภา ถนัดชาง.  การสอนแบบแกปญหา. วารสารแนะแนว.  25(135): 15 – 23. 
  
 
 ดังนั้น จึงสรปุไดวา ความสามารถในการแกปญหาเปนความสามารถเฉพาะตวัของแตละบคุคล 
ซึ่งขึ้นอยูกับประสบการณ วุฒิภาวะทางสมอง สภาพการณที่แตกตางกัน ความพรอมและการฝกฝน
กระบวนการคิดแกปญหา ซึ่งในงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด
แกปญหาตามแนวคิดของ เวียร ซึ่งมีลําดับขั้นตอน คือ การระบุปญหา วิเคราะหปญหา เสนอวิธีการ
แกปญหาและตรวจสอบผลลัพธ 
 5.3 การจัดการเรียนรูกับการคิดแกปญหา 
  กรมวิชาการ (2546: 221) กลาววา การเรียนการสอนวิทยาศาสตร มีจุดมุงหมาย
ประการหนึ่ง คือ เนนใหนักเรียนไดฝกแกปญหาตางๆโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติอยางมรีะบบ
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ผลที่ไดจากการฝกจะชวยใหนักเรียนสามารถตัดสินใจแกปญหาตางๆ ดวยวธิีการคิดอยางสมเหตุสมผล 
โดยใชกระบวนการหรือวิธีการ ความรู ทักษะตาง  ๆและความเขาใจในปญหานั้นมาประกอบกันเพ่ือเปนขอมูล 
ในการแกปญหา 
  สายหยุด สมประสงค (2523: 67 – 90) ไดกลาวถึงการคิดแกปญหาตางๆ กับการจัด 
การเรียนการสอนไวดังน้ี ครูตองจัดประสบการณภายนอกตางๆ เพ่ือยั่วยุใหผูเรียนไดใชกระบวนการ
เหลานั้นคิดแกปญหา เชน 
   1. จัดสถานการณที่เปนสถานการณใหมๆ และมีวิธีคิดแกปญหาไดหลายวธิใีหผูเรยีน
ฝกฝนในการคิดแกปญหาใหมากๆ 
   2. ปญหาทีค่รไูดหยิบยกมาใหผูเรียนไดฝกฝนน้ัน นอกจากจะเปนปญหาใหมที่ผูเรียน
ไมเคยประสบมากอนแลว ก็ควรเปนปญหาที่ไมพนวิสัยของผูเรียนหรือกลาวอีกนัยหนึ่งปญหานั้นตอง
อยูในกรอบของทักษะของเชาวปญญาของผูเรียน 
   3. การฝกคิดแกปญหานั้น ครูควรไดแนะนํา ใหผูเรียนไดตีปญหาใหแตกกอนวา 
เปนปญหาเกี่ยวกับอะไร และถาเปนปญหาใหมก็แตกออกไปเปนปญหายอย ๆ แลวคิดแกปญหายอย
แตละปญหาและเมื่อคิดแกปญหายอยไดหมดทุกขอก็เทากับคิดแกปญหาใหญไดนั่นเอง 
   4. จัดบรรยากาศการเรียนการสอน หรือจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่เปนสภาพภายนอก
ของผูเรียนใหเปนไปในทางเปลี่ยนแปลงได ไมตายตวั ใหผูเรียนเกิดความรูสกึวาเขาสามารถคดิคนเปลี่ยน
อะไรไดบางในบทบาทตางๆ ดังตัวอยางเชน การจัดหองเรียนใหมีสภาพเปลี่ยนแปลงได 
   5. ใหโอกาสผูเรียนไดคิดเสมอ 
   6. การฝกฝนคิดแกปญหาหรือการคิดแกปญหาใดๆ ก็ตาม ครูไมควรบอกวิธคีิด
แกปญหาใหตรงๆ เพราะถาบอกใหแลวผูเรียนจะไมไดยุทธศาสตรของการคิด 
  การแกปญหาเปนทักษะกระบวนการ จึงตองมีการเปลี่ยนสภาพสิ่งแวดลอมในหองเรียน 
ซึ่งหมายถึงสิ่งแวดลอมทางกายภาพในหองเรียน บทบาทของครูและนักเรยีน รวมทั้งปฏสิัมพันธระหวางครู
กับนักเรียน โดยชั้นเรียนทีค่รูเปนศูนยกลาง จะไมประสบความสําเรจ็ในการพัฒนาใหนักเรียนแตละคน
เกิดความคิดได จึงตองจัดหองเรียนใหมีสภาพที่เอ้ือตอการจัดกิจกรรมกลุมยอย ทาํฐานการเรียน ศูนย
เทคโนโลยี และศูนยวัสดุตางๆ ซึ่งในบรรยากาศของหองเรียนในลักษณะเชนนี้ ครูจะเปนผูจัดการหรือ
วางแผนกิจกรรม และประสบการณที่เกี่ยวของกับการมีปฏิสัมพันธ และสนับสนุนการสื่อสารระหวาง
นักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียน โดยครูถามคําถามที่กระตุนใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็น 
ในการจัดการเรียนการสอน ครูควรสรางบรรยากาศในชัน้เรียนที่ชวยใหนักเรียนรูสึกเปนอิสระ ไมกดดัน 
มีการทํางานเปนกลุมแบบรวมมือ ใชคําถามที่กระตุน หรือยั่วยุใหนักเรียนไดคิด โดยครูไมแนะแนวทาง
การหาคําตอบ กระตุนใหนักเรียนไดใชความคิด และจินตนาการอยางสรางสรรค ไมมีการบีบบังคับ 
ใหนักเรียนไดมีโอกาสสรางสรรคปญหาดวยตนเอง โดยนักเรียนควรมคีวามรูเกี่ยวกบัสวนประกอบตางๆ 
ของปญหาเพื่อจะไดสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ปญหากําหนดสนับสนุนนักเรียนใหเกิดความคิดสรางสรรค 
และรูจักการใชจินตนาการในกาแกปญหา (Krulik; & Rudnick.  1993: 62 – 105) 
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 ดังน้ัน ในการจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางมีศักยภาพ จําเปนตองมี
องคประกอบอยางอ่ืนนอกเหนือจากการเรยีนการสอนเพยีงอยางเดียว เพ่ือกระตุนใหผูเรียนไดใชทกัษะ 
กระบวนการคิดแกปญหาทางการเรียนอยูเสมอ 
 
6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 6.1 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค  STAD  
  งานวิจัยในประเทศ 
   กมลวรรณ โพธิบัณฑิต (2543: บทคัดยอ) ไดพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
วิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูระหวางวิธีเรียนแบบ 
STAD และ TGT กลุมตวัอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 33 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2542 เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือ แผนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เครื่องมือใชสะทอนผลการ
ปฏิบัต ิและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัย พบวา นักเรียนมีพัฒนาการกาวหนา
ในการเรียนสูงขึ้น มีการพัฒนาทางดานทักษะทางสังคม เกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
   ศรีภรณ ณะวงศษา (2542: 73) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสนใจ
ในการเรียนวชิาคณิตศาสตรของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ทีไดรบัการสอนโดยการใชกิจกรรมการเรียน
แบบ TEAM - GAMES - TOURNAMENT และแบบ STUDENT TEAM - ACHIEVEMENT 
DIVISION และการสอนตามคูมือครู กลุมตัวอยางเปนนกัเรียนโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 120 คน พบวา นักเรียนทีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการสอนแบบ TGT 
และแบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรสูงกวานักเรียนทีไดรับการสอนตามคูมือครู
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 และมีความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่
ไดรับกาสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทรีะดับ .05 สวนนักเรียนทไีดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมการสอนแบบ TGT กับแบบ STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติ ิ และมีความสนใจในการเรียนวิชาคณติศาสตร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 
   สุริเยส กิ่งมณี (2547: บทคัดยอ) ไดพัฒนาแผนการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู
ดวยเทคนิค STAD เร่ือง บรรยากาศ วชิาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการศึกษาคนควา 
พบวาแผนการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค STAD มีประสิทธิภาพเทากับ 80.96/80.90 มี
ดัชนีประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูดวยเทคนิค STAD มีคา
เทากับ 0.7096 แสดงวานักเรียนมีความรูเพ่ิมขึ้น รอยละ 70.96 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   วาเลนติโน (Valentino. 1989: 579) ไดศกึษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน ความวติกกังวล 
และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนที่เรยีนวิชาพชีคณิตในระดับวิทยาลัย โดยใชกิจกรรมการเรยีน
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แบบ เอส ที เอ ดี กับการสอนแบบปกติทีมครูบรรยายและอภิปรายผลการศึกษา พบวา นักเรียนที่
ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ เอส ที เอ ดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่ไดรับ
การสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
  สลาวิน (Slavin. 1991: 71 - 82) ไดทําการศึกษาผลการเรียนแบบรวมมือและการสอน
แบบ Direct Instruction ในการฝกทักษะการอานจับใจความสําคัญของเร่ือง โดยทําการทดลองกับ
กลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนเกรด 3 และ 4 จํานวน 486 คน จากโรงเรียนชั้นประถมศึกษาจํานวน 4
โรงเรียน ไดทําการสุมใหเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมในจํานวนเทาๆ กัน ทั้งหมดมี 30 กลุม โดย
มีรูปแบบการทดลองแบบ Counter Balancing ระหวางระดับชั้นกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดย
มีกลุมดังนี ้กลุมทดลองที ่ 1 ใหมีการเรียนแบบรวมมือกบัการสอนโดยใหครูชี้นําในการอานเพื่อจับใจความ
สําคัญ กลุมทดลองที่ 2 ใหมีการเรียนแบบรวมมือเพียงอยางเดียวในการอาน เพ่ือจับใจความสําคัญ 
กลุมควบคุมใหมีการเรียนตามแผนการสอนที่ครูใชตามหลักสูตรที่ใชอยูปกติพบวา 1) กลุมทดลองที่ 1 
และที่ 2 มีคะแนนความสามารถในการอานแตกตางกับกลุมควบคุมที่ระดับนัยสําคัญที่ .01 2) คะแนน
ความสามารถในการอานของกลุมทดลองที่ 1 และ 2 ไมแตกตางกัน 3) คะแนนเฉลี่ยความสามารถใน
การอานของกลุมทดลองที่ 2 เพ่ิมมากกวา คะแนนเพิ่มของกลุมทดลองที่ 1 
  แจ็คสัน (Jackson. 1998: 1068 - A) ไดศึกษาผลของการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD ที่มีตอความสัมพันธระหวางนักเรียนตางเชื้อชาติ (Cross-Racial Friendships) กลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 7 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีนักเรียนหลายเชื้อชาติ ผูวิจัยแบงนักเรียน
ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยกลุมทดลองมีนักเรียนประมาณ 4 – 5 กลุม ซึ่ง
ในแตละกลุมจะมีนักเรียนเชื้อชาติตางๆ ปนกัน นักเรียนจะไดรับใบงานและการทดสอบยอย คะแนนที่
ไดจากการทาํแบบทดสอบจะเปนคะแนนของกลุม สวนกลุมควบคุมจะไดรับการสอนตามปกติและใหศกึษา
ตามลําพัง คะแนนที่ไดจะเปนคะแนนของนักเรียนแตละคน ผลการวิจัย พบวา นักเรียนชายผิวดํามี
ความสัมพันธกับเพ่ือนนักเรียนตางชาติมากกวา นักเรียนชายผิวดําในหองเรียนปกติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิต ิและพบวา ผลของการเรียนรูแบบรวมมือระหวางนักเรียนชายผิวขาว นักเรียนหญิงผิวดํา หรือ
นักเรียนหญิงผิวขาว ไมมีความแตกตางกัน 
  ซูยานโต (Suyanto.  1999: 3766 – A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวชิาคณติศาสตร
แบบรวมมือกัน (STAD) การรับรูและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ชุมชนกรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย 
กลุมตัวอยางที่ใชคือ นักเรียนจํานวน 30 คน จาก 10 โรงเรียน โดยแบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 5 
โรงเรียนและกลุมควบคุมจํานวน 15 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบวัดเจตคต ิ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนโดยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันและ
การสอนโดยวิธีปกติมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่เรียนโดย
วิธีการเรียนแบบรวมมือกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีเจตคติสูงกวาการสอนแบบปกติ 
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 6.2  งานวิจัยที่เก่ียวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค  LT 
  งานวิจัยในประเทศ 
   เสรี ถุนนอก (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เร่ืองการเมืองการปกครองกลุมสรางเสริมประสบการณชีวติของนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระหวาง
การสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูกับการสอนแบบปกติ พบวา นักเรียนที่เรียนโดยการเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรูมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงกวานกัเรียนทีเ่รียนโดยการสอนแบบปกติอยางมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   ฐาปนีย วิชัยรัมย (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือ
ฝกทักษะการแกโจทยปญหา เร่ืองเศษสวน วิชาคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา 
    1. แผนการจัดการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะการแกโจทยปญหา เร่ืองเศษสวน วิชา 
คณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชเทคนิคการเรยีนรูรวมกัน มีประสิทธิภาพ 79.05/78.33 ซึ่ง
สูงกวาเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว และมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.66 
    2. นักเรียนมีทักษะการแกโจทยปญหาหลังเรียนเพ่ิมขึ้นกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิตทิี่ระดบั .01 ซึ่งมีคาเฉลี่ยทกัษะการแกโจทยปญหากอนเรียนและหลังเรียนเทากับ 14.64 และ 
31.33 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรูตามแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะการแกโจทย
ปญหาอยูในระดับพึงพอใจมาก 
   สุธามาศ ฤทธิ์ไธสง (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือ โดยใชเทคนิคการเรยีนรูรวมกนั (LT) กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง อัตราสวนและรอยละ 
ผลการศึกษาคนควาพบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนคิการเรียนรูรวมกัน 
(LT) เร่ือง อัตราสวนและรอยละ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพ79.01/80.86 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว มีคาดัชนีประสิทธผิลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเทากับ 0.5100 แสดงวานักเรยีนมี
ความกาวหนาในการเรียนคิดเปนรอยละ 51.00 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 มีเจตคติตอการเรียน
วิชาคณิตศาสตรหลังเรียนเพ่ิมขึ้นจากกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .01 
   พิสมัย วีรยาพร (2550: บทคดัยอ) ไดศึกษาการการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และความสามารถในการคิดแกปญหา และความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกต 1 เร่ือง 
สมการและการแปรผัน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปที ่1 ที่เรียนแบบรวมมือ (LT) กับที่เรียนแบบปกติ 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือ (LT) มีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิชาคณติศาสตร ความสามารถ
ในการคิดแกปญหาและความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรประยุกต 1 สูงกวานักเรียนที่เรียน
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   บารบาโต (Barbato. 2000: 2113 - A) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของการใช
วิธีการเรียนแบบปกติกับวธิกีารแบบรวมมือ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ทศันคติ
และการวางแผนการเรียนในหลักสูตรของชั้นเรียนเกรด 10 กลุมตัวอยาง คือนักเรียน 208 คนจาก
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โรงเรียนมัธยมศึกษาแถบชานเมือง โดยกําหนดใหนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวนครึ่งหนึ่งไดรับการจัดการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตรแบบปกติ คือ ใชวิธีการถาม - ตอบ และมอบหมายงานเดี่ยวใหทํา จากนั้นให
ครูทานเดิมทาํการสอนนักเรยีนกลุมทีเ่หลืออีกครึ่งหนึ่ง โดยใชวธิีการเรยีนแบบรวมมือ ซึ่งเปนการทํางาน
เปนกลุมของนักเรียน ผลการวิจัย พบวา ชั้นเรียนที่จัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญและพบวานักเรียนมี 
   กวิน (Gwyn. 2003: 3912 - A) ไดศึกษาลักษณะของการเรียนที่จะสอนพรรณนา
กระบวนการทีน่ักศึกษาครใูชในการสรางความเขาใจ และการพัฒนาวธิีการสอนที่พวกเขาไมเคยคุนเคย
มากอน โดยใชกรอบความคิดของกลุมสรางสรรคนิยมเชิงสังคม โดยเนนไปที่กิจกรรมการมีสวนรวม
ในกระบวนการเรียนรู และวิเคราะหถึงสิ่งที่เกิดขึ้น โดยผูวิจัยไดใหขอมูลเกี่ยวกับเทคนิควิธีสอนแนวใหม 
และเปนผูใหคําแนะนําในการวางแผนและจัดกิจกรรมหลังจากการสังเกตหองเรียนแลว ผลการศึกษา
พบวา รูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือที่นาํมาใชในการศกึษาครั้งน้ี ชวยใหนักศึกษาครูสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับวธิีสอนแบบรวมมือไดเปนอยางดี แมวาเขาไมเคยมีประสบการณมากอนจากโรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษา และระดับมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีนักศึกษาครูไดรับการสนับสนุนและแนวคิดจากหลายแหลง
ดวยกัน เชน การไดสนทนากับอาจารยที่ปรึกษาเปนครั้งคราว ชวยใหพวกเขาสามารถสรางความรู
ความเขาใจดังกลาวได โดยทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดและการคนหาคําตอบของปญหาการจัด 
กิจกรรมรวมกับเพ่ือนๆ อยางประสบผลสําเร็จ การแลกเปลี่ยนแนวความคิดและการแกปญหารวมกัน 
และครูพ่ีเลี้ยงใหความรูเกี่ยวกับนักเรียนและการจัดการชั้นเรียน 
 6.3 งานวิจัยที่เก่ียวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยในประเทศ 
   สดุดี งามภูพันธ (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร
และความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอนโดยใชเกม
สิ่งแวดลอมประกอบการเรียนกับการสอนตามคูมือคร ูโดยกลุมทดลองคือการสอนโดยใชเกมสิ่งแวดลอม
ประกอบการเรียน กลุมควบคุมคือการสอนตามคูมือครู ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวทิยาศาสตรของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
และความตระหนักตอปญหาสิ่งแวดลอมของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ 
   นันทนัช จิระศึกษา (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี
เรื่อง สารและการเปลีย่นแปลง โดยใชการสอนแบบบูรณาการตามแบบวทิยาศาสตร – เทคโนโลย ี– สังคม 
ของผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการศึกษาพบวา ผูเรียนที่เรียนโดยใชการสอนแบบบูรณาการตาม
แบบวิทยาศาสตร – เทคโนโลยี – สังคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมีกอนเรียนและหลังเรียน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   อุดมลักษณ นกพึ่งพุม (2545: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสมัฤทธิท์างการเรียน และ 
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอน 
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โดยใชชุดฝกกระบวนการคิด กับการสอนโดยใชผังมโนมติ ผลการวิจัย สรุปวา 
    1. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดฝกกระบวนการคิดกับการสอนโดยใชผัง
มโนมติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
    2. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุดฝกกระบวนการคิดกับการสอนโดยใชผัง
มโนมติมีความสามารถดานการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
   พรศรี ดาวรุงสวรรค (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร
และความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดกิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตร ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชชุด
กิจกรรมแกปญหาทางวิทยาศาสตรมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิด
อยางมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   แอนเดอรสนั (Anderson. 1980: Abstract) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความสามารถ
ในการแกปญหากับภูมิหลังทางวิทยาศาสตร ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณและคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนฝกหดัครู 3 กลุม กําลังเรียนวธิกีารสอนวิทยาศาสตร 
กลุมทดลองไดรับการสอนวิธีแกปญหาเพียงกลุมเดียว แตทดสอบทั้ง 3 กลุม ซึ่งนักเรียนแตละคนจะ
ไดรับขอความคนละ 1 ยอหนา ซึ่งเกี่ยวกับปญหาวิทยาศาสตร จากนั้นใหนักเรียนอานขอความแลว
ใหนักเรียนเขียนปญหาที่เกิดขึ้นและบอกวิธีการของตนในการตอบปญหานั้นโดยคํานึงถึงวิธีการแกปญหา 
ผลปรากฏวา ความสามารถในการแกปญหาของกลุมทดลองไมแตกตางจากอีก 2 กลุม 
   วิลเลี่ยม (William. 1981: 1605 – A) ไดศึกษาเปรียบเทียบทัศนคตผิลสัมฤทธิ์และ
ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณระหวางการสอนแบบสืบเสาะหาความรูกับการสอนแบบเดิม
ที่ครูเปนศูนยกลางวิชาประวัติศาสตรอเมริกา กลุมทดลอง 41 คนสอนดวยวิธีสืบเสาะหาความรูเดิม 
กลุมควบคุม 43 คน สวนแบบเดิมทําการสอนเปนเวลา 24 สัปดาห ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 
   สมิท (Smith. 1994: 2528 – A) ไดศึกษาผลจากวิธีการสอนที่มีตอเจตคตแิละผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตรของนักเรียน กลุมตวัอยางเปนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาเกรด 7 โดยแบงเปน
กลุมทดลอง 3 กลุม คือ กลุมแรกไดรับการสอนแบบบรรยาย กลุมที่สองไดรับการสอนแบบใหลงมือ
ปฏิบัติดวยตนเอง และกลุมที่สามไดรับการสอนทั้งแบบบรรยายและใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เครื่องมือ
ที่ใชเปนวิธีทดสอบภาคสนามซึ่งเรียกวาการประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร โดยใชวิธีการการปฏิบัติกิจกรรม
แบบบูรณาการ (IASA) ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนแบบใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนทั้งแบบบรรยายและใหลงมือปฏิบัติดวยตนเอง 
สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบบรรยาย 
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 6.4 งานวิจัยที่เก่ียวของกับความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
  งานวิจัยในประเทศ 
   หน่ึงนุช กาฬภักดี (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรยีบเทยีบความสามารถในการคิด
ระดับสูงและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการสอน
โดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบปฏิบตักิาร ตามแนวคิดคอนสตรคัติวิซึมกบัการสอนตามคูมือครู 
ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการคิดระดับสูงดานการแกปญหาวิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับ
การสอน โดยใชชุดกิจกรรมวิทยาศาสตรแบบปฏิบัติการตามแนวคิดคอนสตรัคติวิซึมกับการสอนตาม
คูมือคร ูแตกตางกันอยางมีนยัสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ .05 และความสามารถในการคิดระดบัสูงดานการคิด
อยางมีวิจารณญาณของนักเรยีนทีไ่ดรับการสอนโดยใชชุดกิจกรรมวทิยาศาสตรแบบปฏิบัตกิารตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิซึมกับการสอนตามคูมือครูแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
   อุดมลักษณ นกพึ่งพุม (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนกัเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที ่ 3 ทีไ่ดรับการสอน โดยใช
ชุดฝกกระบวนการคิดกับการสอนโดยใชผังมโนมติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใช
ชุดฝกกระบวนการคิดกับการสอนโดยใชผังมโนมติ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
   วนิตตา สีทองคํา (2549: 64 ) ไดศึกษาความคิดสรางสรรค และความสามารถใน
การคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีไ่ดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนรู 
ผลการวิจัย พบวา ความคิดสรางสรรคทางวิทยาศาสตร กับความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   นภาพร วงคเจริญ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่เรียนโดยใชชดุกิจกรรมการเรยีนรู
แบบพหุปญญา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
พหุปญญามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลงัเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
  งานวิจัยตางประเทศ 
   แบททิส อีลีเนอร และ คริสตัน (Battis, Teeleanor; & Chirstal. 1981) ไดศึกษา
ความสัมพันธระหวางการสอนทักษะการคิดโดยตรงกับการพัฒนาการทางสติปญญา กลุมตัวอยางที่ศึกษา 
คือนักเรียนเกรด 6 ที่เปนนกัเรียนที่อยูในระดับฉลาด โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุมนักเรียน
ทั้งหมดจะไดรับการทดสอบการคิดเชิงตรรกศาสตร ซึ่งจําแนกออกเปน 4 ระดับ พัฒนาการทางสติปญญา 
กลุมทดลองจะไดรับการสอนทักษะการใหเหตุผล โดยใชโปรแกรมการพัฒนาความสามารถในการคิด
เชิงอุปมานและอนุมาน โดยใชเวลา 12 สัปดาหผลการวิจัย พบวา กลุมทดลองมีพัฒนาการทางสตปิญญา
สูงกวากลุมควบคุม นักเรียนหญิงมีทักษะการคิดเชิงตรรกศาสตรต่ํากวาเด็กชาย เลน I.Q. และการทดสอบ 
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ทักษะการคิดเชิงตรรกศาสตรมีความสัมพันธกัน 
   กิลลิโน (Giuliano. 1998) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรทางความคิด และ
วิธีการแกปญหาของนกัเรยีนระดบัมัธยมศกึษาในวชิาเคมี กลุมตวัอยางเปนนักเรยีน 12 คน ที่ถกูคดัเลือก
จากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 3 แหง ในนิวยอรค เครื่องมือที่ใช คือ แบบวัดความสามารถทางการคิด 
และเครื่องมือวัดวธิีแกปญหา 4 ลักษณะ คือ 1) การใชเหตุผลโดยการนิรนัยและการปฏิบตัติามขัน้ตอน
ที่มีความแมนยํา 2) การทดลองและหาขอผิดพลาด ดวยกระบวนการหลากหลาย และการหาเหตุผล
โดยวิธีการอุปนัย 3) การแกสมการ อัลกอลิทึม 4) การเปรียบเทยีบและการใชรูปแบบการจํา ผลการวิจัย
สรุปวา นักเรียนมีรูปแบบทางความคิดที่เหมือนกันจะใชวิธีการแกปญหาที่คลายกัน และการแกปญหา
แบบเปนกลุมจะชวยใหนักเรียนไดตรวจสอบการคิดของตนเอง 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
  ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
   1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
   2. แบบแผนการทดลอง 
   3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
   4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
   5. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 

 
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา 
เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 จํานวน 4 หองเรียน มีนักเรียน
ทั้งหมด 215 คน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียน
เทพศิรินทรรมเกลา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 มีนักเรียน
ทั้งหมด 70 คน ซึ่งไดมาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชหองเรียนเปน
หนวยเลือก แลวนํากลุมทีเ่ลือกมาสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก 
เพ่ือกําหนดเปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 คือ 
  กลุมทดลองที่ 1 จํานวน 35 คน ไดรบัการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD 
  กลุมทดลองที ่2 จํานวน 35 คน ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ LT 
 เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
  เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (เพ่ิมเติม) ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สาระที่ 5 : งานและพลังงาน  หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่อง งานและพลังงาน โดย
มีหัวขอดัง ตอไปน้ี 
   1. งาน 
   2. กําลัง 
   3. พลังงานจลน 
   4. พลังงานศักย 
   5. กฎ การอนุรักษพลังงาน 
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 ระยะเวลาในการทดลอง 
  ระยะเวลาทีใ่ชในการวิจัย ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ใช
เวลาทดลองกลุมละ 8 สัปดาหๆ ละ 2 คาบๆ ละ 50 นาที รวมทั้งหมดจํานวน 16 คาบ โดยผูวิจัย
เปนผูดําเนินการสอนทั้งสองกลุม 
 
แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี ้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีรูปแบบการทดลอง (Experimental Design) 
ซึ่งผูวิจัยดําเนินการทดลองโดยประยุกตตามแบบแผนการวิจัยแบบ Randomized Control Group 
Pretest-Posttest Design (ชูศร ีวงศรัตนะ.  2550: 377) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัย ดังนี้ 
 
ตาราง 2 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุม สอบกอน การทดลอง สอบหลัง 
    

RE1 T1 X1 T1 
RE2 T2 X2 T2 

    

 
 สัญลักษณทีใ่ชในแบบแผนการวิจัย 
  RE1 แทน กลุมทดลองที ่1 ที่เลือกมาแบบสุม 
  RE2 แทน กลุมทดลองที ่2 ที่เลือกมาแบบสุม 
  T1  แทน การทดสอบกอนการทดลอง (Pretest) 
  T2  แทน การทดสอบหลังการทดลอง (Posttest) 
  X1  แทน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
  X2  แทน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
 
การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ประกอบดวย 
  1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เรื่อง งานและพลังงาน 
  2. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT เรือ่ง งานและพลังงาน 
  3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร 
  4. แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร 
 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ 
  ผูวิจัยสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้  คอื 



 
 

52

   1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD  
    1.1 เน้ือหาที่ใชในการทดลองคือ เน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
เรื่อง งานและพลังงาน โดยผูวิจัยแบงเน้ือหาออกเปน 5 หนวยยอย ซึ่งจะครอบคลมุเน้ือหา ดังนี้ 
     1.1.1 งาน 
     1.1.2 กําลัง 
     1.1.3 พลังงานจลน 
     1.1.4 พลังงานศักย 
     1.1.5 กฎการอนุรักษพลังงาน 
    1.2 การสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ไดแก 
     1.2.1 การศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   
และหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร สาระที่ 5 : เรื่อง งานและพลังงาน หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องงาน
และพลังงาน 
     1.2.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วดัสําหรับเน้ือหา เร่ือง งาน 
และพลังงาน หนวยการเรียนรูที่ 1 เรื่องงานและพลังงาน 
     1.2.3 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู เอกสาร
ประกอบ การเรียนรู และแบบทดสอบ 
     1.2.4 วิเคราะหสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง งาน 
และพลังงาน เพ่ือใหสอดคลองกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
และหลักสตูรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศริินทรรมเกลา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
     1.2.5 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูและชุดกิจกรรมการเรียนรู ตามรูปแบบ
แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ประกอบการจัดการเรียนรู เรื่อง งาน และ
พลังงาน 
    1.3 วิธีการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
     1.3.1 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 
3 ทาน ตรวจเกี่ยวกับความเที่ยงตรงของเน้ือหา ภาษา และกิจกรรมตางๆ ในเอกสารประกอบการจัด 
การเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เพ่ือวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง
ของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู เน้ือหาและขั้นตอนการดาํเนินกิจกรรม โดยพิจารณา
คาดัชนีความ สอดคลอง (IOC) ≥  .50 ขึ้นไป พบวาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 
     1.3.2 นําแผนการจัดการเรียนรู และเอกสารประกอบการเรียน โดยใชการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ที่ผูเชีย่วชาญตรวจ และปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใช
กับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน เพ่ือ
หาขอบกพรองในการใชภาษา ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรูกับเวลาที่กําหนด แลวนํามาปรับปรุง 
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แกไข กอนนําไปใชจริง พบวามีคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู  E1/E2  =  82.16 / 83.33 
     1.3.3 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปใชกบักลุมตัวอยาง
จริง 
   2. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT  
    2.1 เน้ือหาทีใ่ชในการทดลอง คอื เน้ือหาวชิาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3   
เรื่อง งานและพลังงาน โดยผูวิจัยแบงเน้ือหาออกเปน 5 หนวยยอย ซึ่งจะครอบคลมุเน้ือหา ดังนี้ 
     2.1.1 งาน 
     2.1.2 กําลัง 
     2.1.3 พลังงานจลน 
     2.1.4 พลังงานศักย 
     2.1.5 กฎการอนุรักษพลังงาน 
    2.2 การสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT ไดแก 
     2.2.1 การศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 
และหนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร สาระที่ 5 : เร่ือง งานและพลังงาน หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ืองงาน และ
พลังงาน 
     2.2.2 ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู ตวัชีว้ดัสําหรบัเน้ือหา เร่ือง งาน
และพลังงาน หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ืองงานและพลังงาน 
     2.2.3 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแผนการจัดการเรียนรู เอกสารประกอบ 
การเรียนรู และแบบทดสอบ 
     2.2.4 วิเคราะหสาระการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง งาน 
และพลังงาน เพ่ือใหสอดคลองกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
     2.2.5 จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูและชุดกิจกรรมการเรียนรู ตามรูปแบบแผน 
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT ประกอบการจัดการเรียนรู เร่ือง งานและพลังงาน 
    2.3 วิธีการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
     2.3.1 นําแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรูทีส่รางขึ้นไปใหผูเชีย่วชาญ จํานวน 
3 ทาน ตรวจเก่ียวกับความเที่ยงตรงของเน้ือหา ภาษา และกิจกรรมตางๆ ในเอกสารประกอบการจัด 
การเรียนรู โดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT เพ่ือวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง
ของแผนการจัดการเรียนรูกับจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาและขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม โดยพิจารณา
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ≥  .50 ขึ้นไป พบวาคาดชันีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 
     2.3.2 นําแผนการจัดการเรียนรู และเอกสารประกอบการเรียน โดยใชการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT ที่ผูเชี่ยวชาญตรวจ และปรบัปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับ
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นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 60 คน เพ่ือ
หาขอบกพรองในการใชภาษา ความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนรูกับเวลาที่กําหนด แลวนํามาปรับปรุง
แกไขกอนนําไปใชจริง พบวามีคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู E1/E2  = 81.50 / 82.01 
     2.3.3 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง
จริง 
 
ตาราง 3 แสดงการเปรียบเทียบแนวทางการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กับการเรยีนรู 
     แบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
  

Slavin (1990: 54 – 62) 
   ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD  มี 5 ขั้นดังนี้ 

Johnson and Johnson (1990: 101 - 102)  
   ขั้นตอนของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค LT  มี 5 ขั้นดังนี้ 

1. ขั้นนําเสนอบทเรียน 
    ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู และนําเขาสูบทเรียน
ดวยวิธีที่เหมาะสมกับเนื้อหา เชน การใชส่ือการเรียนการ
สอนประเภทตางๆ การบรรยายและการอภิปราย อธิบาย
วิธีการเรียนรูแบบรวมมือ 

1. ขั้นเตรียม 
    ครูชี้แจงจุดประสงคการเรียนรู และทบทวนความรูเดิม 
ชี้แจงวิธีการจัดการเรียนรู แบงกลุมคละความสามารถกลุม
ละประมาณ  4 - 5  คน  
 

2. ขั้นทํางานรวมกันเปนทีม 
      ผูเรียนจะทํางานรวมกันเปนทีมๆ ละ ประมาณ  4 - 5 
คนคละความสามารถการทํางานรวมกันในทีม นักเรียนใน
ทีม 
จะตองชวยเหลือกัน โดยนักเรียนที่เกงกวาจะชวยนักเรียน
ที่ออนกวาในการทําแบบฝกหัดและทําความเขาใจเนื้อหา
ในบทเรียนตลอดจนการทํากิจกรรมรวมกันในทีมและมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในทีม 

2. ขั้นจัดการเรียนรู 
      ครูอธิบายเนื้อหาในบทเรียน มอบหมายใบความรู  
ใบงาน ใบกิจรรม ใหนักเรียนแตละกลุม 

3. ขั้นการทดสอบยอย 
เมื่อครูสอนจบ นักเรียนจะไดรับการทดสอบ 

เปนรายบุคคล และจะไมมีการชวยเหลือกัน 

3. ขั้นทํากิจกรรมกลุม 
แบงหนาที่ของสมาชิกในกลุมดังนี้ 

คนที่ 1 : ศึกษาขั้นตอนในการดําเนินงาน 
คนที่ 2 : บันทึกขั้นตอนหรือรายละเอียดขอมูล 
คนที่ 3 : หาคําตอบ 
คนที่ 4 : ตรวจคําตอบ 
เมื่อทําโจทยแตละขอเสร็จใหสมาชิกในกลุม 

หมุนเวียนเปลี่ยนหนาที่กันในการทําโจทยขอถัดไป 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
  

4. ขั้นคะแนนในการพัฒนาการตนเอง 
เมื่อทดสอบเสร็จ 
คะแนนแตละคน นํามาเปรียบเทียบกับคะแนน 

ฐานเพื่อหาคะแนนพัฒนาการของแตละคน 
คะแนนของทีม นําคะแนนการพัฒนาของ 

นักเรียนแตละคนมาเฉลี่ยเปนคะแนนของทีม คะแนน
ของทีมจึงขึ้นอยูกับคะแนนความกาวหนาของนักเรียน
แตละคน 

4. ขั้นทดสอบและตรวจสอบผลงาน 
เมื่อเรียนจบเนื้อหา นักเรียนจะไดรับการทดสอบ 
เปนกลุม นักเรียนแตจะคนจะรับผิดชอบตามบทบาท
หนาที่ของตนเอง 
แตละกลุมสงกระดาษคําตอบเพียงแผนเดียว  
หรือสงงาน 1 ชิ้น ซึ่งเปนผลงานที่ทุกคนในกลุม
ยอมรับคะแนนกลุมที่ได จะเปนคะแนนของสมาชิก 

ทุกคนในกลุมเทากัน 
5. ขั้นไดรับการยกยอง 

ปรับปรุงการเรียนของทีม เพ่ือใหบรรลุเปา 
หมายของทีมท่ีตั้งไว และตัดสินวาทีมใด ควรไดรับการ
ยกยอง หรือยอมรับ ใหรางวัลทีมที่ไดรับการยกยอง 
กลาวคําชมเชย หรือติดประกาศไวหนาชั้นเรียน 

5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม 
ประกาศคะแนนกลุม รวมกันสรุปวากลุมใดควร 

ไดรับการยอมรับและยกยอง และใหรางวัลกลุมท่ีไดรับ
การยกยอง กลาวคําชมเชย หรือติดประกาศไวหนาชั้น
เรียน 

  

  
   3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
    3.1 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
     3.1.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวดัผลประเมินผล การเขียนขอสอบ และ
การสรางขอสอบวิชาวิทยาศาสตร 
     3.1.2 ศึกษาสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรสาระที่ 5 : งานและพลังงาน หนวย
การเรียนรูที่ 1 เร่ือง งานและพลังงาน จากหนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานและเพิ่มเติม กลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
เพ่ือสรางตารางวิเคราะหขอสอบวิชาวิทยาศาสตร แบงพฤติกรรมเปน 4 ดาน คือ ดานความรู – ความจํา 
ความเขาใจ ดานการนําไปใช และดานทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
     3.1.3 สรางตารางวิเคราะห จุดประสงคการเรียนรู ที่สอดคลองกับเนื้อหา 
วิชาวทิยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง งานและพลังงาน 
     3.1.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวทิยาศาสตร แบบปรนัย 
ชนิด เลือกตอบ 5 ตัวเลอืก จํานวน 60 ขอ ตามตารางวิเคราะหขอทดสอบ 
    3.2 วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิทยาศาสตร 
     3.2.1 นําแบบทดสอบใหผูเชีย่วชาญทางดานการสอนวิทยาศาสตร จํานวน 
3 ทาน ตรวจสอบลกัษณะการใชคําถาม ตัวเลือก ความสอดคลองกบัพฤติกรรมทีต่องการวัด ความถกูตอง
ดานภาษา เพ่ือปรับปรุงแกไข โดยการคัดเลือกขอสอบที่มีดัชนีความสอดคลอง (IOC) ≥  .50 พบวา  
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คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 
     3.2.2 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนโรงเรียน
เทพศิรินทรรมเกลา ที่ผานการเรียนเรื่องงานและพลังงานแลว จํานวน 60 คน 
     3.2.3 นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนน โดยมีเกณฑ
การใหคะแนนแตละขอ ดังน้ี 
      3.2.3.1 ถาตอบถูกไดคะแนน 1 คะแนน 
      3.2.3.2 ถาตอบผิด หรือเวนไวไมตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือกได
คะแนน 0 คะแนน 
      เม่ือตรวจรวมคะแนนเรียบรอยแลว นํามาวิเคราะห ดังตอไปน้ี 
        3.2.3.2.1 หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของ
แบบทดสอบที่สรางขึ้นเปนรายขอ โดยใชเทคนิค 27% ของ จุง – เตห - ฟาน (Chung, The Fan.  
1952: 6 – 32) 
        3.2.3.2.2 คัดเลือกขอสอบที่มีความยากงาย (p) ระหวาง .20 – .80 
และมีคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .20 ขึ้นไป คัดเลือกไว 40 ขอ พบวา คาความยากงาย (p) มีคา
ระหวาง 0.34 – 0.78 และมีคาอํานาจจําแนก (r) 0.25 – 0.63 
     3.2.4 นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวแลว ไปทดสอบกับนักเรยีน โรงเรียน
เทพศิรินทรรมเกลา ที่ผานการเรียนเรื่องงานและพลังงานแลว จํานวน 60 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน
ของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR – 20 ของ คูเดอร – ริชารดสัน (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  
2538: 197 – 198) พบวา คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบมีคาเทากับ 0.82 
     3.2.5 นําแบบทดสอบไปใชกับกลุมตัวอยางจริงตอไป 
   4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
    4.1 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถ ในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตร 
     4.1.1 ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบ
วัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรแลวนํามาเขียนนิยามเชิงปฏิบัติการ 
     4.1.2 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
โดยอาศัยหลักการของการแกปญหาของ เวียร  (Weir.  1974: 18) ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน คอื 
      4.1.2.1 ขั้นระบุปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบุปญหา ที่
เกี่ยวของกับสถานการณกําหนดใหมากที่สุดภายในขอบเขตขอเท็จจริงที่กําหนดให 
      4.1.2.2 ขั้นวิเคราะหปญหา หมายถึง ความสามารถในการระบสุาเหต ุ
ที่เปนไปไดทีท่ําใหเกิดปญหา โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงที่กําหนดให  
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      4.1.2.3 ขั้นกําหนดวิธีการเพื่อแกปญหา หมายถึง ความสามารถ ใน
การวางแผนหรือเสนอแนวทางในการคิดแกปญหาที่ตรงกับสาเหตุของปญหา หรือเสนอขอมูลเพ่ิมเติม 
เพ่ือนําไปสูการคิดแกปญหาที่ระบุไวอยางสมเหตุสมผล 
      4.1.2.4 ขั้นตรวจสอบผลลัพธ หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย
ไดวาผลที่เกิดขึ้นจากการกําหนดวิธีคิดแกปญหานั้น สอดคลองกับปญหาที่ระบุไวหรือไม หรือผลที่ได
จะเปนอยางไร 
     4.1.3 แบบทดสอบที่ประกอบดวยขอความที่แสดงสถานการณที่เกี่ยวของ
กับปญหาทางวิทยาศาสตร แตละสถานการณ จะตั้งคําถาม 4 ขอ เพ่ือใหนักเรียนนําความรูทางวิทยาศาสตร
มาใชในการคดิแกปญหาในขอสอบเปนแบบ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลอืก จํานวน 40 ขอ ในแตละขอจะมี
คําตอบที่ถูกตองเพียงขอเดียว โดยมีเกณฑการใหคะแนนแตละขอ ดังน้ี 
      4.1.3.1 ถาตอบถูกไดคะแนน 1 คะแนน 
      4.1.3.2 ถาตอบผิด หรือเวนไวไมตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือกได
คะแนน 0 คะแนน 
    4.2 วิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความสามารถ ในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร 
     4.2.1 นําแบบทดสอบวัดความความสามารถ ในในการคิดแกปญหา ทาง
วิทยาศาสตรไปใหผูเชี่ยวชาญทางการสอนวิทยาศาสตรและเชี่ยวชาญทางการวัดผล จํานวน 3 ทาน 
ตรวจสอบความสอดคลอง และความเหมาะสมของสถานการณ และเกณฑการประเมินที่ตองการวัด
และความถูกตองของเกณฑการใหคะแนน แลวคัดเลอืกขอสอบที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา พบวา 
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคาเทากับ 1.00 
     4.2.2 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองใชกับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ที่ผานการเรียน เรื่อง งาน
และพลังงานแลว จํานวน 60 คน 
     4.2.3 นํากระดาษคําตอบที่นักเรียนตอบแลวมาตรวจใหคะแนนโดยมีเกณฑ
การใหคะแนนแตละขอ ดังน้ี 
      4.2.3.1 ถาตอบถูกไดคะแนน 1 คะแนน 
      4.2.3.2 ถาตอบผิด หรือเวนไวไมตอบ หรือตอบเกิน 1 ตัวเลือกได
คะแนน 0 คะแนน  
    เม่ือตรวจรวมคะแนนเรียบรอยแลว นํามาวิเคราะหดังตอไปน้ี 
     4.2.4 หาคาความยาก (p) และอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่สรางขึ้นเปนรายขอ โดยใชเทคนิค 27% ของ จุง 
เตห ฟาน ไดขอสอบจํานวน 30 ขอ ที่มีคาความยากงายอยูระหวาง .20 – .80 และมีคาอํานาจจําแนก
ตั้งแต .20 ขึ้นไป  โดยมีคาความยากงาย (p) มีคาระหวาง 0.25 – 0.75  และมีคาอํานาจจําแนก (r) มี 
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คาระหวาง 0.25 – 0.56  
     4.2.5 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ที่คัดเลือกไวไปทดสอบกับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา ที่ผานการเรียนเรื่อง งานและพลังงาน
แลว จํานวน 50 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยคํานวณจากสูตร KR – 20 ของคูเดอร – 
ริชารดสนั (พวงรัตน ทวีรัตน.  2540: 123) พบวา คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบมีคาเทากับ  0.79 
     4.2.6 นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ที่หาคุณภาพแลวไปใชในการวิจัย 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
  1. เลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทรรมเกลา เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หองเรียน จาก 4 หองเรียน และจับฉลากเปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุม
ทดลองที่ 2 
  2. ทดสอบกอนเรียน (Pretest) ทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที ่2 โดยใชแบบทดสอบ
วัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหา ทาง
วิทยาศาสตรแลวนําผลการสอบมาตรวจใหคะแนน 
  3. ดําเนินการทดลองโดยผูวิจัยดําเนินการสอนเอง โดยใชเน้ือหาเดียวกันทัง้กลุมทดลองที ่1 
และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชระยะเวลาในการทดลองเทากัน คือใชเวลาในการทดลองกลุมละ 16 คาบๆ ละ 
50 นาที ดังน้ี 
   3.1 กลุมทดลองที ่1 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
   3.2 กลุมทดลองที ่2 ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
  4. เม่ือสิ้นสุดการสอนตามกําหนด ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ทั้งกลุมทดลองที่ 1 
และกลุมทดลองที่ 2 โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบ
ความสามารถ ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรชุดเดิม 
  5. ทําการตรวจใหคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
และแบบทดสอบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ทั้งกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 
แลวนําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะห โดยวิธีการทางสถติเิพ่ือทดสอบสมมติฐานตอไป 
 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนระหวางกลุมที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT โดย
ใช t - test แบบ  Independent Sample ในรูป Difference Score 
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 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD โดยใช t - test แบบ Dependent Sample 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT โดยใช t - test แบบ Dependent Sample 
 4. เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนกัเรียนระหวางกลุม
ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใช
เทคนิค LT โดยใช t - test  แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 
 5. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD โดยใช t - test แบบ Dependent  
Sample 
 6. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT โดยใช t - test แบบ Dependent  
Sample 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพ้ืนฐาน 
  1.1 คาเฉลีย่เลขคณิต (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ. 
2538: 73) 

   จากสูตร     
Ν

Χ
=Χ ∑

    

   เม่ือ  Χ   แทน คะแนนเฉลี่ย 
     ∑Χ  แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด 
     N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 

  1.2 คาความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของคะแนน คํานวณจากสูตร 
(ลวน สายยศ; และ อังคณา สายยศ.  2538: 79) 
 

   จากสูตร  ( )
( )1

22

−

Χ−Χ
= ∑ ∑

NN
n

S  
 

   เม่ือ  S  แทน คะแนนเฉลี่ย 
     ∑Χ  แทน ผลรวมคะแนนทั้งหมด 
     2∑Χ  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
     N  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
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 2. สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1 หาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกบัจุดประสงคการเรยีนรู (IOC) ของ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรโดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน.  2540: 117) 
 

   จากสูตร  
N

R
IOC ∑=   

      
   เม่ือ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคการเรียนรู 
     ∑R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
     N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
  2.2 หาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตร และแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรที่
สรางเปนรายขอโดยใชการวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ (Item – Analysis) ใชเทคนิค 27% ของ จุง 
เตห ฟาน (Chung, The Fan.  1952: 6 – 32) 
   หาคาความยากงาย 

     จากสูตร    
n

PPP LH +
=  

       

    เม่ือ  P    แทน   คาความยากงาย    
      PH   แทน   จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมสูง 
      PL  แทน   จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมต่ํา 
      n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมสูงและกลุมต่ํา 
 
   หาคาอํานาจจําแนก 

    จากสูตร    
2/n
PPr LH −

=  
 
    เม่ือ  r  แทน   คาอํานาจจําแนก    
      PH   แทน   จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมสูง 
      PL  แทน   จํานวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุมต่ํา 
      n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมสูงและกลุมต่ํา 
  2.3 หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร และ
แบบทดสอบวดัความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร โดยใชสูตร KR - 20 (Kuder - 
Richardson) ซึ่งใชสูตร ดังนี้ (พวงรัตน ทวีรตัน.  2540: 123) 
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   จากสูตร   
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ ∑−
−

= 2
tS
pq1

1n
n

ttr  

          

   เม่ือ  ttr   แทน คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
     n  แทน จํานวนขอสอบของแบบทดสอบ 
     p  แทน สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ หรือ 

          งหมดจํานวนคนทั้
ตอบถูกจํานวนคนที่

 
     q  แทน สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ หรือ = 1-p 

     
2
tS

 แทน ความแปรปรวนของคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบทั้งฉบับ 
 
  2.4 คํานวณหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู วิเคราะหโดยใชสูตร E1 / E2  
(สุธรรม สอนเถื่อน.  2548: 13) จากสูตร 
 

 

   สูตรที่ 1  
  

1001 ×=

∑

A
n
X

E
 

 
   เม่ือ      E1       แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
      ∑ X  แทน   คะแนนรวมจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 
      n     แทน  จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
      A    แทน คะแนนเต็มของแบบฝกหัดระหวางเรียนหรือกิจกรรม 
          การเรียน 
 

   สูตรที่ 2  
  

1002 ×=

∑

B
n
X

E
 

 
   เม่ือ    E2    แทน ประสิทธิภาพของผลลัพธ 
     ∑ X     แทน คะแนนรวมของผลลัพธหลังเรียน 
     n       แทน จํานวนนักเรียนทั้งหมด 
     B  แทน คะแนนเต็มของการสอนหลังเรียน 
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 3. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 สถิติทีใ่ชในการทดสอบสมมติฐาน ขอ 1 และขอ 4 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ระหวางกลุมทดลองที่ 1 
และกลุมทดลองที่ 2 คํานวณโดยใช t-test Independent Sample ในรูปของผลตางของคะแนน 
(Difference Score) คํานวณจากสูตร (Scott; & Wertheimer.  1967: 264) 
 

   2  - n   n  df ;
S

MD  - MD
 t 2 1

MD  - MD

21

21

+= =  
      

   2

2
D

1

2
D

MD  - MD n
S  

n
S    S

21
+=

 
 

   เม่ือ  t    แทน    คาสถิตทิี่ใชในการพิจารณา t – distribution 
     D1    แทน    คะแนนผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ 
          กอนเรียนของกลุมทดลองที ่1 
     D2    แทน คะแนนผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับ 
          กอนเรียนของกลุมทดลองที ่2 
     MD1   แทน คาเฉลี่ยของความแตกตางระหวางการทดสอบ 
          หลังเรียนกับกอนเรียนของกลุมทดลองที ่1 
     MD2  แทน คาเฉลี่ยของความแตกตางระหวางการทดสอบ 
          หลังเรียนกับกอนเรียนของกลุมทดลองที ่2 

     21 MD  MDS −  แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวาง 
          การ ทดสอบหลังเรียนกับกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1  
          กับกลุมทดลองที่ 2 

     
2
DS    แทน ความแปรปรวนของคะแนนความแตกตางระหวาง 

          การ ทดสอบหลังการเรียนกับกอนการเรียนของกลุม 
          ทดลองที่ 1 กับกลุมทดลองที่ 2 
     n1     แทน จํานวนนักเรียนในกลุมทดลองที่ 1 
     n2    แทน    จํานวนนักเรียนในกลุมทดลองที่ 2 
 
  3.2 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ขอ 2, 3, 5 และขอ 6 เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร กอนเรียน
และหลังเรียน คํานวณโดยใชคาสถิติแบบ t-test for Dependent Samples (Ferguson.  1981: 180) 
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   1ndf;

1n
)D(Dn

D
t

22
−

−

−
= =

∑ ∑
∑  

 
   เม่ือ  t   แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t – distribution 
     D   แทน  ความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบหลังเรียนและ 
         กอนเรียน 

     
2D∑  แทน ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบหลัง 

         เรียนและกอนเรียนแตละคูยกกําลังสอง 

     
2D)(∑  แทน ผลรวมของความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบหลัง 

         เรียนและกอนเรียนทั้งหมดยกกําลังสอง 
     n  แทน จํานวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

          การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT  
ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และเสนอผลการวิจารณขอมูล ดังน้ี 
 
สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

  n    แทน จํานวนผูเรียนในกลุมตัวอยาง 
  k        แทน  คะแนนเต็ม 
  X    แทน คะแนนเฉลี่ย 
  1X    แทน คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 
  2X    แทน คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
  S     แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
  1S    แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกอนเรียน 

  2S       แทน  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนหลังเรียน 
  MD   แทน คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนและกอนเรียน 

  1MD
  แทน คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับกอนเรียนของ 

       กลุมทดลองที่ 1   

  2MD
  แทน  คาเฉลี่ยของผลตางระหวางการทดสอบหลังเรียนกับกอนเรียนของ 

       กลุมทดลองที่ 2 

  2MD1MDS −   แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของผลตางระหวางการทดสอบ 
       กอนเรียนกับหลังเรียนของกลุมทดลองที่ 1 และ กลุมทดลองที่ 2 
  df         แทน  ชั้นแหงความอิสระ (degrees  of  freedom) 
  t    แทน  คาที่ใชในการพิจารณาการแจกแจงที 
  * *         แทน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
 กลุมทดลองที่ 1 แทน นักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD 
 กลุมทดลองที่ 2  แทน  นักเรียนกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค LT 
 



65 
 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและแปลขอมูล ผูวิจัยไดเสนอตามลําดับ ดังน้ี 
  1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนระหวางกลุมที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
โดยใช  t - test  แบบ  Independent  Sample ในรูป  Difference  Score 
  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนของนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD โดยใช t - test แบบ Dependent Sample 
  3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนของนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT โดยใช  t - test  แบบ Dependent Sample 
  4. เปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนกัเรียนระหวาง
กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย
ใชเทคนิค LT โดยใช  t - test  แบบ  Independent  Sample ในรูป  Difference  Score 
  5. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD โดยใช  t - test  แบบ  Dependent  
Sample 
  6. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียนของ
นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT โดยใช  t - test  แบบ  Dependent  Sample 
 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนระหวางกลุมที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค LT 
  ผูวิจัยไดนําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนวิทยาศาสตรของนักเรียนระหวางกลุมที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
มาเปรียบเทียบกันโดยใชวิธกีารทางสถิติ t – test Independent Samples ในรูป Difference Score 
ไดผลดังแสดงใน ตาราง 4 
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ตาราง 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิทยาศาสตรของนักเรียนระหวางกลุมทีไ่ดรับการจัดการ 
      เรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
 

กอนเรียน หลังเรียน กลุมตัวอยาง n k 
1X  1S  2X  2S  

MD 2MD1MDS −  t 
          

กลุมทดลองที่ 1 35 40 12.77 3.06 24.37 4.19 11.60 
กลุมทดลองที่ 2 35 40 11.63 3.46 20.60 4.94 8.97 

0.938 2.802** 
          

 

**t(.01 ; df 68)  =  2.6501 
 
 จากตาราง 4 พบวาคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิทยาศาสตร ของกลุมทดลองที่ 1  คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 12.77  และ  3.06  ตามลําดับ และหลังเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 24.37 และ 4.19 ตามลําดับ สวนกลุมทดลอง 2  
คือ นักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT กอนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยและความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 11.63 และ 3.46 ตามลําดับ และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยและความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  20.60  และ 4.94  ตามลําดับ 
 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลตางของคะแนนหลังเรียนกับกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 และ
กลุมทดลองที่ 2 มีคาเทากับ 11.60  และ  8.97  ตามลําดับ 
 เม่ือเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยผลตางของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนกับ
กอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 พบวา กลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และกลุมทดลองที่ 2 คือ นักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
  ผูวิจัยไดนําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนทั้งกอนเรียน
และหลังเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD มาเปรียบเทียบกันโดยใชวิธีการ
ทางสถิติ t – test แบบ Dependent Samples ไดผลดังแสดงในตาราง 5 
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ตาราง 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ 
     ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
 

การทดสอบ n k X  S MD t 
       

กอนเรียน 35 40 12.77 3.06 
หลังเรียน 35 40 24.37 4.19 

11.60 17.643** 
       
 

**t(.01 ; df 34)  =  2.7284 
 
 จากตาราง 5  พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของกลุมทดลองที่ 1 คือนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 12.77 และ 3.06 ตามลําดับ สวนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 24.37  และ 4.19  ตามลําดับ 
 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 พบวามี
คาเฉลี่ยผลตางของคะแนนกอนเรียนกับหลงัเรียน เทากับ  11.60  ซึ่งตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01 และเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
  ผูวิจัยไดนําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนทั้งกอนเรียนและ
หลังเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT มาเปรียบเทียบกันโดยใชวิธีการทางสถิติ 
t – test แบบ Dependent Samples ไดผลดังแสดงในตาราง 6 

 
ตาราง 6 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรยีนของนักเรียนทีไ่ดรับการ  
     จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
 

การทดสอบ n k X  S MD t 
       

กอนเรียน 35 40 11.63 3.46 
หลังเรียน 35 40 20.60 4.94 

8.97 13.406** 
       
  

**t(.01 ; df 34)  =  2.7284 
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 จากตาราง 6 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของกลุมทดลองที่ 2 คือนักเรียนที่
ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 11.63 และ 3.46 ตามลําดับ สวนคะแนนเฉลีย่หลังเรียนและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากบั 
20.60 และ 4.94 ตามลําดับ  
 เม่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 2 พบวามี
คาเฉลี่ยผลตางของคะแนนกอนเรียนกับหลงัเรียน เทากับ 8.97 ซึ่งตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  .01  และเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 
 4. เปรยีบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตรของนักเรียนระหวาง
กลุมทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมอืโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค LT 
  ผูวิจัยไดนําคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนระหวางกลุมที่ไดรับการ 
จัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ LT มา
เปรียบเทียบกันโดยใชวิธีการทางสถิติ t – test Independent Samples ในรูป Difference Score 
ไดผลดังแสดงในตาราง 7 

 
ตาราง 7 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาของนักเรียนระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู 
     แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
 

กอนเรียน หลังเรียน กลุมตัวอยาง n k 
1X  1S  2X  2S  

MD 2MD1MDS −  t 
          

กลุมทดลองที่ 1 35 40 14.89 4.64 29.60 2.76 14.71 
กลุมทดลองที่ 2 35 40 14.49 4.57 28.14 2.64 13.66 

0.934 1.132 
          
 

**t(.01 ; df 68)  =  2.6501 
 
 จากตาราง 7 พบวาคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตร ของกลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค STAD กอนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 14.89 และ 4.64 ตามลําดับ 
และหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 29.60 และ 2.76 ตามลําดับ สวน
กลุมทดลอง 2 คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT กอนเรียน มีคะแนน
เฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 14.49 และ 4.57 ตามลําดับ และหลังเรียน มีคะแนนเฉลีย่และ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 28.14  และ 2.64 ตามลําดับ  
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 เม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลตางของคะแนนหลังเรียนกับกอนเรียนของกลุมทดลองที่ 1 และ
กลุมทดลองที่ 2 มีคาเทากับ 14.71 และ 13.66 ตามลําดับ 
 เม่ือเปรียบเทยีบคาเฉลี่ยผลตางของคะแนนความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
หลังเรียนกับกอนเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 พบวา กลุมทดลองที ่1 คือ 
นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และกลุมทดลองที่ 2 มีความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรไมแตกตางกันทางสถิติ ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 
 5. เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิแกปญหาทางวทิยาศาสตรกอนเรียนและหลงัเรียน
ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
  ผูวิจัยไดนําคะแนนความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนทั้ง
กอนเรียนและหลังเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD มาเปรียบเทียบกัน
โดยใชวิธีการทางสถิติ t – test แบบ Dependent Samples ไดผลดังแสดงในตาราง 8 
 
ตาราง 8 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของ 
     นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 

 

การทดสอบ n k X  S MD t 
       

กอนเรียน 35 40 14.89 4.64 
หลังเรียน 35 40 29.60 2.76 

14.71 26.78** 
       
 

**t(.01 ; df 34)  =  2.7284 
 

 จากตาราง 8 พบวาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของกลุมทดลองที่ 1  
คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและ
ความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 14.89 และ 4.64 ตามลําดับ สวนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนและความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 29.60  และ  2.76 ตามลําดับ   
 เม่ือเปรียบเทยีบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 1 พบวามี
คาเฉลี่ยผลตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน เทากับ 14.71 ซึ่งตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 
 6. เปรยีบเทยีบความสามารถในการคดิแกปญหาทางวทิยาศาสตรกอนเรียนและหลงัเรียน
ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
  ผูวิจัยไดนําคะแนนความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนทั้ง 
กอนเรียนและหลังเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT มาเปรียบเทียบกันโดย 
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ใชวิธีการทางสถิติ t – test แบบ Dependent Samples ไดผลดังแสดงในตาราง 9 

 
ตาราง 9 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของ 
     นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
 

การทดสอบ n k X  S MD t 
       

กอนเรียน 35 40 14.49 4.57 
หลังเรียน 35 40 28.14 2.64 

13.66 18.095** 
       
 

**t(.01 ; df 34)  =  2.7284 
 

 
 จากตาราง 9 พบวาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของกลุมทดลองที่ 2  
คือ นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT มีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 14.49 และ 4.57 ตามลําดับ สวนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนและความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ  28.14  และ  2.64  ตามลําดับ   
 เม่ือเปรียบเทยีบคะแนนเฉลีย่กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนกลุมทดลองที่ 2 พบวามีคา 
เฉลี่ยผลตางของคะแนนกอนเรียนกับหลังเรียน เทากับ 13.66 ซึ่งตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  และเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 6 
 
  
 
 
 



บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัยเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT ซึ่ง
สรุปผลการศึกษาได ดังน้ี 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
 5. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
 6. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
   
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT  มีความ
แตกตางกัน  
 2. นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน
วิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 
 3. นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT มีผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
วิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 
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 4. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่ไดรับ
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT  
มีความแตกตางกัน 
 5. นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD มีความสามารถในการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 
 6. นักเรียนที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT มีความสามารถในการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง  

  ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ เปนนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที ่3 โรงเรียนเทพศิรนิทร
รมเกลา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร
(เพ่ิมเติม) จํานวน 4 หองเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 215 คน 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่3  โรงเรยีน
เทพศิรินทรรมเกลา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  จํานวน 2 หองเรียน 
มีนักเรียนทั้งหมด 70 คน ซึ่งไดมาจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใชหองเรียน
เปนหนวยเลือก แลวนํากลุมที่เลือกมาสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก
เพ่ือกําหนดเปนกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 คือ  
   กลุมทดลองที่ 1  จํานวน 35 คน ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD 
   กลุมทดลองที่ 2  จํานวน 35 คน ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
 เน้ือหาที่ใชในการทดลอง 
  เน้ือหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร (เพ่ิมเติม) ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สาระที่ 5 : งานและพลังงาน หนวยการเรียนรูที่ 1 เร่ือง งานและพลังงาน โดยมี
หัวขอดังตอไปนี้ 
   1. งาน 
   2. กําลัง 
   3. พลังงานจลน 
   4. พลังงานศักย 
   5. กฎการอนุรักษพลังงาน 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
  ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ใชเวลา
ทดลองกลุมละ 8 สัปดาห สัปดาหละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งหมดจํานวน 16 คาบ โดยผูวิจัย
เปนผูดําเนินการสอนทั้งสองกลุม 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD เร่ือง งานและพลังงาน ที่ผูวิจัย
สรางขึ้น แบงเปน 5 แผนการจัดการเรียนรู ใชเวลา 16 คาบ มีคาดชันีความสอดคลอง (IOC) มีคา
เทากับ 1.00 และมีคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู E1/E2  =  82.16 / 83.33  
 2. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT เร่ือง งานและพลังงาน ที่ผูวิจัย
สรางขึ้น แบงเปน 5 แผนการจัดการเรียนรู  ใชเวลา 16 คาบ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) มีคา
เทากับ 1.00 และมีคาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู E1/E2  =  81.50 / 82.01 
 3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึน้ เปนแบบตวัเลือก  
5 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.34 - 0.78 มีคาอํานาจจําแนก (r) อยู
ระหวาง 0.25 - 0.63 และมีคาความเชื่อม่ัน 0.82 
 4. แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดย 
อาศัยหลักการตามแนวคิดของเวียร (Weir) ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ ขั้นระบปุญหา ขั้นวิเคราะห
ปญหา ขั้นกําหนดวธิีการเพือ่แกปญหา ขั้นตรวจสอบผลลัพธ เปนแบบตวัเลือก 4 ตวัเลือก จํานวน 40 ขอ  
มีคาความยากงาย (p)  อยูระหวาง 0.25 – 0.75  มีคาอํานาจจําแนก (r)  อยูระหวาง 0.25 - 0.56 และ
มีคาความเชื่อม่ัน  0.79 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองและวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
  1. ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 1  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนคิ LT โดยใชสถิติ  t - test  แบบ Independent Sample ในรูป Difference Score 
  2. ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ของนักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กอนเรียนและหลังเรียน โดยใช 
สถิติ t - test แบบ  Dependent  Sample 
  3. ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 3 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร
ของนักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT กอนเรียนและหลงัเรียน โดยใชสถิต ิ 
t - test  แบบ  Dependent  Sample 
  4. ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 4 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนคิ LT โดยใชสถิติ t - test  แบบ Independent  Sample ในรูป Difference Score 
  5. ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 5 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กอนเรียนและหลังเรียน 
โดยใชสถิติ t - test แบบ  Dependent  Sample 
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  6. ตรวจสอบสมมติฐานขอที่ 6 เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT กอนเรียนและหลังเรียน 
โดยใชสถิติ t - test แบบ  Dependent  Sample 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดแกปญหา
ทางวิทยาศาสตร ของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 
STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT สรุปผลได ดังน้ี 
  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร ของนกัเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ 
โดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT กอนเรียนและหลังเรียน แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  ของนักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค STAD กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตร  ของนักเรียนทีไ่ดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค LT กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  4. ความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนกัเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT กอนเรียนและหลังเรียน 
ไมแตกตางกันทางสถิติ 
  5. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนกัเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD กอนเรียนและหลงัเรยีนแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .01 
  6. ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนกัเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
     
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรและความสามารถในการคิดแกปญหาทาง
วิทยาศาสตรของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD 
และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT อภิปรายผลการศึกษาได ดังน้ี 
  1. เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตรของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค LT 
   จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิค LT พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร ของนกัเรยีนทั้งสองกลุมมีความแตกตางกัน
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อยางมีนัย สําคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .01 โดยกลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ 
STAD มีคะแนนสูงกวากลุมทดลองที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานขอที่ 1 จากผลการวิจัยดังกลาวสรุปได ดังนี้ 
   จากผลการวิจัย พบวา วิธีการจัดการเรียนรูทั้งสองวิธี สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนได โดยผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD สามารถเพิ่มผลสมัฤทธิท์างการเรียน
วิทยาศาสตรของนักเรียนไดดีกวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT การจัดการเรียนรู
แบบรวมมือทัง้สองแบบ ถึงแมจะมีขั้นตอนกระบวนการคลายกันในหลายดาน คือ เปนการจัดการเรียนรู
ที่เนนใหนักเรยีนรวมมือในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ แสดงความคิดเห็นรวมกันในการเรียน และมีความ
รับผิดชอบตอตนเองและตอความสําเร็จของกลุม เพ่ือไปสูเปาหมายของกลุมและความสําเร็จของกลุม 
ความสัมฤทธิผ์ลของกลุมขึน้อยูกับความสามารถของสมาชิกทุกคนในกลุมที่เกิดจากการชวยเหลอืซ่ึงกัน
และกัน ผูเรียนแตละคนตองมีความรับผิดชอบเปนรายบุคคล เพราะมีความหมายตอความสําเร็จของกลุม 
(Slavin.  1990) 
   การจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD นั้นสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ไดดีกวาการ
จัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ LT อาจกลาวไดวาการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 
STAD เปดโอกาสใหผูเรยีนปฏิบตัิกิจกรรมไดอยางอิสระ ภายใตขอตกลงหรือการแบงหนาที่กันภายในกลุม 
และความรับผิดชอบตอตนเองในการทดสอบเปนรายบุคคลแตมีผลตอคะแนนของกลุม จึงเปนการกระตุน
ใหผูเรียนเกิดความสนใจทีจ่ะเรียนรูและพัฒนาตนเอง ตลอดจนการชวยเหลือกัน เพ่ือเปาหมายและ
ความสําเร็จของกลุม สวนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ LT ถึงจะไมสามารถเพิ่มผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรไดดีเทากบัการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD แตกส็ามารถ
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนใหสูงกวากอนเรียนได เน่ืองจากเปนการจัดการเรียนรู
ที่เนนใหสมาชกิแตละคนในกลุมมีหนาที่อยางชัดเจน สมาชิกแตละคนจะตองมีความเขาใจบทบาทหนาที่
ของตนเอง และสามารถอธบิายใหสมาชกิในกลุมเขาใจได และการรับผิดชอบตอกลุม อยางไรก็ตาม
การเนนใหสมาชิกในกลุมมีหนาที่ชัดเจนนี้ อาจกลาวไดวาเปนการจํากัดบทบาทสมาชิกในกลุมกเ็ปนได  
   การเรียนแบบรวมมือเปนวธิีการจัดการเรยีนรูที่เนนใหผูเรยีนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม 
แตละกลุม ประกอบดวยสมาชิกที่มีความรู ความสามารถแตกตางกันโดยที่แตละคนมีสวนรวม มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและตอความสําเร็จของกลุม เพ่ือไปสูเปาหมายของกลุมและความสําเร็จของกลุม 
เสมือนเปนการใชพลังกลุมเปนสิ่งผลักดันใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และปรับพฤติกรรมใหกลุมยอมรับ
เพ่ือเปาหมายและความสําเร็จของกลุม (Hilgard. 1967) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวภาคย 
เศรษฐศกัดาศริิ (2549: 101) ไดศึกษาผลการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง เศษสวนที่สอนดวยวธิีสอนแบบ
รวมมือกัน เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) และเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) ของนักเรียนชั้นมัธยมศกึษา
ปที่ 4 พบวานักเรียนไดรับการสอนแบบรวมมือกนัเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) และเทคนิคกลุมผลสัมฤทธิ์ 
(STAD) หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ดวยเหตุผลดงักลาว จึงเปนการสนับสนนุขอคนพบทีว่า นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD กับนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ LT 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวทิยาศาสตรแตกตางกัน  
  2. การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD 
   จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 ที่ไดรบัการจดัการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD พบวา ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 2 จากผลการวิจัยดังกลาวสรุปได ดังนี้ 
    การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD นั้น เปนการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือที่เนนใหนักเรียนทําหนาที่ของตนใหบรรลุเปาหมายของกลุม เปนการจัดการเรียนรูใหผูเรียน
เกิดความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน ทํางานที่ไดรบัมอบหมายใหประสบผลสําเร็จ อีกทั้งนักเรยีนที่มีความรู
ความสามารถสูงกวา จะชวยอธบิายเนื้อหาบทเรยีนใหนกัเรียนที่มีความสามารถต่ํากวาเขาใจเนื้อหาใน
บทเรยีนและยังเปนการสรางปฏิสัมพันธกนัภายในกลุม การวัดผลผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรียน
จึงวัดจากแบบทดสอบยอย แบบทดสอบเปนรายบุคคล  คะแนนที่ไดจากสมาชิกแตละคนในกลุมจะนํามา
เฉลี่ยเปนคะแนนกลุม (Slavin. 1995) ดังนั้นการทดสอบรายบุคคลทุกครั้ง จะชวยกระตุนใหนักเรียนสนใจ 
ใสใจที่จะพัฒนาคะแนนของตนเอง (พิมพาภรณ  สุขพวง.  2548:  122) ยอมสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีขึ้น เพ่ือใหกลุมไดคะแนนดทีําใหนกัเรยีนมีความรับผิดชอบสูงขึน้ โดยจะมีเปาหมายรวมกัน 
คือ ผลงานของกลุมและรางวัล อันเกิดจากการรวมมือของสมาชิกทุกคนในกลุม จะขาดคนใดคนหนึ่ง
ไปไมไดแตละคนตองหาขอมูลความรู และมีบทบาท หนาที่รับผิดชอบ ทํางานที่ไดรับมอบหมายอยาง
เต็มความสามารถ ในการเรียนรูนักเรียนมีโอกาสลงมือปฏิบัตติามหนาที่ที่เหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน รวมปรึกษาหารือ ตั้งใจฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ทํางานที่ไดรับมอบหมายใหเสร็จและยอมรับ
ผลที่เกิดจากการทํางานกลุม อีกทั้งยังสงเสริมใหนักเรียนชวยเหลือซึ่งกันและกัน ทําใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธ
ตอกันสภาพการณและเง่ือนไขดังกลาวเปนแนวทางใหเกิดการพึ่งพากันทางบวกเปดโอกาสใหนักเรียน
ปฏิบัติงานรวมกันมากขึ้น และหลังจากการเรียนจบแตละกิจกรรม มีการประเมินตนเองพรอมกับประเมิน
การทํางานกลุม สอดคลองกับงานวิจัยของ จิรัชญา ทิขัตติ (2550: บทคัดยอ) ไดเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและความรับผิดชอบทางการเรียนวิชาภาษาไทยที่ไดรับการสอนแบบรวมมือ แบบ เอส 
ที เอ ดี (STAD) กับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือ แบบ STAD กอนและหลังการ
ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ แบบ STAD นั้นนักเรียนมีความ สามารถแตกตางกัน สามารถเรียน
ประสบการณทางการเรียนอยางเดียวกันได และครูใหการเสริมแรงที่สมํ่าเสมอ เม่ือตองการสงเสริมให
ทํางานเปนระบบ จึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
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 ดวยเหตุผลดงักลาว จึงเปนการสนับสนนุขอคนพบทีว่า นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD มีผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
  3. การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
   จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ LT พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 3 จากผลการวิจัยดังกลาวสรุปได ดังน้ี 
    การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT นั้น เปนการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือที่มีการกําหนดสถานการณและเง่ือนไขใหนักเรียนทําผลงานเปนกลุม   การแบงงานที่เหมาะสม 
ทํางานที่ไดรับมอบหมายในใบงานกลุม สงงานชิ้นเดียวกัน และไดรับคําชมหรือรางวัลตามผลงานของ
กลุม (สุภณิดา ปุสุรินทรคํา.  2549: 79) เปนการจัดการเรียนรูที่ใหนักเรียนทํางานเปนกลุม โดยสมาชิก
แตละคนในกลุมจะมีหนาที่อยางชัดเจน ในการทํางานสมาชิกทกุคนจะตองรบัผิดชอบหนาที่ของตนเอง 
สมาชิกแตละคนจะตองมีความเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง และสามารถอธิบายใหสมาชิกในกลุม
เขาใจได ทุกคนจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือพ่ึงพากัน เพ่ือการดําเนินงานอยางเปนระบบ 
ผลงานกลุมทีไ่ดมาจะตองไดรับการยอมรบัจากสมาชิกทกุคน ในขั้นกจิกรรมกลุมนักเรียนแตละคนจะมี
หนาที่ คือ ศึกษาคําสั่งหรือขั้นตอนในการดําเนินงาน บันทึกขั้นตอนหรือรายละเอียดขอมูล หาคําตอบ 
และตรวจคําตอบ กําหนดเปนบทบาทหนาที่ชัดเจน และเม่ือทาํโจทยแตละขอเสร็จนักเรียนสามารถเปลี่ยน
บทบาทหนาที่กันได นอกจากนักเรียนแตละคนจะมีบทบาทหนาทีใ่นการทํากิจกรรมกลุมตามที่ไดรับ
มอบหมาย และจะชวยเหลือกัน ฝกปฏิบัติ ทําใหเกิดการเสริมแรงและการสนับสนุนกัน (Johnson; & 
Johnson 1990: 101) การวัดผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะวัดจากแบบทดสอบยอยหรือ
ใบงาน ที่แตละกลุมจะตองสงเพียงชิ้นเดียว และคะแนนที่ไดจะเปนคะแนนของทุกคนในกลุม เปนการ
กระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาตนเอง สอดคลองกบังานวิจัยของ พิสมัย วีรยาพร (2550: 
บทคัดยอ) พบวานักเรียนทีเ่รียนแบบรวมมือ (LT) มีผลสัมฤทธิท์างการเรยีนวิชาคณติศาสตรความสามารถ
ในการคิดแกปญหาและความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเปนการสนับสนุนขอคนพบที่วา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค LT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
  4. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปที่ 3 ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
   จากการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 ที่ไดรบัการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรู
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แบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT พบวา ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรียน
ทั้งสองกลุมไมแตกตางกัน ไมเปนเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 จากผลการวิจัยดังกลาวสรุปได ดังน้ี 
    จากผลการวิจัยพบวาวธิีการจัดการเรียนรูทั้งสองวิธีสามารถพัฒนาความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ได โดยความสามารถในการคิด
แกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แตความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร
ของนักเรียนทัง้สองกลุมไมแตกตางกนั เหตุผลอาจกลาวไดวาการจดัการเรียนรูทัง้สองแบบเปนการจัด 
การเรียนรูแบบรวมมือเหมือนกัน โดยในขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูทั้งสองกลุมผูเรียนอาจมี
กระบวนการในการจัดกิจกรรมที่ซ้ํากัน (พันทิพา ทับเทีย่ง.  2550: 120) และการจัดการเรียนรูทั้งสองนี้
มุงเนนผลงานของกลุม ความสําเร็จของกลุม กระบวนการในการจัดการเรียนรูจึงมีบางขั้นตอนที่คลายกัน 
ดังนั้น ครูผูสอน หรือผูวิจัย ควรกระตุนใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมไปตามลําดับขั้น ของแตละรูปแบบ
ใหถูกตอง และควรกระตุนใหนักเรียนกลาแสดงออกมากขึ้น  สอดคลองกับงานวิจัยของ ไพโรจน เบขุนทด 
(2544: 52 - 55) ไดทําการวิจัย เร่ือง ผลของการเรียนแบบรวมมือ 3 วิธ ี(ไดแก การเรียนแบบรวมมือ
แบบกลุมชวยรายบุคคล แบบกลุมเกมการแขงขัน และแบบกลุมชวยรายบุคคล) ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณติศาสตร และความรวมมือในการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 2 ผลวิจัยน้ีไดขอ
คนพบประเด็นหนึ่ง ที่เกี่ยวกบัการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียน และความรวมมือในการทํางานกลุม
วานักเรียนที่เรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล (TAI) กับนักเรียนที่เรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (STAD) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร และความรวมมือในการ
ทํางานกลุม ไมแตกตางกัน ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการจัดการเรียนแบบรวมมือทั้งสองแบบ เปนวธิีการเรียน
ที่ใหนักเรียนทํางานเปนกลุมเล็กๆ สมาชิกในกลุมมีลักษณะแตกตางกัน เพราะเปนการคละความสามารถ
ของนักเรียน เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนแตละคนไดนําศักยภาพของตนเองมาสรางความสําเร็จของกลุม
ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง รูจักการแกปญหาและหาคําตอบ รูหนาที่ของตน ฝกความรับผิดชอบ
ในการทํางานกลุม และมีสวนรวมในการทํางานกลุม นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ
ทั้งสองกลุม จะไดพัฒนาทักษะการคิดจากกระบวนการทาํงานรวมกัน ซึ่งในแตละขั้นตอนของการเรียน 
นักเรียนทุกคนจะตองมีบทบาท และแตละคนจะตองทําหนาที่ของตนใหเต็มความสามารถที่มีของตน
ใหเต็มที่ 
 ดวยเหตุผลดงักลาว จึงเปนการสนับสนนุขอคนพบทีว่า นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD กับนักเรยีนทีไ่ดรับการจัดการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรไมแตกตางกัน 
  5. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
   จากการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียน
และหลงัเรยีนของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD  
พบวา ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสงูกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ 
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ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 จากผลการวิจัยดังกลาวสรุปได ดังน้ี 

   การพัฒนาความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยใช การจัดการเรียนรู
แบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD  โดยผูเรียนปฎิบตัิกจิกรรมกลุม อยางเปนกระบวนการที่เนนใหและมี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันภายในกลุม ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ทําใหผูเรียนมีการ
แลกเปลีย่นความรู มีปฏิสัมพันธกันภายในกลุมและรวมมือกันคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ตามแนวคิด
ของเวียร (Weir. 1974: 18) มี 4 ขั้นตอน คือระบุปญหา ขั้นการวิเคราะหปญหา ขั้นการเสนอวิธีการ
คิดแกปญหา ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ ประพันธศิริ สุเสารัส (2543: 103) ที่กลาววา การคิดแกปญหา
เปนการคิดพจิารณาไตรตรองอยางพินิจพิเคราะหถงึสิ่งตางๆ ที่เปนปมประเด็นสาํคัญของเร่ืองราวสิ่งตางๆ 
ที่สรางความรําคาญ ความยุงยากสับสน และความวิตกกังวล โดยพยายามหาทางคลี่คลายสิ่งเหลานั้น 
และหาหนทางขจัดปดเปาสิ่งที่เปนปญหาทีก่อความรําคาญความยุงยากสับสนใหหมดไปอยางมีขั้นตอน 
กระบวนการกลุมจึงมีความสําคัญในดานการวิเคราะห พิจารณา ระบุปญหา ที่เปนการระดมสมองของ
สมาชิกทุกคนในกลุมเพ่ือสรุปหาคําตอบที่ถูกตองที่สุด 
 ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเปนการสนับสนุนขอคนพบที่วา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STAD มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
   6. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
   จากการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรกอนและหลังเรียน
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรบัการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT พบวา ความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 6 จากผลการวิจัยดังกลาวสรุปได ดังน้ี 
   การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT ในการพัฒนาความสามารถในการ
คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เปนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยกําหนดหนาที่ของของสมาชิกใน
กลุมใหมีบทบาทแตกตางกนั โดยนักเรียนไดฝกการแกปญหาตางๆโดยผานกระบวนการคิดและปฏิบัติ
อยางมีระบบตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในกลุม นักเรียนไดฝกการคิดพิจารณา เหตุการณ จากสถานการณ 
อยางเปนขั้นตอน ตามแนวคิดของเวียร (Weir. 1974: 18) มี 4 ขั้นตอนคือระบุปญหา ขั้นการวิเคราะห
ปญหา ขั้นการเสนอวิธีการคิดแกปญหา ขั้นการตรวจสอบผลลัพธ ซึ่งวัดจากแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร โดยการกําหนดสถานการณใหนักเรียนไดแกปญหาอยางเปนขัน้ตอน 
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT เปนการจัดการเรียนรูโดยแบงผูเรียนเปนกลุม วิมลรัตน 
สุนทรโรจน (2544: 150) และแบงบทบาทหนาที่กันอยางชัดเจนคือ คนที่ 1 อานคําสั่งหรือขั้นตอนใน
การดําเนินงาน คนที่ 2 ฟงขั้นตอนและจดบันทึก คนที่ 3 อานคําถามและหาคําตอบ คนที่ 4 ตรวจ
คําตอบ (ขอมูล) เปนการกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิกในกลุมไดชัดเจน จึงเปนกระบวนการ การ
ฝกการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรอยางเปนขั้นตอน และรับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง เน่ืองจาก
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT ระบุบทบาทหนาที่อยางชัดเจน และเปนขั้นตอนนักเรียน



 
 

80

จึงสามารถตัดสินใจแกปญหาตางๆ ดวยวิธีการคิดอยางสมเหตุสมผล โดยใชกระบวนการ หรือวิธีการ 
ความรู ทักษะตางๆ และความเขาใจในปญหานั้นมาประกอบกันเพื่อเปนขอมูลในการแกปญหาตางๆ
ซึ่งสอดคลองกบั พิสมัย วีรยาพร (2550: บทคัดยอ ) พบวานักเรียนทีเ่รยีนแบบรวมมือ (LT) มีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณติศาสตรความสามารถในการคิดแกปญหา และความพึงพอใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเปนการสนับสนุนขอคนพบที่วา นักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค LT มีความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรหลังเรยีนสูงกวากอนเรียน  
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ครูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรควรจัดการเรียนรูใหกบันักเรียนโดยกระบวนการ
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง ทําการทดลอง มีการศึกษาคนควา โดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือหาคําตอบแลวสรุปเปนองคความรูไดดวยตนเอง 
  1.2 ครูผูสอนควรสงัเกตพฤติกรรมของนักเรียน และบันทึกพฤติกรรมในแบบประเมินทกุครัง้ 
เพ่ือนําผลของการบันทึกนั้นมาปรับปรุง และพฒันานักเรียนเปนรายบุคคล 
  1.3 ครูควรเสริมแรงใหนักเรียนแตละคนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ 
และอาจมีการเสริมแรงเปนระยะอยางเหมาะสม 
  1.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรูทีมี่หลายขั้นตอน ควรมีการปรบักิจกรรมใหเหมาะสมกบัเวลา 
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
โดยใชการจัดการเรียนรูรูปแบบหรือเทคนิคอ่ืนๆ  
  2.2 ควรศึกษาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ของนักเรียนในสาระการเรียนรูอ่ืนๆ เชน ภาษาไทย คณิตศาสตร และภาษาตางประเทศ เปนตน 
  2.3 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ในขั้นตอนกิจกรรมกลุม ครูควร
เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเองอยางถองแท และครูใหความชวยเหลือเม่ือจําเปน 
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ภาคผนวก ก 
 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
นายวิโรจน  จุฑาภิรักษ       อาจารยประจํา 
         ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
 
นางสาวนลิน ีเอ่ียมสะอาด     อาจารยประจํา 
         ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  
 
นายพรชัย  กําหอม      ครู วิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษ 
         โรงเรียนเสลภมิูพิทยาคม  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
  - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
    โดยใชเทคนิค STAD 
  - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
    โดยใชเทคนิค LT 
  - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    วิทยาศาสตร เร่ือง งานและพลังงาน 
  - คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการ 
    คิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรเร่ือง งานและพลังงาน 
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ตาราง 10 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิค STAD  
     เรื่อง งานและพลังงาน 
 

ผูเชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรียนรู 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

IOC 
     

1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1.00 
6 1 1 1 1.00 
     

 
 

ตาราง 11 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนคิ LT  
     เรื่อง งานและพลังงาน 

 

ผูเชี่ยวชาญ แผนการจัดการเรียนรู 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

IOC 
     

1 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1.00 
6 1 1 1 1.00 
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ตาราง 12 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร  
     เรื่อง งานและพลังงาน 
 

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

IOC ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

IOC 
          

1 1 1 1 1.00 21 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 22 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 23 1 1 1 1.00 
4 0 1 1 0.67 24 1 1 1 1.00 
5 1 1 1 1.00 25 1 1 0 0.67 
6 1 0 1 0.67 26 1 1 1 1.00 
7 1 1 1 1.00 27 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 1.00 28 1 1 1 1.00 
9 1 1 1 1.00 29 1 1 1 1.00 
10 1 1 1 1.00 30 1 1 1 1.00 
11 1 1 1 1.00 31 1 1 1 1.00 
12 1 1 1 1.00 32 1 1 1 1.00 
13 1 0 1 0.67 33 1 1 1 1.00 
14 1 1 1 1.00 34 1 1 1 1.00 
15 1 1 1 1.00 35 1 1 1 1.00 
16 1 1 1 1.00 36 1 1 1 1.00 
17 1 1 1 1.00 37 1 1 1 1.00 
18 1 1 1 1.00 38 1 1 1 1.00 
19 1 1 1 1.00 39 1 1 1 1.00 
20 1 1 1 1.00 40 1 1 1 1.00 
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ตาราง 13 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทาง 
     วิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน 
 

ผูเชี่ยวชาญ ผูเชี่ยวชาญ ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

IOC ขอที่ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

IOC 
          

1 1 1 1 0.67 21 1 1 1 1.00 
2 1 1 1 1.00 22 1 1 1 1.00 
3 1 1 1 1.00 23 1 1 1 1.00 
4 1 1 1 1.00 24 0 1 1 0.67 
5 1 1 1 1.00 25 1 1 1 1.00 
6 1 1 1 1.00 26 1 1 1 1.00 
7 1 1 1 1.00 27 1 1 1 1.00 
8 1 1 1 1.00 28 1 1 1 1.00 
9 1 1 1 1.00 29 1 1 1 1.00 
10 1 1 1 1.00 30 1 1 1 1.00 
11 1 1 1 1.00 31 1 1 1 1.00 
12 1 1 1 1.00 32 1 1 1 1.00 
13 1 0 1 0.67 33 1 1 1 1.00 
14 1 1 1 1.00 34 1 1 1 1.00 
15 1 1 1 1.00 35 1 1 1 1.00 
16 1 1 1 1.00 36 1 1 1 1.00 
17 1 1 1 1.00 37 1 1 1 1.00 
18 1 1 1 1.00 38 1 1 1 1.00 
19 1 1 1 1.00 39 1 1 1 1.00 
20 1 1 1 1.00 40 1 1 1 1.00 

          

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

 
  -  ตารางแสดงคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ 
    วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง งานและพลงังานและ 
    คาความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    วิทยาศาสตร เร่ือง งานและพลังงาน 
  -  ตารางแสดงคาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ 
    วัดความสามารถในการคดิแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน 
    และคาความเชื่อมั่น (rtt) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคิด 
    แกปญหาทางวิทยาศาสตร เร่ือง งานและพลังงาน 
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ตาราง 14 คาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิท์างการเรียน 
     วิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน 
 

ขอที่ p r ขอที่ p r 
      

1 0.56 0.38 21 0.75 0.38 
2 0.53 0.31 22 0.69 0.38 
3 0.53 0.44 23 0.31 0.25 
4 0.59 0.31 24 0.56 0.50 
5 0.53 0.56 25 0.53 0.31 
6 0.34 0.56 26 0.50 0.38 
7 0.63 0.50 27 0.50 0.25 
8 0.38 0.25 28 0.78 0.31 
9 0.53 0.31 29 0.53 0.44 
10 0.59 0.44 30 0.47 0.31 
11 0.47 0.31 31 0.63 0.38 
12 0.44 0.38 32 0.66 0.44 
13 0.41 0.31 33 0.69 0.38 
14 0.44 0.63 34 0.41 0.31 
15 0.75 0.25 35 0.75 0.25 
16 0.44 0.25 36 0.50 0.25 
17 0.66 0.44 37 0.56 0.25 
18 0.44 0.50 38 0.53 0.31 
19 0.47 0.31 39 0.47 0.31 
20 0.59 0.44 40 0.63 0.25 

      
 

มีคาความเชื่อม่ัน  0.82 
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ตาราง 15 คาความยาก (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการคดิ 
     แกปญหา เรื่อง งานและพลังงาน 
 

ขอที่ p r ขอที่ p r 
      

1 0.69 0.50 21 0.66 0.56 
2 0.69 0.38 22 0.66 0.56 
3 0.75 0.38 23 0.69 0.25 
4 0.63 0.25 24 0.66 0.31 
5 0.59 0.69 25 0.66 0.31 
6 0.56 0.50 26 0.75 0.25 
7 0.72 0.44 27 0.63 0.25 
8 0.59 0.44 28 0.63 0.50 
9 0.69 0.50 29 0.50 0.25 
10 0.72 0.56 30 0.72 0.31 
11 0.69 0.50 31 0.63 0.25 
12 0.72 0.56 32 0.34 0.31 
13 0.31 0.25 33 0.59 0.31 
14 0.53 0.44 34 0.66 0.31 
15 0.31 0.25 35 0.72 0.31 
16 0.66 0.56 36 0.63 0.50 
17 0.41 0.31 37 0.72 0.56 
18 0.66 0.44 38 0.63 0.25 
19 0.72 0.31 39 0.41 0.31 
20 0.44 0.50 40 0.47 0.31 

      
 

มีคาความเชื่อม่ัน  0.79 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
  

  - ตารางคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลงังาน  
    กอนเรียนและหลังเรียน ของกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรู 
    แบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD 
  - ตารางคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง งานและพลงังาน  
    กอนเรียนและหลงัเรียน ของกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 
    รวมมือโดยใชเทคนิค LT 
  - ตารางคะแนนผลการวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
    เร่ือง งานและพลงังาน กอนเรียนและหลังเรียน ของกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับ 
    การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
  - ตารางคะแนนผลการวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร  
    เร่ือง งานและพลงังาน กอนเรียนและหลังเรียน ของกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับ 
    การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
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ตาราง 16 ตารางคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน กอนเรียนและ 
     หลังเรียน ของกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน 
      

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

14 
12 
15 
10 
17 
18 
11 
9 
9 
13 
14 
14 
11 
9 
10 
12 
16 
11 

31 
24 
26 
27 
28 
32 
21 
26 
24 
26 
26 
27 
27 
22 
27 
22 
28 
21 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

14 
8 
7 
18 
15 
13 
13 
7 
11 
15 
14 
14 
16 
12 
11 
17 
17 

 

28 
27 
20 
34 
26 
26 
24 
16 
20 
21 
22 
21 
21 
16 
18 
21 
27 
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ตาราง 17 ตารางคะแนนผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร เรื่อง งานและพลังงาน กอนเรียนและ 
     หลังเรียน ของกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน 
      

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

12 
7 
11 
14 
12 
16 
16 
14 
13 
9 
11 
15 
11 
9 
16 
11 
6 
6 

20 
17 
19 
23 
28 
22 
31 
26 
26 
22 
25 
25 
28 
23 
21 
20 
18 
15 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

9 
15 
7 
16 
19 
10 
13 
7 
8 
8 
8 
13 
16 
13 
10 
10 
16 

 

19 
21 
16 
24 
27 
17 
26 
15 
14 
11 
18 
23 
18 
16 
12 
14 
21 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  103

ตาราง 18 ตารางคะแนนผลการวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง งานและ 
     พลังงาน กอนเรียนและหลังเรียน ของกลุมทดลองที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย 
     ใชเทคนิค STAD 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน 
      

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

12 
17 
12 
20 
11 
15 
23 
21 
23 
14 
10 
16 
9 
8 
13 
16 
16 
13 

26 
34 
29 
30 
27 
31 
32 
34 
35 
29 
26 
27 
28 
27 
27 
29 
26 
30 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

19 
22 
8 
19 
9 
11 
13 
9 
22 
16 
14 
15 
15 
17 
6 
19 
18 

30 
34 
29 
35 
27 
28 
29 
28 
31 
27 
29 
28 
31 
30 
27 
35 
31 
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ตาราง 19 ตารางคะแนนผลการวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร เรื่อง งานและ 
     พลังงาน กอนเรียนและหลังเรียน ของกลุมทดลองที่ 2 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดย 
     ใชเทคนิค LT 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน 
      

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

12 
14 
9 
14 
16 
15 
11 
10 
9 
8 
9 
9 
10 
19 
20 
21 
21 
20 

27 
30 
28 
29 
32 
27 
29 
28 
23 
28 
29 
29 
27 
28 
30 
26 
32 
26 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

21 
19 
18 
14 
15 
19 
11 
18 
10 
17 
19 
13 
7 
13 
23 
11 
12 

33 
28 
29 
28 
35 
30 
27 
29 
26 
23 
32 
27 
26 
25 
27 
24 
28 

      

 
 



 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
 

  - ตารางเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น 
    มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลงั ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช 
    เทคนิค STAD 
  - ตารางเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น 
    มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลงั ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช 
    เทคนิค LT 
  - ตารางเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น 
    มัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลงั ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช 
    เทคนิค STAD และการจดัการเรียนรูโดยใชเทคนคิ LT 
  - ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ของ 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลงั ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 
    รวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
  - ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ของ 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลงั ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 
    รวมมือโดยใชเทคนิค LT     
  - ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร ของ 
    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลงั ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ 
    รวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค LT 

 
 
 

 
 



  106

ตาราง 20 ตารางเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร ของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  
     กอนและหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ STAD 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน D D2 คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน D D2 
          

1 14 31 17 289 19 14 28 14 196 
2 12 24 12 144 20 8 27 19 361 
3 15 26 11 121 21 7 20 13 169 
4 10 27 17 289 22 18 34 16 256 
5 17 28 11 121 23 15 26 11 121 
6 18 32 14 196 24 13 26 13 169 
7 11 21 10 100 25 13 24 11 121 
8 9 26 17 289 26 7 16 9 81 
9 9 24 15 225 27 11 20 9 81 
10 13 26 13 169 28 15 21 6 36 
11 14 26 12 144 29 14 22 8 64 
12 14 27 13 169 30 14 21 7 49 
13 11 27 16 256 31 16 21 5 25 
14 9 22 13 169 32 12 16 4 16 
15 10 27 17 289 33 11 18 7 49 
16 12 22 10 100 34 17 21 4 16 
17 16 28 12 144 35 17 27 10 100 
18 11 21 10 100      

          

   

   หาคา  t  จากสูตร  1ndf;

1n
)D(Dn
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−
=

∑ ∑
∑  

             ได     t   =   17.643 
 
 (เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของการแจกแจงแบบที เทากับ 2.7284 ทีร่ะดับนัยสําคญัที่ .01) 
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ตาราง 21 ตารางเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิท์างการเรียนวทิยาศาสตร ของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 3  
     กอนและหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนคิ LT 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน D D2 คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน D D2 
          

1 12 20 8 64 19 9 19 10 100 
2 7 17 10 100 20 15 21 6 36 
3 11 19 8 64 21 7 16 9 81 
4 14 23 9 81 22 16 24 8 64 
5 12 28 16 256 23 19 27 8 64 
6 16 22 6 36 24 10 17 7 49 
7 16 31 15 225 25 13 26 13 169 
8 14 26 12 144 26 7 15 8 64 
9 13 26 13 169 27 8 14 6 36 
10 9 22 13 169 28 8 11 3 9 
11 11 25 14 196 29 8 18 10 100 
12 15 25 10 100 30 13 23 10 100 
13 11 28 17 289 31 16 18 2 4 
14 9 23 14 196 32 13 16 3 9 
15 16 21 5 25 33 10 12 2 4 
16 11 20 9 81 34 10 14 4 16 
17 6 18 12 144 35 16 21 5 25 
18 6 15 9 81      

          

 
 

 หาคา   t  จากสูตร  1ndf;

1n
)D(Dn

D
t

22
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−
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=

∑ ∑
∑  

    
          ได     t   =   13.406 

(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของการแจกแจงแบบที เทากับ 2.7284 ทีร่ะดับนัยสําคญัที่ .01) 
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ตาราง 22 ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
     ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิ STAD และการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค LT 
 

กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู 
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 

กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรู 
แบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT คนที่ 

กอนเรียน หลังเรียน D1 กอนเรียน หลังเรียน D2 
D1 - D2 (D1 - MD1)2 (D2 - MD2)2 

          

1 14 31 17 12 20 8 9 29.160 0.944 
2 12 24 12 7 17 10 2 0.160 1.058 
3 15 26 11 11 19 8 3 0.360 0.944 
4 10 27 17 14 23 9 8 29.160 0.001 
5 17 28 11 12 28 16 -5 0.360 49.401 
6 18 32 14 16 22 6 8 5.760 8.829 
7 11 21 10 16 31 15 -5 2.560 36.344 
8 9 26 17 14 26 12 5 29.160 9.172 
9 9 24 15 13 26 13 2 11.560 16.229 
10 13 26 13 9 22 13 0 1.960 16.229 
11 14 26 12 11 25 14 -2 0.160 25.287 
12 14 27 13 15 25 10 3 1.960 1.058 
13 11 27 16 11 28 17 -1 19.360 64.458 
14 9 22 13 9 23 14 -1 1.960 25.287 
15 10 27 17 16 21 5 12 29.160 15.772 
16 12 22 10 11 20 9 1 2.560 0.001 
17 16 28 12 6 18 12 0 0.160 9.172 
18 11 21 10 6 15 9 1 2.560 0.001 
19 14 28 14 9 19 10 4 5.760 1.058 
20 8 27 19 15 21 6 13 54.760 8.829 
21 7 20 13 7 16 9 4 1.960 0.001 
22 18 34 16 16 24 8 8 19.360 0.944 
23 15 26 11 19 27 8 3 0.360 0.944 
24 13 26 13 10 17 7 6 1.960 3.887 
25 13 24 11 13 26 13 -2 0.360 16.229 
26 7 16 9 7 15 8 1 6.760 0.944 
27 11 20 9 8 14 6 3 6.760 8.829 
28 15 21 6 8 11 3 3 31.360 35.658 
29 14 22 8 8 18 10 -2 12.960 1.058 
30 14 21 7 13 23 10 -3 21.160 1.058 
31 16 21 5 16 18 2 3 43.560 48.601 
32 12 16 4 13 16 3 1 57.760 35.658 
33 11 18 7 10 12 2 5 21.160 48.601 
34 17 21 4 10 14 4 0 57.760 24.715 
35 17 27 10 16 21 5 5 2.560 15.772 
 x 1 x 2 MD1 x 1 x 2 MD2 Σ  Σ  Σ  
 12.77143 24.37143 11.6 11.62857 20.6 8.971429 92 514.4 532.971 
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                 ได     t    =    2.802 

(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของการแจกแจงแบบที เทากับ 2.6501 ทีร่ะดับนัยสําคญัที่ .01) 
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ตาราง 23 ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
     ปที่ 3 กอนและหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน D D2 คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน D D2 
          

1 12 26 14 196 19 19 30 11 121 
2 17 34 17 289 20 22 34 12 144 
3 12 29 17 289 21 8 29 21 441 
4 20 30 10 100 22 19 35 16 256 
5 11 27 16 256 23 9 27 18 324 
6 15 31 16 256 24 11 28 17 289 
7 23 32 9 81 25 13 29 16 256 
8 21 34 13 169 26 9 28 19 361 
9 23 35 12 144 27 22 31 9 81 
10 14 29 15 225 28 16 27 11 121 
11 10 26 16 256 29 14 29 15 225 
12 16 27 11 121 30 15 28 13 169 
13 9 28 19 361 31 15 31 16 256 
14 8 27 19 361 32 17 30 13 169 
15 13 27 14 196 33 6 27 21 441 
16 16 29 13 169 34 19 35 16 256 
17 16 26 10 100 35 18 31 13 169 
18 13 30 17 289      

          

 

 หาคา t   จากสูตร  1ndf;

1n
)D(Dn
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          ได     t   =   26.784 
(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของการแจกแจงแบบที เทากับ 2.7284 ทีร่ะดับนัยสําคญัที่ .01) 
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ตาราง 24 ตารางเปรียบเทยีบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร ของนักเรยีนชัน้มัธยม  
     ศึกษาปที่ 3 กอนและหลัง ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนคิ LT 
 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน D D2 คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน D D2 
          

1 12 27 15 225 19 21 33 12 144 
2 14 30 16 256 20 19 28 9 81 
3 9 28 19 361 21 18 29 11 121 
4 14 29 15 225 22 14 28 14 196 
5 16 32 16 256 23 15 35 20 400 
6 15 27 12 144 24 19 30 11 121 
7 11 29 18 324 25 11 27 16 256 
8 10 28 18 324 26 18 29 11 121 
9 9 23 14 196 27 10 26 16 256 
10 8 28 20 400 28 17 23 6 36 
11 9 29 20 400 29 19 32 13 169 
12 9 29 20 400 30 13 27 14 196 
13 10 27 17 289 31 7 26 19 361 
14 19 28 9 81 32 13 25 12 144 
15 20 30 10 100 33 23 27 4 16 
16 21 26 5 25 34 11 24 13 169 
17 21 32 11 121 35 12 28 16 256 
18 20 26 6 36      

          
 

หาคา t   จากสูตร  1ndf;

1n
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    ได     t   =   18.095 
 

(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของการแจกแจงแบบที เทากับ 2.7284 ทีร่ะดับนัยสําคญัที่ .01) 
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ตาราง 25 ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
     ปที่ 3 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
     โดยใชเทคนิค LT 
 

กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STAD 

กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค LT คนที่ 

กอนเรียน หลังเรียน D1 กอนเรียน หลังเรียน D2 
D1 - D2 (D1 - MD1)2 (D2 - MD2)2 

          

1 12 26 14 12 27 15 -1 0.510 1.803 
2 17 34 17 14 30 16 1 5.224 5.489 
3 12 29 17 9 28 19 -2 5.224 28.546 
4 20 30 10 14 29 15 -5 22.224 1.803 
5 11 27 16 16 32 16 0 1.653 5.489 
6 15 31 16 15 27 12 4 1.653 2.746 
7 23 32 9 11 29 18 -9 32.653 18.860 
8 21 34 13 10 28 18 -5 2.939 18.860 
9 23 35 12 9 23 14 -2 7.367 0.118 
10 14 29 15 8 28 20 -5 0.082 40.232 
11 10 26 16 9 29 20 -4 1.653 40.232 
12 16 27 11 9 29 20 -9 13.796 40.232 
13 9 28 19 10 27 17 2 18.367 11.175 
14 8 27 19 19 28 9 10 18.367 21.689 
15 13 27 14 20 30 10 4 0.510 13.375 
16 16 29 13 21 26 5 8 2.939 74.946 
17 16 26 10 21 32 11 -1 22.224 7.060 
18 13 30 17 20 26 6 11 5.224 58.632 
19 19 30 11 21 33 12 -1 13.796 2.746 
20 22 34 12 19 28 9 3 7.367 21.689 
21 8 29 21 18 29 11 10 39.510 7.060 
22 19 35 16 14 28 14 2 1.653 0.118 
23 9 27 18 15 35 20 -2 10.796 40.232 
24 11 28 17 19 30 11 6 5.224 7.060 
25 13 29 16 11 27 16 0 1.653 5.489 
26 9 28 19 18 29 11 8 18.367 7.060 
27 22 31 9 10 26 16 -7 32.653 5.489 
28 16 27 11 17 23 6 5 13.796 58.632 
29 14 29 15 19 32 13 2 0.082 0.432 
30 15 28 13 13 27 14 -1 2.939 0.118 
31 15 31 16 7 26 19 -3 1.653 28.546 
32 17 30 13 13 25 12 1 2.939 2.746 
33 6 27 21 23 27 4 17 39.510 93.260 
34 19 35 16 11 24 13 3 1.653 0.432 
 



  113

ตาราง 25 (ตอ) 
 

กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STAD 

กลุมที่ไดรับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค LT คนที่ 

กอนเรียน หลังเรียน D1 กอนเรียน หลังเรียน D2 
D1 - D2 (D1 - MD1)2 (D2 - MD2)2 

          

35 18 31 13 12 28 16 -3 2.939 5.489 
          

 x 1 x 2 MD1 x 1 x 2 MD2 Σ  Σ  Σ  
 14.886 29.6 14.714 14.486 28.143 13.657 37 359.123 677.886 
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                   ได   t   = 1.132 

 
(เปดตาราง t จะไดคาวิกฤตของการแจกแจงแบบที เทากับ 2.6501 ทีร่ะดับนัยสําคญัที่ .01) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 
  - ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 
  - ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 
  - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร เร่ือง งานและพลงังาน 
  - แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวทิยาศาสตร  
    เร่ือง งานและพลงังาน 
  - ตัวอยางใบงานและใบความรูเร่ือง งานและพลงังาน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  1 
เร่ือง  งาน 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2553  เวลา 2  คาบ 
 

 
สาระที่ 5 : งานและพลังงาน  
 มาตรฐาน ว 5.1 :  เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกับการดํารงชีวิต การเปลี่ยนรูปพลังงาน 
ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะ 
หาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
สาระสําคัญ 
 งานจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือมีแรงกระทําใหวัตถุเคลื่อนที่ เกิดการเคลื่อนที่ไปตามแนวแรง การออกแรง
กระทําจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับมวลของวตัถ ุถาวตัถุมีมวลมาก กต็องออกแรงกระทาํมาก และถาออกแรง
จนทําใหวัตถุเคลื่อนที่ไปไดเปนระยะทางไกลๆ ก็จะเกิดงานมากขึ้นดวย 
 งานเปนปริมาณที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของวัตถุ เนื่องจากแรงกระทํา ขนาดของงานของแรงใด
มีคาเทากับผลคูณระหวางขนาดของแรงนัน้กับระยะของการเคลื่อนทีใ่นชวงพิจารณา ซึ่งอยูในแนวแรง
หรือ sFW ×=  มีหนวยเปน นิวตันเมตร หรือจูล งานเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือแนวแรงตองไมตั้งฉากกับ
ระยะทางการเคลื่อนที่ของวตัถุ   
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายความหมายของงานและการเกิดงานได 
 2. ทดลอง และอธิบายปจจัยทีมี่ผลตอคาของงานที่เกิดขึ้นได 
 3. คํานวณหาคางานจากสถานการณตางๆ ได 

 
สาระการเรียนรู 
 1.  ความหมายของงาน 
 2.  ปจจัยที่มีผลตอคาของงานที่เกิดขึ้น 
 3.  คํานวณหาคางาน 
 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค STA D 
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ทักษะกระบวนการ 
 1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร 
 2. ทักษะกระบวนการสืบเสาะหาความรู 
 3. ทักษะกระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง 
 4. ทักษะกระบวนการสรางความรู 
 
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD 

  คาบที่ 1 
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
  1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูกับนักเรียน 
  2. ครูทบทวนความรูเดิมของนกัเรียน โดยการสนทนา ซักถาม ในเรื่องงานและพลังงานใน
ชีวติประจําวัน 
  3.  ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
  4. หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น แบงกลุมนักเรียนออกเปนทีมๆ ละ 4 - 5 คน ซึ่งเปน
เด็กเรียนเกง 1 คน เด็กเรียนปานกลาง 2 คน และเด็กเรียนออน 2 คน 
  5. จัดกิจกรรมการเรียนรู 5 ขั้นตอน 

  คาบที่ 2 
   กิจกรรมการเรียนรู 
         กิจกรรมการเรยีนรูแบบรวมมือดวยเทคนคิ STAD ตามแนวความคิดของ Robert Slavin  
(Slavin. 1995: 42) มี 5 ขั้น ดังนี้ 
   1. ข้ันนําเสนอบทเรียน 
    1. ครูและนกัเรยีนรวมกนัอภิปรายเนื้อหาในบทเรยีน เกี่ยวกบัความหมายของงาน 
การเกิดงาน 
    2. ครูและนักเรียนชวยกันยกตวัอยางการเกิดงาน จากสถานการณตางๆ ใน
ชีวติประจําวัน 
   2. ข้ันการเรียนเปนทีม 
    1. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในหนังสือเรียนเร่ือง งานและพลังงาน 
    2. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในใบความรูที่ครูแจกให 
    3. นักเรียนรวมกนัอภิปรายเกี่ยวกับความหมายของงาน การเกิดงาน 
    3.   ข้ันการทดสอบยอย 
    1. นักเรียนทําใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2 
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   4. ข้ันคะแนนพฒันาการรายบุคคล 
    1. ครูและนักเรียนรวมกันเฉลยใบงานที่ 1 และ 2 โดยนักเรียนจะเปลี่ยนกันตรวจ 
    2. นักเรียนนําคะแนน ที่ไดจากการทําแบบทดสอบของตนเองมารวมกันเปน
คะแนนของกลุม เพ่ือเทียบกับคะแนนทีค่รูตั้งไวตามเกณฑคะแนนมาตรฐาน 
   5. ข้ันกลุมที่ไดรับการยกยอง  
    1. ครูแจงผลการทดสอบประจําเนื้อหาแตละครั้งใหนักเรียนทราบโดยจะเขียนไว
ที่บอรดหนาชั้นเรียน เพ่ือใหเห็นพัฒนาการของตนเองและของกลุม 
    2. นักเรียนทุกทีมชวยกันพิจารณาระดับของกลุมตนเอง ยอมรับและยกยอง
ในทีมที่ไดคะแนนสูงสุด 
    3. ครูและนักเรียนรวมกันใหกลาวชมเชยและใหรางวัลที่ไดรับการยกยอง 
 
พฤติกรรมดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 1. ใฝเรียนใฝรูเรือ่งงานและการเกิดงาน 
 2. มุงม่ันในการเรียนและทํากจิกรรมใหไดผลที่ถูกตอง 
 3. มีความซื่อสัตยและมีวินัยในการบันทึกขอมูล การนําเสนอขอมูล และการทํากิจกรรม เพ่ือ
ประเมินผลสมัฤทธิ ์
 4. มีจิตสาธารณะ เสียสละทํางานเพื่อสวนรวม และแลกเปลี่ยนเรียนรูกบัเพ่ือน 
 

สื่อ/แหลงการเรียนรู 
 1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานและเพิ่มเติมวิทยาศาสตรคํานวณ ม.3 
 2. ใบความรู  
 3. ใบงานที่ 1  
 4. ใบงานที่ 2  
 5.  หองสมุด 
 6.  อินเตอรเน็ต 
 7.  แหลงขอมูลอ่ืนๆ เชน วารสาร หนังสือพิมพ แผนพับ เปนตน  
 8.  แบบทดสอบกอนเรียน 
 9.  แบบประเมินพฤติกรรมกลุม 
 

การวัดและการประเมิน 
 1.  ตรวจใบงานที ่1 
 2.  ตรวจใบงานที ่2  
 3.  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  
 4. ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่  1 
เร่ือง  งาน 

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2553   เวลา 2 คาบ 
 

 
สาระที่ 5 : งานและพลังงาน  
 มาตรฐาน ว 5.1 :  เขาใจความสัมพันธระหวางพลังงานกบัการดํารงชีวติ การเปลีย่นรปูพลังงาน 
ปฏิสัมพันธระหวางสารและพลังงาน ผลของการใชพลังงานตอชีวิตและสิ่งแวดลอม มีกระบวนการสืบเสาะ 
หาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและนําความรูไปใชประโยชน 
 
สาระสําคัญ 
 งานจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือเม่ือมีแรงกระทําใหวัตถุเคลื่อนที่เกิดการเคลือ่นที่ไปตามแนวแรง 
การออกแรงกระทาํจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับมวลของวตัถุ ถาวัตถุมีมวลมาก ก็ตองออกแรงกระทํามาก 
และถาออกแรงจนทําใหวัตถุเคลื่อนที่ไปไดเปนระยะทางไกลๆ ก็จะเกิดงานมากขึ้นดวย 
 งานเปนปริมาณที่เกิดจากการเคลื่อนทีข่องวัตถุเน่ืองจากแรงกระทํา ขนาดของงานของแรงใด
มีคาเทากับผลคูณระหวางขนาดของแรงนั้นกับระยะของการเคลื่อนที่ในชวงพิจารณา ซึ่งอยูในแนวแรง
หรือ sFW ×=  มีหนวยเปน นิวตันเมตร หรือจูล งานเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือแนวแรงตองไมตั้งฉากกับ
ระยะทางการเคลื่อนที่ของวตัถุ   
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายความหมายของงานและการเกิดงานได 
 2.  ทดลอง และอธิบายปจจัยทีมี่ผลตอคาของงานที่เกิดขึ้นได 
 3. คํานวณหาคางานจากสถานการณตางๆได 

 
สาระการเรียนรู 
 1. ความหมายของงาน 
 2. ปจจัยที่มีผลตอคาของงานที่เกิดขึ้น 
 3.  คํานวณหาคางาน 

 

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค LT 
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ทักษะกระบวนการ   
 1. ทักษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร 
 2. ทักษะกระบวนการสบืเสาะหาความรู 
 3. ทักษะกระบวนการเรียนรูจากประสบการณจริง 
 4. ทักษะกระบวนการสรางความรู 
 5. ทักษะกระบวนการคิดอยางมีเหตผุล 
 
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT 

  คาบที่ 1  
 ข้ันนําเขาสูบทเรียน 
  1. ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูกับนักเรียน 
  2. ครูทบทวนความรูเดิมของนกัเรียน โดยการสนทนา ซักถาม ในเรื่องงานและพลงังาน ใน
ชีวติประจําวัน 
  3. ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  
  4. หลังจากการทดสอบเสรจ็สิ้น แบงกลุมนักเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 5 คน ซึ่งเปนเด็ก
เรียนเกง 1 คน เด็กเรียนปานกลาง 2 คน และเด็กเรียนออน 2 คน 
  5. จัดกิจกรรมการเรียนรู 5 ขั้นตอน 

  คาบที่ 2  
 กิจกรรมการเรียนรู 
         กิจกรรมการเรยีนรูแบบรวมมือดวยเทคนคิ LT ตามแนวความคิดของ Johnson; & Johnson 
(Johnson; & Johnson. 1975) มี 5 ขั้น ดังนี้ 
   1. ข้ันทบทวนเนื้อหาเดิม 
    1. ครูและนักเรียนรวมกันทบทวน สรุปเนื้อหาเดิม และ อภิปรายเนื้อหาในบทเรียน
เกี่ยวกับความหมายของงาน การเกิดงาน 
    2. ครูและนักเรียนชวยกันยกตวัอยางการเกิดงานจากสถานการณตางๆ ในชีวติ 
ประจําวัน 
   2. ข้ันการเรียนเปนกลุม 
    1. ครูแจกใบความรูและใบงานเรื่อง งานและการเกิดงานใหทุกกลุม กลุมละ 1 ชุด
เหมือนกัน 
    2. นักเรียนชวยทําใบงานโดยแบงหนาที่แตละคน ดังนี้ 
     คนที ่1 : อานคําสั่งหรือขั้นตอนในการดําเนินงาน 
     คนที ่2 : ฟงขั้นตอนและรวบรวมขอมูล 
     คนที ่3 : อานคําถามแลวหาคําตอบ 
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     คนที ่4 : ตรวจคําตอบ 
    3. เม่ือนักเรียนทําแตละขอหรือแตละสวนเสร็จแลว ใหนักเรียนหมุนเวียนเปลี่ยน
หนาที่กันในการทําแบบฝกหัดจนเสร็จทั้งหมด 
   3. ข้ันสรุปเนื้อหา 
    1. เม่ือนักเรียนทุกคนทําใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2 แลว แตละกลุมจะตองสงใบงาน 
เพียงชุดเดียว และถือวาเปนผลงานที่สมาชิกทุกคนยอมรับ และทุกคนเขาใจแบบฝกหรือใบงานนี้แลว 
   4.  ข้ันการใหคะแนนกลุม 
    1. เม่ือนักเรียนทําใบงานที่ 1 และใบงานที่ 2 แลว จะตรวจใบงาน โดยการใหครู
หรือนักเรียนตรวจก็ได ถานักเรียนตรวจจะตองเปลี่ยนกลุมกันตรวจ 
   5. ข้ันกลุมที่ไดรับการยกยอง  
    1. ครูแจงผลการทดสอบประจําเนื้อหาแตละครั้งใหนักเรียนทราบโดยจะเขียนไว
ที่บอรดหนาชั้นเรียน เพ่ือใหเห็นพัฒนาการของตนเองและของกลุม 
    2. นักเรียนทุกกลุมชวยกันพิจารณาระดับของกลุมตนเอง ยอมรับและยกยอง
ในกลุมที่ไดคะแนนสูงสุด 
    3. ครูและนักเรียนรวมกันใหกลาวชมเชยและใหรางวัลที่ไดรับการยกยอง 
 
พฤติกรรมดานคุณลักษณะพึงประสงค 
 1. ใฝเรียนใฝรูเรือ่งงานและการเกิดงาน 
 2. มุงม่ันในการเรียนและทํากจิกรรมใหไดผลที่ถูกตอง 
 3. มีความซื่อสัตยและมีวินัยในการบันทึกขอมูล การนําเสนอขอมูล และการทํากิจกรรม เพ่ือ 
ประเมินผลสมัฤทธิ ์
 4. มีจิตสาธารณะ เสียสละทํางานเพื่อสวนรวม และแลกเปลี่ยนเรียนรูกบัเพ่ือน 
 
สื่อ/แหลงการเรียนรู 
 1. หนังสือเรียนสาระการเรียนรูพ้ืนฐานและเพิ่มเติมวิทยาศาสตรคํานวณ ม.3 
 2. ใบความรู  
 3. ใบงานที่ 1  
 4. ใบงานที่ 2 
  5.  หองสมุด 
  6.  อินเตอรเน็ต 
  7.  แหลงขอมูลอ่ืนๆ เชน  วารสาร  หนังสือพิมพ  แผนพับ  เปนตน 
  8.  แบบทดสอบกอนเรียน 
 9.  แบบประเมินพฤติกรรมกลุม 
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การวัดและการประเมิน 
 1.  ตรวจใบงานที ่1 
 2.  ตรวจใบงานที ่2  
 3.  สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  
 4.  ตรวจแบบทดสอบกอนเรียน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร 
เร่ือง   งานและพลังงาน 

 

 
คําช้ีแจง 
 1. แบบทดสอบฉบับนีว้ัดผลสมัฤทธิท์างการเรียนวิทยาศาสตร 
 2. ลักษณะของแบบทดสอบเปนแบบปรนัย 5 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ เวลา 90 นาที 
 3. ใหเขียนชื่อ - นามสกลุ ชั้น เลขที ่รหัสประจําตวั วชิาทีส่อบ รหัสวิชาที่สอบ ดวยปากกา
ในกระดาษคําตอบ พรอมทั้งระบายรหัสประจําตัว ดวยดินสอดําเบอร 2B ทับตวัเลขในวงกลม ใหตรงกับ
ตัวเลขที่เขียน 
 4. การตอบใหตอบตัวเลือกที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว จากตัวเลือก 1, 2, 3, 4,  และ  5 
  5. ในการตอบ ใหใชดินสอดําเบอร 2B ระบายวงกลมตวัเลือก      หรือ     
ในกระดาษคําตอบใหเต็มวง (หามระบายนอกวง) ในแตละขอมีคําตอบที่ถูกตองหรือเหมาะสมที่สุดเพียง
คําตอบเดียว 
 
 ตัวอยาง  
  00.  เราจะพบพลังงานศักยในสิ่งใด 
   1. วัตถุที่กําลังเคลื่อนที่ 
   2. วัตถุที่เคลื่อนที่ดวยความเรว็สูง 
   3.   กังหันของเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังน้ํา 
   4. วัตถุที่ถูกกดและสามารถเดงกลับสูสภาพเดิม 
   5. วัตถุที่เคลื่อนที่ดวยความเรงและมีมวลนอยๆ 
 เฉลย คําตอบทีถู่กตองคือ  ขอ  4. 
   ถาเลือกตวัเลอืก  เปนคาํตอบที่ถูกตอง ใหทําดังนี้ 
                        
    
   6. ถาตองการเปลี่ยนตัวเลือกใหม ตองลบรอยระบายในวงกลมตัวเลือกเดิม ใหสะอาด  
หมดรอยดําเสียกอน แลวจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม 
   7. สามารถทดเลขลงในตัวขอสอบได 
   8. ไมอนุญาตใหใชเครื่องคิดเลข ในการคํานวณ 
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(ความรูความจํา) 
1.  ขอใดไมเกิดงาน 
 ก. ชลลดาหิ้วของขึ้นบันได 
 ข. นันทนาหิ้วของลงบันได 
 ค. จุฑามาศหิ้วของเดินไปตามพื้นเอียง 
 ง. เวธกาหิว้ของเดินไปตามพืน้ราบ 
 จ. กมลชนกหิ้วกระเปาเดินจากบานมาถึงโรงเรียน 
   เฉลย ขอ ง. 
 
2.  ขอใดเปนหนวยของงานในระบบ (SI) 
 ก. กิโลกรัม        
 ข. จูล 
 ค. นิวตัน         
 ง. วัตต 
 จ. แรงมา         
   เฉลย ขอ ข. 
 
3.  ปริมาณของงานไมขึ้นอยูกับขอใด 
 ก. ขนาดของแรง 
 ข. ระยะทางทีว่ัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศทางแนวแรง 
 ค. ทิศทางการเคลื่อนที่ของวตัถุ 
 ง. ปริมาตรของวตัถ ุ
 จ. ถูกตองทุกขอ 
   เฉลย ขอ ง. 
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(ความเขาใจ) 
4.  จงพิจารณาขอความตอไปน้ี 
 1. งาน คือ ผลของแรงทําใหวัตถเุคลื่อนที่ในแนวเดียวกันกับแรง 
 2. งานมีหนวยเปน นิวตัน 
 3. งานจัดเปนปริมาณสเกลาร 
 4. งานมีคาเทากับพื้นที่ใตกราฟ 
 5. งานมีคาเทากับระยะทางที่วตัถุเคลื่อนที่ได 
ขอใดถูกตอง 
 ก. ขอ 1  เทานั้น       
 ข. ขอ 1, 2  
 ค. ขอ 1, 3         
 ง. ขอ 1, 5 
 จ. ขอ 5 เทานั้น       
   เฉลย ขอ ค. 
 
(การนําไปใช) 
5. จากกราฟนักเรียนสามารถสรุปความสัมพันธจากกราฟนี้ ไดอยางไร 
 
 
   
 
 
 
 
 ก. แรงมีขนาดคงที่ 
 ข. แรงมีขนาดเพิ่มขึ้นอยางคงที่  
 ค. แรงมีขนาดเพิ่มขึ้นอยางไมคงที่ 
 ง. งานที่เกิดขึ้นหาไดจาก ผลตางของพื้นทีใ่ตกราฟระหวางแรงกับการกระจัด 
 จ. แรงมีขนาดคงที่มีทิศเดียวกบัการกระจัดของวัตถ ุ
   เฉลย ขอ ข. 
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6.  จากรูปจงหางานจากกราฟนี้   
 
 
 
 
  
 
 ก.   35   จูล            
 ข. 40   จูล 
 ค.   45   จูล                        
 ง.   55   จูล  
 จ.   65   จูล         
   เฉลย ขอ ง. 
  
(ทักษะกระบวนการ) 
7. ชายคนหนึ่งหนัก 600 N ห้ิวของหนัก 100 N เดินไปบนพื้นราบ 4 m แลวเดินขึน้บันไดสูง 6 m 
จงหางานทั้งหมดที่ทําโดยชายคนนี้ 
 
 
 
 
 
 
 ก. 0  จูล          
 ข.  2,400 จูล 
 ค.  2,800 จูล         
 ง.  3,600 จูล 
 จ.  4,200 จูล         
   เฉลย ขอ จ. 
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8. ออกแรง 150 N ดึงวัตถใุนแนว 060 กับแนวทีว่ัตถุเคลื่อนที่ ถาวัตถุเคลื่อนที่ไดระยะทาง 5 เมตร 

จงหางานที่ทําไดโดยแรง 150 N (กําหนด cos  060 =  
2
1  และ sin 060 =  

2
3 ) 

 ก. 325 J          
 ข. 350 J 
 ค. 375 J          
 ง. 400 J  
 จ. 425 J          
 เฉลย ขอ ค. 
 
(ความรูความจํา)  
9. 1 กําลังมา (1 H.P.) มีคาเทากับกี่วตัต 
 ก. 467 วัตต         
 ข. 674 วัตต 
 ค. 746 วัตต         
 ง. 1,000 วัตต 
 จ. 10,000 วัตต        
   เฉลย ขอ ค. 
 
10. หนวยตอไปน้ีหนวยใดแทนหนวยวตัตได 
 ก. จูล            
 ข. จูลวินาท ี
 ค. จูลตอวินาท ี        
 ง. นิวตันตอเมตร 
 จ. เมตรตอวินาท ี        
   เฉลย ขอ ค. 
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(ความเขาใจ) 
11. งาน 1 กิโลวตัต / ชั่วโมง หมายถึงขอใด 
 ก.  งานที่ทําดวยเครื่องจักรที่มีกําลัง 1000 วตัต ติดตอกันเปนเวลา 1 ชั่วโมง 
 ข. เครื่องจักรออกแรง 1 N ติดตอกันเปนเวลา 1 ชั่วโมง 
 ค. เครื่องจักรมีกําลัง 1 กําลังมา 
 ง. ประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ทําได 
 จ. สรุปไมไดแนนอน 
   เฉลย ขอ ก. 
 
12. ขอใดกลาวถูกตอง 
 ก. แรงที่ไมทําใหเกิดงาน ยอมไมเกิดกําลัง 
 ข. แรงที่ทําใหเกดิงานเปนบวก กําลังก็จะเปนบวก 
 ค. แรงที่ทําใหเกดิงานเปนลบ กําลังก็จะเปนลบ 
 ง. ถาใชความเรว็เฉลี่ย กําลังก็จะเปนกําลังเฉลี่ย 
 จ. ถูกทุกขอ 
   เฉลย ขอ จ. 
 
(การนําไปใช) 
13. จากรูปเปนกราฟของแรงกับระยะทางที่กระทําตอวตัถมุวล 2.4 กิโลกรัม จงหากําลังของวัตถุ
ในชวง 3 วินาที 
 
 
 
 
 
 ก. 150 watt         
 ข.  300 watt 
 ค.  450 watt         
 ง. 500 watt 
 จ.  550 watt         
   เฉลย ข. 
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(ทักษะกระบวนการ) 
14. นักกายกรรมมีมวล 75 kg ใตเชือกขึ้นที่แขวนไวในแนวดิ่งขึ้นไปสูง 5 m ในเวลา 25 s จงกําลังทีเ่ขาใช 
 ก.  150 watt 
 ข.  250 watt 
 ค.  350 watt 
 ง.  450 watt 
 จ.  550 watt 
   เฉลย ขอ ก. 
 
15. เด็กคนหนึ่งนัง่อยูบนรถไฟขบวนหนึ่ง สังเกตวารถไฟแลนดวยอัตราเร็วสมํ่าเสมอ เม่ือลองจับเวลา
ตั้งแตรถไฟผานเสาไฟฟาตนที่หน่ึงจนถึงตนที่สี่ได 20 s ถาเสาไฟฟาแตละตนหางกัน 50 m และทราบวา
หัวรถจักรมีกําลัง 150 kW จงหาวาเครื่องยนตตองใชแรงฉุดขบวนรถกี่ N 
 ก. 2.0×  10 2  N 
 ข. 4.0 ×  10 2 N 
 ค. 2.0×  10 4  N 
 ง. 4.0 ×  10 4 N 
 จ. 6.0 ×  10 4 N 
   เฉลย ขอ ค. 
 
(ความรูความจํา)  
16. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกบัพลังงาน 
 ก.  สิ่งที่ทําใหเกิดความรอนได 
 ข. ความสามารถในการทํางานได 
 ค. ความสามารถที่ทําใหวตัถเุคลื่อนที่ได 
 ง. สิ่งที่มีน้ําหนัก  มีตัวตน  และตองการที่อยู 
 จ. ประสิทธิภาพของการทํางาน 
   เฉลย ขอ ข. 
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(ความรูความจํา) 
17. ขอใดเปนพลังงานที่สะสมอยูในเน้ือวตัถุเนื่องจากความสูง 
 ก. พลังงานแสงอาทิตย 
 ข. พลังงานความรอน 
 ค. พลังงานจลน 
 ง. พลังงานศักยโนมถวง 
 จ. พลังงานศักยไฟฟา 
   เฉลย ขอ ง. 
 
18. ปลอยวตัถตุกจากที่สูง พลังงานศักยของวัตถุเปนอยางไร 

 ก.  ลดลง 
 ข.  เพ่ิมขึ้น 
 ค.  เทาเดิม 
 ง.  ขึ้นกับความสงู 
 จ.  เทากับศูนย 
   เฉลย ขอ ก. 
 
(ความเขาใจ)  
19. พลังงานศักยโนมถวงสูงสุดเกิดขึ้น ณ จุดใด เม่ือมีการปาลูกบอลเปนแนวโคง 
 ก. ลูกบอลขณะหลุดออกจากมือ 
 ข. ลูกบอลขณะอยูที่จุดสูงสุด 
 ค. ลูกบอลขณะทีมี่ความเร็วสูงสุด 
 ง. ลูกบอกลขณะสัมผัสพื้น 
 จ. ลูกบอลขณะหยุดนิ่ง 
   เฉลย ขอ ข. 
 
20. เม่ือสปริงยืดออกมากที่สุด ขอใดตอไปน้ีถูก 
 ก. สปริงมีพลังงานศักยยืดหยุนสูงสุด และ  ความเร็วต่ําสุด 
 ข. สปริงมีพลังงานศักยยืดหยุนและความเร็วเทากัน 
 ค. สปริงมีพลังงานศักยยืดหยุนต่ําสุด และความเร็วสูงสุด 
 ง. สปริงมีพลังงานศักยยืดหยุน และความเรว็ สูงสุด 
 จ. สปริงมีพลังงานศักยยืดหยุน และความเรว็ ต่ําสุด 
   เฉลย ขอ ก. 
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(การนําไปใช) 
21. รถไฟเหาะในสวนสนุก ใชหลักการของพลังงานใดเปนหลัก 
 ก. พลังงานจลน 
 ข. พลังงานไฟฟา 
 ค. พลังงานความรอน 
 ง. พลังงานศักย 
 จ. พลังงานแมเหล็กไฟฟา 
   เฉลย ขอ ง. 
 
22. ในตาชั่งสปริงที่ชั่งของอยูจะมีพลังงานใดสะสมอยู 
 ก. พลังงานศักย 
 ข. พลังงานจลน 
 ค. พลังงานไฟฟา 
 ง. พลังงานความรอน 
 จ. พลังงานแสงอาทิตย 
   เฉลย ขอ ก. 
 
(ทักษะกระบวนการ) 
23. ลิฟตขนสินคาตัวหน่ึงบรรทกุสินคามีน้ําหนักรวม 1,500 กิโลกรัม เคลือ่นที่จากชั้นลางขึ้นไปชั้นที่ 7 
ซึ่งสูงจากพื้น 28 เมตร จะมีพลังงานศักยโนมถวงเทาใด 
 ก. 3,200 J 
 ข. 4,200 J 
 ค. 4,800 J 
 ง. 3,2000 J 
 จ. 420,000 J 
   เฉลย ขอ จ. 
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(ทักษะกระบวนการ) 
24. สปริงอันหน่ึงมีคาคงที่ของสปริง 25 N/m เม่ือสปริงยืด 50 เซนติเมตร จะมีคาพลังงานศักย
ยืดหยุนเทาใด 
 ก. 3.125 J 
 ข. 4.765 J 
 ค. 5.245 J 
 ง. 6.425 J 
 จ. 7.715 J 
   เฉลย ขอ ก. 
 
(ความรูความจํา)  
25. พลังงานจลนจะเกิดขึ้นเนื่องจากวัตถุมีสิ่งใด 
 ก. มีกําลัง 
 ข. มีงาน 
 ค. มีความเฉื่อย 
 ง. หยดุนิ่ง 
 จ. มีความเร็ว 
   เฉลย ขอ จ. 
 
26. พลังงานจลนสูงสุดเกิดขึ้น ณ จุดใด เม่ือมีการปาลูกบอลเปนแนวโคง 
 ก. ลูกบอลขณะหลุดออกจากมือ 
 ข. ลูกบอลขณะอยูที่จุดสูงสุด 
 ค. ลูกบอลขณะทีมี่ความเร็วสูงสุด 
 ง. ลูกบอกลขณะลอยอยูกลางอากาศ 
 จ. ไมมีขอถูก 
   เฉลย ขอ ค. 
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(ความเขาใจ) 
27. เม่ือลูกบอลตกจากดาดฟาตึก เกิดการเปลี่ยนพลังงานอยางไร 
 ก. จากพลังงานศักยเปนพลังงานจลน 
 ข. จากพลังงานไฟฟาเปนพลังงานจลน 
 ค. จากพลังงานศักยเปนพลังงานความรอน 
 ง. จากพลังงานจลนเปนพลังงานศักย 
 จ. พลังงานจลนเทานั้น 
   เฉลย ขอ ก. 
 
28. ขอใดกลาวถึงปจจัยที่มีผลตอพลังงานจลนไดถูกตอง 
 ก. วัตถุที่มีคาของมวลมากจะมีพลังงานจลนมาก 
 ข. วัตถุที่มีคาของมวลมากจะมีพลังงานจลนนอย 
 ค. วัตถุที่เคลื่อนที่ดวยความเรว็สูงจะมีพลังงานจลนมาก 
 ง. วัตถุที่เคลื่อนที่ดวยความเรว็สูงจะมีพลังงานจลนนอย 
 จ. ขอ 1 และ 3 ถูกตอง 
   เฉลย ขอ จ. 
 
29. วัตถุมีพลังงานจลน 60 จูล  เม่ืออัตราเร็วของวัตถเุพ่ิมขึ้น สามเทาจะมีพลังงานจลนเปนเทาไร  
 ก. 60  J                          
 ข. 120 J 
 ค. 240 J                       
 ง. 360 J 
 จ. 720 J 
   เฉลย ขอ ง. 

 
(การนําไปใช) 
30. พิจารณาการโยนและรับลูกฟุตบอลของเด็กชาย ดังภาพ พลังงานจลนของลูกฟตุบอลมีคามาก
ที่สุดที่ตําแหนงใด 
 ก. ตําแหนงที่ 1 
 ข. ตําแหนงที่ 2 
 ค. ตําแหนงที่ 3 
 ง. ตําแหนงที่ 4 
 จ. ตําแหนงที่ถือลูกบอล 
   เฉลย ขอ ง. 
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(ทักษะกระบวนการ)  
31. รถยนตคันหน่ึงมวล 1,500 กิโลกรัม เคลื่อนที่ดวยความเรว็ 72 กิโลเมตรตอชัว่โมง จงหาพลังงานจลน
ของรถยนต 
 ก. 200 kJ 
 ข. 300 kJ 
 ค. 400 kJ 
 ง. 500 kJ 
 จ. 600 kJ 
   เฉลย ขอ ข. 

 
32. นักกีฬากระโดดน้ํามวล 50 กิโลกรัม กระโดดลงสูผิวนํ้าดวยความเร็ว 10 เมตรตอวินาที จงหาพลังงานจลน 
จากการเคลื่อนที่ของนักกีฬา 
 ก. 200 kJ 
 ข. 300 kJ 
 ค. 400 kJ 
 ง. 500 kJ 
 จ. 600 kJ 
   เฉลย ขอ ข. 

 
33. รถจักรยานยนตพรอมคนขับมีมวลรวม 200 กิโลกรัม กําลังแลนดวยความเร็ว 20 เมตร/วินาที จะมี
พลังงานจลนเทาใด 
 ก. 2.0×  10 2 J 
 ข. 4.0 ×  10 2 J 
 ค. 2.0×  10 4 J 
 ง. 4.0 ×  10 4 J 
 จ. 6.0 ×  10 4 J 
   เฉลย ขอ ข. 
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(ความรูความจํา)  
34. กฎการอนุรักษพลังงานหมายถึงอะไร 
 ก. พลังงานไมมีการสูญหายแตเปลีย่นรูปแบบได 
 ข. พลังงานไมมีการสูญหายและไมมีการเปลี่ยนรูปแบบ 
 ค. พลังงานมีการสูญหายไดและมีการเปลี่ยนรูปแบบได 
 ง. พลังงานมีการสูญหายแตมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบได 
 จ. ผลรวมของพลังงานจะไมคงที่เสมอ 
   เฉลย ขอ ก. 

 
35. จากกฎการอนุรักษพลังงาน ถาไมมีแรงภายนอกกระทํากับระบบ ขอใดกลาวถูกตอง 
 ก. แรงลัพธที่กระทํากับวตัถเุปนศูนย จะไมเกิดงาน  
 ข. ผลรวมของพลังงานศักยและพลังงานจลนจะมีคาคงที่ ทุกจุดในระบบ 
 ค. พลังงานมีการสูญหายและมีการเปลี่ยนรูปแบบ 
 ง. พลังงานศักยมีคาเปนศูนย 
 จ. ขอ 1 และ 2 ถูกตอง 
   เฉลย ขอ ก. 

 
(ความเขาใจ) 
36. ในการไขนาฬกิาปลุก เพ่ือทําใหนาฬกิาปลุกเพื่อทาํใหนาฬิกาปลุกเดินเปนการเปลี่ยนรูปพลังงาน
อยางไร 
 ก. พลังงานศักยยืดหยุนเปนพลังงานจลน 
 ข. พลังงานศักยโนมถวงเปนพลังงานศักยยดืหยุน 
 ค. พลังงานจลนเปนพลังงานศกัยยืดหยุน 
 ง. พลังงานจลนเปนพลังงานศกัยโนมถวง 
 จ. พลังงานเคมีเปนพลังงานจลน 
   เฉลย ขอ ก. 

 
37. ถาเราโยนกอนหินในแนวดิง่ จะพบวาพลงังานในกอนหินมีการเปลีย่นแปลงอยางไร 
 ก. พลังงานเคมีมีคาเพิ่มขึ้น สวนพลังงานศักยมีคาลดลง 
 ข. พลังงานจลนมีคาเพิ่มขึ้น สวนพลังงานเคมีมีคาลดลง 
 ค. พลังงานศักยมีคาเพิ่มขึ้น สวนพลังงานเคมีมีคาลดลง 
 ง. พลังงานศักยมีคาลดลง สวนพลังงานจลนมีคาเพิ่มขึ้น 
 จ. พลงังานศักยมีคาเพิ่มขึ้น สวนพลังงานจลนมีคาลดลง 
   เฉลย ขอ จ. 
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(การนําไปใช) 
38. พลังงานในวตัถุใดจัดเปนพลังงานรูปเดียวกันทั้งหมด 
 ก. ฟองนํ้า ลวดสปริง และนาฬกิาไขลาน 
 ข. ลมพายุ ยางยืด และรถหลอดดาย 
 ค. น้ําที่ขังอยูในเขื่อน คลื่นในทะเล และน้ําขึ้นนํ้าลง 
 ง. มะพราวบนตน น้ําตกจากหนาผา และดึงหนังสติ๊ก 
 จ. น้ําในเขื่อน ลวดสปริงที่ถูกกด เครื่องบินบนทองฟา 
   เฉลย ขอ ก. 

 
(ทักษะกระบวนการ) 
39. กลองมวลใบหนึ่งมีมวล 12 kg ถูกโยนลงมาจากยอดตึกสูง 30 m เม่ือกลองใบนี้กระทบพื้นจะมี
ความเร็วเทาใด 
 ก. 12.5 m/s 
 ข. 24.2 m/s 
 ค. 345 m/s 
 ง. 588 m/s 
 จ. 678 m/s 
   เฉลย ขอ ข. 
 
40. จะตองทํางานเทาใด ในการโยนลูกเทนนสิมวล 50 g ขึ้นไปในแนวดิง่ไดสูง 3 m 
 ก. 1.25 J 
 ข. 1.5 J 
 ค. 4.5 J 
 ง. 12.5 J 
 จ. 15 J 
   เฉลย ขอ ก. 
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แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

 

 

คําช้ีแจง 
 1. แบบทดสอบชุดนี้ เปนแบบวัดชนิด 4 ตัวเลอืก ซึ่งประกอบไปดวยสถานการณ และคําถาม
ในแตละสถานการณ 4 ขอ 
 2. สถานการณมีทั้งหมด 10 สถานการณ และคําถามทัง้หมด 40 ขอ ใหนักเรียนทําทุกขอ 
ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาที 
 3. ใหเขียนชื่อ-นามสกุล ชั้น เลขที่ รหัสประจําตัว วิชาที่สอบ และรหัสวิชาที่สอบ และ
ดวยปากกาในกระดาษคําตอบ พรอมทั้งพรอมทั้งระบายรหัสประจําตวั ดวยดินสอดําเบอร 2B ทับตวัเลข
ในวงกลม ใหตรงกับตวัเลขที่เขียน 
 4. การตอบใหตอบตวัเลือกทีถ่กูตองที่สุดเพยีงคําตอบเดียว จากตัวเลือก 1, 2, 3, 4, และ 5 
 5. ในการตอบ ใหใชดินสอดําเบอร 2B ระบายวงกลมตวัเลือก     หรือ  
ในกระดาษคาํตอบใหเต็มวง (หามระบายนอกวง) ในแตละขอมีคาํตอบที่ถูกตองหรือเหมาะสมที่สุด
เพียงคําตอบเดียว 
 
ตัวอยาง  
 สถานการณ 
  อํานาจจอดรถทิ้งไวหนาสํานกังาน กอนลงรถอํานาจไดไขกระจกขึ้นทั้งหมด หลังจากนั้น
ไดทําธุระ 3 ชั่วโมง เม่ือกลับมาพบวากระจกรถดานขางแตกเปนรอยราว จากการสอบถามผูที่อยูใกลเคียง
ทราบวาไมมีใครทําอะไรกระจกนั้น และเปดเขาไปในรถพบวามีดินนํ้ามันที่วางอยูในรถเยิ้มเหลว 
 00. ปญหาของสถานการณนี้คืออะไร 
   1. กระจกรถมีรอยราว 
   2. อํานาจทําธุระนานเกินไป 
   3. การไขกระจกขึ้นทั้งหมด 
   4. จอดรถทิ้งไวนานเกินไป 
   5. ดินนํ้ามันรอนเกิดการเยิ้มเหลว 
    เฉลย   คําตอบที่ถูกตองคอื  ขอ  1. 
  ถาเลือกตวัเลอืก  เปนคาํตอบที่ถูกตอง ใหทํา ดังนี้ 
                       
   6. ถาตองการเปลี่ยนตวัเลือกใหม ตองลบรอยระบายในวงกลมตัวเลือกเดิม ใหสะอาด
หมดรอยดําเสียกอน แลวจึงระบายวงกลมตัวเลือกใหม 
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สถานการณที่ 1 
 ภาพจําลองแสดงทิศทางการเคลื่อนที่และทิศทางการออกแรง 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพนักเรียนกําลังออกแรงผลักตูใบหน่ึง 
  1. ปญหาของสถานการณนี้คืออะไร 
   ก. เกิดงาน 
   ข. ไมเกิดงาน 
   ค. ออกแรงผลักตู 
   ง. ไมไดออกแรงผลักตู 
     เฉลย  ขอ ข. 
   2. สาเหตุของปญหาคืออะไร 
   ก. ตูไมเคลื่อนที ่
   ข. ไมมีแรงกระทําตอตู 
   ค. ไมไดออกแรงกระทําตอตู 
   ง. ออกแรงกระทําตอตูแตตูไมเคลื่อนที ่
     เฉลย  ขอ ง.  
  3. แนวทางการแกไขปญหาคืออะไร 
   ก. ใชหลังดันตู 
   ข. ติดลอเลื่อนทีตู่ 
   ค. เปลี่ยนทศิทางการออกแรง 
   ง. เพ่ิมขนาดของแรงที่กระทําตอตู 
     เฉลย  ขอ ง.  
  4. ผลที่เกิดจากการแกปญหานี้คืออะไร  
   ก. ตูเคลื่อนที่ไดไกลขึ้น 
   ข. แรงที่กระทํากบัตูเปนศูนย 
   ค. ตูเคลื่อนที่ในทิศเดียวกับแนวแรง 
   ง. ตูเคลื่อนที่ในทิศเดียวตรงขามกับแนวแรง 
     เฉลย  ขอ ค.  
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สถานการณที่ 2 
 การกระโดดแบบบันจ้ีแหงหนึ่ง เจาหนาที่นําเชือกไปผูกติดกับขาของผูกระโดด เม่ือผูกระโดด
พุงตัวและดิ่งศีรษะลงดานลาง เชือกจะยืดตามออกมา พอเชือกยืดสุดแลว ปรากฏวาเชือกไมหดตัว ทําให
ไมสามารถดึงผูกระโดดกลับขึ้นไมได 
  5. ปญหาของสถานการณนี้คืออะไร 
   ก. ผูกระโดดกลับขึ้นไมได 
   ข. เชือกไมมีความยืดหยุน 
   ค. เชือกมีความยืดหยุนเหมือนสปริง 
   ง. เชือกมีความยาวเกินไป 
     เฉลย  ขอ ก.  
  6. สาเหตุของปญหาคืออะไร 
   ก. ผูกระโดดกลับขึ้นไมได 
   ข. เชือกไมมีความยืดหยุน 
   ค. เชือกมีความยืดหยุนเหมือนสปริง 
   ง. เชือกมีความยาวเกินไป 
     เฉลย  ขอ ข.  
  7. แนวทางการแกไขปญหาคืออะไร 
   ก. จํากัดความสูงของผูกระโดด 
   ข. ออกแบบเชือกสั้นลง 
   ค. ออกแบบเชือกมีขนาดแข็งแรง ทนทาน 
   ง. ออกแบบเชือกมีความยืดหยุนเหมือนสปริง 
     เฉลย  ขอ ง.  
  8. ผลที่เกิดจากการแกปญหานี้คืออะไร 
   ก. ผูกระโดดกลับขึ้นได 
   ข. เชือกมีความยืดหยุนสูง 
   ค. เชือกมีการแกวงแรงขึ้น 
   ง. เชือกมีความยาวพอดีกับผูกระโดด 
     เฉลย ขอ ก.  
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สถานการณที่ 3 
 มิคแขงขันรถหลอดดายในโรงเรียน เม่ือถึงเวลาแขงมิคหมุนกานไมขีดใหยางรัดบิดตัวนอยกวา 
คนอ่ืนๆ ทําใหรถของมิคเขาเสนชัยเปนอันดับสุดทาย 
  9. ปญหาของสถานการณนี้คืออะไร 
   ก. รถของมิคออกตัวชา 
   ข. รถของมิควิ่งชากวารถของทกุคน 
   ค. มิคหมุนกานไมขีดนอยกวาคนอื่นๆ 
   ง. มิคหมุนกานไมขีดมากกวาคนอื่นๆ 
     เฉลย  ขอ ข. 
  10. สาเหตุของปญหาคืออะไร 
   ก. รถของมิคออกตัวชา 
   ข. รถของมิควิ่งชากวารถของทกุคน 
   ค. มิคหมุนกานไมขีดใหยางรัดบิดตัวมากกวาคนอื่นๆ 
   ง. มิคหมุนกานไมขีดใหยางรัดบิดตัวนอยกวาคนอื่นๆ 
     เฉลย  ขอ ง.  
  11. แนวทางการแกไขปญหาคืออะไร 
   ก. เพ่ิมจํานวนกานไมขีด 
   ข. เพ่ิมจํานวนยางวง 
   ค. หมุนกานไมขีดเพื่อใหยางรัดบิดตัวมากขึน้กวาเดิม 
   ง. หมุนกานไมขีดเพื่อใหยางรัดบิดตัวนอยลงกวาเดิม 
     เฉลย  ขอ ค.  
  12. ผลที่เกิดจากการแกปญหานี้คืออะไร 
   ก. รถของมิคมีความเร็วเพ่ิมขึน้ 
   ข. กานไมขีดหมุนไดเร็วขึ้น 
   ค. รถของมิควิ่งเปนวงกลม 
   ง. รถของมิคเขาเสนชัยเปนอันดับหนึ่ง 
     เฉลย  ขอ ก.  
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สถานการณที่ 4 
 ภาพจําลองการเคลื่อนที่ของรถไฟเหาะ 
 
  
 
 
 
 

การเคลื่อนไหวของรถไฟเหาะ 
 
 การเคลื่อนที่ของรถไฟเหาะมาจากพลังงานศักยโนมถวง ยิ่งรถไฟอยูสูงจากพื้นมากเทาไร
พลังงานศักยโนมถวงยิ่งมีคามากขึ้นเทานัน้ เม่ือรถไฟถึงจุดสูงสุด และถูกปลอยใหไหลลงมาจากเนิน 
ความเร็วของรถไฟจะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ เม่ือรถไฟเหาะเลือ่นลงจากเนินแรก ซึ่งเปนเนินที่สูงสุดความเร็ว
จะเพ่ิมขึ้น พอถึงขางลาง ความเร็วจะทําใหรถไฟพุงตอไป 
  13. ปญหาของสถานการณนี้คืออะไร 
   ก. รถไฟเหาะมีพลังงานศักยโนมถวง 
   ข. ความเร็วของรถไฟจะเพิ่มขึน้เรื่อยๆ 
   ค. รถไฟเหาะถูกปลอยใหไหลลงมาจากเนินสูงสุด 
   ง. ความเร็วของรถไฟหลังจากลงเนินที่ 1 จะเพ่ิมขึ้น 
     เฉลย  ขอ ง.  
  14. สาเหตุของปญหาคืออะไร 
   ก. รถไฟเหาะมีพลังงานศักยโนมถวง 
   ข. ความเร็วของรถไฟจะเพิ่มขึน้เรื่อยๆ 
   ค. รถไฟเหาะถูกปลอยใหไหลลงมาจากเนินสูงสุด 
   ง. ความเร็วของรถไฟหลังจากลงเนินที่ 1 จะเพ่ิมขึ้น 
     เฉลย  ขอ ค.  
  15. แนวทางการแกไขปญหาคืออะไร 
   ก. ขยายรางรถไฟใหกวางขึ้น 
   ข. ลดขนาดของเนินที่ 1 ใหเตีย้ลง  
   ค. เพ่ิมประสิทธภิาพการทํางานของเบรครถไฟเหาะ 
   ง. ใหรถไฟเหาะเคลื่อนที่ผานเนินที่ 2 ที่มีขนาดเตี้ยลง 
     เฉลย ขอ ง.  
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  16. ผลที่เกิดจากการแกปญหานี้คืออะไร  
   ก. ขณะที่ไตขึ้นเนินที่ 2 ขึ้นความเร็วจะลดลง 
   ข. ขณะที่ไตขึ้นเนินที่ 2 ขึ้นความเร็วจะเพิ่มขึ้น 
   ค. พลังงานศักยโนมถวงมีคามากสุด  
   ง. พลังงานจลนจะมีคาสูงสุด 
     เฉลย ขอ ก.  

 
สถานการณที่ 5 
 ในงานกอสรางแหงหนึ่ง มีปนจ่ันใชยกอุปกรณในการกอสราง  แตเน่ืองจากปนจ่ันมีกําลังนอย 
ทําใหยกของไดในปริมาณที่จํากัด ซึ่งเกิดความลาชาในการทํางาน งานกอสรางจึงไมสําเสร็จตามเวลา
ที่กําหนด 
  17. ปญหาของสถานการณนี้คืออะไร 
   ก. ความลาชาในการทํางาน 
   ข. ปนจ่ันยกของไดในปริมาณที่จํากัด 
   ค. ปนจ่ันใชยกอุปกรณไดทีละชิ้น   
   ง. งานกอสรางจึงไมสําเสร็จตามเวลาที่กําหนด  
     เฉลย  ข.  
  18. สาเหตุของปญหาคืออะไร 
   ก. ปนจ่ันมีกําลังนอย 
   ข. ความลาชาในการทํางาน 
   ค. ปนจ่ันใชยกอุปกรณไดทีละชิ้น   
   ง. งานกอสรางจึงไมสําเสร็จตามเวลาที่กําหนด 
     เฉลย  ขอ ก.  
  19. แนวทางการแกไขปญหาคืออะไร 
   ก. เปลี่ยนปนจ่ันใหม 
   ข. เพ่ิมกําลังใหปนจ่ัน 
   ค. ลดจํานวนอุปกรณกอสราง 
   ง. เปลี่ยนคนงานควบคุมปนจ่ัน 
     เฉลย  ขอ ข. 
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  20. ผลที่เกิดจากการแกปญหานี้คืออะไร 
   ก. งานเสร็จทนัตามเวลาที่กาํหนด 
   ข. ปนจ่ันยกของไดมากขึ้น 
   ค. การกอสรางเปนไปอยางรวดเร็ว 
   ง. ปนจ่ันยกของไดมากขึ้นแตใชเวลาเพิ่มขึน้ 
     เฉลย  ขอ ข.  
 
สถานการณที่ 6 
 เพชรและพลอยเลนปลอยตุกตาใหตกลงมาจากที่สูง โดยทั้งสองคนมีตุกตาเซรามิกทีเ่หมือนๆ กัน 
โดยเพชรจะปนขึ้นไปปลอยของเลนเซรามิกใหตกลงมาจากหลังตู สวนพลอยจะปลอยตุกตาเซรามิก
ใหตกลงมาในระดับต่ํากวาเพชร เม่ือปลอยตุกตาเซรามิกใหตกลงมาพรอมกัน ปรากฏวาตุกตาเซรา
มิกของเพชรแตกเปนชิ้นๆ สวนของเลนของพลอยยังมีสภาพคงเดิม เม่ือแมมาเห็นจึงตักเตือนเพชร
และพลอยวาไมควรเลนหรือทําลายขาวของเสียหาย 
  21. ปญหาของสถานการณนี้คืออะไร 
   ก. ตุกตาเซรามิกของเพชรแตก 
   ข. ตุกตาเซรามิกของพลอยยังคงสภาพเดิม 
   ค. เพชรปลอยตุกตาเซรามิกในระดับสูงกวาพลอย 
   ง. พลอยปลอยตุกตาเซรามิกในระดับที่ต่ํากวาเพชร 
     เฉลย  ขอ ง.  
  22. สาเหตุของปญหาคืออะไร 
   ก. เพชรและพลอยปลอยตุกตาเซรามิกพรอมกัน 
   ข. เพชรและพลอยเลนตุกตาเซรามิกเหมือนกัน 
   ค. เพชรปลอยตุกตาเซรามิกในระดับสูงกวาพลอย 
   ง. พลอยปลอยตุกตาเซรามิกในระดับที่ต่ํากวาเพชร 
     เฉลย  ขอ ค.  
  23. แนวทางการแกไขปญหาคืออะไร 
   ก. เพชรและพลอยจะตองใชตุกตาเซรามิกทีมี่ความทนทาน 
   ข. พลอยจะตองปลอยตุกตาเซรามิกใหตกลงมาในระดับที่สูงขึ้น 
   ค. เพชรจะตองปลอยตุกตาเซรามิกใหตกลงมาในระดับทีสู่งขึ้น 
   ง. เพชรจะตองปลอยตุกตาเซรามิกใหตกลงมาในระดับทีต่่ําลง 
     เฉลย  ขอ ง.  
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  24. ผลที่เกิดจากการแกปญหานี้คืออะไร 
   ก. ตุกตาเซรามิกตกอาจจะไมแตกหัก 
   ข. แมไมดุเพชรและพลอย 
   ค. ตุกตาเซรามิกมีความทนทานขึ้น 
   ง. เพชรและพลอยรูจักหวงแหนขาวของ 
     เฉลย  ขอ ก.  
 
สถานการณที่ 7 
 ดนัยเปนพนักงานกอสรางแหงหน่ึง เขาใชเครื่องตอกเสาเข็มในการตอกเสาเข็มใหจมลงในดิน 
เขาจะใชเครื่องตอกเสาเข็มยกลูกตุมตอกเสาเข็มใหสูงขึ้น เม่ือปลอยลูกตุมลงมาลกูตุมก็จะกระทบกับ
เสาเข็ม เสาเขม็จะจมลงไปในดินระดับหนึ่ง เม่ือหัวหนาของเขามาตรวจงานก็พบวาเสาเข็มที่เขมตอกจมลง
ไปในดินไดนอยกวาที่กําหนด 
  25. ปญหาของสถานการณนี้คืออะไร 
   ก. หัวหนามาตรวจงาน 
   ข. ลูกตุมก็กระทบกับเสาเข็ม 
   ค. ดนัยใชเครื่องตอกเสาเข็มไมเปน 
   ง. เข็มจมลงไปในดินไดนอยกวาที่กําหนด 
     เฉลย ขอ ง.  
  26. สาเหตุของปญหาคืออะไร 
   ก. ลูกตุมก็จะกระทบกบัเสาเขม็ 
   ข. เขมใชเครื่องตอกเสาเข็มไมเปน 
   ค. ดนัยใชเครื่องตอกเสาเข็มยกลูกตุมตอกเสาเข็มใหต่ําเกินไป 
   ง. ดนัยใชเครื่องตอกเสาเข็มยกลูกตุมตอกเสาเข็มใหสูงเกินไป 
     เฉลย  ขอ ค.  
  27. แนวทางการแกไขปญหาคืออะไร 
   ก. เขาตองใชเครือ่งตอกเสาเขม็ที่มีคุณภาพ 
   ข. เขาจะตองใชเครื่องตอกเสาเข็มยกลูกตุมตอกเสาเข็มใหในระดับกลางๆ 
   ค. เขาจะตองใชเครื่องตอกเสาเข็มยกลูกตุมตอกเสาเข็มใหต่ําลงกวาเดิม 
   ง. เขาจะตองใชเครื่องตอกเสาเข็มยกลูกตุมตอกเสาเข็มใหสูงขึ้นกวาเดมิ 
     เฉลย  ขอ ง.  
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  28. ผลที่เกิดจากการแกปญหานี้คืออะไร  
   ก. ดนัยรูจักวิธีใชเครื่องตอกเสาเข็ม 
   ข. เสาเข็มจะจมลงไปในดินระดับที่พอดี 
   ค. เสาเข็มจะจมลงไปในดินระดับที่ตื้นขึ้น 
   ง. เสาเข็มจะจมลงไปในดินระดับที่ลึกลง 
     เฉลย ขอ ง.  
 
สถานการณที่ 8 
 ในชุมชนแหงหนึ่งมีพ้ืนที่เปนเนินเขาและมีลําธารนํ้าไหลผาน ซึ่งในชมุชนไดใชประโยชนจาก
แหลงน้ํานี้ และพบวาปริมาณนํ้าในลําธารจะมีมากในชวงฤดูฝนและมีนอยในชวงฤดูแลง ทําใหการใช
ประโยชนจากนํ้าในแตละปเปนไปอยางไมสม่ําเสมอ 
  29. ปญหาของสถานการณนี้คืออะไร 
   ก. ชุมชนแหงนี้มีพ้ืนที่เปนเนินเขา 
   ข. ชุมชนไดใชประโยชนจากแหลงน้ํานี้ 
   ค. ปริมาณนํ้าในลําธารจะมีนอยในชวงฤดูแลง 
   ง. ปริมาณนํ้าในลําธารจะมีมากในชวงฤดูฝน 
     เฉลย ขอ ค.  
  30. สาเหตุของปญหาคืออะไร 
   ก. ชุมชนแหงนี้มีพ้ืนที่เปนเนินเขา 
   ข. ชุมชนไดใชประโยชนจากแหลงน้ํานี้ 
   ค. ปริมาณนํ้าในลําธารจะมีนอยในชวงฤดูแลง 
   ง. ปริมาณนํ้าในลําธารจะมีมากในชวงฤดูฝน 
     เฉลย  ขอ ง.  
  31. แนวทางการแกไขปญหาคืออะไร 
   ก. ขุดคลอง  
   ข. สรางฝายหรือเขื่อน 
   ค. หาแหลงน้ําใหม 
   ง. สรางกังหันพลังงานน้ํา 
     เฉลย  ขอ ข.  
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  32. ผลที่เกิดจากการแกปญหานี้คืออะไร  
   ก. ฝนตกตลอดป 
   ข. มีนํ้าไวใชในชวงฤดูแลงที่มีนํ้านอย 
   ค. ผลิตกระแสไฟฟาจากกังหันนํ้า 
   ง. ปริมาณน้ําในลําธารเพิ่มขึ้นตลอดป 
     เฉลย  ขอ ข.  

 
สถานการณที่ 9 
 โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรหรือโรงไฟฟาปรมาณู เปนการใชพลังงานนิวเคลียร ซึ่งพลังงาน
ที่สะสมอยูในนิวเคลียสของอะตอม มาผลิตกระแสไฟฟา อยางไรก็ตามหากโรงไฟฟาควบคุมพลงังาน
นิวเคลียรไมดี อาจกอใหเกิดอันตรายจากกัมมันตรังสีที่รั่วไหล คนในชุมชนใกลกับโรงไฟฟานิวเคลียร
ที่ไดรับรังสีอาจเปนโรงมะเร็งได 
  33. ปญหาของสถานการณนี้คืออะไร 
   ก. การใชพลังงานนิวเคลียร 
   ข. ควบคุมพลังงานนวิเคลียรไมดี 
   ค. ผูที่ไดรับรังสีอาจเปนโรงมะเร็ง 
   ง. อันตรายจากกัมมันตรังสีที่รั่วไหล 
     เฉลย  ขอ ค.  
  34. สาเหตุของปญหาคืออะไร 
   ก. การใชพลังงานนิวเคลียร 
   ข. ควบคุมพลังงานนิวเคลียรไมดี 
   ค. ผูที่ไดรับรังสีอาจเปนโรงมะเร็ง 
   ง. อันตรายจากกัมมันตรังสีที่รั่วไหล 
     เฉลย  ขอ ข.  
  35. แนวทางการแกไขปญหาคืออะไร 
   ก. ยกเลิกการผลติไฟฟานิวเคลียร 
   ข. โรงไฟฟากําหนดมาตรการควบคุมความปลอดภัยที่รัดกุม 
   ค. ยายแหลงที่อยูใหไกลจากโรงไฟฟานิวเคลียร 
   ง. ศึกษาวิธีปองกันอันตรายรังสีจากโรงไฟฟานิวเคลียร 
     เฉลย  ขอ ข.  
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  36. ผลที่เกิดจากการแกปญหานี้คืออะไร 
   ก. กัมมันตรังสีที่ไมรั่วไหล 
   ข. ไมมีปญหาสิ่งแวดลอม 
   ค. คนในชุมชนไมเปนโรคมะเร็ง 
   ง. คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง 
     เฉลย  ก.  

 
สถานการณที่ 10 
 การขับรถเรว็เกิน 80 กม./ชม. จะทําใหเปลืองน้ํามันมากขึ้นทั้งๆ ที่ไมมีความจําเปน อีกทั้ง
การใชพลังงานจากน้ํามันก็เพ่ิมขึ้นมากดวย สงผลใหพลังงานจากน้ํามัน ซึ่งเปนพลังงานสิ้นเปลืองเหลานี้
ลดนอยลง และไมสามารถหามาทดแทนได 
  37. ปญหาของสถานการณนี้คืออะไร 
   ก. พลังงานสิ้นเปลืองลดนอยลง 
   ข. มีการใชน้ํามันเพิ่มมากขึ้น 
   ค. การขับรถเรว็เกิน 80 กม./ชม. 
   ง. น้ํามันเปนพลงังานที่มีอยูอยางจํากัด 
     เฉลย  ขอ ข.  
  38. สาเหตุของปญหาคืออะไร 
   ก. พลังงานสิ้นเปลืองลดนอยลง 
   ข. มีการใชน้ํามันเพิ่มมากขึ้น 
   ค. การขับรถเรว็เกิน 80 กม./ชม. 
   ง. น้ํามันเปนพลงังานที่มีอยูอยางจํากัด 
     เฉลย  ขอ ค.  
  39. แนวทางการแกไขปญหาคืออะไร 
   ก. การใชพลังงานที่มีอยูอยางจํากัด 
   ข. ตรวจเช็คสภาพรถอยูเสมอ 
   ค. ขับรถไมเกิน 80 กม./ชม. 
   ง. ลดการใชพลังงานน้ํามัน 
     เฉลย  ขอ ค.  
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  40. ผลที่เกิดจากการแกปญหานี้คืออะไร 
   ก. อุบัติเหตลุดลง 
   ข. มีพลังงานน้ํามันเพิ่มขึ้น 
   ค. มีพลังงานน้ํามันใชไดอีกนาน 
   ง. รถมีสภาพการใชงานไดยาวนาน 
     เฉลย ขอ ค. 
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ใบความรู 
เร่ือง   งานและการเกิดงาน 

วิชา วทิยาศาสตร (เพิ่มเติม) ว 33201      ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 
 

งาน (WORK) 
 มนุษยรูจักคําวา “งาน” ที่หมายถึง กิจกรรมตาง  ๆในชวีติประจาวัน เชน อานหนังสือ ปรุงอาหาร 
ยกของ รีดเสื้อผา การทําสวน หรือกิจกรรมใดๆ ที่ไดรบั คาตอบแทน แตในทางวทิยาศาสตร “งาน” 
จะเกิดขึ้นก็ตอเม่ือมีแรงมากระทาตอวตัถุแลว ทําใหวตัถุเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่แรงกระทํา 
 การพิจารณาวามีการทํางานหรือมีงานเกิดขึ้นก็ตอเม่ือมีแรงมากระทําตอวัตถ ุ แลวทําใหวตัถุ
มีการกระจัด โดยปริมาณที่ทําจะขึ้นกับแรงและการกระจดั ที่มีความสมัพันธกัน ดังสมการ ปริมาณงาน
จะเทากับ ผลคูณของแรงกับการกระจัด (เม่ือการกระจัดของวัตถุอยูในแนวเดียวกบัแรง)   

 
 
 จากรูป เม่ือขนาดของแรง F คงที ่ กระทําตอวตัถ ุ และทําใหวัตถมีุการกระจัด S ที่มีทิศ
เดียวกันกับแรง F  
  จากความหมายของงาน แสดงวาจะตองมีการออกแรงกระทําตอวัตถ ุแลววัตถุนั้นตองเคลื่อนที ่
หากออกแรงแลววัตถุไมเคลื่อนที่จะไมถอืวามีงานเกิดขึ้น และเขียนเปนความสัมพันธไดวา 

 

      
 

 เม่ือ W คือ งานที่ได มีหนวยเปนในระบบ SI คือ จูล (Joule; J) หรือ นิวตัน – เมตร 
(Newton-meter; N - m)  
      F คือ แรง มีหนวยเปน นิวตนั (N)  
      S คือ ระยะทาง มีหนวยเปน เมตร (m) 
 
 เราอาจกลาวไดวางานจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือเม่ือมีแรงกระทําใหวัตถุเคลือ่นที่เกิดการเคลื่อนที่ไป
ตามแนวแรง การออกแรงกระทําจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับมวลของวัตถุ ถาวตัถุมีมวลมาก ก็ตองออกแรง

        งาน  =   แรง×การกระจัด 
 

หรือ     sFW ×=
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กระทํามาก และถาออกแรงจนทําใหวัตถุเคลื่อนที่ไปไดเปนระยะทางไกลๆ ก็จะเกิดงานมากขึ้นดวย 
หรือถาออกแรงกระทําตอวตัถุมาก ปริมาณงานทีเ่กิดขึน้จะมาก และถาระยะทางทีว่ตัถุเคลื่อนทีไ่ปตาม
ทิศทางของแนวแรงมีคามาก ปริมาณงานที่ เกิดขึ้นกจ็ะมากดวย เชน ถาระยะทางที่ A และ B ลาก
กลองบรรจุสิ่งของเทากับ 10 เมตรเทากนั แตกลองบรรจุสิ่งของของ B หนักกวาของ A แสดงวา B 
ทํางานมากกวา A และถา A และ B ลากกลองบรรจุสิ่งของที่มีน้ําหนักเทากัน นั่นคือ แรงที่กระทํา
กับกลองบรรจุสิ่งของใหเคลือ่นที่ยอมเทากัน ถาระยะทางที่ A เดินลากกลองบรรจุ สิ่งของเทากบั 20 
เมตร แตระยะทางที ่B ตองเดินลากกลองบรรจุสิง่ของเทากับ 10 เมตร แสดงวา A ทํางานมากกวา B  
ดังนั้น 
 ปริมาณของงานขึ้นอยูกับ  
  1. ขนาดของแรงที่ใช  
  2.  ระยะทางทีว่ัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแนวแรง  
 
กรณีการเกิดงาน 
  กรณีที่ 1: กรณีที่ทิศของแรงกระทาํและทิศทางการเคลื่อนทีข่องวัตถุอยูในแนว
เดียวกัน 

 
 
  จากรูป เม่ือขนาดของแรง F คงที ่กระทําตอวัตถ ุและทําใหวตัถุมีการกระจัด S ที่มี 
ทิศเดียวกันกบัแรง F กรณีนี้ พบวา 
 
 
 
  กรณีที ่ 2: กรณีทีท่ิศของแรงกระทําและทิศทางการเคลือ่นที่ของวัตถุไมไดอยู
ในแนวเดยีวกัน  

 

sFW ×=
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  จากรูป เม่ือขนาดของแรง F คงที ่กระทาํตอวัตถ ุและทําใหวตัถุมีการกระจัด S ไมไดอยู
ในทิศเดียวกนักับแรง F กรณีนี้ พบวา 
  
 
 
  
  กรณีที่ 3: เมื่อมีการยกวัตถุข้ึนลง 
  1. การยกวัตถข้ึุน 

งานของแรง F  

 ( )
FsW

sFW

F

F

=
= 00cos  

 งานของน้ําหนัก mg 

 
( )
( )

mgsW
smgW

smgW

w

w

w

−=
=

=
0180cos

cosθ

 

   
  2. การยกวัตถลุง 
 

  
  
  
  

 
 
 
  
งาน  W เปนไปไดทั้งคา + , - หรือ 0  ดังนี้  
  1. งานเปน + เน่ืองจากแรง F มีทิศทางเดียวกับ S 
 
 
 
 
   

sFW ×= θcos
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FsW
FsW
FsW

=
=
=

1
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งานของแรง F 

งานของน้ําหนัก 
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  2. งานเปน – เน่ืองจากแรง F มีทิศทางตรงกันขามกับ S 
  
 
                   
                     
 
 
  3. งานเปน 0 เน่ืองจากแรง F มีทิศทางตั้งฉากกับ S 
 
 
 
 
 
 
 
 

** ไมเกิดงานเม่ือ F ตั้งฉากกับ S ** 
 
การหางานดวยวธิีคํานวณจากพื้นที่ใตกราฟ 
  กรณีที่ 1: แรงมีขนาดคงที่มีทิศเดียวกบัการกระจัดของวัตถุ เราสามารถพิจาณาปริมาณงาน
ไดดังรูปตอไปน้ี 
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  กรณีที ่ 2: แรงมีขนาดเพิ่มขึ้นอยางคงที่ เราสามารถพิจารณาปริมาณงานได ดังรูป
ตอไปน้ี 
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 จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายความหมายของงานและการเกิดงานได 
 2. ระบุปจจัยที่มีผลตอคาของงานที่เกิดขึ้นได 
 

 คําชี้แจง: จงพิจารณาวาภาพใดเกิดงาน โดยเขียนเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับความเขาใจ
ของนักเรียน 
 

ขอ ภาพที่กําหนดให เกิดงาน ไมเกิดงาน เหตุผล 
1.  

 
 

   

2.  
 
 

   

3.  
 
 

   

4.  
 
 

   

5.  
 
 
 

   

6.  
 
 
 
 

   

7.  
 

   

ใบงานที่ 1  
ความหมายและการเกิดงาน 
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 คําชี้แจง: ใหนักเรียนทาํการทดลองเปนกลุมแลวบนัทึกผลลงในตาราง ดังนี้ 
 กิจกรรมการทดลอง การเกิดงาน 
 อุปกรณ 
  1. ถุงทราย 500 กรัม จํานวน 3 ถุง  
  2. ไมบรรทัด จํานวน 1 อัน  
  3.  เครื่องชั่งสปริง จํานวน 1 อัน  
 วิธีการทดลอง 
   1. ออกแรงลากถุงทราย 500 กรัม 1 ถุง ดวยเครื่องชั่งสปริง ระยะทาง 30 เซนติเมตร 
อานคาแรงที่ใช 
  2. ออกแรงลากถุงทราย 500 กรัม 1 ถุง ดวยเครื่องชั่งสปริง ระยะทาง 50 เซนติเมตร 
อานคาแรงที่ใช 
  3. เพ่ิมถุงทรายจาก 1 ถุง เปน 3 ถุง ลากดวยเครื่องชั่งสปริง ระยะทาง 30 เซนติเมตร 
อานคาแรงที่ใช 
  4. เพ่ิมถุงทรายจาก 1 ถุง เปน 3 ถุง ลากดวยเครื่องชั่งสปริง ระยะทาง 50 เซนติเมตร 
อานคาแรงที่ใช  
 ตารางบันทกึผลการทดลอง 

จํานวนถุงทราย (ถุง) ระยะทาง (เซนติเมตร) แรง (นิวตัน) แรง×ระยะทาง (จูล) 
1 30   
1 50   
3 30   
3 50   

 คําถามหลังการทดลอง 
  1. จํานวนถุงทรายเทากันแตระยะทางไมเทากันแรงที่ใชแตกตางกันหรือไมอยางไร 
....................................................................................................................................................... 
  2. ระยะทางเทากัน แตจํานวนถุงทรายตางกัน แรงที่ใชแตกตางกันหรอืไม อยางไร  
..................................................................................................................................................... 
  3. งานที่เกิดจากการออกแรงลากถุงทราย 3 ถุง ระยะทาง 30 เซนติเมตร กับงานที่
เกิดจากถุงทราย 3 ถุง ระยะทาง 50 เซนติเมตร มีคาเทากันหรือไม อยางไร 
..................................................................................................................................................... 
  4. คาของแรง x ระยะทาง หรือคาของงานใดที่มีคามากที่สุด และนอยที่สุด 
..................................................................................................................................................... 
  5. จํานวนถุงทราย ระยะทางและขนาดของแรง มีผลตอคาของงานหรือไม อยางไร 
 .................................................................................................................................................... 
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 จุดประสงคการเรียนรู 
 1. อธิบายความหมายของงานและการเกิดงานได 
 2. ระบุปจจัยที่มีผลตอคาของงานที่เกิดขึ้นได 
 

 คําชี้แจง: จงพิจารณาวาภาพใดเกิดงาน โดยเขียนเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับความเขาใจ
ของนักเรียน 
ขอ ภาพที่กําหนดให เกิดงาน ไมเกิดงาน เหตุผล 
1.  

 
 

  
 

 
ระยะทางเปนศูนย 

2.  
 
 

 
 

 ระยะทางเคลือ่นที่ไปตาม
ทิศแนวแรง 

3.  
 
 

 
 

 
ตะปูเคลื่อนทีต่ามทิศของ
แรงที่ตอกลงมา 

4.  
 
 

 
 

 
 

 
ระยะทางเปนศูนย 
 

5.  
 
 
 

  
 

แรงยกมีทิศแนวดิ่งมีทิศตั้ง
ฉากกบัการเคลื่อนทีข่องรถ 

6.  
 
 
 
 

 
 

 
แรงยกรถมีทิศเดียวกบั
ระยะทางที่ยกรถขึ้น 

7.  
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

สิ่งของเคลื่อนที่ไปตามทศิ
ตามแนวแรงที่ดึง 

เฉลยใบงานที่ 1  
ความหมายและการเกิดงาน 
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 คําชี้แจง: ใหนักเรียนทาํการทดลองเปนกลุมแลวบนัทึกผลลงในตาราง ดังนี้ 
 กิจกรรมการทดลอง การเกิดงาน 
 ตารางบันทกึผลการทดลอง 
จํานวนถุงทราย (ถุง) ระยะทาง (เซนติเมตร) แรง (นิวตัน) แรง×ระยะทาง (จูล) 

1 30 บันทึกจากการทดลองจริง  บันทึกจากการทดลองจริง  
1 50 บันทึกจากการทดลองจริง  บันทึกจากการทดลองจริง  
3 30 บันทึกจากการทดลองจริง  บันทึกจากการทดลองจริง  
3 50 บันทึกจากการทดลองจริง  บันทึกจากการทดลองจริง  

 
 คําถามหลังการทดลอง 
  1. จํานวนถุงทรายเทากันแตระยะทางไมเทากัน แรงที่ใชแตกตางกันหรอืไม อยางไร  
………… แรงที่ใช ไมแตกตางกัน ………………………………………………………………………. 
  2. ระยะทางเทากัน แตจํานวนถุงทรายตางกัน แรงที่ใชแตกตางกันหรอืไม อยางไร  
………… แรงที่ใช แตกตางกัน โดย จํานวนถุงทรายมากกวา ออกแรงมากกวา …………………….. 
  3. งานที่เกิดจากการออกแรงลากถุงทราย 3 ถุง ระยะทาง 30 เซนติเมตร กับงานที่
เกิดจากถุงทราย 3 ถุง ระยะทาง 50 เซนติเมตร มีคาเทากันหรือไม อยางไร  
………… ไมเทากัน ระยะทาง 50 เซนติเมตร เกิดงานมากกวา ……………………………............... 
  4. คาของแรง x ระยะทาง หรือคาของงานใดที่มีคามากที่สุด และนอยที่สุด  
………… คางานที่มากทีสุ่ด คือ ถุงทราย 3 ถุงระยะทาง 50 เซนติเมตร คางานนอยที่สุด คือ ถุงทราย 1 ถุง 
ระยะทาง 30 เซนติเมตร …………………………….............…….............……............................... 
  5. จํานวนถุงทราย ระยะทางและขนาดของแรง มีผลตอคาของงานหรือไม อยางไร  
………… มีผลตอคาของงาน โดย จํานวนถุงทรายมาก ขนาดของแรงก็มาก หรือ ระยะทางมาก 
ขนาด ของแรงก็มาก ทาใหคาของงานมากดวยเชนกัน ……….............…….............……................ 
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 จุดประสงคการเรียนรู 
 1. คํานวณหาคางานจากสถานการณตางๆ ได 

 คําชี้แจง:  จงแสดงวิธีทํา 
 1. ชายคนหนึ่งตองการยายตูทีว่างอยูบนพ้ืนราบ จากมุมหน่ึงของบานไปยังอีก มุมหน่ึง 
ซึ่งอยูหางจากตําแหนงเดิม 10 เมตร โดยออกแรงผลัก 80 นิวตัน อยากทราบวา ชายคนนี้งานกี่จูล 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 2. ถาตองการยกรถยนตคันหน่ึงที่มีน้ําหนัก 9500 N ขึ้นสงู 1.8 m ดวยไฮดรอลิกยกรถ 
จงหางานที่ไฮดรอลิกยกรถทํา 
                         .................................................................................................................... 
                            .................................................................................................................... 
                           .................................................................................................................... 
                           .................................................................................................................... 
                           .................................................................................................................... 
  
 3. วิชติห้ิวของมวล  3 kg ไปตามพื้นราบลืน่ไดระยะทาง 4m จงหางานที่เขาทํา 
 
 
 
 
 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

ใบงานที่ 2  
คํานวณหาคางาน 
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 4. ออกแรง 150 N ดึงวัตถใุนแนว 60o กับแนวทีว่ัตถเุคลื่อนที่ ถาวตัถุเคลื่อนที่ไดระยะทาง 
5 เมตร จงหางานที่ทําไดโดยแรง 150 N 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 5. ชายคนหนึ่งหนัก 500 N ห้ิวของหนัก 100 N เดินไปบนพื้นราบ 2 m แลวเดินขึ้น
บันไดสูง 4 m จงหางานทั้งหมดที่ทําโดยชายคนนี ้
 
                                            .......................................................................................... 
                                            .......................................................................................... 
                                              .......................................................................................... 
                                            ........................................................................................... 
                                           ........................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 6. ในการออกแรงผลักกลองใหเคลื่อนทีบ่นพืน้ลื่น ไดกราฟระหวางแรงกับระยะทาง ดังรูป 
จงหางานที่ทํา 
 
                                                .................................................................................... 
                                                 .................................................................................... 
                                                   .................................................................................... 
                                               .................................................................................... 
                                                 .................................................................................... 
                                                     .................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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 จุดประสงคการเรียนรู 
 1. คํานวณหาคางานจากสถานการณตางๆ ได 
  คําชี้แจง:  จงแสดงวธีิทํา 
 1. ชายคนหนึ่งตองการยายตูทีว่างอยูบนพ้ืนราบ จากมุมหน่ึงของบานไปยังอีก มุมหนึ่ง ซึ่ง
อยูหางจากตําแหนงเดิม 10 เมตร โดยออกแรงผลัก 80 นิวตัน อยากทราบวา ชายคนนี้งานกี่จูล 
  วิธีทํา จากสูตร W = F ×  S  

    เม่ือ F = 80 N.  
    และ S = 10 m.  

    แทนคาในสตูร W = 80 N. ×  10 m.  
    = 800 N.- m.  
    = 800 จูล  

   ตอบ ชายคนนี้ทํางาน 800 จูล 
 
 2. ถาตองการยกรถยนตคันหนึ่งที่มีน้ําหนกั 9500 N ขึ้นสูง 1.8 m ดวยไฮดรอลิกยกรถ จงหา
งานที่ไฮดรอลกิยกรถทํา 

 วิธีทํา จากสูตร W = F ×  S  
    เม่ือ F = 9500 N.  
    และ S = 1.8 m.  
  แทนคาในสตูร W = 9500 N. ×  1.8 m.  
   = 17100 N.- m.  
   = 17,100 จูล  

   ตอบ    ตอบ  งานที่ไฮดรอลิกยกรถทํา 17,100 จูล 
 
 3. วิชิตห้ิวของมวล 3 kg ไปตามพื้นราบลื่นไดระยะทาง 4 m จงหางานที่เขาทํา 

วิธีทํา จากสูตร 

    

JW
W

mgsW
FsW

0
04103

90cos
90cos

0

0

=
×××=

=

=

 

           ตอบ ไมเกิดงาน 

เฉลยใบงานที่ 2  
คํานวณหาคางาน 
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 4. ออกแรง 150 N ดึงวัตถุในแนว 060 กับแนวที่วตัถุเคลื่อนที่ ถาวัตถุเคลื่อนที่ไดระยะทาง  
5 เมตร จงหางานที่ทําไดโดยแรง 150 N 
   วิธีทํา 

     

JW

W

FsW
FsW

375

)
2
1)(5(150

60cos
cos

0

=

=

=

= θ

 

   ตอบ  375 J  
  
5. ชายคนหนึง่หนัก 500 N ห้ิวของหนัก 100 N เดินไปบนพื้นราบ 2 m แลวเดินขึ้นบันไดสูง 4m จง
หางานทั้งหมดที่ทําโดยชายคนนี้ 
          วิธีทํา งานบนพื้นราบ 

            

0
)0)(2)(100500(

90cos

cos

1

1

0
1

1

=
+=

=

=

W
W

FsW

FsW θ

 

 
งานในการขึ้นบันได 

 

JW
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FsW

FsW

2400
)1)(4)(100500(
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2

0
2

2

=
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=
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   ∴  งานทั้งหมด JWWW q 2400240001 =+=+=  
          ตอบ งานทั้งหมดที่เขาคือ 2400J 
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 6. ในการออกแรงผลักกลองใหเคลื่อนทีบ่นพืน้ลื่น ไดกราฟระหวางแรงกับระยะทาง ดังรูป
จงหางานที่ทําได 
           วิธีทํา 

 W = พ้ืนที่ใตกราฟ 
 W = พ้ืนที่สี่เหลี่ยมคางหมู 

 
JW

W

36

6)84(
2
1

=

×+×=  

              ตอบ งานทําไดคือ 36J 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ – ชื่อสกุล      นางสาววิชชุตา  อวนศรีเมือง 
วันเดือนปเกิด      วันที ่4 เดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2528 
สถานที่เกิด      อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 
สถานที่อยูปจจุบัน      33/40 หมู 3 ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด 
       จังหวัดนนทบรุี 11120 
ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ครูอัตราจาง 
สถานที่ทํางานปจจุบัน    โรงเรียนเทพศิรนิทรรมเกลา  
       146 ซอยรมเกลา 23 ถนนรมเกลา แขวงคลองสามประเวศ  
       เขตลาดกระบงั  
       กรุงเทพมหานคร  
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2543     มัธยมศึกษาตอนตน  
       จาก โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  
       จังหวัดรอยเอ็ด 
 พ.ศ. 2546     มัธยมศึกษาตอนปลาย  
       จาก โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม  
       จังหวัดรอยเอ็ด 
 พ.ศ. 2550     วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาฟสิกส) 
       จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
       กรุงเทพมหานคร  
 พ.ศ. 2554     การศึกษามหาบัณฑิต (การมัธยมศึกษา) 
       จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
       กรุงเทพมหานคร  
 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae

