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Abstract 

This study is to investigate an achievement and an intention of students who enrolled in 
Tax Accounting subject prior to and after using a JIGSAW participating teaching technique. The 
study was an applied science regarding classroom research. The aim of this study was to 
investigate the use of JIGSAW participating teaching technique for supporting teaching and 
learning processes. Sample in this research was the third year students who enrolled in Tax 
Accounting subject.  

The result of this research indicated as follows: 

1. Instructor assessment made by students showed that the students were satisfied with the 
JIGSAW participating teaching technique as the mean of student satisfaction was at the 
highest rating scale 

2. Students’ self-assessment showed that the students paid more attention on Tax 
Accounting Subject when JIGSAW participating teaching technique was employed as the 
mean of student satisfaction was at the highest rating scale. 

3. Hypothesis test 
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a. An achievement of students increased when JIGSAW participating teaching 
technique were used. The result was confirmed at the 0.05 significance level. 

b. An intention of students also increased when JIGSAW participating teaching 
technique were undertaken. The result was confirmed at the 0.05 significance 
level. 

As a result, it was suggested that Jigsaw participating teaching technique might also be 
applied to other subjects in order to stimulate an achievement and an intention of students.  DPU
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศในทุกๆดาน ท้ังในสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง ขณะเดียวกันการเปล่ียนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน ไมวาจะเปนความเจริญกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีทางดานวิทยาศาสตรและนวัตกรรม ยุคการเรียนรูไรพรมแดน การศึกษาไดเขา
มามีบทบาทในการพัฒนาใหเหมาะสมกับสภาพการณตางๆ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โดย
พัฒนาใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรม และมี
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข แนวทางจัดการศึกษาตองยึด
หลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนสําคัญท่ีสุดกระบวน 
การจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด 
กระบวนการจัดการเรียนรูตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาไปตามธรรมชาติและปฏิบัติเต็มตาม
ศักยภาพสถานศึกษาของรัฐ หรือเอกชน ตางก็มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนา 
โดยเฉพาะทางดานวิชาชีพ ซ่ึงเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญ ดังจะเห็นไดจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ท่ีใหความสําคัญกับการฝกทักษะวิชาชีพโดยใหมีความรวมมือระหวางสถานศึกษาตางๆ กับสถาน
ประกอบการ อยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว ท้ังนี้ตองสอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติภายใตการสนับสนุนทรัพยากรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพใหมีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ    

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนหนวยงานท่ีดูแลและจัดการศึกษาท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ การพัฒนาระบบการเรียนและการสรางทักษะวิชาชีพ การจัดการเรียนรู กระบวนการ
สรางทักษะใหนักศึกษามีความรู ความสามารถ โดยสามารถพัฒนาการเรียนรู การคิด การจัดการ 
การอยูรวมกันในสังคมอยางมีคุณธรรม จริยธรรมและศักดิ์ศรี ภารกิจหลักในการจัดการเรียนการ
สอนวิชาชีพ โดยใหนักศึกษาไดเรียนตามความตองการและความถนัดตามสภาพจริงใหมีความ
ยืดหยุนท้ังรูปแบบและเนื้อหา สนองความตองการของสังคม ชุมชน และทองถ่ิน   การเรียนการสอน
สภาพปจจุบันในดานการบัญชีมีการพัฒนามากขึ้นตามลักษณะของวิชาชีพบัญชี คือดานการทําบัญชี  
ดานการสอบบัญชี ดานการบัญชีบริหาร ดานการบัญชีภาษีอากร  ดานวางระบบบัญชี  ดานการศึกษา
และเทคโนโลยีการบัญชี รวมท้ังบริการเกี่ยวกับการบัญชีดานอ่ืนตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง  
ปญหาท่ีพบคือการเรียนการสอนท่ีตองมีการปรับปรุงเพ่ือใหทันสมัยมากขึ้นตามวิชาชีพตางๆท่ีไม
เนนเฉพาะดานการ ทําบัญชีเพียงอยางเดียว โดยเฉพาะดานการบัญชีภาษีอากร ซ่ึงไดแยกเปนแขนง
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หนึ่งในวิชาชีพบัญชี  จึงตองใหความสําคัญมากยิ่งขึ้นท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติท่ีตองเนนมากขึ้น
ในการเรียนการสอน  การวิจัยในช้ันเรียนเปนเครื่องมือท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหเกิดการพัฒนาท้ังการ
เรียนการสอนของอาจารยผูสอน และการเรียนรูของผูเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 มาตรา 30 กําหนดใหสถานศึกษาสงเสริมใหอาจารยผูสอนพัฒนาการสอนดวยวิธีวิจัย เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูตลอดจนนําผลไปพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนใหเหมาะสมกับระดับการศึกษา
ปริญญาตรีหมวดวิชากาตรวจสอบและภาษี จึงกําหนดใหผูเรียนตองศึกษาหลักการและขั้นตอน
เกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากร เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชกับการทํางานในอนาคตได   
วิชาการบัญชีภาษีอากรของคณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยไดลดช่ัวโมงทบทวนในภาค
การศึกษาท่ี 1 ของปการศึกษา 2552 จากผลการเรียนของนักศึกษาปรากฏวาไมมีการพัฒนาขึ้นเม่ือ
เทียบกับผลการเรียนท่ีผานมาเม่ือ  2  ป   การศึกษา จึงตองมีการวิจัยวาวิธีการสอนในภาคท่ี 1ใชวิธี
อยางไร เพ่ือนํามาพัฒนารูปแบบการทบทวนในภาคการศึกษาตอมา  เพ่ือทําใหผลการเรียนของ
นักศึกษามีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดตระหนักถึงความจําเปนท่ีตองมีการพัฒนาการเรียนการ
สอนท่ีไมมีช่ัวโมงทบทวนใหเกิดประโยชนสูงสุด  และพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการ
บัญชีภาษีอากร อีกท้ังนําผลท่ีไดมาพัฒนาปรับปรุงรูปแบบวิธีการสอนในวิชา ดังกลาวเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการเรียนรูเกี่ยวกับการบัญชีภาษีอากรของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ กอนเรียนและหลังเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรโดยใช 
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการสอนแบบ Jigsaw 

2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสนใจในวิชาสอนกอนเรียนและหลังเรียนวิชาการบัญชีภาษี 
อากร โดยใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการสอนแบบ Jigsaw 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิคการสอนแบบ Jigsaw  กอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน 
 2. ความสนใจในวิธีสอนวิชาการบัญชีภาษีอากรของนักศึกษาท่ีไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการสอนแบบ Jigsaw กอนเรียนและหลังเรียนแตกตาง
กัน 
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ขอบเขตการวิจัย 
 1. ผูวิจัยศึกษาเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปช้ันปท่ี 3 ท่ีลงทะเบียนเรียน
วิชาการบัญชีภาษีอากร จํานวน 3 กลุม  
              2. ผูวิจัยศึกษากิจกรรมการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการสอนแบบ Jigsaw  มาใชกับ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีช้ันปท่ี 3 หลักสูตร 4 ป   
 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล จัดทําเปน 3 ลักษณะ  คือ  

1. แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ท่ีสรางขึ้นตามวัตถุประสงคในการเรียน 
การสอนของหลักสูตร  ไดแก แบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 20 ขอ และแบบทดสอบหลังเรียน
จํานวน 20 ขอ  ซ่ึงแบบทดสอบท้ัง 2 ชุดนี้มีขอคําถามท่ีเหมือนกันและแตกตางกันในบางขอ  

2. แบบทดสอบอัตนัย ถามตอบ ท่ีสรางขึ้นตามวัตถุประสงคในการเรียนการสอน 
ของหลักสูตรไดแก  แบบทดสอบกอนเรียน จํานวน  2  ขอและทดสอบหลังเรียนจํานวน 2 ขอ       
ซ่ึงแบบท้ัง  2  ชุดมีขอคําถามท่ีเหมือนกันและแตกตางกันในบางขอ  

3. แบบสอบถามประเมินวัดความสนใจในวิธีการสอนวิชาการบัญชีภาษีอากร โดย 
การใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ (เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw) 

     3.1  เครื่องมือท่ีใชในการทดสอบ  มีขั้นตอนในการดําเนินการสรางและพัฒนา 
วิธีการสอนโดยแบงออกไดดังนี้ 
                                          - การสรางเนื้อหาสรุป ทบทวนเนื้อหาและขอถามตอบในกระดาน
สนทนา โดยศึกษาวิเคราะหหลักสูตร  ประมวลการสอนและแผนการสอน  โดยใหครอบคลุมเนื้อหา
วิชาการบัญชีภาษีอากรเรื่องกฎหมายภาษี  ภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย  การบัญชีภาษีมูลคาเพ่ิม การบัญชี
เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  และภาษีเงินไดนิติบุคคล และออกแบบวิธีการ
สอนโดยใชกิจกรรมแบบรวมมือเทคนิคการสอนแบบ Jigsaw  
                                         - การสรางแบบทดสอบ มีการดําเนินการตามขั้นตอน คือ การวิเคราะห
เนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรวิชาการบัญชีภาษีอากรและสรางแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ  4 
ตัวเลือก และแบบทดสอบอัตนัยถามตอบ โดยใหครอบคลุมเนื้อหารายวิชาพรอมกับนําไปให
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบ และนําไปทดลองหาประสิทธิภาพของการพัฒนาวิธีการสอนโดยใชกิจกรรม
แบบรวมมือเทคนิคการสอนแบบ Jigsaw  

              -  การสรางแบบประเมินวัดระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอวิธี 
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การสอนโดยใชกิจกรรมแบบรวมมือ(เทคนิคการสอนแบบJigsaw) และเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
การพัฒนาวิธีสอน  โดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบซ่ึงประกอบดวย 5 ตอน           

ตอนท่ี 1  ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับบริการ  การนําเสนอเนื้อหาบทเรียน  แบบทดสอบ และขอถามตอบ 
ตอนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู 
ตอนท่ี 4  ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการพัฒนาวิธีการสอนโดยใชกิจกรรมแบบรวมมือ 
               เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw 
ตอนท่ี 5 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะโดยเครื่องมือท้ัง 3 วิธีนําไปทดลอง 
               ใชกับนักศึกษาท่ีกําลังเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคค่ํา จํานวน 10 คน 

 
ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป  ช้ันปท่ี  3 
ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากร  จํานวน  4  กลุม 

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากร 3  กลุมและแตละกลุม
ไมต่ํากวา  40  คน 
 
ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 1. ตัวแปรตน คือ การสอนโดยกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิคการสอนแบบ 
Jigsaw  
 2. ตัวแปรตาม ไดแก  
  2.1 ผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากร 
  2.2 ความสนใจในวิธีสอนวิชาการบัญชีภาษีอากร 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาการบัญชีภาษีอากรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. เพ่ือพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษาในวิชาการบัญชีภาษีอากรหลังจากการใชรูปแบบ
เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw  
 3. เปนประโยชนในทางวิชาการท่ีสามารถนําเอาผลการวิจัยนี้ไปใชกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ได 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวิธีการสอนแบบรวมมือ  หมายถึง  คะแนนของนักศึกษาท่ีได
จากการประเมินผลกอนเรียนและหลังเรียน ซ่ึงเครื่องมือเปนขอสอบท่ีอาจารยสรางขึ้นเองและได
ตรวจสอบคุณภาพแลวและรวมถึงการแสวงหาความรูเพ่ิมเติมจากการศึกษาคนควา จาก แหลงขอมูล
ตาง ๆ  การทําแบบฝกหัดดวยความพอใจ  มีความกระตือรือรนและจดจอตอการเรียนวิชาการบัญชี
ภาษีอากร และสนใจถามปญหาในเรื่องท่ีอาจารยสอนเม่ือมีขอสงสัยกิจกรรมการเรียนดวยความ
สมัครใจซ่ึงจะวัดไดจากการตอบแบบสอบถามวัดความสนใจในวิชาการบัญชีภาษีอากรท่ีผูวิจัยได
ปรับปรุงคําถาม เพ่ือใหสอดคลองกับวิธีการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ (เทคนิคการ
สอนแบบ Jigsaw)     

2. วิชาการบัญชีภาษีอากร หมายถึง  ความสัมพันธระหวางหลักการบัญชีกับการภาษีอากร 
หลักเกณฑและวิธีการบัญชีทางภาษีอากร  การบัญชีภาษีมูลคาเพ่ิม การคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี
อากร  การบัญชีภาษีมูลคาเพ่ิม  การภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินไดนิติบุคคล  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
และภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย  รวมท้ังการยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษ ี 

3. กิจกรรมการเรียนการสอนแบบรวมมือ  หมายถึง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี 
เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ  แตละกลุมจะ
ประกอบไปดวยสมาชิกท่ีมีความรูความสามารถแตกตางกัน  โดยท่ีแตละคนมีสวนรวมอยางแทจริง
ในการเรียนรู และในความสําเร็จของกลุม  ท้ังโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบงปน 
ทรัพยากรการเรียนรู  รวมท้ังการเปนกําลังใจแกกันและกันคนท่ีเรียนเกงจะชวยเหลือคนท่ีออนกวา  
สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทานั้น หากแตจะตองรวมรับผิดชอบตอ
การเรียนรูของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุมความสําเร็จของแตละบุคคล คือ  ความสําเร็จของกลุม   

4. การสอนแบบ Jigsaw  หมายถึง  วิธีการสอนแบบรวมมือและการถายทอดความรูระหวาง 
เพ่ือนกลุม 
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กรอบแนวความคิด 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาเพ่ือสรางและพัฒนาวิธีการสอนแบบรวมมือ เพ่ือใช
สําหรับการเรียนการสอนวิชาการบัญชีภาษีอากรใหมีประสิทธิภาพ โดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สูงขึ้น  ผูวิจัยไดกําหนดเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัย  ดังนี้ 
 
 
 
               ตัวแปรอิสระ                                                                                                       ตัวแปรตาม 
 
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
การสอนโดยกิจกรรมการเรียน
แบบรวมมือโดยใชเทคนิคการ
สอนแบบ Jigsaw  

  

  ความสนใจในวิธีสอนวิชาการ
บัญชีภาษีอากร 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความสนใจระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
วิชาการบัญชีภาษีอากรโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ” ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของโดยนําเสนอตามลําดับหัวขอ ดังตอไปนี้ 
   1. การวิจัยในช้ันเรียน 
   2. การเรียนรูแบบรวมมือ 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
การวิจัยในช้ันเรียน 
 ความหมาย 
 การวิจัยช้ันเรียน คือ กระบวนการแสวงหาความรูอันเปนความจริงเช่ือถือไดในเนื้อหาเกี่ยว 
กับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนในบริบทของช้ันเรียน
การวิจัยในช้ันเรียนมีเปาหมายสําคัญอยูท่ีการพัฒนางานการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอน 
ลักษณะของการวิจัยเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ(Action Research) คือ เปนการวิจัยควบคูไปกับการ
ปฏิบัติงานจริง  โดยมีครูเปนท้ังผูผลิตงานวิจัย  และผูบริโภคการวิจัย  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ
อาจารยผูสอนเปนนักวิจัยในช้ันเรียน  อาจารยผูสอนนักวิจัยจะตั้งคําถามท่ีมีความหมายในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน แลวจะวางแผนการปฏิบัติงานและการวิจัย  หลังจากนั้นอาจารย
ผูสอนจะดําเนินการจัดการเรียนการสอนไปพรอม ๆกับการจัดเก็บขอมูลตามระบบขอมูลท่ีไดวาง
แผนการวิจัยไว  นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหสรุปผลการวิจัย  นําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนแลวจะพัฒนาขอความรูท่ีไดนั้นตอไปใหมีความถูกตองเปนสากลและเปน
ประโยชนมากยิ่งขึ้นตอการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาการเรียนของอาจารยผูสอนใหมี
คุณภาพยิ่ง ๆขึ้นไป 
 โดยท่ัวไปแลวประชากรเปาหมายของการวิจัยในช้ันเรียนจะถูกจํากัดเปนกลุมผูเรียนใน
ความรับผิดชอบของอาจารยผูสอนนักวิจัยเทานั้น และขอความรูท่ีไดมักจะมีความเฉพาะคือ  จะ
เกี่ยวกับสภาพปญหาและผลการพัฒนาผูเรียนในช้ันเรียนของอาจารยผูสอนนักวิจัยเปนสําคัญ 
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ความสําคัญของการวิจัยชั้นเรียน 
 การทําวิจัยในช้ันเรียนนั้นจะชวยใหอาจารยผูสอนมีวิถีชีวิตของการทํางานอาจารยอยางเปน
ระบบเห็นภาพของงานตลอดแนว  มีการตัดสินใจท่ีมีคุณภาพเพราะจะมองเห็นทางเลือกตางๆได
กวางขวางและลึกซ้ึงขึ้น แลวจะตัดสินใจเลือกทางเลือกตาง ๆอยางมีเหตุผลและสรางสรรค  อาจารย
นักวิจัยจะมีโอกาสมากขึ้นในการคิดใครครวญเกี่ยวกับเหตุผลของการปฏิบัติงานและอาจารยผูสอน
จะสามารถบอกไดวางานการจัดการเรียนการสอนท่ีปฏิบัติไปนั้นไดผลหรือไมเพราะอะไร
นอกจากนี้อาจารยผูสอนท่ีใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนนี้จะสามารถ
ควบคุม กํากับและ พัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองไดอยางดี  เพราะการทํางานและผลของการ
ทํางานนั้นลวนมีความหมายและคุณคาสําหรับอาจารยผูสอนในการพัฒนาผูเรียน  ผลจากการทําวิจัย
ในช้ันเรียนจะชวยใหอาจารยผูสอนไดตัวบงช้ีท่ีเปนรูปธรรมของผลสําเร็จในการปฏิบัติงานของ
อาจารยผูสอนอันจะนํามาซ่ึงความรูในงาน และความสุขในการปฏิบัติงานท่ีถูกตองของอาจารย
ผูสอน  เปนท่ีคาดหวังวาเม่ืออาจารยผูสอนไดทําการวิจัยช้ันเรียนควบคูไปกับการปฏิบัติงานสอน
อยางเหมาะสมแลวจะกอใหเกิดผลดีตอวงการศึกษาและวิชาชีพครูอยางนอย 3 ประการคือ   

(1) ผูเรียนจะมีความรูท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 (2) วงวิชาการศึกษาจะมีความรูและมีนวัตกรรมทางการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนจริงเกิด
มากขึ้นอันจะเปนประโยชนตออาจารยผูสอนและเพ่ือนอาจารยผูสอนในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเปนอยางมากและ 
 (3) วิถีชีวิตของอาจารยผูสอนหรือวัฒนธรรมในการทํางานของอาจารยผูสอนจะพัฒนาไปสู
ความเปนอาจารยผูสอนมืออาชีพ(Professional Teacher) มากยิ่งขึ้น 

ท้ังนี้เพราะอาจารยผูสอนนักวิจัยจะมีคุณสมบัติของการเปนผูแสวงหาความรู (Learner) ใน
ศาสตรแหงการสอนอยางตอเนื่องและมีชีวิตชีวาในท่ีสุดก็จะเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจท่ีกวางขวาง 
และลึกซ้ึง ในศาสตร และศิลปแหงการสอนเปนอาจารยผูสอนท่ีมีวิทยายุทธแกรงกลาในการสอน
สามารถท่ีจะสอนผูเรียน ใหพัฒนากาวหนาในดานตางๆในหลายบริบทหรือท่ีเรียกวาเปนอาจารยผู
รอบรู หรืออาจารยปรมาจารย (Master Teacher)  ซ่ึงถามีปริมาณอาจารยนักวิจัยดังกลาวมากขึ้น จะ
ชวยในการพัฒนาวิชาชีพอาจารยเปนไปอยางสรางสรรค และม่ันคงในปจจุบันเปนท่ียอมรับกันวา
การวิจัยในช้ันเรียนจะเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาวิถีชีวิตของอาจารย  เพ่ือใหอาจารยผูสอน
พัฒนาไปสูความเปนอาจารยมืออาชีพในสังคมวิชาการของวิชาชีพครู 
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รูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียน 
 การวิจัยในช้ันเรียนนั่นมีลักษณะเฉพาะท่ีเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนางานการจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบของการวิจัยในช้ันเรียนนั้นเปนโปรแกรมวิจัย (Research  Program) แบบการวิจัยและ
การพัฒนา(Research  and Development) โดยเนนสาระความรูท่ีเปนประโยชนในการเขาใจสภาพ
ปญหาและวิธีการแกไข  ตลอดจนนวัตกรรมในการพัฒนางานตามหลักสภาพท่ีเปนจริงใน
กระบวนการของการพัฒนางานนั้นมีขั้นตอนใหญ 4 ขั้นตอนกลาวคือ 
 (1) การกําหนดเปาหมายของการพัฒนาท่ีตองการหรือกําหนดสภาวะท่ีเรียกวาพัฒนาแลวให
ชัดเจน 
 (2) การประเมินสภาวะเริ่มตน เพ่ือดูสภาพหรือสภาวะในปจจุบันนั้นวามีลักษณะอยางไร
และแตกตางจากสภาวะเปาหมายท่ีตองการในลักษณะใด 
 (3) การวางกระบวนการและการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงแกไขไปเรื่อยๆโดยมี
ขั้นตอนยอยคือ 
  (3.1) การพิจารณาทางเลือกตางๆในการเปล่ียนแปลงจากสภาวะเริ่มตนไปสูสภาวะ
เปาหมาย  
  (3.2) การประเมินทางเลือกตางๆ เพ่ือตัดสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุดและเหมาะสมท่ีสุด
ในการพัฒนา  
  (3.3) การดําเนินการพัฒนาตามแผนของทางเลือกท่ีเลือกไว 
  (3.4) การติดตามกํากับและประเมินการดําเนินงานเพ่ือใหรูวา การพัฒนากําลัง
เปนไปในทิศทางและลักษณะท่ีตองการใชหรือไม  และเพ่ือใหรูวาจะตองปรับเปล่ียนอะไรอีกเพ่ือ 
ใหไปสูเปาหมายท่ีตองการอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผลจากขั้นนี้จะทําใหไดแผนการดําเนินงานใน  
ระยะตอไป  อันเปนแผนท่ีปรับปรุงพัฒนาจากขั้น(3.3)  
  (3.5) การดําเนินการพัฒนาตามแผนฉบับท่ีปรับปรุง 
  (3.6) ติดตามกํากับและประเมินการทํางานตามแผนฉบับปรับปรุง 
 (4) การประเมินผลรวมสรุปวา ไดบรรลุเปาหมายของการพัฒนามากนอยเพียงใด 

เม่ือนํากระบวนการพัฒนาดังกลาวมา  พิจารณารวมกับโปรแกรมวิจัยในช้ันเรียนแลว
รูปแบบของการวิจัยในช้ันเรียน  เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนในดานใดดานหนึ่ง  ภายใตบริบทหนึ่งนาจะเปนโปรแกรมการวิจัยท่ีมีระยะของการทํา
วิจัยอยางนอย    3   ระยะดังนี้คือ 
 - ระยะแรกเปนการวิจัยเพ่ือวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหาของการเรียนและการจัดการเรียน 
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การสอนการวิจัยในระยะนี้ อาจารยผูสอนควรมองภาพเปาหมายของการพัฒนาซ่ึงอาจมีลักษณะเปน
ขั้นหรือเสนพัฒนาการของผูเรียนในดานตางๆใหชัดเจน ความรูสวนนี้จะมาจากการศึกษาเอกสาร
หลักสูตร คูมือการสอน  แบบเรียนตางๆ เปาหมายของการพัฒนาและเสนพัฒนาการนี้จะเปนกรอบ
ทฤษฎีท่ีสําคัญท่ีจะใชเปนเกณฑหรือเปนกรอบในการวิเคราะหสภาพปจจุบัน  ปญหาอันเปนสภาวะ
เริ่มตนกอนการพัฒนา (Baseline) การวิเคราะหสภาพปจจุบันปญหานี้อาจใชการวิจัยเขาสํารวจโดย
ใชขอมูลทุติยภูมิในระบบขอมูลของหองเรียนและในมหาวิทยาลัยท่ีมีอยูแลว เชน คะแนนผลการ
เรียน  และขอมูลตางๆจากสมุดพก  ขอมูลจากหนวยแนะแนวและฝายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  หรือขอมูลภูมิหลังของนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยไดบันทึกไวแลวเปนตน  นอกจากนี้
นักวิจัยยังอาจทําการศึกษากรณี(Case Study) ผูเรียนกลุมตางๆท่ีนาสนใจเพ่ือใหภาพท่ีไดอยาง
ถูกตองครบถวนของภาวะเริ่มตนของปญหาในการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน  รวมท้ังส่ิง
ตางๆท่ีเกี่ยวของ  อันจะนําไปสูทางเลือกตางๆในการแกไขปญหา   

- ระยะท่ีสอง  เปนการวิจัยเพ่ือทดลองวิธีการพัฒนา    หรือนวัตกรรมทางการเรียนการสอน 
จากผลการวิจัยในระยะท่ี 1 นักวิจัยจะสามารถระบุปญหาจริงท่ีสมควรไดรับการแกไขและพัฒนา  
ทางเลือกในการแกไขและพัฒนานี้อาจจะเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม  หรือการใช
นวัตกรรมเขามาชวยในการจัดกิจกรรม   ในระยะท่ีสองนี้นักวิจัยจะสรางวิธีการและเครื่องมือหรือ
นวัตกรรมท่ีจะใชในการพัฒนาแลวทําการศึกษาคุณภาพของวิธีการ หรือนวัตกรรม  ดังกลาวใน 2 
ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเปนการศึกษาคุณภาพ  โดยการพัฒนาความเหมาะสมตามเหตุผล  ซ่ึงขอ
ความรวมมือจากเพ่ือนอาจารยศึกษานิเทศค  และผูเช่ียวชาญในเรื่องนั้น ชวยพิจารณาความเหมาะสม
ลักษณะท่ีสองเปนการทดลองใชสอนนักศึกษารูปแบบของการทดลองในระยะนี้อาจเปนแบบการ
ทดลองกลุมเดียวโดยมีการสังเกตพฤติกรรมส้ินสุดอีกระยะหนึ่ง  ตอจากนั้นนําขอมูลท่ีไดจากการ
สังเกตพฤติกรรมเริ่มตนมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมส้ินสุด เพ่ือวิเคราะหการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูเรียนวาเปนไปตามท่ีคาดหวังไวหรือไม  แบบการทดลองในชวงนี้มักเปนแบบ
อนุกรมเวลา(Time Series Design) ดังมีตัวอยางแบบการจัดเก็บขอมูลดังนี้ 

                                                   ………………………………….. 
                                                             O1 O2 O3 O4 O5 O6 
                                                   ………………………………….. 

         ผลจากการทดลองในระยะเริ่มแรกท่ีจะทําใหอาจารยนักวิจัยทราบวา วิธีการหรือนวัตกรรมท่ี
สรางขึ้นมาใชไดดีหรือไมเพียงไรและจะตองมีการปรับปรุงแกไขอยางไร  หลังจากนั้นก็จะทําการ
ปรับปรุงแกไข และทดลองใหมจนผลการทดลองบงช้ีวาสามารถพัฒนาผูเรียนไดตามท่ีคาดหวัง 
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           -ระยะท่ีสาม เปนระยะท่ีอาจารยนักวิจัยตองการพิสูจนความจริงท่ีถูกตองมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ 
ผลหรือวิธีการนวัตกรรมท่ีพัฒนาขึ้นมาตอการเรียนของผูเรียน ในขั้นนี้อาจารยจะทําการวิจัยเชิง
ทดลองโดยจะมีกลุมควบคุมและมีการควบคุมตัวแปรแทรกซอนตางๆ ใหมากขึ้นเพ่ือใหผลการ
พิสูจนมีความเท่ียงตรงกับภายนอกมากขึ้น  ถาตองการใหความรูท่ีไดมีความเปนสากลภายในและ
มากยิ่งขึ้นควรทําการทดลองในหลายบริบท 

จากโปรแกรมการวิจัยท่ีมี 3 ระยะดังกลาวจะเห็นไดวาการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือใหเกิดความรู 
ท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีผานการพิสูจนแลววา  ไดผลนั้นควรตองใชเวลาอยางนอย 3 ป โดยใช
เวลาประมาณ 1 ป ในแตระยะดังนี้แลวผลการทําวิจัยในช้ันเรียนจะทําใหเกิดการพัฒนาผูเรียน 
ผูสอน และองคความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามท่ีคาดหวังท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ตัวอาจารย
ผูสอนเองจะมีการทํางานในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  
การวางแผนท่ีดีของอาจารยผูสอนจะทําใหไดเห็นภาพของงานตลอดเวลา  อาจารยผูสอนสามารถ
วางแผนไดตรงตามหลักสูตรและสภาพปจจุบันปญหาและเปนแผนท่ีมีคุณคาและมีความหมาย
สําหรับอาจารย  การเตรียมเครื่องมือตางๆในการทํางานจะเปนไปอยางมีความหมายการปฏิบัติการ
สอนของอาจารยผูสอนจะเปนไปอยางมีหลักมีเปาหมายและมีชีวิตชีวา  ในอีกมุมมองหนึ่งของวิถี
ชีวิตของการวิจัยในช้ันเรียนนี้ อาจารยผูสอนจึงเปนผูเรียนในศาสตรของการสอนอยูตลอดเวลาและ
อยางตอเนื่อง  สวนสภาพจริงของผูเรียนในช้ันเรียนและนอกช้ันจะกลายเปนอาจารยใหอาจารย
ผูสอนไดศึกษาและฝกฝนวิทยายุทธ อยางสรางสรรคในศาสตรแหงการสอน 
         อาจารยนักวิจัยจะพัฒนาไปสูความเปนอาจารยมืออาชีพท่ีมีวิจารณญาณและเปนอิสระเพราะ
สามารถควบคุมกํากับการปฏิบัติงานของตัวเองไดอยางถูกตองเหมาะสม  และสรางสรรค  อาจารย
ผูสอนจึงมองเห็นเปาหมายของการทํางาน  มองเห็นภาพของงานตลอดแนวแลวมองมือพัฒนา  และ
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานไปเรื่อยๆ อยางไมส้ินสุดดวยความสุขในการทํางาน  เพราะได
ประจักษในผลของการทํางานท่ีเกิดขึ้นกับนักศึกษาและผลท่ีเกิดขึ้นในการพัฒนาความเปนนัก
วิชาชีพของตนเอง   (จากเว็บไซด  www. Bankru.com) 
 
การเรียนรูแบบรวมมือ 
 1. ความหมายของการเรียนรูแบบรวมมือ  
 สุรศักดิ์ หลาบมาลา(2531) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือหมายถึง วิธีการสอนอีกแบบ
หนึ่งซ่ึงกําหนดใหนักศึกษาท่ีมีความสามารถตางกัน ทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆ โดยปกติจะมี 4 
คน เปนนักศึกษาเรียนเกง 1 คน เรียนปานกลาง 2 คนและเรียนออน 1 คน ผลการเรียนของนักศึกษา
จะแบงเปน 2 ตอน ตอนแรกดูคาเฉล่ียของท้ังกลุม  ตอนท่ี 2 จะพิจารณาคะแนนสอบเปนรายบุคคล  
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การสอบท้ัง 2 ครั้งเด็กตางสอบ  แตเวลาเรียนตองรวมมือกัน  ดังนั้นนักศึกษาเกงจึงพยายามชวย
นักศึกษาออนเพราะจะทําใหคะแนนเฉล่ียดีขึ้น  และทางโรงเรียนมีรางวัลเปนการเสริมแรงใหดวย  
หากคาเฉล่ียของกลุมใดไดเกินเกณฑท่ีโรงเรียนตั้งไว 
 พรรณรัศม์ิ เงาธรรมสาร(2533) ไดใหความหมายของการเรียนแบบรวมมือวาเปนการจัด
ประสบการณการเรียนรูเปนกลุมเล็ก  สมาชิกในกลุมจะมีความสามารถท่ีแตกตางกัน  ผูเรียน
แลกเปล่ียนความคิดเห็น ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และรับผิดชอบตอการทํางานของตนเอง เทาๆกับ
รับผิดชอบตอการทํางานของสมาชิกแตละคนในกลุมดวย 
 สลาวิน(Slavin,1987 อางถึงใน สุรีย บาวเออรม2535) ไดใหคําจํากัดความวา การเรียนรูแบบ
รวมมือคือการสอนแบบหนึ่งซ่ึงนักศึกษาทํางานรวมกันเปนกลุมเล็กๆและการจัดการกลุมตอง
คํานึงถึงความสามารถของนักศึกษา โดยหนาท่ีท่ีสําคัญของนักศึกษาทุกคน คือจะตองชวยกันทํางาน
มีความรับผิดชอบและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
 สมพร ศิลาทอง(2541) ไดใหความหมาย การเรียนแบบรวมมือวาเปนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยครูจะแบงนักเรียนออกเปนกลุมเล็กๆ 4-5 คน ภายในกลุมผูท่ีเรียนจะมีระดับ
ความสามารถท่ีแตกตางกัน  ผูเรียนมีโอกาสแรกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน มีการชวยเหลือ
กันสมาชิกทุกคนตองรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของตน และรับผิดชอบงานกลุม โดยท่ีสมาชิก
กลุมจะไดรับผลประโยชนจากการทํางานกลุมเทาๆกัน 
 วัฒนาพร  ระงับทุกข(2542) ไดใหความหมายการเรียนแบบรวมมือวา เปนวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกผูเรียน ไดเรียนรูรวมกัน 
เปนกลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความรู ความสามารถแตกตางกัน โดยท่ีแตละคนมี
สวนรวมอยางแทจริง ในการเรียนรู มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบงเปนทรัพยากรการเรียนรู  
การเปนกําลังใจแกกันและกัน  คนท่ีเกงจะชวยเหลือคนท่ีออนกวา  สมาชิกในกลุมตองรับผิดชอบตอ
การเรียนของตนเองและตองรับผิดชอบการเรียนรูของเพ่ือนสมาชิกทุกกลุม ความสําเร็จแตละคนคือ
ความสําเร็จของกลุม 
 จากความหมายดังกลาวสามารถสรุปไดวา การเรียนรูแบบรวมมือ คือรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน โดยอาจารยผูสอนแบงผูเรียนออกเปนกลุมเล็กกลุมละ 4-6 คน สมาชิกในกลุมมี
ความสามารถทางการเรียนท่ีแตกตางกัน คือ ความสามารถสูง ปานกลาง ออน โดยมีอัตราสวน 1:4:1 
มีการกําหนด บทบาทหนาท่ีของสมชิกกลุมและมีการหมุนเวียนบทบาทหนาท่ี ผูเรียนทุกคนจะเปน
ผูเช่ียวชาญในเนื้อหา ศึกษาและนําความรูไปอธิบายใหเพ่ือนในกลุมเดิมฟง คนเกงจะทําหนาท่ี
ถายทอดความรูชวยเหลือเพ่ือนและเปนผูตรวจสอบวาเพ่ือนมีความรูพรอมท่ีจะรับการทดสอบจาก
อาจารยผูสอน ผูเรียนใหกําลังใจซ่ึงกันและกัน รับผิดชอบผลการเรียนรวมกัน ผูเรียนทําแบบทดสอบ
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เปนรายบุคคลและนําคะแนนรายบุคคลมาเฉล่ียเปนของกลุม  ความสําเร็จของกลุมคือ ความสําเร็จ
และความรวมมือของสมาชิกทุกคน  กลุมท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดจะไดรับการเสริมแรงดวยการ
ชมเชยและติดประกาศหนาหองเรียน 
 
 2. หลักการพ้ืนฐานของการเรียนแบบรวมมือ    
 สุรศักดิ์  หลานมาลา (2533) กลาววา การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีเรียนไมใชวิธีสอนใชใน
การเสริมการเรียนการสอนใหดีขึ้นและการเรียนแบบรวมมือ ควรนํามาใชอยางยิ่ง  ในปจจุบันท่ี
สังคมตองการทํางานรวมกันมากกวาการแขงขัน 
 จอนหสัน และจอนหสัน(Johnson &Johnson,1989)ไดกลาวถึงหลักการพ้ืนฐานของการ
เรียนแบบรวมมือวาสมาชิกในกลุมทุกคนตองปฏิบัติตามพ้ืนฐาน 5 ประการ ดังตอไปนี้ 
 1. การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันเชิงบวก(Positive Interdependence) ผูเรียนตองตระหนักวา
งานท่ีทําดวยกันเปนงานกลุม การท่ีงานจะประสบผลสําเร็จ ขึ้นอยูกับสมาชิกทุกคนในกลุมตอง
ชวยเหลือทางการเรียนกันทุกคน ตองระลึกวาทุกคนตองพ่ึงพาอาศัยกันและกัน 
 ดังนั้น ผลงานของกลุมก็คือผลสําเร็จของผูเรียนแตละคน  ผลงานของผูเรียนแตละคนเปน
ผลสําเร็จของกลุมเชนกัน  อาจารยผูสอนตองกําหนดจุดมุงหมายของงานใหชัดเจน  กําหนดบทบาท
การทํางานของผูเรียนแตละคนใหแนชัด  และผูเรียนเขาใจหนาท่ีรับผิดชอบของงานกลุม 
 2. การติดตอปฏิสัมพันธโดยตรง(Face to Face Promotion Interactive) การปฏิสัมพันธจะ
เกิดขึ้นเม่ือทุกคนในกลุมพ่ึงพาอาศัยและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  มีการสงเสริมสนับสนุนผลงานกัน
และกัน การพูดคุย การอธิบาย การแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  การทําความเขาใจและ
การใชเหตุผลตางๆท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ทําใหนักเรียนไดเรียนรูการรูจักอยูรวมกันในสังคมไดดีขึ้น 
 3. สมาชิกตองมีความรับผิดชอบตองานท่ีศึกษา  ทําหนาท่ีแลกเปล่ียนความรูชวยเหลือให
คนอ่ืนๆ ในกลุมมีความรูเรื่องนั้นเทาๆกันอยางท่ีแทจริง(Individual Accountability and Personal 
Responsibility) การเรียนรูโดยการรวมมือใหความสําคัญเกี่ยวกับความสามารถและความรูท่ีแตละ
คนจะไดรับ  ดังนั้นเปนหนาท่ีของแตละกลุมท่ีตองคอยตรวจสอบดูวาสมาชิกทุกคนไดเรียนรู
หรือไม และอาจารยผูสอนอาจจะทําการทดสอบแตละกลุมไดโดยใชวิธีสุมตัวแทนจากแตละกลุม 
 4. ผูเรียนตองสามารถท่ีจะทํางานรวมกันไดทุกคน  และสามารถทํางานรวมเปนกลุมยอยได
(Interpersonal and Small Group Skills)โดยอาจารยผูสอนตองฝกใหผูเรียนไดบรรลุเปาหมายในส่ิง
ตางๆดังนี้ 
 4.1 ตองทําความรูจักและไววางใจกัน 
 4.2 พูดส่ือความหมายไดอยางชัดเจน 
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 4.3 ยอมรับและใหการสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
 4.4 ชวยแกปญหาของความขัดแยง 
 จากทักษะการทํางานกลุมนี้เอง จะทําใหผูเรียนชวยเหลือเอ้ืออาทรในการถายทอดความรูซ่ึง
กันและกัน  มีการรวมมือในกลุมทุกคน  จึงเกิดการเรียนรูท่ีจะมีสวนรวมในการทํางานใหกลุม 
 5. กระบวนการกลุม(Group Process) ตองการใหทุกคนในกลุมรูจักชวยเหลือในการทํางาน
ออกความคิดเห็น เม่ืองานเสร็จแลว  สมาชิกในกลุมสามารถวิเคราะหวากลุมสามารถทํางานได
เพียงใด  สามารถตัดสินใจวาครั้งตอไปงานจะตองมีการเปล่ียนแปลง  หรือตองปฏิบัติเชนเดิมตอไป 
 กลุมจะมีความเปนอิสระ โดยสมาชิกในกลุมสามารถจัดกระบวนการกลุมและสามารถ
แกปญหาไดดวยตัวเองของพวกเขาเอง  ท้ังนี้ขอมูลยอนกลับจากอาจารยผูสอนหรือจากเพ่ือนผูเรียน
ท่ีเปนผูสังเกตจะชวยใหกลุมดําเนินการไดดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 3. ทฤษฎีและปรัชญาที่เกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือ  
     3.1 ทฤษฎีสนามของเคิรท เลวิน(Kurt Lewin) 
 ทักศินา แขมมณี(2522,หนา 10-12) ไดสรุปแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับทฤษฎีสนาม(Field 
Theory)ของเคิรท เลวิน ไวดังนี ้
  3.1.1 พฤติกรรมจะเปนผลมาจากพลังความสัมพันธของสมาชิกในกลุม 
  3.1.2 โครงสรางของกลุมจะเกิดจากการรวมกลุมของบุคคลท่ีมีลักษณะแตกตางกัน
รวมกลุมแตละครั้งจะตองมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุมโดยปฏิสัมพันธในรูปการกระทํา
(Action)  ความรูสึก(Feeling)  และความคิด(Thinking) 
    3.2 ทฤษฎีแรงจูงใจ(Motivation Theory) 
 อารี พันธมณี(2534, หนา 198-200) ไดกลาวถึงหลักในการสรางแรงจูงใจในการเรียนไว
ดังนี้ 
  3.2.1 ในการคนควาหาความรูดวยตนเอง อาจารยผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียนได
ศึกษาคนควาดวยตนเอง  ดวยการเสนอแนะหรือกําหนดหัวขอท่ีจะทําใหผูเรียนสนใจใฝรู  เพ่ือให
เด็กคนควาเพ่ิมเติมดวยตนเอง  หัวขอเหลานี้อาจเปนเรื่องราวท่ีนาสนใจ  จนกวาจะสามารถคนควา
หาความรูมาสนองตอบความสนใจนั้นได  อยางไรก็ตามการกําหนดหัวขอตองพึงระวังตองไมยาก
เกินความสามารถหรือตองใชเวลานานเกินไป  เพราะจะทําใหผูเรียนเบ่ือหนายและหมดความสนใจ  
และทําใหเกิดผลเสียตอการเรียนรูของผูเรียนคนนั้นได 
  3.2.2 วิธีการท่ีแปลกใหม  ควรนําวิธีการท่ีแปลกๆใหมๆเพ่ือเราความสนใจโดยใช
วิธีการใหม  ซ่ึงนักเรียนไมคาดคิดหรือมีประสบการณมากอน เชน การใหผูเรียนรวมกันวางเคาโครง
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ประเมินผลการเรียนการสอน  ใหผูเรียนชวยกันคิดจากกิจกรรมตางๆ ซ่ึงแปลกไปกวาท่ีเคยทํา     
เปนตน  วิธีการท่ีแปลกและใหมจะชวยใหผูเรียนเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจในการเรียนมากขึ้น 

3.3 การเรียนแบบตอบทเรียนJigsaw  
 การเรียนแบบนี้เรียกวา การเรียนแบบตอบทเรียนหรือการศึกษาเฉพาะสวน ออกแบบโดย 
Aronson และคณะ  การเรียนวิธีนี้เปนกิจกรรมการเรียนท่ีแบงผูเรียนเปนกลุมๆละ 5-6 คน ท่ีคละ
ความสามารถและเพศ  ผูเรียนทุกกลุมจะไดรับมอบหมายใหทํากิจกรรมเชนเดียวกัน  มีการแบง
เนื้อหาของเรื่องท่ีจะเรียนออกเปนสวนๆแลวมอบหมายใหผูเรียนแตละคนในกลุมยอยรับผิดชอบกัน
ไปคนละสวน  ผูเรียนแตละคนตองทําการศึกษาเนื้อหานั้นๆใหเขาใจอยางถองแทจนถึงระดับ
กลายเปน “ผูเช่ียวชาญ” (expert group) จากนั้นแตละคนจะกลับเขากลุมเดิมของตนเพ่ืออธิบายให
สมาชิกในกลุมฟง  เพ่ือใหท้ังกลุมไดรับเนื้อหาครบทุกสวนและทําการวัดผลดวยการทดสอบความ
เขาใจในเนื้อหาท่ีเปนภาพรวมท้ังหมด  ตอมา Slavin ไดนําการเรียนแบบนี้มาดัดแปลงใหม เรียกวา  
Jigsaw II โดยสมาชิกในกลุมตองศึกษาเนื้อหาท้ังหมดท่ีอาจารยผูสอนไดมอบหมายแลวจึงแบงให
แตละคนศึกษาเฉพาะสวน  และท่ีสําคัญมีการทดสอบเปนรายบุคคลหลังจากจบบทเรียนแลว  และ
นําคะแนนของสมาชิกแตละคนมารวมกันใหมเพ่ือทํางานช้ินตอไป  การเรียนแบบนี้มักใชกับวิชา
สังคมศึกษา หรือวิชาอ่ืนๆท่ียึดเนื้อหาของวิชาท่ีสําคัญ 
 ทิศนา (2547) ไดอธิบายถึงรูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรูแบบรวมกันไวดังนี ้
              ก. ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ 
 รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรูแบบรวมมือ  พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการเรียนรู
แบบรวมมือของ Johnson &Johnson(1974) ซ่ึงไดช้ีใหเห็นวา ผูเรียนควรรวมมือกันในการเรียนรู
มากกวาการแขงขันกัน  เพราะสภาพการณของการชนะ – ชนะอันเปนสภาพการณท่ีดีกวาท้ัง
ทางดานจิตใจและสติปญญา  หลักการเรียนรูแบบรวมมือ 5 ประการประกอบดวย (1) การเรียนรูตอง
อาศัยหลักการพ่ึงพากัน(positive interdependence) (2) การเรียนรูท่ีดีตองอาศัยการหันหนาเขาหากัน
มีปฏิสัมพันธกัน(face to face interaction) เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอมูลและการเรียนรูตางๆ 
(3) การเรียนรูรวมกันตองอาศัยทักษะทางสังคม(social skills) โดยเฉพาะทักษะในการทํางานรวมกัน 
และ (4) การเรียนรูรวมกันควรมีการวิเคราะหกระบวนการกลุม(group processing) ท่ีใชในการ
ทํางานและ (5) การเรียนรูรวมกันจะตองมีผลงานหรือผลสัมฤทธ์ิท้ังรายบุคคลและรายกลุมท่ี
สามารถตรวจสอบและวัดประเมินได(individual accountability) หากผูเรียนมีโอกาสไดเรียนรูแบบ
รวมมือกัน  นอกจากจะใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทางดานเนื้อหาสาระตางๆไดกวางขวางขึ้นและลึกซ้ึง
แลว  ยังสามารถชวยพัฒนาผูเรียนทางดานสังคมและอารมณมากขึ้นดวย  รวมท้ังมีโอกาสไดฝกฝน
พัฒนาทักษะกระบวนการตางๆท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตอีกมาก 
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 ข. วัตถุประสงคของรูปแบบ 
   รูปแบบนี้มุงชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาสาระตางๆดวยตนเองและดวยความรวมมือและ
ความชวยเหลือจากเพ่ือนๆรวมท้ังไดพัฒนาทักษะทางดานสังคมตางๆเชน ทักษะการส่ือสาร ทักษะ
การทํางานรวมกับผูอ่ืน ทักษะการสรางความสัมพันธ รวมท้ังทักษะการแสวงหาความรู  ทักษะการ
คิด การแกปญหาและอ่ืนๆ 
 ค. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ 
   รูปแบบการเรียนการสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูแบบรวมมือ  มีหลายรูปแบบซ่ึงแตละ
รูปแบบจะมีวิธีการดําเนินการหลักๆซ่ึงไดแก การจัดกลุม  การศึกษาเนื้อหาสาระ การทดสอบ การ
คิดคะแนน  และระบบการใหรางวัลแตกตางกันออกไป  เพ่ือสนองวัตถุประสงคเฉพาะแตไมวาจะ
เปนรูปแบบใด  ตางก็ใชหลักการเดียวกัน คือ หลักการเรียนรูแบบรวมมือ 5 ประการ  และมี
วัตถุประสงคมุงตรงไปในทิศทางเดียวกัน คือ เพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเรื่องท่ีศึกษาอยาง
มากท่ีสุดโดยอาศัยการรวมมือกัน ชวยเหลือกัน และแลกเปล่ียนความรูกันระหวางกลุมผูเรียน
ดวยกัน  ความแตกตางของรูปแบบจะอยูท่ีเทคนิคในการศึกษาเนื้อหาสาระ และวิธีการเสริมแรงและ
การใหรางวัลเปนประการสําคัญ ทิศนา(2547) ไดอธิบายถึงกระบวนการเรียนการสอนแบบรวมมือ 
8 รูปแบบดังนี้ 
 1. กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบจิ๊กซอร(Jigsaw) 
  1.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ(เกง-กลาง-ออน) กลุมละ 4 คน และเรียก
กลุมนี้วาบานของเรา(home group)  
  1.2 สมาชิกในกลุมบานของเรา ไดรับมอบหมายใหศึกษาเนือ้หาสาระคนละ 1 สวน
(เปรียบเสมือนไดช้ินสวนของภาพตัดตอคนละ 1 ช้ิน) และหาคําตอบในประเด็นปญหาท่ีผูสอน
มอบหมายให 
  1.3 สมาชิกในกลุมบานของเรา  แยกยายไปรวมกับสมาชิกกลุมอ่ืน  ซ่ึงไดรับเนื้อหา
เดียวกัน  ตั้งเปนกลุมผูเช่ียวชาญ(expert group)ขึ้นมา และรวมกันทําความเขาใจในเนื้อหาสาระนั้น
อยางละเอียดและรวมกันอภิปรายหาคําตอบประเด็นปญหาท่ีผูสอนมอบหมายให 
  1.4 สมาชิกกลุมผูเช่ียวชาญกลับไปสูกลุมบานของเรา แตละคนชวยสอนเพ่ือนใน
กลุมใหเขาใจในสาระท่ีตนไดศึกษารวมกับผูเช่ียวชาญ เชนนี้ สมาชิกทุกคนก็จะไดเรียนรูภาพรวม
ของสาระท้ังหมด 
  1.5 ผูเรียนทุกคนทําแบบสอบถามแตละคนจะไดคะแนนเปนรายบุคคลและนํา
คะแนนของทุกคนในกลุมบานของเรามารวมกัน(หรือหาคาเฉล่ีย) เปนคะแนนกลุม กลุมท่ีได
คะแนนสูงสุดไดรับรางวัล 
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 2. กระบวนการสอนของรูปแบบ เอส.ที.ดี(STAD)  
 คําวา “STAD” เปนตัวยอของ “ Student Teams – Achievement Division”กระบวนการ
ดําเนินการดังนี ้
  จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ(เกง-กลาง-ออน)กลุมละ 4 คน และเรียกกลุมนี้
บานของเรา(home group) 

3. Jigsaw II    
 วิธีเรียนแบบรวมมือ ตามรูปแบบ  Jigsaw II พัฒนามาจาก Jigsaw  Technique วิธีนี้นักเรียน
จะทํางานในทีมท่ีมีสมาชิกอยู 6 คน ซ่ึงแตละคนมีความแตกตางกันแบบเดียวกับวิธีSTAD และ TGT 
ผูเรียนจะไดรับงานใหไปอานหนังสือบางบท  หนังสือเลมเล็กหรือเนื้อหาวิชาอ่ืนตามปกติมักจะเปน
วิชาสังคมศึกษา  ชีวประวัติ ใบโฆษณาสินคา  สมาชิกแตละคนในทีมจะถูกเลือกในทีมซ่ึงอาจจะ
กลายเปนผูเช่ียวชาญทางดานประวัติศาสตร  คนอ่ืนอาจเปนนักเศรษฐศาสตร นักภูมิศาสตร นัก
วัฒนธรรม ฯลฯ หลังการอานหนังสือวิชาเหลานั้น  ใหสมาชิกในทีมของตนฟงจนเขาใจ  ในท่ีสุดก็
จะมีการทดสอบหรือการวัดผลแบบอ่ืนๆในหัวขอเหลานั้นท้ังหมด  คะแนนท่ีไดและการยอมรับทีม
จึงขึ้นอยูกับการปรับปรุงทีมแบบเดียวกับวิธีSTAD  
 3.1 ขั้นตอนการสอนแบบ Jigsaw II มีดังนี้ 
  3.1.1 ขั้นเตรียมการ อาจารยผูสอนแบงกลุมผูเรียนคละความสามารถทางการเรียน
ออกเปนกลุมๆละ 6 คน    อาจารยผูสอนแนะนําเกี่ยวกับระเบียบของกลุม  ช้ีแจงบทบาทหนาท่ีของ
สมาชิก และทักษะพ้ืนฐานในการทํากิจกรรมกลุม 
  3.1.2 ขั้นสอน อาจารยผูสอนทบทวนความรูเดิมดวยการสนทนา/ตั้งคําถาม/ใชส่ือ
อาจารยผูสอนเสนอเนื้อหาท่ีจะเรียน แจงจุดประสงคของการเรียน และบอกพฤติกรรมท่ีคาดหวังจาก
การทํากิจกรรมกลุม 
  3.1.3 ขั้นกิจกรรมกลุม 
  -อาจารยผูสอนแบงเนื้อหาออกเปนขอยอยๆใหเทากับจํานวนสมาชิกกลุม 
  - จัดกลุมผู เรียนคละโดยใหความสามารถคละกัน เรียกวา “กลุมบาน”(Home 
Group) ใหสมาชิกในกลุมทุกคนเลือกหัวขอยอยท่ีจะศึกษา 
  - ผูเรียนท่ีเลือกหัวขอยอยเดียวกันจากแตละกลุมมานั่งดวยกันเพ่ือทํางานและศึกษา
รวมกันเรียกวา “กลุมผูเช่ียวชาญ”(Expert groups) 
  - สมาชิกแตละคนออกจากกลุมผูเช่ียวชาญกับกลุมบานเพ่ือผลัดกันอธิบาย เพ่ือ
ถายทอดความรูท่ีตนไปศึกษามาใหเพ่ือนฟงจนครบหัวขอ 
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  - ทุกกลุมใชวิธีเพ่ือนชวยเหลือกันพ่ึงพากันทบทวนความรูใหกับสมาชิกทุกคนใน
กลุมจนม่ันใจวาทุกคนเขาใจในเนื้อหา 
  3.1.4 ขั้นตรวจสอบและทดสอบ  อาจารยผูสอนสุมตรวจสอบความรูผูเรียนเปน
รายบุคคล อาจารยผูสอนทดสอบเนื้อหาเปนรายบุคคล  นําคะแนนทุกคนในกลุมมารวมกันเปน
คะแนนของกลุม  และแจงผลคะแนนใหนักเรียนทราบ กลุมท่ีคะแนนเฉล่ียสูงสุดติดประกาศหนา
หองเรียน 
  3.1.5 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม  ผูเรียนและอาจารยผูสอน
ชวยกันสรุปบทเรียน ถามีส่ิงท่ีนักเรียนยังไมเขาใจอาจารยผูสอนอธิบายเพ่ิมเติม  อาจารยผูสอน
ประเมินทํากิจกรรมกลุมของผูเรียน  อาจารยผูสอนชมเชยกลุมท่ีทํากิจกรรมกลุมไดดี  และให
ขอเสนอแนะกับกลุมท่ีตองการปรับปรุง  สวนผูเรียนประเมินผลการทํางานกลุม โดยบันทึกลงใน
แบบประเมินผลการทํางานกลุมแบบรวมมือเพ่ือนําผลมาปรับปรุงการทํางานกลุม 
 3.2 บทบาทอาจารยผูสอนในการเรียนแบบรวมมือเทคนิค Jigsaw II 
  - ตัดสินใจในการแบงกลุมใหผูเรียน 
  - จัดเตรียมขอมูลในความรู ใบงานและส่ือการสอน 
  - อธิบายวิธีการ/เกณฑในการประสบความสําเร็จในการทํางานกลุม 
  - ระบุพฤติกรรมท่ีคาดหวังในการทํางานกลุม 
  - ดูแลชวยเหลือ ขยายความใหชัดเจน และปรับพฤติกรรมของผูเรียน 
  - เปนผูกระตุน ผูเสริมแรง 
  - เปนการตรวจสอบความรูและสรุปความรู 
  - ประเมินผลการเรียนของผูเรียน 
 3.3 บทบาทนักเรียนในการเรียนแบบรวมมือเทคนิค Jigsaw II 
  - เรียนรูงานท่ีมอบหมาย 
  - อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดกับเพ่ือน 
  - ฟงคําอธิบายของผูอ่ืน 
  - อธิบายเนื้อหาใหเพ่ือนฟง 
  - รับฟงความคิดเห็นของเพ่ือน 
  - ยอมรับความสามารถของเพ่ือน 
  - ใหกําลังใจและชวยเหลือกัน 
  - ประเมินตนเองและประเมินการทํางานกลุมของเพ่ือน 
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3.4 Team Assisted Individualization(TAI) 
 วิธีเรียนแบบรวมมือ ตามรูปแบบ TAIเปนวิธีท่ีนําแนวคิดมาจากวิธีSTADและ TGTมาใช
โดยนําผูเรียนมา 4 คน ท่ีมีความสามารถในการเรียนรูและการไดรับประกาศชมเชยในผลงานท่ี
แตกตางกันมาอยูรวมทีมเดียวกัน  อยางไรก็ดี วิธีSTADและ TGTใชขั้นตอนอยางเดียวกันในการ
เรียนการสอนในช้ันเรียน แตวิธี TAI นี้ใชวิธีแบบรวมมือเขากับการสอนเปนรายบุคคลอีกประการ
หนึ่ง วิธีSTADและ TGT ใชสอนไดในเกือบทุกวิชาและทุกช้ันเกรด แตวิธี TAI ใชสอนไดเฉพาะ
วิชาคณิตศาสตร ในขั้นเกรด 3-6 เทานั้น (หรืออาจจะใชสอนผูเรียนท่ีโตกวานี้  แตยังไมพรอมท่ีจะ
เรียนวิชาพีชคณิตได) 
 สําหรับวิธี  TAIนี้ นักเรียนจะไดรับการปรับทีมใหมตามผลการทดลองเพ่ือใหเรียนไดตาม
อัตราความสามารถของตนเอง  โดยท่ัวไปสมาชิกทีมหนึ่งๆจะทํางานในหนวยเนื้อหาท่ีแตกตางกัน
ไป สมาชิกจะตรวจสอบงานของสมาชิกคนอ่ืนๆ ในทีมโดยใชแผนกระดาษคําตอบเพ่ือชวยเหลือ
แนะนําปญหาตางๆ ใหแกกันและกัน ในการทดสอบหนวยสุดทายนักเรียนจะไมไดรับความ
ชวยเหลือจากสมาชิกในทีม และจะไดรับคะแนนการสอบโดยการพิจารณาจากกลุมผูแทน ผูเรียนท่ี
จัดตั้งขึ้นในแตละสัปดาหจะเปนผูรวบรวมหนวยการเรียนท่ีทําโดยสมาชิกของทีม ท้ังหมด แลวจะ
ทําประกาศชมเชย หรือใหรางวัลอ่ืนๆแกทีมท่ีไดคะแนนสูงเกินเกณฑท่ีตั้งไว  ซ่ึงท้ังหมดนี้จะขึ้นอยู
กับจํานวนการทดสอบท่ีผานมา เชน คะแนนพิเศษสําหรับงานท่ีสมบูรณและการบานท่ีทําเสร็จ
เรียบรอยเปนตน 
 เนื่องจากผูเรียนจะตองรับผิดชอบในการตรวจผลงานซ่ึงกันและกัน และตองชวยกันให
บทเรียนดําเนินไปอยางไดผล  อาจารยผูสอนจึงสามารถใชเวลาสวนใหญไปสอนกับผูเรียนกลุม
เล็กๆ ซ่ึงเลือกมาจากทีมตางๆ ซ่ึงกําลังทํางานเรื่อง ทศนิยมมาสักกลุมหนึ่งใหมาเสนอบทเรียนเรื่อง
ทศนิยมใหอาจารยผูสอนดู จากนั้นครูก็ใหผูเรียนกลับไปยังทีมเดิมของเขาเพ่ือท่ีจะไดทํางานเกี่ยวกับ
ปญหาทศนิยม หลังจากนั้นอาจารยผูสอนอาจเรียกกลุมเศษสวนตอไปอีกเปนตน 
 วิธี TAI  นี้แรงจูงใจเกิดขึ้นและเปล่ียนแปลงไปไดมากมาย อันเปนผลมาจากวิธี STAD และ
TGT ผูเรียนจึงมีความกระตือรือรน และชวยเหลือกันเปนอยางดี  เพ่ือท่ีจะใหทีมของตนชนะ หรือ
ประสบความสําเร็จ  ความรับผิดชอบสวนบุคคลเปนส่ิงท่ีเกิดขึ้นมีขึ้นไดแนนอน  เพราะมีคะแนนท่ี
ไดรับมาจากการสอบครั้งสุดทาย  โดยในการสอบครั้งสุดทายนี้ ผูเรียนก็ไมไดรับการชวยเหลือใดๆ
จากทีมเลย นอกจากนี้ผูเรียนยังไดมีโอกาสประสบความสําเร็จท่ีเทาเทียมกันอีกดวย  เพราะทุกๆคน
ไดรับการปรับปรุงใหอยูในทีมตามระดับความรูความสามารถเดิมของตน  มันอาจจะเปนเรื่องท่ีงาย
(หรือยากก็ได) สําหรับผูท่ีมีผลสัมฤทธ์ิต่ําท่ีจะเรียนเรื่องหนวยการลบถึง 3 หนวย ใหจบสมบูรณ
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ภายใน 1 สัปดาห อยางเดียวกับท่ีสมาชิกผูท่ีมีผลสัมฤทธ์ิสูงตองเรียนหนวยเรื่องการหารจํานวน 3 
หนวยใหจบในเวลาท่ีเทากัน 
 อยางไรก็ตาม การจัดกระทําเปนเรื่องรายบุคคลนั้นเอง เปนสวนสําคัญของวิธี TAI ท่ีทําให
ตัวเองเกิดความแตกตางไปจากวิธี STAD และTGT ไดเปนอยางมากในวิชาคณิตศาสตรนั้น แนวคิด
สวนใหญก็ไดสรางขึ้นมาจากวิธี TAI นี่เอง  ถาแนวคิดกอนๆไมไดเกิดขึ้นแลว แนวคิดตอๆ มาคงจะ
ยากและเปนไปไมไดท่ีจะเกิดการเรียนรูท่ีดี  ผูเรียนท่ีเรียนเรื่องการลบและการคูณไมรูเรื่อง  ก็จะไม
สามารถเรียนรูเรื่องการหารยาวไดเชนเดียวกัน  ผูเรียนท่ีไมเขาใจแนวคิดเรื่องเศษสวนก็คงจะไม
เขาใจเรื่องทศนิยม และจะเปนแบบนี้เรื่อยๆไปในวิธี TAI นี้  ผูเรียนจะไดทํางานตามความสามารถ
ของตนเอง  ถาหากเขาขาดทักษะพ้ืนฐานท่ีตองมีมากอน เขาก็จะตองสรางหลักฐานท่ีแข็งแกรง
กอนท่ีจะเรียนตอไป  ทํานองเดียวกัน  นักเรียนท่ีสามารถเรียนรูกาวหนาไดเร็วก็ไมจําเปนตองรอ
เพ่ือนๆในช้ันเรียน 
 3.5 Cooperative Integrated Reading and Composition(CIRC) 
 วิธีเรียนแบบรวมมือตามรูปแบบ CIRCเปนโปรแกรมแบบผสมสําหรับใชสอนอานเขียน ใน
ระดับช้ันประถมตน ประถมปลาย และมัธยมศึกษาตอนตน ใชวิธี CIRC ครูมักจะใชนวนิยายหรือ
หนังสืออานเบ้ืองตน  โดยอาจารยผูสอนมักใชหรือไมใช  การอานแบบเปนกลุมแบบสมัยกอน 
อาจารยผูสอนจัดผูเรียนเปนทีมๆ แตละทีมมีผูเรียน 2 คน ซ่ึงคัดมาจากระดับการอานท่ีตางกัน 2 
ระดับหรือมากกวานั้น ผูเรียนจะทํางานเปนคูภายในทีมของตนเอง  ตามชุดของกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้น 
เชน การอานใหฟง  การสรุปเรื่องท่ีบรรยายใหฟง  การเขียนวิจารณเรื่องท่ีไดยินไดฟงมา และการฝก
สะกดคํา การถอดรหัส และประมวลคําตางๆ นอกจากนี้ ผูเรียนยังไมไดทํางานในทีมของตนเอง เพ่ือ
จะไดศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดหลัก และทักษะแบบผสมตางๆอีกดวย ในชวงเวลาท่ีเรียนทางดานภาษา 
ผูเรียนจะไดเขาหองปฏิบัติการฝกเขียน การเขียนโครงราง  การอาน  ตรวจทานและแกไขงานของกัน
และกัน  และเตรียมจัดการพิมพหนังสือของทีมของหองเรียนนั้นๆอีกดวย 
 ในกิจกรรมตางๆของวิธี CIRC สวนมากผูเรียนจะทําตามลําดับขั้นตอนการสอนของอาจารย
ผูสอน รวมท้ังการฝกปฏิบัติของทีม  การประเมินผลงานลวงหนาของทีม และการทดสอบยอย  โดย
ผูเรียนจะยังไมตองไดรับการทดสอบจนกวาสมาชิกภายในทีม  ไดพิจารณาวาเขาเปนผูท่ีมีความ
พรอมท่ีจะสอบ  รางวัลหรือประกาศชมเชยท่ีทีมจะพึงไดรับนั้น  ขึ้นอยูกับผลงานอีกประการหนึ่ง 
เนื่องจากผูเรียนไดทํางานในเนื้อหาวิชาท่ีเหมาะสมกับระดับความสามารถในการอานของเขา  เขาจึง
มีโอกาสพบความสําเร็จไดเทาเทียมกัน  การมีสวนชวยของผูเรียนท่ีมีตอทีมของเขานั้น ยอมขึ้นอยู
กับคะแนนการทดสอบยอยของเขา  และการเขียนเรียงความอิสระ  ซ่ึงส่ิงเหลานี้เอง  แสดงถึงความ
รับผิดชอบสวนบุคคลท่ีเกิดขึ้นแกสมาชิกของทีม 
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 จากการประมวลการศึกษาเทคนิคการเรียนแบบรวมมือดังกลาวพอสรุปไดวา  การเรียน
แบบรวมมือมีหลายรูปแบบ  การท่ีจะนํารูปแบบไปใชไดนั้นขึ้นอยูกับความเหมาะสมของแตละวิชา  
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค Jigsaw II  ตามแนวของสลาวิน
(Slavin)  เนื่องจากรูปแบบการสอนนี้เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับเนื้อหาวิชาท่ีสามารถแบงหัวขอหรือ
เรื่องใหกับผูเรียนไดศึกษา  เพ่ือเปนการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ซ่ึงเหมาะสมกับเนื้อหาให
ผูเรียนไดศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีหัวขอยอยจํานวนมากเหมาะสมกับท่ีจะแบงเนื้อหาใหผูเรียนไดศึกษาความรู 
ขอเท็จจริง  ดังนั้นผูวิจัยจึงใชการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค Jigsaw II  ในการวิจัยครั้งนี้ 

4. ขั้นตอนการเรียนแบบรวมมือ 
 วัฒนาพร  ระงับทุกข(2542) ไดใหขั้นตอนการเรียนแบบรวมมือ  ดังนี ้
 ขั้นตอนการเรียนแบบรวมมือนั้น ไมวาจะใชเทคนิคใดก็ตาม  จะมีลําดับขั้นตอนในการเรียน
ท่ีคลายกันคือ  ขั้นเตรียม  ขั้นสอน ขั้นทํางานกลุม  ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบขั้นสรุป
บทเรียนและประเมินผลการทํางานของกลุม  รายละเอียดของแตละขั้นตอนมีดังนี้ 
 4.1 ขั้นเตรียม  กิจกรรมในขั้นเตรียมประกอบดวยอาจารยผูสอนแนะนําทักษะการเรียนรู
รวมกันและจัดกลุมผูเรียนเปนกลุมยอยๆประมาณ 2-6 คน  อาจารยผูสอนควรแนะนําระเบียบของ
กลุม  บทบาทและหนาท่ีของสมาชิกในกลุม  แจงวัตถุประสงคของบทเรียนและการทํากิจกรรม
รวมกัน  และการฝกฝนทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการทํากิจกรรมกลุม 
 4.2 ขั้นสอน  อาจารยผูสอนนําเขาสูบทเรียนแนะนําเนื้อหาและแหลงขอมูล  มอบหมายงาน
ใหผูเรียนแตละกลุม  และอธิบายขั้นตอนการทํางาน 
 4.3 ขั้นทํากิจกรรมกลุม  ผูเรียนรูรวมกันในกลุมยอย  โดยท่ีแตละคนมีบทบาทและหนาท่ี
ตามท่ีไดรับมอบหมาย  เปนขั้นตอนท่ีสมาชิกในกลุมจะไดรวมกันรับผิดชอบตอผลงานของกลุม  ใน
ขั้นนี้อาจารยผูสอนจะกําหนดใหผูเรียนใชเทคนิคตางๆกันในการทํากิจกรรมแตละครั้ง  เทคนิคท่ีใช
ในแตละครั้งจะตองเหมาะสมกับวัตถุประสงคในการเรียนแตละเรื่อง  ในการเรียนครั้งหนึ่งๆอาจ
ตองใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือหลายๆเทคนิคประกอบกัน  เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในการเรียน 
 4.4 ขั้นตรวจผลงานและทดสอบ  ในขั้นนี้อาจารยผูสอนตรวจสอบผลงานผูเรียนไดปฏิบัติ
หนาท่ีครบถวนแลวหรือยัง  ผลการปฏิบัติเปนอยางไร  เนนการตรวจสอบผลงานกลุมและรายบุคคล  
ในบางกรณีนักเรียนอาจตองซอมเสริมในส่ิงท่ีบกพรองตอจากนั้นเปนการทดสอบ 
 4.5 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม  อาจารยผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุป
บทเรียน  ถามีส่ิงท่ีผูเรียนยังไมเขาใจ  อาจารยผูสอนควรอธิบายเพ่ิมเติม  อาจารยผูสอนและผูเรียน
ชวยกันประเมินผลการทํางานกลุม  และพิจารณาวาอะไรคือจุดเดนของงาน  อะไรคือส่ิงท่ีควร
ปรับปรุง 
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 เทาท่ีกลาวมาแลวนั้น  เปนขั้นตอนของการเรียนแบบรวมมือ  โดยท่ัวไปเพ่ือใหการเรียนการ
สอนเปนไปตามขั้นตอนดังกลาว  และบังเกิดผลดีตอผูเรียน  อาจารยผูสอนจะตองวางแผนการเรียน
ใหแกผูเรียนอยางเปนระบบทุกขั้นตอน  ในสวนของการประเมินผลอาจกระทําไดหลายวิธี  เพ่ือเปน
การยั่วยุและการใหกําลังใจผูเรียน 
        5. ความแตกตางระหวางการเรียนการสอนแบบรวมมือกับกลุมการเรียนท่ัวไป 
 พรรณรัศม์ิ  เงาธรรมสาร(2533)  ไดกลาวถึงความแตกตางระหวางการเรียนแบบรวมมือกับ
การเรียนเปนกลุมแบบเดิมไวดังนี้ 
  5.1 การเรียนแบบรวมมือนั้น  สมาชิกในกลุมตองมีความรับผิดชอบในการเรียน
รวมกัน  รับผิดชอบการทํางานของตนเองเทาๆกับงานของสมาชิกกลุม  สวนการเรียนเปนกลุม
แบบเดิมนั้น  สมาชิกในกลุมไมมีความรับผิดชอบรวมกัน 
  5.2 สมาชิกในกลุมแตละคนรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย  มีการให
คําแนะนําชมเชย  เสนอแนะการทํางานกลุมสมาชิก  ในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้นสมาชิกใน
กลุมแตละคนไมไดรับผิดชอบของการทํางานของตัวเองเสมอไป  บางครั้งก็ใสช่ือตัวเองโดยไมได
ทํางาน 
  5.3 ในการเรียนแบบรวมมือนั้น สมาชิกในกลุมจะมีความสามารถท่ีแตกตางกัน  
สวนในการเรียนแบบกลุมเดิมนั้น  สมาชิกในกลุมจะมีความสามารถใกลเคียงกัน 
  5.4 การเรียนแบบรวมมือมีการแลกเปล่ียนบทบาทของผูนําภายในกลุม ในขณะท่ี
การเรียนแบบกลุมเดิม  ผูนําหรือหัวหนาจะไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกภายในกลุม 
  5.5 สมาชิกกลุมในการเรียนแบบรวมมือ  ชวยเหลือสนับสนุน  ใหกําลังใจในการ
ทํางานกลุม  ชวยกันรับผิดชอบในการทํางานและการเรียนของสมาชิกในกลุมและแนใจวาสมาชิก
ทุกคนทํางานกลุม  สวนในการเรียนแบบกลุมเดิมนั้นสมาชิกรับผิดชอบในงานของตนเองเทานั้น  
แตละคนอาจแบงงานกันไปทํา  แลวเอาผลงานมารวมกัน 
  5.6 จุดมุงหมายของการเรียนแบบรวมมือ คือ การใหสมาชิกทุกคนใชความสามารถ
อยางเต็มท่ีในการทํางานกลุม  โดยยังคงรักษาสัมพันธภาพท่ีดีตอสมาชิกกลุม  สวนในการเรียนแบบ
กลุมเดิมนั้น จุดมุงหมายอยูท่ีการทํางานใหเสร็จเทานั้น 
  5.7 ผูเรียนจะไดรับการสอนทักษะทางสังคมท่ีจําตองใชในขณะทํางานกลุม  แต
ทักษะเหลานี้จะถูกละเลยในการเรียนเปนกลุมแบบเดิม 
  5.8 อาจารยผูสอนในโรงเรียนแบบรวมมือจะเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือ  สังเกต
การทํางานของสมาชิกในกลุม  ในขณะท่ีอาจารยผูสอนในการเรียนแบบกลุมเดิมนั้น  ไมสนใจ
ผูเรียนในการทํางานกลุม 
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  5.9 ในการเรียนแบบรวมมือ อาจารยผูสอนเปนผูกําหนดวิธีการในการทํางานกลุม  
เพ่ือใหกลุมดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพ สวนในการเรียนแบบกลุมเดิมนั้น อาจารยผูสอนจะ
ไมสนในวิธีการดําเนินงานภายในกลุม  ใหสมาชิกในกลุมจัดการกันเอง 
 
จากท่ีกลาวมาสามารถสรุปไดดังตาราง 
ตารางที่ 1 แสดงความแตกตางของการเรียนแบบรวมมือกับการเปนกลุมแบบเดิม 
 

การเรียนแบบรวมมือ 
(Cooperative Learning) 

การเรียนเปนกลุมแบบเดิม 
(Traditional Group Learning) 

1.มีความรับผิดชอบรวมกัน 1. ไมมีความรับผิดชอบรวมกัน 
2.สมาชิกแตละคนรับผิดชอบในงานของตนเอง
และของสมาชิกกลุม 

2. สมาชิกแตละคนอาจไมรับผิดชอบในงานของ 
    ตนเองและของสมาชิกกลุม 

3.สมาชิกมีความสามารถท่ีแตกตางกัน 3. สมาชิกมีความสามารถท่ีใกลเคียงกัน 
4. สมาชิกผลัดเปล่ียนกันเปนหัวหนา 4. สมาชิกเลือกหัวหนา 
5. สมาชิกแบงความรับผิดชอบซ่ึงกันและกัน 5. สมาชิกรับผิดชอบเฉพาะตัวเอง 
6. เนนท่ีวิธีการและผลงาน 6. เนนท่ีผลงาน 
7. มีการสอนทักษะทางสังคม 7. ทักษะทางสังคมถูกละเลย ไมไดมีการสอน 
8. อาจารยผูสอนสังเกตการณ แนะนําการทํางาน
กลุม 

8. อาจารยผูสอนละเลยไมสนใจการทํางานกลุม 
    ของนักเรียน 

9. มีวิธีการทํางานกลุม 9. ไมมีวิธีการทํางานกลุม 
 

6. สาเหตุท่ีทําการสอนแบบรวมมือใชไดผลดีกวาการสอนแบบเกา 
 จอหนสัน และจอหนสัน(Johnson & Johnson, 1989 อางถึงใน สุรศักดิ์  หลาบมาลาม 2531) 
กลาวถึงสาเหตุวิธีการสอนแบบรวมมือ  ใชไดผลดีกวาการสอนท่ีใชกันมา ไวดังนี ้

1. ผูท่ีเรียนเกงท่ีเขาใจคําสอนของอาจารยผูสอนไดดี  จะเปล่ียนคําสอนของอาจารยผูสอน
เปนภาษาพูดของผูเรียนเอง  อธิบายใหเพ่ือนฟง  ทําใหเพ่ือนเขาใจไดดียิ่งขึ้น 
 2. ผูเรียนท่ีทําหนาท่ีอธิบายบทเรียนใหเพ่ือนฟง  จะเขาใจบทเรียนไดดี  คือยิ่งสอนเพ่ือนก็ยิ่ง
เขาใจบทเรียนมากขึ้น 
 3. การสอนเพ่ือนเปนการสอนแบบตัวตอตัว  ทําใหผูเรียนไดรับความเอาใจใส และมีความ
สนใจเพ่ิมขึ้น 
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 4. ผูเรียนทุกคนตางก็พยายามชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพราะอาจารยผูสอนติดคะแนนเฉล่ีย
ของท้ังกลุมดวย 
 5. ผูเรียนทุกคนเขาใจดีวาคะแนนของตนมีสวนชวยเพ่ิมหรือลดคาเฉล่ียของกลุมดวย  ดังนั้น
ทุกคนตองพยายามอยางเต็มท่ี  จะคอยอาศัยเพ่ือนอยางเดียวไมได 
 6. ผูเรียนทุกคนมีโอกาสฝกทักษะทางสังคม  เปนการเรียนรูวิธีการทํางานเปนทีม จะเปน
ประโยชนมากเม่ือเด็กเติบโตเปนผูใหญ 
 7. ผูเรียนมีโอกาสเรียนรูกระบวนการทํางานกลุม ฝกกระบวนการกลุมจนเปนนิสัย 
 8. ผูเรียนเกงจะมีบทบาททางสังคมในช้ันเรียนมากยิ่งขึ้น รูหนาท่ีตอสังคมดวย 
 9. ผูเรียนมีความรูสึกรวมกันในความสุข ความสําเร็จ ความผิดพลาด  และการแกปญหา
รวมกัน  จึงสรางความรัก ความผูกพันภายในกลุมเปนอยางดี 
 จากขอความดังกลาวขางตนพอสรุปไดวา  วิธีสอนแบบรวมมือ  เปนวิธีสอนซ่ึงทุกคนตอง
รวมมือกันทํางาน  โดยคํานึงถึงผลท่ีเกิดกับกลุมมากกวาผลท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเอง  ดังนั้นสมาชิกทุก
คนจึงเกิดการเรียนรูเทาๆกันจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดถูกตอง  และเกิดประโยชนสูงสุดแก
ผูเรียน 
 7. บทบาทอาจารยผูสอนในการเรียนแบบรวมมือ  
 พรรณรัศม์ิ เงาธรรมสาร(2533) ไดอธิบายถึงบทบาทของอาจารยผูสอนในการเรียนการสอน
แบบรวมมือไวดังนี ้
 ในการเรียนแบบรวมมือบทบาทของอาจารยผูสอนจะเปล่ียนจากการเปนผูควบคุมช้ันเรียน
เปนผูแนะนําใหผูเรียนรูจักใชขอมูลท้ังหลายใหบรรลุจุดประสงคท่ีตองการ  อาจารยผูสอนเปนผูจัด
บรรยากาศใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนของนักเรียน  ผลงานวิจัยหลายช้ินช้ีใหเห็นวา ผูเรียนจะเรียน
และจําไดดีในบรรยากาศของหองเรียนท่ีเปนกันเอง  ท่ีทุกคนไมวาผูเรียนหรืออาจารยผูสอนก็
สามารถทําผิดได หองเรียนเชนนี้จะมีบรรยากาศท่ีอบอุนและปลอดภัยสําหรับแสดงความคิดเห็น
และความรูสึก  อาจารยผูสอนเปนบุคคลสําคัญในการสรางบรรยากาศเชนนี้ โดย 
 1. ใหงานท่ีทาทายความสามารถของผูเรียนท่ีมากกวางานท่ีเปนการแขงขัน 
 2. ใหผูเรียนมีโอกาสเลือกและตัดสินใจ 
 3. นับถือความคิดและความรูสึกของผูเรียน 
 4. ใหคุณคาในความคิดของผูเรียนไมวาจะเปนความคิดท่ีจํากัดเพียงใด 
 5. ใหกําลังใจผูเรียนในการแสดงออกซ่ึงความคิดของตนเองในหลายรูปแบบ เชน การ    
วาดภาพ  ระบายสี เขียนบรรยายฯลฯ 
 6. ยอมรับวาผูเรียนผิดพลาดได 
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 7. เผยแพรขอเขียนหรือผลงานของผูเรียนในรูปของหนังสือพิมพ จดหมายขาวของหองหรือ
ติดบอรด 
 8. กระตุนสงเสริมความคิดแกผูเรียนโดยใชขอมูลตางๆ เชน หนังสือ วารสาร ขาว หรือส่ือ
การสอน เชน รูปภาพ  ภาพยนตร 
 นอกจากนี้การตอบสนองของอาจารย ผูสอนตอผู เรียนก็ เปนส่ิงสําคัญ เคอร เบอร
(Kerber,1975 อางถึง มาณิตย คดีพิศาล, 2541) ไดเสนอพฤติกรรมท่ีแสดงการยอมรับของอาจารย
ผูสอน  ซึงอาจทําไดดังนี ้
 1. ไมประเมินและตัดสินใจ 
 2. ใหผูเรียนมีโอกาสเส่ียงและแกไขขอผิดพลาดของตนเอง 
 3. ประโยคท่ีเปนการสอนของอาจารยผูสอน เชน 
 -เอาละ  อาจารยผูสอนเขาใจ 
 -นี้อาจเปนเหตุผลหนึ่ง 
 -ชวยอธิบายท่ีเธอพูดหนอย 
 -เธอหมายความวา...ใชไหม 

อาจารยผูสอนมีสวนในการสรางบรรยากาศในหองเรียนมาก  ถาอาจารยผูสอนสามารถทํา
ไดเพียงพอสําหรับความรูท่ีผูเรียนไดรับ  ผูเรียนจะมีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน  มีระเบียบวินัยใน
ตนเอง  และมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดวย 

นอกจากนี้ สุวิมล  เขี้ยวแกว(2540) ไดกลาวถึงบทบาทของอาจารยผูสอนในการเรียนการ
สอนแบบรวมมือวา อาจารยผูสอนควรมีบทบาทดังนี้ 

1. ทําการตัดสินใจเกี่ยวกับ 
- ขนาดของกลุม 
- จัดกลุมท่ีมีลักษณะหลากหลายในช้ันเรียน 
-เตรียมอุปกรณและสถานท่ี 
-มอบบทบาทใหแตละคนและสับเปล่ียนบทบาทนั้นๆในการสอนแตละครั้ง 

2.อธิบายใหผูเรียนทราบถึงเกณฑในการประสบความสําเร็จของกลุม 
3. ระบุพฤติกรรมท่ีตองการ 
4. ดูแลและชวยปรับพฤติกรรมของผูเรียน 
5. ใหความชวยเหลือกลุมเทาท่ีจําเปน 
6. ประเมินผลการเรียนของผูเรียนท้ังในดานปริมาณและคุณภาพ 
7. รวมมือกับผูเรียนในการประเมินการทําหนาท่ีของสมาชิกในกลุมแตละคน 
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สรุปไดวาอาจารยผูสอนมีบทบาทในการสอนแบบรวมมือดังนี้ เปนผูหาขอมูลมาใหผูเรียน
เปนผูขยายความชัดเจน  เปนผูดูแลความถูกตอง  เปนผูสรุปเปนผูตรวจสอบ  เปนผูเสริมแรงและเปน
ผูสังเกตใหทุกคนทํางานของตนเอง 

8. ลักษณะช้ันเรียนของการเรียนแบบรวมมือ 
พรรณรัศม์ิ เงาธรรมสาร(2533) ไดกลาวถึงลักษณะช้ันเรียนของการเรียนแบบรวมมือดังนี ้

 ลักษณะช้ันเรียนของการเรียนแบบรวมมือตางจากช้ันเรียนแบบธรรมดา  ในช้ันเรียนแบบ
ธรรมดาผูเรียนนั่งเปนแถวตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนดให อาจารยผูสอนจะอธิบายบทเรียนโดยมี
ผูเรียนเปนผูตอบเม่ืออาจารยผูสอนถาม  การตอบอาจจะเปนท่ัวหองหรือตอบท่ีละคน หลังจากนั้น
อาจารยผูสอนใหผูเรียนทําแบบฝกหัดซ่ึงอาจจะทําในหองหรือไปทํามาเปนการบาน  ผูเรียนแตละ
คนตองทํางานของตนเอง   ถาไมเขาใจก็จะถามอาจารยผูสอนการพูดคุยในหองเรียน เปนส่ิงท่ีไมพึง
ปรารถนาผูเรียนจะพยายามทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหเสร็จเพ่ือไมตองเอาไปทําเปนการบาน     
งานท่ีตองใชความคิดเปนงานท่ีนาเบ่ือหนายเพราะตองใชเวลามาก  
 ในการเรียนแบบรวมมือนั้น ผูเรียนทํางานเปนกลุมหลังจากอาจารยผูสอนอธิบายบทเรียน
ใหมและแนะวิธีทํางานกลุมแลว  มีวิธีการสอนหลายวิธีท่ีสามารถนํามาใชกับการเรียนแบบนี้  เชน 
การใชวิธีแบบ Jigsawแบบ STAD และอ่ืนๆ ผูเรียนนั่งหันหนาเขาหากันภายในกลุม  ชวยกัน
แกปญหา  หาคําตอบท่ีถูก  อภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือใหไดคําตอบท่ีดีท่ีสุด  หลังจาก
นั้นผูเรียนทุกคนในกลุมเซ็นช่ือลงในกระดาษคําตอบหรือผลงานท่ีสง  อาจารยผูสอนประเมินผลงาน
ดวยการหยิบผลงานของแตละกลุมขึ้นมา  แลวถามสมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุมเกี่ยวกับงานช้ินนั้น  
คะแนนท่ีไดก็จะเปนคะแนนของสมาชิกทุกคนในกลุม  ดังนั้นทุกคนในกลุมจะรับผิดชอบการเรียน
ของสมาชิกทุกคนในกลุมเทาๆกับการเรียนของตนเอง  การท่ีผูเรียนแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกัน
และกัน  และชวยกันเลือกคําตอบท่ีคิดวาดีท่ีสุดมากกวาจะดูคําเฉลยหรือรอคําตอบจากอาจารยผูสอน  
จะชวยพัฒนาความคิด และทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืนซ่ึงเปนส่ิงท่ีสังคมตองการ หลังจากนั้น
อาจารย ผูสอนจะอภิปรายถึงผลงาน  ท่ีผู เรียนทําและทักษะการทํางานรวมกันภายในกลุม              
การอภิปรายนี้จะชวยใหผูเรียนรูความ กาวหนาของตนเองท้ังทางดานวิชาการและทางดานสังคม  
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ในการจัดหองเรียนควรเอ้ือตอการทํางานกลุมสมาชิก  การจัดกลุมมีหลายลักษณะดังนี ้
 
 ภาพประกอบ  แสดงการจัดการกลุมในลักษณะตาง  ๆ
 
   

 
                  2  คน  3  คน 
   
 
         
  
               4  คน  5  คน 
ภาพท่ี 1  แสดงการจัดกลุมในลักษณะตางๆ 
 
              9. แนวทางการจัดการเพ่ือการสอนใหเรียนรูรวมกัน 
 ส่ิงท่ีสําคัญท่ีควรคํานึงถึงในการจัดใหผูเรียนไดเรียนรู  โดยมีความรับผิดชอบรวมมือกันคือ 
(สุวิมล  เขี้ยวแกว,2540) 

1.การจัดกลุมท่ีมีหลากหลาย(Heterogeneous) โดยเช่ือวากลุมท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือ 
กลุมท่ีมีสมาชิกท่ีแตกตางกันในดานภูมิหลัง  ทักษะการทํางาน  เพศ  และลักษณะทางกายภาพ  ซ่ึง
เปนการเลียนแบบชีวิตจริงท่ีคนตองประสบกับบุคคลหลายประเภท  ดังนั้นการจัดผูเรียนเขากลุมจึง
ทําโดยการสุม หรือการคัดเลือกโดยอาจารยผูสอน  เพ่ือใหม่ันใจวาแตละกลุมมีความหลากหลายจริง  
และหลีกเล่ียงการจัดกลุมโดยอาจารยผูสอน  เพ่ือใหม่ันใจวาแตละกลุมมีความหลากหลายจริง  และ
หลีกเล่ียงการจัดกลุมโดยแตเพียงคนท่ีนั่งใกลๆกันมารวมกลุมกัน 

2. การผลัดเปล่ียนกันเปนผูนํา  การจัดกลุมแบบนี้อยูบนพ้ืนฐานของความเช่ือท่ีวาผูเรียนทุก
คนสามารถท่ีจะเปนผูนําโดยการลงคะแนนเสียง  หรืออาจารยผูสอนกําหนดใหผูเรียนคนใดเปนผูนํา
กลุมแตจะใหผูเรียนผลัดเปล่ียนกันเปนผูนํา  เพ่ือใหฝกความรับผิดชอบและทักษะตางๆในฐานะผูนํา 

3. การใหผูเรียนตระหนักในคุณคาของผูอ่ืน(Positive Interdependence)ผูเรียนท่ีคุนเคยกับ
การเรียนดวยตนเอง  และประสบความสําเร็จมากกวาเพ่ือนๆในช้ัน  มักจะไมคอยเห็นคุณคาของ
ผูอ่ืน  ไมคอยจะยอมรับความคิดเห็น  ตลอดจนไมคอยขึ้นกับผูอ่ืน  อาจารยผูสอนตองพยายามชวย
ใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนตอง “ขึ้นกับผูอ่ืน”บาง  แตเปนการขึ้นแกกันใน
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ทางบวก  และตองมีความเช่ือวาความสําเร็จของผูอ่ืนตองขึ้นอยูกับความสามารถของเราดวย  เชนกัน 
ซ่ึงอาจารยผูสอนตองใชกิจกรรมหรือเทคนิคตางๆเขาชวยไดแก  

-สมาชิกในกลุมไดรับการมอบหมายงานท่ีเหมือนกัน 
-มีการติดตามผลงานของกลุม 
-มีการติดตามผลงานของสมาชิกในกลุมเปนรายบุคคล 
-ตองใชวัสดุอุปกรณเขาชวย 
-สมาชิกทุกคนชวยกันสรางสรรคผลงาน 1 ช้ิน เปนผลงานของกลุม 
-แตละกลุมจะไดรับรางวัลและช่ืนชมกับผลงานท่ีไดลงมือทํา  และทุกคนในกลุมจะไดรับ

ส่ิงเดียวกัน เชน ไดคะแนนเทากัน 
เพ่ือชวยสงเสริมใหกิจกรรมขางตนเปนไปอยางมีระบบ     อาจารยผูสอนควรมอบหมาย

บทบาทตางๆใหแกสมาชิกในกลุม  ซ่ึงอาจารยผูสอนสามารถนําไปประยุกตใชในทุกวิชา  ดังนี้ 
-ผูนํากลุม                นําใหทํางานลุลวง 
-ผูสรุป                    สรุปผลการเรียนรู 
-ผูตรวจสอบ           ตรวจสอบทุกคนในกลุมใหรูกันหมด 
-ผูชวย                     คอยชวยใหความคิด  ขยายความรู 
-ผูช้ีแนะ              คอยเพ่ิมเติมความคิด  ขยายความรู 
-ผูหาขอมูล             หาเอกสารขอมูลใหกลุม 
-ผูกระตุนเตือน       คอยใหกําลังใจและกระตุนใหทํางาน 
-ผูสังเกต                 ดูแลใหทุกคนทําหนาท่ีของตน  
การแบงหนาท่ีการทํางานจะชวยใหผูเรียนทํางานอยางมีเปาหมายชัดเจน  รูบทบาทหนาท่ี

ตน  และใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน  ทําใหกลุมสําเร็จรุลวงดวยดี 
4.สงเสริมใหมีการหันหนาเขาหากัน  ปรึกษาหารือกันเปนรายบุคคล  หรือท้ังกลุมในการ

ซักถาม  อภิปราย สรุป เกี่ยวกับส่ิงท่ีกําลังเรียนอยู  ส่ิงท่ีไดเรียนมาแลว  การสรุปแกไขรายงานของ
กลุม  การนําเสนอผลงาน  การปรับปรุงผลงานใหดีขึ้นในคราวตอไป 

5. อาจารยผูสอนชวยสอนใหผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานทางสังคมเพียงพอท่ีจะใชในการทํางาน
รวมกัน  ซ่ึงอาจสอนไดโดยการใหคํานิยาม  การพูดคุย  อภิปราย  การสังเกตพฤติกรรม  และใช
กระบวนการเพ่ือสงเสริมใหเกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

6.ใหกลุมมีอํานาจในการจัดการและการตัดสินใจในการทํางานและการแกปญหาตางๆโดย
ใหอาจารยผูสอนเปนเพียงผูสังเกตการณ  หรือผูสรางสถานการณใหเกิดกิจกรรมนั้นๆ ขึ้น  และให
ความชวยเหลือเม่ือจําเปน  จะดีกวาส่ังใหผูเรียนทําตามความคิดของครู 
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7. ใหผูเรียนมีเวลา และรับทราบถึงกระบวนการในการวิเคราะหวา สมาชิกในกลุมทํางาน
ไดตรงตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  และมีประสิทธิภาพเพียงใด 

10.  การจัดกลุมการเรียนแบบรวมมือ 
จอหนสัน, จอหนสัน และโฮลูเบค(Johnson,Johnson  & Holubec,1984) อางถึงใน นาตยา  

ปลันธนานนท,2543) ไดกลาวถึงลักษณะการจัดกลุมในการเรียนรูแบบรวมมือมีอยู  3  แบบคือ 
1.Information  Cooperative  Learning  Group  การจัดกลุมแบบนี้เปนการจัดกลุมแบบ

ช่ัวคราวเปนกิจกรรมท่ีอาจารยผูสอนใชเปนสวนหนึ่งของการสอนของอาจารยผูสอนเองโดย
ระหวางท่ีอาจารยผูสอนสอน  อาจารยผูสอนตองการ ใหผูเรียนมีสวนรวมในส่ิงท่ีอาจารยผูสอน
กําลังสอนดวยการปรึกษา  หรือรวมแสดงความคิดเห็นกับเพ่ือนๆท่ีนั่งอยูขางๆใกลๆกัน  รวมกัน
ทํางานในเวลาส้ันๆ  แลวสลายกลุม  กลับสูสภาพปกติฟงอาจารยผูสอนสอนตอไป  การจัดกลุมแบบ
นี้มีวัตถุประสงคใหผูเรียนใหความสนใจในส่ิงท่ีเรียนรวมกัน  เพ่ือดูวาผูเรียนเขาใจอะไรผิดอยูหรือ
เปลา  หรือเพ่ือเปล่ียนอิริยาบถในการเรียนของผูเรียน จากการฟงอาจารยผูสอนสอนมานานก็หันมา
จับกลุมคุยกันบาง 

2.Formal  Cooperative Learning Group โดยท่ัวไปการเรียนแบบรวมมือนิยมจัดกลุมแบบนี้
มาก  เปนการจัดกลุมท่ีตองการใหผูเรียนท่ีมีความสามารถหลากหลายไดมาทํางานชวยเหลือกันท้ัง
เพศหญิงและเพศชาย  

3. Base Group เปนการจัดกลุมเพ่ือนสนิทใหกับผูเรียน  ใหผูเรียนท่ีมีลักษณะหลากหลายอยู
ดวยกัน  เชนความสนใจ  พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจสังคมของพอแมตางๆกัน  มีการคละท้ังเพศหญิงเพศ
ชาย  และอาจารยผูสอนตองช้ีแจงใหเขาใจถึงการเขากลุม  การจัดกลุม Base Groupมีคุณคาดานการ
จัดประสบการณอยูรวมกันกับผูอ่ืนไดดีมาก  ฝกการเปนผูนํา  มีมนุษยสัมพันธ  ความเอ้ืออาทร  และ
ยังเปนการแบงภาระในเรื่องงานปกครองของอาจารยผูสอนและสถาบันการศึกษาดวย 

กลาวโดยสรุปการจัดกลุมผูเรียน  การเรียนรวมมือ  อาจารยผูสอนตองเปนผูจัดผูเรียนเขา
กลุม  แตละกลุมมีผูเรียนท่ีมีความสามารถหลากหลาย  ขณะเดียวกันอาจารยผูสอนตองพิจารณา
องคประกอบอ่ืนๆดวย  ท่ีไมมีอุปสรรคตอการทํางานกลุม 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 ความหมาย  
  สุภาพ วาดเขียน (2525 : 29) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา หมายถึง 
คุณลักษณะรวมถึงความรูความสามารถของบุคคล อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน หรือมวล
ประสบการณท้ังปวงท่ีบุคคลไดรับจากการเรียนการสอน ทําใหบุคคลเกิดการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในดานตางๆ ของสมรรถภาพสมอง 
 สุนันท  ศลโกสุม (2525 : 128) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา หมายถึง 
คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนการสอน เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
และประสบการณเรียนรูท่ีเกิดจากการฝกฝน อบรม หรือจากการสอน การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจึงเปนการตรวจสอบระดับความสามารถหรือความสัมฤทธ์ิผลของบุคคลวาเรียนแลวรูเทาไร มี
ความสามารถชนิดใด 
 พวงรัตน ทวีรัตน (2530  : 19 ) ไดกลาวถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา เปนการตรวจสอบ
ความรู ทักษะและสมรรถภาพสมองดานตางๆ ของผูเรียนวาหลังจากการเรียนรูเรื่องนั้นๆ แลวผูเรียน
มีความรู ความสามารถในวิชาท่ีเรียนมากนอยเพียงใด มีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไปจากเดิมตามความ
มุงหมายของหลักสูตรในวิชานั้นๆ เพียงใด 
 สรุป ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความรูความสมารถของบุคคลท่ีเกิดจากการเรียน
การสอน และทําใหพฤติกรรมนั้นเปล่ียนแปลงไปจากเดิมซ่ึงสามารถตรวจสอบไดวาเรียนแลวได
ความรูอะไรบาง 

จุดมุงหมายของการวัดผลสัมฤทธิ์ 
 การวัดผลสัมฤทธ์ิมีจุดมุงหมาย คือ เปนการตรวจสอบระดับความสามารถของสมรรถภาพ
ของบุคคลวา เรียนแลวรูอะไรบาง และมีความสามารถดานใด มากนอยเพียงใด ซ่ึงเปนการวัด          
2 องคประกอบตามจุดมุงหมายและลักษณะของวิชาท่ีเรียน คือ 
 1. การวัดดานการปฏิบัติ  เปนการตรวจสอบความรูความสามารถทางการปฏิบัติใหผูเรียน
ไดลงมือปฏิบัติจริงใหเห็นเปนผลงานปรากฏออกมาใหทําการสังเกตและวัดได การวัดแบบนี้จึงตอง
วัดโดยใช ขอสอบปฏิบัติ ซ่ึงเปนการประเมินผลงานท่ีปฏิบัต ิ
 2. การวัดดวยเนื้อหา เปนการตรวจสอบความรูความสามารถท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา รวมถึง
พฤติกรรมความสามารถในดานตางๆ อันเปนผลมาจากการเรียนการสอน มีวิธีการสอบวัดได            
2 ลักษณะ คือ 
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  2.1  การสอบแบบปากเปลา มักกระทําเปนรายบุคคล ซ่ึงเปนการสอบท่ีตองการดู
ผลเฉพาะอยาง สามารถสอบวัดไดละเอียดลึกซ้ึง และคําถามสามารถเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมได
ตามตองการ 
  2.2  การสอบแบบใหเขียนตอบ เปนการสอบวัดท่ีใหผูสอบเขียนเปนตัวหนังสือ
ตอบ   ซ่ึงมีรูปแบบการตอบอยู  2   แบบ  คือ  แบบไมจํากัดการตอบ และแบบจํากัดการตอบ 

 
ประเภทของการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 

 มีผูกลาวถึงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ดังนี ้
  สุนันท  ศลโกสุม (2525 : 128-131) ไดแบงประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน  ดังนี้ 
  1. แบบทดสอบท่ีอาจารยผูสอนสราง  เปนแบบทดสอบท่ีอาจารยผูสอนสรางขึ้น 
เพ่ือวัตถุประสงคในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในหองเรียน ขอสอบท่ีอาจารยผูสอน
สรางมี  2  ประเภท  คือ  ขอสอบเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน และขอสอบเพ่ือประเมินผลการ
เรียนการสอน 
  2. แบบทดสอบมาตรฐาน เปนขอสอบท่ีมีคุณลักษณะความเปนมาตรฐานใน  2  
ประการ คือ มาตรฐานในวิธีดําเนินการสอบ และมาตรฐานในการใหคะแนน 
  บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงศ (2526 : 17-18) ไดแบงประเภทของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนออกเปน  2   ลักษณะ  คือ 
  1. การทดสอบแบบอิงกลุม เปนการทดสอบซ่ึงแปลความหมายของคะแนนโดยการ
นําเอาผลการปฏิบัติงานนั้นไปเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานของคนอ่ืนๆ ภายในกลุม การแปล
ความหมายจึงมีลักษณะเชิงสัมพันธคือ ขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานของคนอ่ืนๆ วาเปนอยางไรเปน
สําคัญ ไมวาผลงานของผูเรียนคนนั้นจะอยูในระดับสูงหรือต่ําก็ตาม แตถานําไปเทียบกับผลงานของ
คนอ่ืนๆ แลวดีกวาคนอ่ืนก็สรุปวาผลงานของผูเรียนนั้นดีมาก การรายงานผลการทดสอบตองอาศัย
คะแนนมาตรฐานชนิดใดชนิดหนึ่ง เชน เปอรเซ็นตไทล 
  2. การทดสอบแบบอิงเกณฑ    เปนการทดสอบซ่ึงแปลความหมายของคะแนนโดย
การนําเอาผลการปฏิบัติงานนั้นไปเทียบกับมาตรฐานท่ีแทจริง ซ่ึงเปนเกณฑภายนอกกลุมท่ีกําหนด
ไวอยางรอบคอบ  โดยไมเปรียบเทียบกับผลงานของคนอ่ืนๆ ภายในกลุม ดังนั้นผลงานของผูเรียนอยู
ในระดับมาตรฐานหรือไม ตองพิจารณาหรือเปรียบเทียบกับมาตรฐานท่ีแทจริงเทานั้น จากการ
รายงานในรูปของการอางอิงไปยังมาตรฐานท่ีกําหนดไวลวงหนา ซ่ึงอาจเสนอในรูปของจํานวนหรือ
เปอรเซ็นต การตอบถูกของแตละบุคคล ซ่ึงเปนดัชนีบงช้ีวา จํานวนหรือเปอรเซ็นตนั้นบรรลุตาม
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มาตรฐานการปฏิบัติท่ีกําหนดไวลวงหนาหรือยัง นอกจากนั้นคะแนนอาจรายงานในรูปของจํานวน
เวลาท่ีทํางานนั้นเสร็จสมบูรณ 
 การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูสอนจะตองออกขอสอบใหครอบคลุมจุดมุงหมายของการ
เรียนรู และแบบทดสอบควรมีขอสอบท่ีวัดพฤติกรรมตางๆ ตามแนวทางของ ประวิตร  ชูศิลปะ 
(2524 : 21-31)  มีการวัดพฤติกรรม 4  ดาน คือ 
  1. ดานความรูความจํา  หมายถึง  ความสามารถในการระลึกถึงส่ิงท่ีเคยเรียนรูไป
แลวเกี่ยวของกับขอเท็จจริง ความคิดรวบยอด หลักการ กฎ และทฤษฎีทางวิทยาศาสตร 
  2. ดานความเขาใจ  หมายถึง ความสามารถในการจําแนกความรู เม่ือปรากฏใน
รูปแบบใหม และความสามารถในการนําความรูจากสัญลักษณหนึ่งไปสูอีกสัญลักษณหนึ่ง 
  3. ดานการนําไปใช  หมายถึง  ความสามารถในการนําความรูท่ีไดตลอดจนวิธีการ
ตางๆ ทางวิทยาศาสตรไปใชในสถานการณใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งการนําไปใชในชีวิตประจําวัน 
  4. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  หมายถึง  ความสามารถในการเลือกใช
พฤติกรรมตางๆในการแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมในดานทักษะ การสังเกต การวัด การจําแนก
ประเภท การครองพ้ืนท่ีกับพ้ืนท่ี  การครองพ้ืนท่ีกับเวลา  การคํานวณ  การจัดกระทําและส่ือ
ความหมายขอมูล การลงความคิดเห็นจากขอมูล การพยากรณ  การตั้งสมมติฐาน  การกําหนดนิยาม
เชิงปฏิบัติการ  การกําหนดและควบคุมตัวแปร การทดลอง การตีความและการลงขอสรุป 
  5. เจตคติและความสนใจ  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูของ
ผูเรียน ดานความรูสึกและอารมณ ซ่ึงมีขอบเขตกวางขวางรวบรวมความสนใจและเจตคติ ซ่ึงมี
รายละเอียดครอบคลุมพฤติกรรมตอไปนี้ เชน การแสดงเจตคติท่ีดีตอวิชาท่ีเรียน การยอมรับ  การ
สืบเสาะหาความจริง ซ่ึงเปนวิธีการคิดวิธีหนึ่งทําใหมีความสนุกสนานกับการเรียน 
 

กระบวนการสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    พวงรัตน  ทวีรัตน (2530 : 47-52) ไดเสนอขั้นตอนในการสรางขอสอบวามีอยู  4   ขั้นคือ 
 1. ขั้นวางแผน ส่ิงท่ีควรปฏิบัติในการวางแผนสรางขอสอบ คือ 
  1.1 กําหนดจุดมุงหมายในการสรางขอสอบทุกครั้งตองกําหนดจุดมุงหมายให
ชัดเจนและแนนอนวาเพ่ือวัตถุประสงคใด 
  1.2 กําหนดเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีตองการวัด ในขั้นนี้หากกําหนดขอบขายของ
เนื้อหาและพฤติกรรมท่ีจะออกขอสอบไดเหมาะสมก็จะชวยใหขอสอบมีความเท่ียงตรง 
  1.3 กําหนดชนิดและรูปแบบของขอสอบ ในการสอบวัดตองเลือกใชชนิดและ
รูปแบบของขอสอบใหเหมาะสม 
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  1.4 กําหนดสวนประกอบอ่ืนๆ ท่ีจําเปนในการออกขอสอบ 
 2. ขั้นเตรียมการ เปนการเตรียมการส่ิงท่ีเอ้ืออํานวยตอการสรางขอสอบ 
  2.1 เตรียมหลักสูตร แบบเรียน  แผนการสอน  คูมือคร ู
  2.2 ทําการวิเคราะหหลักสูตรรายวิชาท่ีจะออกขอสอบ พรอมกับบันทึกผลในตาราง
วิเคราะหหลักสูตร 
  2.3 อุปกรณตางๆ  สําหรับการพิมพ การอัดสําเนา 
  2.4 กระดาษคําตอบอ่ืนๆ 
 3. ขั้นลงมือปฏิบัติ  เปนขั้นลงมือเขียนขอสอบในกรณีการสรางขอสอบนั้น ทําเปนรูป
คณะกรรมการแบงงานกันเขียนขอสอบแลวนัดหมายเวลาหรือมาประชุมวิจารณขอสอบท่ีสรางขึ้น 
 4. ขั้นประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพ  มีวัตถุประสงคเพ่ือนําผลไปปรับปรุงขอสอบมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
  4.1 ขั้นประเมินเบ้ืองตน  เปนการวิจารณขอสอบโดยสงผูแทนกลุมวิชามารวม
พิจารณาปรับปรุงขอคําถาม และตัวเลือกใหดีขึ้น 
  4.2 ขั้นตรวจสอบคุณภาพหลังการทดลองเปนการนําขอสอบท่ีปรับปรุงแกไขแลว
ไปทดลอง แลวนํามาตรวจนับคะแนนตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งหนึ่ง 
 

การสรางมาตรวัดเจตคติ    (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2537 : 147-150 )   แบงออกเปน     
6  ขั้นตอน 
  1. กําหนดโครงสรางของประเด็นท่ีตองการวัด ควรใหมีรายละเอียดมากท่ีสุด และตอง
ชัดเจนสามารถวัดได เม่ือกําหนดแลวใหผูเช่ียวชาญในเนื้อหาตรวจสอบวาครอบคลุมถูกตองและ
ตรงตามทฤษฎีแนวความคิดท่ีตองการวัดหรือไม 
 2. เลือกประเภทมาตราวัดเจตคติ การเลือกใชประเภทใดขึ้นอยูกับสถานการณและความ
จํากัดของการวิจัยนั้น 
 3. กําหนดส่ิงเรา ส่ิงเราเปนขอความหรือคําท่ีเปนมโนทัศน ซ่ึงใชเปนตัวแทนของโครงสราง
ท่ีตองการวัด ส่ิงเราหรือขอความท่ีกําหนดขึ้นควรมีลักษณะ ดังนี้ 
  3.1 ควรหลีกเล่ียงขอความท่ีกลาวถึงอดีตมากกวาปจจุบัน 
  3.2  ควรหลีกเล่ียงขอความท่ีเปนความจริงหรือสามารถแปลผลเปนความจริงได 
  3.3  ควรหลีกเล่ียงขอความท่ีอาจแปลความไดมากกวา 1 ความหมาย 
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  3.4  ควรหลีกเล่ียงขอความท่ีไมแสดงใหเห็นวามีลักษณะเปน Psychological  - 
object ( เปาหมายหรือความหมายทางจิตวิทยา เชน ถาตองการถามวามีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ จะตอง
ไมใชคําถามวา ทานมีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผหรือไม )  
  3.5  ควรหลีกเล่ียงขอความท่ีทุกคนเห็นดวย หรือไมมีใครเห็นดวยเลย 
  3.6  ควรหลีกเล่ียงขอความท่ีเปนความเช่ือ  ความรูสึกท่ีมีตอส่ิงท่ีนาสนใจ 
  3.7 ภาษาท่ีใชในขอความควรเปนภาษาท่ีงาย อานไดความชัดเจนตรงไปตรงมา 
  3.8 ขอความส้ัน ไมควรเกิน  20  คํา 
  3.9 แตละขอความท่ีมีคําวาท้ังหมด เสมอ ประจํา บอยๆ ไมมี ไมเคย  ไมควรใช 
เพราะทําใหคลุมเครือ 
  3.10 แตละขอความมีใจความท่ีสมบูรณเพียงใจความเดียว 
  3.11 คําในทํานองวา เพียงแตเพ่ิม เทานั้น ในการใชจะตองระมัดระวังเปนพิเศษ 
  3.12 ขอความควรเปนเอกัตถประโยค ไมควรใชประโยคซํ้าซอน 
  3.13 ควรหลีกเล่ียงคําหรือขอความท่ีอาจทําใหไมเขาใจ หรือเขาใจผิดได 
  3.14 ควรหลีกเล่ียงคําท่ีเปนปฏิเสธซอน อยาใหมีในขอความ 
 4. ตรวจสอบปรับปรุง และแกไข ควรทําเปน  2  ขั้นตอน คือ 
  4.1 ตรวจสอบเอง เพ่ือตรวจสอบความเปนปรนัยในดานภาษา อานเขาใจงาย  
กะทัดรัด  ชัดเจนหรือไม  ตรวจความเรียบรอยในการพิมพตัวการันต การเวนวรรค  ตรวจหลังจาก
สรางเสร็จ 
  4.2 ตรวจสอบโดยผูเช่ียวชาญอยางนอย  3   ทาน ซ่ึงเปนผูมีความรู ความชํานาญ  
และประสบการณในเนื้อหา ผูเช่ียวชาญจะตรวจ ความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสราง 
ความเปนปรนัย ในดานความถูกตองตามหลักวิชา และดานภาษา 
 5. ทดลองใชกับกลุมตัวอยางตั้งแต  30   คนขึ้นไป แลวนําผลมาวิเคราะหหาคุณภาพเชิง
ประจักษ และคัดเลือกขอความไวใชจริง เฉพาะท่ีมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 6. บรรณาธิกร  เปนขั้นตอนสุดทายของการสรางมาตรวัดเจตคติเปนการจัดทํารูปเลม จัดทํา
หนังสือนํา คําช้ีแจงการตอบ ตัวอยางการตอบ และการสงแบบวัดคืนจากการตอบแลว 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ชุดการสอนเปนนวัตกรรมอยางหนึ่งท่ีไดมีการศึกษาคนควาทําการวิจัย  เพ่ือจุดมุงหมายท่ี
สําคัญในการเสริมสรางคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐานยิ่งขึ้น   ชุดการสอนจึงเปนท่ียอมรับท้ังใน
อดีตและปจจุบัน  ซ่ึงมีผูทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชุดการสอนไวหลายทาน  ท่ีสามารถนําเสนอได
ดังนี้คือ 
 วิชชา  ครุปติ(2537) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการสรางชุดการสอนและหาประสิทธิภาพของชุด
การสอนกลุมทักษะคณิตศาสตร เรื่อง นาฬิกา  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2  ทดลองกับนักเรียนโรงเรียน
บอพลอยราษฎรังสรรค  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา2536  จํานวน 30 คน โดยใชชุดการสอนจํานวน 
9 ชุดเปนเวลา 27 คาบและคาบละ 20 นาที  ผลการทดลองพบวา ชุดการสอนท่ีสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ  85.00/85.14 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีกําหนดไว 
 มาลัยพร  ทองสีเขม(2542) ไดสรางชุดการสอนกลุมทักษะคณิตศาสตร เรื่อง รูปเรขาคณิต  
และรูปสมมาตร  สําหรับนักเรียนช้ันประถมปท่ี 3 ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2541 ของโรงเรียน
วัดประดูน้ําทาไข(มงคลเพ่ิมประชานุกูล)  อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 1 หองเรียน  รวม 
30 คน โดยการสุมแบบเจาะจง  ใชเวลาทดลอง 38 คาบ คาบละ 20 นาที ผลการศึกษาพบวาชุดการ
สอนท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 91.00/86.67  สูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไวในปเดียวกันนี้   

สุจินดา  พุทธานุ(2542) ไดสรางชุดการสอนฝกทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร  
สําหรับนักเรียนประถมศึกษาช้ันปท่ี 4 และหาชุดประสิทธิภาพการสอนท่ีสรางขึ้น  กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนประถมช้ันปท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2541 โรงเรียนวัดอูตะเภา(ตะเภาแกววิทยาคาร)   
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  จํานวน 45 คน ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 
88.33/82.22  ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไวซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ สมจิต ศรีษะเกษ
(2542)  จากการสรางชุดการสอนคณิตศาสตร เรื่อง รูปเรขาคณิต  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2539  โรงเรียนวัดบานสราง(สวรรควิทยากร)  อําเภอบานสราง 
จังหวัดปราจีนบุรี  จํานวน 25 คน แบงชุดการสอนเปน 7 ชุด ใชเวลาสอนชุดละ 3 คาบ คาบละ 20 
นาที ผลการศึกษาพบวา ชุดการสอนท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.5/88 สูงกวาเกณฑท่ีตั้งขึ้นไว 

ประภา  ยถาโรจนพันธ(2539) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนเพ่ือซอมเสริมการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่องการแกโจทยปญหาเศษสวน ของนักเรียนช้ันประถมปท่ี 5 ท่ีมีผลการเรียนต่ํา  
ผลการวิจัยพบวา ชุดการสอนท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 97.50/80.00 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว 70/70 

ศิริบุญ  อันตระกูล(2546) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการสรางชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง
สมการสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปกาศึกษา 2545 ของโรงเรียนบานฉาง
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กาญจนากุลวิทยา  อําเภอบานฉาง  จังหวัดระยอง 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 47 คน โดยใชวิธีการ
สุมแบบกลุม ใชเวลาทําการทดสอบ 13 คาบ คาบละ 50 นาที  ผลการศึกษาพบวา ชุดการสอนวิชา
คณิตศาสตร เรื่องสมการสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.73/87.23 
สูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

วิภารัตน  ผลภิญโญ(2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลการใชชุดการสอนวิชา ภาษาไทย เพ่ือ
พัฒนาความคิดสรางสรรคในการเขียนของนักเรียนช้ันประถมการศึกษาปท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2546 ของโรงเรียนบานสนแกง  อําเภอสระแกว  จังหวัดสระแกว  พบวานักเรียนท่ีเรียน
โดยใชชุดการสอนวิชาภาษาไทย เพ่ือพัฒนาความคิดสรางสรรคในการเขียนหลังการทดลองเสร็จส้ิน
ทันทีสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

ศิริพร  สํานักสกุล(2547)  ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางชุดการสอนคณิตศาสตรเรื่อง โจทย
ปญหาสําหรับนักเรียนช้ันประถมปท่ี 1 โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมือง  ชลบุรี อําเภอเมือง  
จังหวัดชลบุรี  จํานวน 30 คน เก็บรวบรวมไดโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผลการ
วิเคราะหขอมูลพบวา ชุดการสอนเรื่อง โจทยสมการสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1              
มีประสิทธิภาพ 883.33/86.67 สูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

 
 งานวิจัยตางประเทศ 
จากการวิจัยเกี่ยวกับชุดการสอนนั้นจะเห็นไดวาชุดการสอนเปนส่ือการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพ  มีสวนชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  นอกเหนือจากคุณประโยชนดานอ่ืนๆ
และในตางประเทศไดมีผูทําการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับชุดการสอนหลายทาน ท่ีมีสวนเกี่ยวของ
สัมพันธกับการศึกษาผลการใชชุดการสอนของการวิจัยในครั้งนี้ดังเชน 

กรีน(Green,1998,pp.9-12)ศึกษาเกี่ยวกับการนําคอมพิวเตอรเขามาใชในโรงเรียนกับ
ครูผูสอนคณิตศาสตร โดยใชวิธีการรวบรวมขอมูลทางสถิติ จากจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรและ
วิธีการใช  ผลจากการศึกษาคนควาพบวา  การศึกษาดวยชุดส่ือคอมพิวเตอรทําใหประหยัดเวลาใน
การเรียนการสอนคณิตศาสตร  ครูรูจักเทคโนโลยีใหมๆ รวมถึงความม่ันใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 

นีส (Niess,1993,pp129-135) ไดศึกษาคนควาการทํานายผลและการเปล่ียนแปลงหลักสูตร
คณิตศาสตรใหมๆจะชวยพัฒนาทักษะดานความคิดของนักเรียนใหเพ่ิมขึ้น  โดยการศึกษาถึงการ
เรียนการสอนของครูในโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง  ใชวิธีการเรียนดวยชุดคอมพิวเตอรชวยสอน     
ผลการศึกษาพบวา  การเรียนการสอนดังกลาวสามารถพัฒนาความคิดนักเรียนไดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้นกวาการเรียนแบบเกาๆท่ีเคยปฏิบัติมา 
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แมคลาซลิน(Mclaughlin,1992,p.4255-A) ศึกษาเปรียบเทียบผลการใชชุดการสอนทาง
คณิตศาสตร 3 แบบ คือ ชุดการสอนแบบใหขอมูลรายละเอียดตางๆใหกับนักเรียนไดศึกษาชุดการ
สอนแบบเนนความรูความจํา และชุดการสอนท่ีผานการทดลอง ท่ีมีผลตอสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ความกระตือรือรนและทัศนคติ โดยทําการทดลองกับนักเรียนอนุบาล  และนักเรียนเกรด 1 อายุ 5-7 
ป ใชเวลาทดลอง 40 สัปดาห พบวา สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนจากชุดการสอน 3 แบบ
ไมแตกตางกัน  แตชุดการสอนแบบท่ีเรียนผานการทดลองทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรและมีเจตคติมากกวาอีก 2 แบบ 

พาค(Park,1980,p.1377-A) ไดศึกษาเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ันอนุบาลและประถมศึกษาปท่ี 1และ 2 จํานวน 66 คน  ซ่ึงเปนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูง  โดยใชชุดการสอน  ผลการวิจัยปรากฏชุดการสอนทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น ท้ังยังเปนการสะดวกและประหยัดเวลาในการสอนนอกจากนี้ยังสามารถใชชุด
การสอนในการสอนซอมเสริมหรือฝกทักษะนักเรียนไดอีกดวย 

แอนเดอรสัน(Anderson,1982,p.4795-A) อางถึงใน สมชาย ศรีคําดี,2545,หนา 36) ไดสราง
ชุดการสอนดวยตนเองเพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีตั้งไว  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษาในระดับเตรียมประถมศึกษา โดยใชชุดการสอนดวยตนเองกับการสอนแบบ
บรรยาย  ผลการวิจัยพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  จากกลุมท่ีสอนโดยใชชุดการสอน
ดวยตนเองและการสอนแบบบรรยายท้ังในดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  การวางแผนการสอน  แต
ไมมีความแตกตางดานทัศนคติท่ีมีตอวิชาสังคมศึกษาและครูฝกสอน โดยชอบชุดการสอนดวย
ตนเอง 

ฮาวเลย(Howley,1989 )อางถึงใน สุจินดา พุทธานุ, 2542 หนา 54) ไดศึกษาการใชชุดการ
สอนเกี่ยวกับการคนหาขอมูลในคอมพิวเตอร จากศูนยขอมูลระดับ ERIC เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา
คือ ชุดการสอนเกี่ยวกับฐานขอมูล  ERIC ซ่ึงประกอบดวย 

1. คูมือการสอนสําหรับครูเกี่ยวกับฐานขอมูล ERIC 
2. คําแนะนําเกี่ยวกับหลักการใชและแบบทดสอบการประเมินผลนักเรียน 
3.คูมือการฝกปฏิบัติ 
ผลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับ  พอสรุปไดวา รูปแบบของการจัดการ

สอนมาใชในการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจะแตกตางจากการ
จัดการเรียนการสอนตามปกติในหองเรียนนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีการเรียนการสอนแบบรวมมือจะมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาการสอนตามปกติ ซ่ึงจะเห็นไดวาการสอนแบบรวมมือท่ีมีประสิทธ์ิ
ภาพจะสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงตามไปดวย  นอกเหนือจากการท่ีนักเรียนไดรับความ
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เพลิดเพลิน  สนุกสนานจากกิจกรรมและส่ือตางๆท่ีมีอยูในชุดการสอนดังกลาว  รวมท้ังฝกใหรูจัก
คิด  มีเหตุมีผล  สามารถนําไปแกปญหาในชีวิตประจําวันได  จากเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยจึงไดศึกษา
วิธีการเรียนแบบรวมมือ (Jigsaw) และนํามาใชทดลอง เพ่ือศึกษาผลจากการวิจัยท่ีไดจากช้ันเรียนวา
เกิดประโยชนตอการเรียนการสอนและบรรลุผลตามจุดมุงหมายท่ีตองการได 
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บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
 จุด มุ งหมายในบทนี้   เ พ่ือนํ า เสนอกระบวนการในการดํ า เนินการ วิจั ยในเรื่ อง                    
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความสนใจในวิธีการสอนวิชาการบัญชีภาษีอากรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4 ป ช้ันปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ
(Jigsaw) โดยนําเสนอตัวแปรสําหรับการวิจัย ท้ังตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัย การทดสอบความเช่ือถือ และการทดสอบ ความเท่ียงตรง วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการ
วิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
 
รูปแบบการศึกษาวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความสนใจในวิธีการสอนวิชาการบัญชีภาษี
อากรของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต หลักสูตร 4  ป ช้ันปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยวิธีการ
สอนแบบรวมมือ (Jigsaw) ผูวิจัย ไดกําหนดรูปแบบของการศึกษา ในลักษณะของการวิจัยเชิง
ทดลอง  นอกจากนี้ยังสํารวจจากเอกสาร งานวิจัยตางๆท่ีเกี่ยวของ พบวา เอกสารงานวิจัยมีขอบเขต
กวางขวางมาก  นอกจากเอกสารงานวิจัยดังกลาวแลว  ผูวิจัยไดมีโอกาสประชุมสัมมนาทาง
นักวิชาการ และผูบริหาร ซ่ึงขอมูลตางๆเหลานี้สามารถนํามาวิเคราะห เพ่ือนําเสนอความสัมพันธ
ตามสมมติฐาน และทําการสังเคราะหในภาพรวมอีกครั้ง  สําหรับ การวิจัยในครั้งนี้ไดนํารูปแบบการ
วิจัยท่ีไดจากการคนความาดําเนินการตามลําดับขั้นตอน  6  ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี  1  เปนการวางแผนการวิจัย  โดยระบุปญหา เปาประสงค วัตถุประสงคของการ
วิจัย โดยกําหนดรูปแบบการวิจัย การจัดเตรียมเครื่องมือวัดตัวแปรตางๆ  
 ขั้นตอนท่ี  2  เปนการสํารวจขอมูลจากเอกสารในเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
และความสนใจในวิธีการสอนวิชาการบัญชีภาษีอากรของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 
หลักสูตร 4  ป ช้ันปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw)  โดยพยายาม
รวบรวมตัวแปรท่ีสําคัญ เพ่ือท่ีจะตรวจสอบวา มีตัวแปรใดบางท่ีมีความสัมพันธกับตัวแปรตามเพ่ือ
สรางเปนตัวแบบท่ีใชในการศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุและผลของตัวแปรดังกลาว โดยขั้น
ตอนนี้จะเริ่มดําเนินการไปพรอมๆกับการวางแผนการวิจัย และไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษางานวิจัยแลว 

 ขั้นตอนท่ี  3  การสราง ทดสอบ และแกไขแบบสอบถาม การศึกษาประชากรและกลุม
ตัวอยาง การรวบรวมขอมูลภาคสนามของกลุมตัวอยาง ในขั้นตอนนี้ไดอยูภายใตการแนะนําและ
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ควบคุมของกรรมการท่ีปรึกษางานวิจัย  โดยเริ่มดําเนินการและเสร็จส้ินการเก็บขอมูลในเดือน 
ธันวาคม – มกราคม พ.ศ.  2552  
 ขั้นตอนท่ี  4  การประมวลผลขอมูล ลงรหัส และการวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอร       
หมายความถึงการทดสอบฐานทางสถิติ  การทดสอบความเท่ียงตรง และความเช่ือถือของมาตรวัด   
ท่ีไดจากการแกไขแลว โดยขั้นนี้เริ่มดําเนินการในเดือนกุมภาพันธ   พ.ศ.  2552 
 ขั้นตอนท่ี  5  เปนการนําผลการวิเคราะหขอมูลจากขั้นท่ี 4 มาตีความผลของการวิเคราะห
ขอมูล การหาขอสรุป และขอเสนอแนะเกี่ยวกับตัวแปรท่ีสําคัญท่ีมีผลตอวิธีการสอนแบบรวมมือ
(Jigsaw) ในขั้นนี้ ไดดําเนินการในเดือนมีนาคม  พ.ศ.  2552  
 ขั้นตอนท่ี  6  เปนการเขียนรายงานการวิจัย พรอมท้ังเสนอรายงานดังกลาวแกกรรมการ        
ท่ีปรึกษา  โดยใหกรรมการทุกทานอานและใหขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงรายงานดังกลาว เพ่ือท่ีจะ
จัดพิมพเปนรายงานฉบับสมบรูณตอไป ในขั้นตอนนี้จะดําเนินการในเดือนเมษายน  พ.ศ.  2552 
 ดังนั้นในการวิจัยในรูปแบบนี้ จะไดองคความรูในเชิงวิชาการ และการนําไปปฏิบัติ          
ใหบรรลุผลสําเร็จ เนื่องจากเปนการหาขอสรุปจากขอเท็จจริงท่ีเกิดขึ้นและนําเอาหลักวิชาการตาง ๆ        
มาเปนกรอบแนวทางในการวิจัย  เพ่ือคนหาความสัมพันธระหวางสาเหตุและผลในการนําไปสูการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงในผลลัพธท่ีตองการได 
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรเปาหมาย  (Sampling Frame) 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร4 ป ช้ัน
ปท่ี  3 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากร จํานวน  4  กลุม 

กลุมตัวอยาง  
คือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ช้ันปท่ี  3 ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษี

อากร จํานวน 3 กลุม 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบทดสอบความรูของผูเรียนเพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิและ
ความสนใจในการเรียนท่ีสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) ประกอบดวย  

1. ขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนแบบปรนัย 4  ตัวเลือก จํานวน  4  ชุดๆ ละ  20   
คะแนน รวม  80  คะแนน  

2. แบบทดสอบวัดความสนใจในการเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือ เปนแบบปรนัย 4  
ตัวเลือก จํานวน  50   คะแนน 
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3. แบบประเมินของผูเรียนประเมินตนเอง และผูเรียนประเมินอาจารยผูสอน เปน
แบบทดสอบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ (Ratting  Scale)  คือ 

 ระดับ ความเห็น                                                ระดับคะแนน 
           เห็นดวยมากท่ีสุด    5 
           เห็นดวยมาก          4 
           เห็นดวย                3 
           เห็นดวยนอย          2 
           เห็นดวยนอยท่ีสุด    1     
การแปลความหมาย 
              ความหมาย                                       ชวงคะแนน 
           เห็นดวยมากท่ีสุด   4.21 – 5.00 
           เห็นดวยมาก          3.41 – 4.20 
           เห็นดวย               2.61 – 3.40 
           เห็นดวยนอย         1.81 – 2.60 
           เห็นดวยนอยท่ีสุด   1.00 – 1.80    

                                                                                  
การสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการสรางเครื่องมือนั้น ผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการสรางตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1.  ศึกษาเอกสารงานและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรตามแผนการสอน โดยให

ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการบัญชีภาษีอากรท่ีเกี่ยวกับกฎหมายภาษี ภาษีเ งินไดหัก ณ  ท่ีจาย  
ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะ  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิติบุคคล  ระบบการสอน
โดยใชกิจกรรมแบบรวมมือ (เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw) 

 2.  สรางแบบทดสอบ โดยขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา กรรมการควบคุมงานวิจัยและ
ผูเช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา สํานวนภาษา แลวนํามาปรับปรุงแกไข 

3.  นําแบบทดสอบท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ไปหาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ
ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  และผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  
 4.  นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับประชากรท่ีมิใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 คน โดยนําไปหาคาอํานาจจําแนก (Discrimination) เปนรายขอ ความนาเช่ือถือ
และความยากงายท้ังแบบรายขอและรายรวมท้ังฉบับ
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 5.  เลือกขอคําถามท่ีมีคาอํานาจจําแนก .20 ขึ้นไป เพ่ือนําไปหาคาความเช่ือม่ันขอ
แบบสอบถาม โดยวิธีหาคาความเช่ือม่ันแบบสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) โดยวิธีของ  
ครอนบาค  (Cronbach, 1954, p.  202-204)   ไดคาความเช่ือม่ัน  จึงสรุปไดวาแบบทดสอบนี้มีความ
เช่ือม่ันสูงพอท่ีจะยอมรับได สามารถนําไปใชไดตอไป 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง โดยทําการเก็บขอมูลจากนักศึกษาท่ีใชเปนกลุม
ตัวอยาง ซ่ึงเปนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษาท่ี 2/2552 จํานวน 
3 กลุม โดยนําวิธีการสอนดวยการใชกิจกรรมแบบรวมมือกับนักศึกษาภายหลังจากการเรียน
ตามปกติในหองเรียน โดยเริ่มจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนในหองเรียนปกติ และทําการ
ทดสอบหลังเรียนหลังจากการใชกิจกรรมแบบรวมมือในแตละเรื่องตามแผนการสอนท่ีไดวางไว  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการจัดกระทําขอมูล โดยนําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนแลวไปดําเนินการ
ลงรหัสและทําการบันทึกลงในส่ือท่ีใชในการเก็บขอมูล ซ่ึงผูวิจัยใชคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC)   
มาชวยในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือคาทางสถิติตอไป 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
 ในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคาทางสถิติตามท่ีผูวิจัยไดกําหนดไวในสมมติฐานนั้น  ผูวิจัย
ไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย
คอมพิวเตอรมาชวยสําหรับการวิจัยในครั้งนี้  ซ่ึงคาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหในครั้งนี้ มีดังตอนี้  
 1. คาเฉล่ียของตัวอยาง ( X )  

                                            สูตร        X   =   
n
X i      เม่ือ   xi   คือ  ขอมูลตัวท่ี i = 1,…,n 

 2. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                               สูตร       S.D.  =    
)1(

22




nn

n xx  

 3. รอยละ 
                                            สูตร     P  =   100x

N
R   เม่ือ R  คือ อัตราสวนของมูลคาท่ีตองการ 

                                                                                        N  คือ จํานวนเต็มสวนของมูลคานั้น 
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 4. คาสถิติ     t-test   

                                                           t   =    
n

s
x        ,df  =  n-1 

                                                 เม่ือ   S  =   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 
                                                           =  คาเฉล่ียของประชากร 
                                                          x  =  คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 
                                                          n   =  ขนาดของกลุมตัวอยาง   
 DPU



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ และความสนใจในวิธีการสอนวิชาการบัญชี    
ภาษีอากรของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย หลักสูตร 4  ป ช้ันปท่ี  3  ท่ีไดรับการสอนโดย
วิธีการสอนแบบรวมมือ(Jigsaw) ในครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูเรียนท่ี
ลงทะเบียน วิชาการบัญชีภาษีอากรของภาคการศึกษาท่ี 2/2552จํานวน 4 กลุมซ่ึงผูวิจัยใชผูเรียน
จํานวน 3 กลุม (กลุมทดลอง) และดําเนินการสอนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) ซ่ึงจากการ
ดําเนินงานการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน ดังไดกลาวมาแลวผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือ
หาคาทางสถิติ โดยจะขอนําเสนอผลการวิเคราะหตามลําดับ ดังนี ้

1. ขอมูลผลการประเมินผูเรียนประเมินอาจารยผูสอนและของผูเรียนประเมินตนเอง 
2. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิจากการสอนโดยวิธีการสอนแบบ 
    รวมมือ(Jigsaw) จําแนกตามกลุมผูเรียน และรวมกลุมผูเรียนท้ังหมด   
3. ผลการวิเคราะหความสนใจในวิธีการสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw)  
    จําแนกตามกลุมผูเรียน และรวมกลุมผูเรียนท้ังหมด   
4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
ขอมูลผลการประเมินผูเรียนประเมินอาจารยผูสอนและของผูเรียนประเมินตนเอง 
 
ตารางที่ 2  แสดงรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบประเมินอาจารยผูสอนจาก 
                 ผูเรียนท่ีเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) 
N = 124 คน 

ขอความ เห็นดวย
มากที่สุด 

เห็นดวย
มาก 

เห็นดวย 
เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย
นอย
ที่สุด 

X  S.D. 

1. มีการแจงวัตถุประสงคของการ
สอนแบบรวมมือ 

73 
(58.9) 

43 
(34.7) 

8 
(6.5) - - 4.52 0.16 

2. มีการแจงวัตถุประสงค   
ขอบเขตเนื้อหา แผนการสอน และ
วิธีการประเมินอยางชัดเจน 

85 
(68.5) 

38 
(30.6) 

1 
(0.8) - - 4.68 0.48 
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3. มีการมอบหมายงาน ตรวจงาน
และวิเคราะหวิจารณงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

63 
(50.8) 

57 
(46.0) 

4 
(3.2) - - 4.48 0.56 

4. มีการแบงกลุม และสราง
บรรยากาศของการทํางานเปนทีม  

72 
(58.1) 

46 
(37.1) 

6 
(4.8) - - 4.53 0.59 

5. สรางบรรยากาศในช้ันเรียนใหมี
ความอบอุน เนนความรวมมือ ไม
เนนการแขงขัน ผูเรียนมีความสุข
ในการเรียน 

88 
(71.0) 

29 
(23.4) 

7 
(5.6) - - 4.65 0.58 

6. เปดโอกาสใหผูเรียนพบและขอ
คําปรึกษานอกช้ันเรียน 

78 
(62.9) 

40 
(32.3) 

6 
(4.8) - - 4.58 0.58 

7.ใชอุปกรณและส่ือการสอนอยาง
เหมาะสม เชน Power Point และ
อินเตอรเน็ต เปนตน  

67 
(54.0) 

50 
(40.3) 

7 
(5.6) - - 4.48 0.60 

8. จัดเนื้อหาและกิจกรรมได
สอดคลองกับความสนใจและ
ความถนัดของผูเรียน 

59 
(47.6) 

55 
(44.4) 

10 
(8.1) - - 4.40 0.63 

9. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะใน
การคนควาเพ่ิมเติมจากแหลง
วิทยาการตางๆ 

69 
(55.6) 

50 
(40.3) 

5 
(4.0) - - 4.52 0.57 

10. มอบหมายงานไดตามความ
สนใจของผูเรียน 

61 
(49.2) 

51 
(41.1) 

12 
(9.7) - - 4.40 0.66 

จากตารางท่ี 2  พบวา  
 1. ผูเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการแจงวัตถุประสงคของการสอนแบบรวมมืออยูใน 
ระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 58.9  รองลงมาเห็นดวยมาก 34.7 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจาก
ผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.52  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 2. ผูเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการแจงวัตถุประสงค   ขอบเขตเนื้อหา แผนการสอน และ
วิธีการประเมินอยางชัดเจนอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 68.5  รองลงมาเห็นดวยมาก 
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30.6  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.68  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูใน
ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 3. ผูเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการมอบหมายงาน ตรวจงานและวิเคราะหวิจารณงานท่ี
ไดรับมอบหมายอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 50.8  รองลงมาเห็นดวยมาก 46.0  เม่ือ
พิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็น
ดวยมากท่ีสุด 
 4. ผูเรยีนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบงกลุม และสรางบรรยากาศของการทํางานเปนทีม 
อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 58.1  รองลงมาเห็นดวยมาก 37.1  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ีย
จากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.53  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 5. ผูเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางบรรยากาศในช้ันเรียนใหมีความอบอุน เนนความ
รวมมือ ไมเนนการแขงขัน ผูเรียนมีความสุขในการเรียน อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 
71.0  รองลงมาเห็นดวยมาก 23.4  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.65  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 6. ผูเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปดโอกาสใหผูเรียนพบและขอคําปรึกษานอกช้ันเรียน 
อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 62.9  รองลงมาเห็นดวยมาก 32.3  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ีย
จากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.58  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 7. ผูเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชอุปกรณและส่ือการสอนอยางเหมาะสม เชน Power 
Point และอินเตอรเน็ต เปนตน อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 54.0  รองลงมาเห็นดวย
มาก 40.3  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะ
อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 8. ผูเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเนื้อหาและกิจกรรมไดสอดคลองกับความสนใจ
และความถนัดของผูเรียน อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 47.6  รองลงมาเห็นดวยมาก 
44.4  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูใน
ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 9. ผูเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการคนควาเพ่ิมเติมจาก
แหลงวิทยาการตางๆ อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 55.6  รองลงมาเห็นดวยมาก 40.3  
เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.52  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับ
เห็นดวยมากท่ีสุด 
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 10. ผูเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการมอบหมายงานไดตามความสนใจของผูเรียน อยูใน 
ระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 49.2  รองลงมาเห็นดวยมาก 41.1  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจาก
ผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 สรุป ผูเรียนท้ังหมดใหความคิดเห็นตออาจารยผูสอนในวิธีการสอนวิชาภาษีอากรท่ีไดรับ
การสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวม พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ  4.52  ซ่ึงจะอยู
ในระดับความเห็นดวยมากท่ีสุด 

ตารางที่  3  แสดงรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบประเมินตนเองจากผูเรียนท่ี 
                   เรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) N = 124 คน 

ขอความ เห็นดวย
มากที่สุด 

เห็นดวย
มาก เห็นดวย 

เห็นดวย
นอย 

เห็นดวย
นอย
ที่สุด 

X  S.D. 

1. ผูเรียนมีความตั้งใจและสนใจ
ในการเรียน เขาเรียนตรงเวลา 
และสมํ่าเสมอ 

54 
(43.5) 

56 
(45.2) 

14 
(11.3) - - 4.32 0.66 

2. ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
ของช้ันเรียนและการแสดงความ
คิดเห็น 

54 
(43.5) 

58 
(46.8) 

12 
(9.7) - - 4.34 0.64 

3. ผูเรียนมีความรับผิดชอบในการ
ติดตามเนื้อหาและทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายอยางสมํ่าเสมอ 

51 
(41.1) 

52 
(41.9) 

21 
(16.9) - - 4.24 0.72 

4.ผูเรียนสามารถแกไข
สถานการณไดด ี

62 
(50.0) 

47 
(37.9) 

15 
(12.1) - - 4.38 0.69 

5. มีการกระจายความรูระหวาง
เพ่ือนในกลุมและระหวางกลุม 

60 
(48.4) 

49 
(39.5) 

15 
(12.1) - - 4.36 0.69 

6. ผูเรียนศึกษาคนควาขอมูล
เพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลตางๆ 
อยางสมํ่าเสมอ เชน จากหองสมุด 
จากศูนยการเรียนรูดวยตนเอง 
หรือจาก web site ตางๆ 
 

65 
(52.4) 

49 
(39.5) 

9 
(7.3) - 1 

(0.8) 4.43 0.70 
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7. ผูเรียนแตงกายเรียบรอย 
ถูกตองตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

66 
(53.2) 

50 
(40.3) 

8 
(6.5) - - 4.47 0.61 

8. เนื้อหาสาระของการเรียนมี
ความเหมาะสม 

71 
(57.3) 

40 
(32.3) 

13 
(10.5) - - 4.47 0.68 

9. ผูเรียนมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นไดอยางเต็มท่ี 

74 
(59.7) 

44 
(35.5) 

6 
(4.8) - - 4.55 0.58 

10. ผูเรียนมีโอกาสไดเพ่ิมพูน
ความรู 

54 
(43.5) 

56 
(45.2) 

14 
(11.3) - - 4.32 0.66 

จากตารางท่ี  3  พบวา  
 1. ผูเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการเรียน เขาเรียนตรงเวลา และสมํ่าเสมอ อยูในระดับ
เห็นดวยมากคิดเปนรอยละ  45.2   รองลงมาเห็นดวยมากท่ีสุด 43.5  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียน
ท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 2. ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของช้ันเรียนและการแสดงความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
มากคิดเปนรอยละ  46.8   รองลงมาเห็นดวยมากท่ีสุด 43.5  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด 
พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.34  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 3.ผูเรียนมีความรับผิดชอบในการติดตามเนื้อหาและทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยาง
สมํ่าเสมอ อยูในระดับเห็นดวยมาก คิดเปนรอยละ 41.9   รองลงมาเห็นดวยมากท่ีสุด 41.1  เม่ือ
พิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็น
ดวยมากท่ีสุด 
 4. ผูเรียนสามารถแกไขสถานการณไดดี อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.0   
รองลงมาเห็นดวยมาก  37.9  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.38  ซ่ึง
ระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 5. ผูเรียนมีการกระจายความรูระหวางเพ่ือนในกลุมและระหวางกลุมอยูในระดับเห็นดวย
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.4   รองลงมาเห็นดวยมาก  39.5  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด 
พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 6. ผู เรียนศึกษาคนควาขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เชน                
จากหองสมุด จากศูนยการเรียนรูดวยตนเอง หรือจาก web site ตางๆ อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด      
คิดเปนรอยละ 52.4   รองลงมาเห็นดวยมาก  39.5  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด  พบวา   
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.43 ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด
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 7. ผูเรียนแตงกายเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย อยูในระดับเห็นดวยมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 53.2   รองลงมาเห็นดวยมาก  40.3  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด 
พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.47  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 8. ผูเรียนใหความเห็นวา เนื้อหาสาระของการเรียนมีความเหมาะสม อยูในระดับเห็นดวย
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 57.3   รองลงมาเห็นดวยมาก  32.3  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด 
พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.47  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 9. ผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 59.7   รองลงมาเห็นดวยมาก  35.5  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.55  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 10. ผูเรียนมีโอกาสไดเพ่ิมพูนความรู อยูในระดับเห็นดวยมาก  คิดเปนรอยละ 43.5   
รองลงมาเห็นดวยมากท่ีสุด  45.2  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.32  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 สรุป ผูเรียนท้ังหมดท่ีเปนกลุมทดลองใหความสนใจในวิธีการสอนวิชาบัญชีภาษีอากรท่ี
ไดรับการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวม พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ  4.38  ซ่ึง
จะอยูในระดับความเห็นดวยมากท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์จากการสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ 
(Jigsaw) จําแนกตามกลุมผูเรียน และรวมกลุมผูเรียนทั้งหมด 
 ผูวิจัยไดดําเนินการหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ
จําแนกตามกลุมของผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษาท่ี 2/2552 และ
หาแบบรวมทุกกลุม โดยการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียของประชากรแบบ  2    กลุมดวย
สถิติ  t- test แบบ Paired Samples  ดังตาราง ตอไปนี้ 
ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอนโดยวิธีการสอนแบบ 
                รวมมือของผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษา 
                ท่ี 2/2552  กลุมท่ี  1   
 

คะแนน N X  S.D. t Sig.  
หลังเรียน 49 41.90 5.96 

6.307 .000* 
กอนเรียน 49 36.78 4.69 
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df  =  48, P-Value  =  0.05 
*  แสดงวา Sig  <  0.05 
 
 จากตารางท่ี  4   พบวา  ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษา 
ท่ี 2/2552  กลุมท่ี  1  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) ท่ี
แตกตางกัน ตามนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของคะแนนพบวา คะแนนหลังเรียน
ดวยวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) จะมากกวาคะแนนกอนเรียน แสดงวา วิธีการสอนแบบ
รวมมือ (Jigsaw) ทําใหผลการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 

ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอนโดยวิธีการสอนแบบ 
                รวมมือของผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษา 
                ท่ี 2/2552  กลุมท่ี  2   
 

คะแนน N X  S.D. t Sig.  
หลังเรียน 43 37.72 1.01 

0.273 .786 
กอนเรียน 43 37.42 1.30 

 
df  =  42, P-Value  =  0.05 
*  แสดงวา Sig  <  0.05 
 
 จากตารางท่ี  5   พบวา  ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษา 
ท่ี 2/2552  กลุมท่ี  2  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) ท่ี
ไมแตกตางกัน  

ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอนโดยวิธีการสอนแบบ 
               รวมมือของผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษา 
               ท่ี 2/2552  กลุมท่ี  3   
 

คะแนน N X  S.D. t Sig.  
หลังเรียน 35 34.80 1.30 

2.134 .040* 
กอนเรียน 35 31.26 1.49 
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df  =  34, P-Value  =  0.05 
*  แสดงวา Sig  <  0.05 
 
 จากตารางท่ี  6   พบวา  ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษา 
ท่ี 2/2552  กลุมท่ี  3  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) ท่ี
แตกตางกัน ตามนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของคะแนนพบวา คะแนนหลังเรียน
ดวยวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) จะมากกวาคะแนนกอนเรียน แสดงวา วิธีการสอนแบบ
รวมมือ (Jigsaw) ทําใหผลการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 

ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอนโดยวิธีการสอนแบบ 
                รวมมือของผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษา 
                ท่ี 2/2552  รวมท้ัง  3   กลุม   
 

คะแนน N X  S.D. t Sig.  
หลังเรียน 127 38.55 7.26 

4.170 .000* 
กอนเรียน 127 35.47 7.81 

 
df  =  126, P-Value  =  0.05 
*  แสดงวา Sig  <  0.05 
 
 จากตารางท่ี  7   พบวา  ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษา 
ท่ี 2/2552  รวมท้ัง 3  กลุม    มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ 
(Jigsaw) ท่ีแตกตางกัน ตามนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของคะแนนพบวา คะแนน
หลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) จะมากกวาคะแนนกอนเรียน แสดงวา วิธีการสอน
แบบรวมมือ (Jigsaw) ทําใหผลการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 
 
ผลการวิเคราะหความสนใจในวิธีการสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) จําแนก
ตามกลุมผูเรียน และรวมกลุมผูเรียนทั้งหมด 

ผูวิจัยไดดําเนินการหาความสนใจของผูเรียนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือจําแนกตามกลุม
ของผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษาท่ี 2/2552 และหาแบบรวมทุก
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กลุม โดยการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียของประชากรแบบ  2    กลุมดวยสถิติ  t- test แบบ 
Paired Samples  ดังตาราง ตอไปนี ้

ตารางที่ 8  ผลการวิเคราะหความสนใจในวิธีการสอนแบบรวมมือของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
                  วิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษาท่ี 2/2552  กลุมท่ี  1   
 

คะแนน N X  S.D. t Sig.  
หลังเรียน 49 25.39 6.57 

10.64 .000* 
กอนเรียน 49 19.20 6.52 

 
df  =  48, P-Value  =  0.05 
*  แสดงวา Sig  <  0.05 
 
 จากตารางท่ี  8   พบวา  ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษา 
ท่ี 2/2552  กลุมท่ี  1  มีความสนใจในวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) แตกตางกัน ตามนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของคะแนนพบวา คะแนนความสนใจหลังเรียนดวยวิธีการสอน
แบบรวมมือ (Jigsaw) จะมากกวาคะแนนกอนเรียน แสดงวา วิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) ทําให
ผูเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น 

ตารางที่ 9  ผลการวิเคราะหความสนใจในวิธีการสอนแบบรวมมือของผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 
                  วิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษาท่ี 2/2552  กลุมท่ี  2  
 

คะแนน N X  S.D. t Sig.  
หลังเรียน 43 26.58 6.72 

12.577 .000* 
กอนเรียน 43 22.42 6.12 

 
df  =  42, P-Value  =  0.05 
*  แสดงวา Sig  <  0.05 
 
  
 

DPU



 
53 

 

จากตารางท่ี  9   พบวา  ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษา 
ท่ี 2/2552  กลุมท่ี  2  มีความสนใจในวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) แตกตางกัน ตามนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของคะแนนพบวา คะแนนความสนใจหลังเรียนดวยวิธีการสอน
แบบรวมมือ (Jigsaw) จะมากกวาคะแนนกอนเรียน แสดงวา วิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) ทําให
ผูเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น 

ตารางที่ 10  ผลการวิเคราะหความสนใจในวิธีการสอนแบบรวมมือของผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 
                  วิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษาท่ี 2/2552  กลุมท่ี  3  
 

คะแนน N X  S.D. t Sig.  
หลังเรียน 35 22.49 7.07 

6.896 .000* 
กอนเรียน 35 18.09 6.727 

df  =  34, P-Value  =  0.05 
*  แสดงวา Sig  <  0.05 
 
 จากตารางท่ี  10   พบวา ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษา 
ท่ี 2/2552  กลุมท่ี  3  มีความสนใจในวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) แตกตางกัน ตามนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของคะแนนพบวา คะแนนความสนใจหลังเรียนดวยวิธีการสอน
แบบรวมมือ (Jigsaw) จะมากกวาคะแนนกอนเรียน แสดงวา วิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) ทําให
ผูเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น 

ตารางที่ 11  ผลการวิเคราะหความสนใจในวิธีการสอนแบบรวมมือของผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียน 
                      วิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษาท่ี 2/2552  รวมท้ัง  3  กลุม 
 

คะแนน N X  S.D. t Sig.  
หลังเรียน 127 24.99 6.90 

15.902 .000* 
กอนเรียน 127 19.98 6.64 

 
df  =  126, P-Value  =  0.05 
*  แสดงวา Sig  <  0.05
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 จากตารางท่ี  11   พบวา ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษาท่ี 
2/2552  ท้ัง  3   กลุม  มีความสนใจในวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) แตกตางกัน ตามนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของคะแนนพบวา คะแนนความสนใจหลังเรียนดวยวิธีการสอน
แบบรวมมือ (Jigsaw) จะมากกวาคะแนนกอนเรียน แสดงวา วิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) ทําให
ผูเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น DPU



บทที่  5 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในเรื่อง  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความสนใจในวิธีการสอนวิชาการบัญชี
ภาษีอากรของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย หลักสูตร 4  ป ช้ันปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดย
วิธีการสอนแบบรวมมือ(Jigsaw) เปนการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความสนใจของ
นักศึกษาช้ันปท่ี  3  ท่ีไดรับการสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช
ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา การบัญชีภาษีอากร ในภาคการศึกษาท่ี  2/2552  จํานวน 3  กลุมเปน
กลุมทดลอง  ดังรายละเอียดสรุปได  ดังนี ้
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน และหลังเรียนวิชา การบัญชีภาษีอากรโดยใช
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ (เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw) 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสนใจในวิชาสอนกอนเรียน และหลังเรียนวิชา การบัญชีภาษี
อากรโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ (เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw) 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาท่ีไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบ
รวมมือ (เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw) กอนเรียน และหลังเรียนแตกตางกัน 
 2. ความสนใจในวิธีสอนวิชา การบัญชีภาษีอากรของนักศึกษาท่ีไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ (เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw) กอนเรียน และหลังเรียนแตกตางกัน 
 
ตัวแปรของการวิจัย 
        1. ตัวแปรตน  คือ  การสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ(เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw) 
        2. ตัวแปรตาม  ไดแก 
  2.1 ผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและหลังเรียนวิชา การบัญชีภาษีอากร 
  2.2 ความสนใจในวิธีสอนวิชา การบัญชีภาษีอากร 
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เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
1. ขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนแบบปรนัย 4  ตัวเลือก จํานวน  4   ชุดๆ ละ  20   

คะแนน รวม  80  คะแนน  
2. แบบทดสอบวัดความสนใจในการเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือ เปนแบบปรนัย       

4  ตัวเลือก จํานวน  50   คะแนน 
3.แบบประเมินของผู เรียนประเมินตนเองและผู เรียนประเมินอาจารย ผูสอนเปน

แบบทดสอบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ (Ratting  Scale)   
 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการประเมินผูเรียนประเมินอาจารยผูสอน 

1. ผูเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการแจงวัตถุประสงคของการสอนแบบรวมมืออยูใน 
ระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 58.9  รองลงมาเห็นดวยมาก 34.7 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจาก
ผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.52  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 2. ผูเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการแจงวัตถุประสงค   ขอบเขตเนื้อหา แผนการสอน และ
วิธีการประเมินอยางชัดเจนอยูใน ระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 68.5  รองลงมาเห็นดวยมาก 
30.6  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.68  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูใน
ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 3. ผูเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการมอบหมายงาน ตรวจงานและวิเคราะหวิจารณงานท่ี
ไดรับมอบหมายอยูใน ระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 50.8  รองลงมาเห็นดวยมาก 46.0  เม่ือ
พิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรยีนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็น
ดวยมากท่ีสุด 
 4. ผูเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบงกลุม และสรางบรรยากาศของการทํางานเปนทีม 
อยูใน ระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 58.1  รองลงมาเห็นดวยมาก 37.1  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ีย
จากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.53  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 5. ผูเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางบรรยากาศในช้ันเรียนใหมีความอบอุน เนนความ
รวมมือ ไมเนนการแขงขัน ผูเรียนมีความสุขในการเรียน อยูใน ระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปนรอย
ละ 71.0  รองลงมาเห็นดวยมาก 23.4  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.65  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
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 6. ผูเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปดโอกาสใหผูเรียนพบและขอคําปรึกษานอกช้ันเรียน 
อยูใน ระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 62.9  รองลงมาเห็นดวยมาก 32.3  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ีย
จากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.58  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 7. ผูเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชอุปกรณและส่ือการสอนอยางเหมาะสม เชน Power 
Point และอินเตอรเน็ต เปนตน อยูใน ระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 54.0  รองลงมาเห็นดวย
มาก 40.3  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.48  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะ
อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 8. ผูเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเนื้อหาและกิจกรรมไดสอดคลองกับความสนใจ
และความถนัดของผูเรียน อยูใน ระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 47.6  รองลงมาเห็นดวยมาก 
44.4  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูใน
ระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 9. ผูเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการคนควาเพ่ิมเติมจาก
แหลงวิทยาการตางๆ อยูใน ระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 55.6  รองลงมาเห็นดวยมาก 40.3  
เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.52  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับ
เห็นดวยมากท่ีสุด 
 10. ผูเรียนใหความคิดเห็นเกี่ยวกับการมอบหมายงานไดตามความสนใจของผูเรียน อยูใน 
ระดับเห็นดวยมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 49.2  รองลงมาเห็นดวยมาก 41.1  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจาก
ผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.40  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 สรุป ผูเรียนท้ังหมดใหความคิดเห็นตออาจารยผูสอนในวิธีการสอนวิชาภาษีอากรท่ีไดรับ
การสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวม พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ  4.52  ซ่ึงจะตก
อยูในระดับความเห็นดวยมากท่ีสุด 
 

ผลการประเมินผูเรียนประเมินตนเอง 
1. ผูเรียนมีความตั้งใจและสนใจในการเรียน เขาเรียนตรงเวลา และสมํ่าเสมอ อยูในระดับ

เห็นดวยมากคิดเปนรอยละ  45.2   รองลงมาเห็นดวยมากท่ีสุด 43.5  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียน
ท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.32  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 2. ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของช้ันเรียนและการแสดงความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวย
มากคิดเปนรอยละ  46.8   รองลงมาเห็นดวยมากท่ีสุด 43.5  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด 
พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.34  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
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 3.ผูเรียนมีความรับผิดชอบในการติดตามเนื้อหาและทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยาง
สมํ่าเสมอ อยูในระดับเห็นดวยมาก คิดเปนรอยละ 41.9   รองลงมาเห็นดวยมากท่ีสุด 41.1  เม่ือ
พิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.24  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็น
ดวยมากท่ีสุด 
 4. ผูเรียนสามารถแกไขสถานการณไดดี อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.0   
รองลงมาเห็นดวยมาก  37.9  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.38  ซ่ึง
ระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 5. ผูเรียนมีการกระจายความรูระหวางเพ่ือนในกลุมและระหวางกลุมอยูในระดับเห็นดวย
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.4   รองลงมาเห็นดวยมาก  39.5  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด 
พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.36  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 6. ผูเรียนศึกษาคนควาขอมูลเพ่ิมเติมจากแหลงขอมูลตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เชน จาก
หองสมุด จากศูนยการเรียนรูดวยตนเอง หรือจาก web site ตางๆ อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 52.4   รองลงมาเห็นดวยมาก  39.5  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด พบวา          
มีคาเฉล่ียเทากับ 4.43  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 7. ผูเรียนแตงกายเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย อยูในระดับเห็นดวยมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 53.2   รองลงมาเห็นดวยมาก  40.3  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด 
พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.47  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 8. ผูเรียนใหความเห็นวา เนื้อหาสาระของการเรียนมีความเหมาะสม อยูในระดับเห็นดวย
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 57.3   รองลงมาเห็นดวยมาก  32.3  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด 
พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 4.47  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 9. ผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี อยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 59.7   รองลงมาเห็นดวยมาก  35.5  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.55  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 10. ผูเรียนมีโอกาสไดเพ่ิมพูนความรู อยูในระดับเห็นดวยมาก  คิดเปนรอยละ 43.5   
รองลงมาเห็นดวยมากท่ีสุด  45.2  เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียจากผูเรียนท้ังหมด พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ 
4.32  ซ่ึงระดับคาเฉล่ียจะอยูในระดับเห็นดวยมากท่ีสุด 
 
 สรุป ผูเรียนท้ังหมดท่ีเปนกลุมทดลองใหความสนใจในวิธีการสอนวิชาภาษีอากรท่ีไดรับ
การสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียรวม พบวา มีคาเฉล่ียเทากับ  4.38  ซ่ึงจะตก
อยูในระดับความเห็นดวยมากท่ีสุด 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากสมมติฐานการวิจัยท่ีกลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ (เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw) กอนเรียน และหลังเรียนแตกตางกัน 
ผลการทดสอบพบวา  
 1. ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษาท่ี 2/2552  กลุมท่ี  1      
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) ท่ีแตกตางกัน          
ตามนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของคะแนนพบวา คะแนนหลังเรียนดวยวิธีการ
สอนแบบรวมมือ (Jigsaw) จะมากกวาคะแนนกอนเรียน แสดงวา วิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) 
ทําใหผลการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 
 2. ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษาท่ี 2/2552  กลุมท่ี  2       
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) ท่ีไมแตกตางกัน  
 3. พบวา  ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษาท่ี 2/2552  กลุมท่ี  
3  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) ท่ีแตกตางกัน       
ตามนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของคะแนนพบวา คะแนนหลังเรียนดวยวิธีการ
สอนแบบรวมมือ (Jigsaw) จะมากกวาคะแนนกอนเรียน แสดงวา วิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) 
ทําใหผลการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 
 4. ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษาท่ี 2/2552 รวมท้ัง 3 กลุม    
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) ท่ีแตกตางกัน ตาม
นัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของคะแนนพบวา คะแนนหลังเรียนดวยวิธีการสอน
แบบรวมมือ (Jigsaw) จะมากกวาคะแนนกอนเรียน แสดงวา วิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw)       
ทําใหผลการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น 
 
 สรุป  ตามสมมติฐานขางตน เราสามารถสรุปไดวา ผลการทดสอบเปนไปตามสมมติฐานที่
ไดตั้งไว นั่นคือ เรายอมรับสมมติฐานตามขอที่ 1 
 จากสมมติฐานการวิจัยท่ีกลาววาความสนใจในวิธีสอนวิชาการบัญชีภาษีอากรของผูเรียนท่ี
ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ (เทคนิคการสอนแบบ Jigsaw) กอนเรียน และ
หลังเรียนแตกตางกัน ผลการทดสอบ พบวา  
 1ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษาท่ี 2/2552  กลุมท่ี  1        
มีความสนใจในวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) แตกตางกัน ตามนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือ
พิจารณาคาเฉล่ียของคะแนนพบวา คะแนนความสนใจหลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือ 
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(Jigsaw) จะมากกวาคะแนนกอนเรียน แสดงวา วิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) ทําใหผูเรียนสนใจ
การเรียนมากขึ้น 
 2. ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษาท่ี 2/2552  กลุมท่ี  2      
มีความสนใจในวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) แตกตางกัน ตามนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือ
พิจารณาคาเฉล่ียของคะแนนพบวา คะแนนความสนใจหลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือ 
(Jigsaw) จะมากกวาคะแนนกอนเรียน แสดงวา วิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) ทําใหผูเรียนสนใจ
การเรียนมากขึ้น 
 3ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษาท่ี 2/2552  กลุมท่ี  3        
มีความสนใจในวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) แตกตางกัน ตามนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือ
พิจารณาคาเฉล่ียของคะแนนพบวา คะแนนความสนใจหลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือ 
(Jigsaw) จะมากกวาคะแนนกอนเรียน แสดงวา วิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) ทําใหผูเรียนสนใจ
การเรียนมากขึ้น 
 4ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษาท่ี 2/2552  ท้ัง 3 กลุม      
มีความสนใจในวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) แตกตางกัน ตามนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือ
พิจารณาคาเฉล่ียของคะแนนพบวาคะแนนความสนใจหลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือ
(Jigsaw) จะมากกวาคะแนนกอนเรียน แสดงวา วิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) ทําใหผูเรียนสนใจ
การเรียนมากขึ้น 
  
 สรุป  ตามสมมติฐานขางตน เราสามารถสรุปไดวา ผลการทดสอบเปนไปตามสมมติฐานที่
ไดตั้งไว นั่นคือ เรายอมรับสมมติฐานตามขอที่ 2 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากร
ในภาคการศึกษาท่ี 2/2552  ท่ีเรียนแบบรวมมือ (Jigsaw) สามารถอภิปรายผล  ดังนี ้
 1. จากผลการวิจัยพบวา ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการบัญชีภาษีอากรในภาคการศึกษาท่ี 
2/2552  รวมท้ัง 3  กลุม  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ 
(Jigsaw) ท่ีแตกตางกัน ตามนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของคะแนนพบวา คะแนน
หลังเรียนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) จะมากกวาคะแนนกอนเรียน แสดงวา วิธีการสอน
แบบรวมมือ (Jigsaw) ทําใหผลการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น ซ่ึงอาจจะพิจารณาไดวานาจะมาจาก
เหตุผล ดังนี ้
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  1.1 การเรียนแบบรวมมือเปนการเรียนท่ีทําใหผูเรียนได คิด ทํา และปฏิบัติดวย
ตนเอง ผูสอนเปนเพียงผูคอยเอ้ืออํานวยความสะดวกใหแกผูเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ 
บลูม ( Bloom,1976) ท่ีวา วิธีการท่ีทําใหผูเรียนเรียนรูจากการคนพบดวยตนเองเปนวิธีการสอนท่ีได
ดีกวาการอธิบาย สาธิต แสดงกฎ หรือสูตร โดยใชใบงานท่ีไดฝกความคิดรวมใหรูจักใชความคิด
อยางมีเหตุผล และเปนการแสดงถึงการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี ฉะนั้นการเรียนแบบรวมมือ 
จึงสามารถพัฒนาความสามารถทางการเรียนของผูเรียนไดมากขึ้น 
  1.2  การเรียนแบบรวมมือเปนการเรียนท่ีทําใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกับเพ่ือนในกลุม 
ซ่ึงทําใหผูเรียนกระตือรือรนตลอดเวลา ผูเรียนคละความสามารถทําใหมีการชวยเหลือกันในขณะท่ี
ทํากิจกรรมรวมกัน สอดคลองกับดัน (Dunn) ท่ีวา การเรียนการสอนท่ีดีชวยใหนักเรียนไดมีโอกาส
ทํางานรวมกันเปนหมู หรือคณะ การสรางกลุมเล็กๆ มีความสัมพันธตอกันในการเรียนทําใหเกิด
ความสนุกสนานในการเรียน ผลทําใหนักเรียนเรียนไดดีขึ้น จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูเรียนดีขึ้นตามไปดวย 
 2. จากผลการวิจัย ผูเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา การบัญชีภาษีอากร  ในภาคการศึกษาท่ี 
2/2552  ท้ัง  3   กลุม  มีความสนใจในวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) แตกตางกัน ตามนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาคาเฉล่ียของคะแนนพบวา คะแนนความสนใจหลังเรียนดวยวิธีการสอน
แบบรวมมือ (Jigsaw) จะมากกวาคะแนนกอนเรียน แสดงวา วิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) ทําให
ผูเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น ซ่ึงอาจจะพิจารณาไดวานาจะมาจากเหตุผล ดังนี ้
  2.1 การเรียนแบบรวมมือ (Jigsaw) มีการกําหนดบทบาทหนาท่ีภายในกลุมอยาง
ชัดเจน ทําใหสมาชิกในกลุมทุกคนมีหนาท่ีความรับผิดชอบ และ เปนสวนหนึ่งของกลุม จึงสงผลดี
ตอการรวมมือกันทํางานใหบรรลุจุดมุงหมาย  กอใหเกิดผลดีตอการเรียน เด็กเกงจะมีการชวยเหลือ
เด็กออน ใชวิธีเพ่ือนสอนเพ่ือน ซ่ึงเปนการกระตุนใหผูเรียนตองรวมมือกัน ทําใหเกิดความสนใจใน
เนื้อหามากขึ้น บรรยากาศในการเรียนมีมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ  สายหยุด   เอียนสี (2534)   พบวา 
การท่ีผูเรียนไดมีโอกาสสอนกันเอง ชวยใหเกิดความเขาใจงาย ผูเรียนกลาแสดงออก กลาซักถามและ
ในการอธิบายจะใชภาษาท่ีอยูในวัยเดียวกัน ส่ือสารกัน จึงทําใหผูเรียนสนใจสามารถรับการถายทอด
จากผูสอนไดดี   
  2.2  การเรียนแบบรวมมือ (Jigsaw) มีการทดสอบยอยเปนการกระตุนใหผูเรียนมี
ความรับผิดชอบและสนใจในการเรียนของตนเองและยังตองรับผิดชอบตอสวนรวมเปนการกระตุน
ใหผูเรียนรวมมือกัน พ่ึงพากัน ชวยเหลือกัน จนทําใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองและเกิดการเรียนรูได
เทากับเพ่ือนๆ ทําใหผูเรียนมีกําลังใจในการเรียนมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ กรอลันดและ
ลินนน (Gronlund & Linn, 1990) ท่ีวา การทดสอบยอยทําใหครูไดขอมูลยอนกลับในการวางแผน
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เพ่ือปรับปรุงแกไขขอบกพรองทางการเรียนของผูเรียนไดถูกตอง สงผลการผูเรียนมีความตั้งใจ และ
สนใจตอการเรียนมากขึ้นตามลําดับ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยในคร้ังนี้ 
  1. การเรียนแบบรวมมือเปนเทคนิคท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือสงเสริมความรวมมือระหวาง
ผูเรียนในกลุม ดังนั้นการจัดกลุมจะตองคํานึงถึงตัวผูเรียนดวย โดยปกติมักจัดใหเปนกลุมท่ีคละ
ความสามารถของผูเรียนกลาวคือ ตองมีผูเรียนท้ัง เกง ปานกลาง และออน ปะปนกันไป  จึงจะทําให
การสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ (Jigsaw) มีประสิทธิผลมากท่ีสุด 
  2. ผูสอนจะตองช้ีแจงกรอบของกิจกรรมใหผูเรียนภายในกลุมเขาใจ ซ่ึงจะทําให
ผูเรียนสามารถสรางบรรยากาศในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น และเปนการกําหนดหนาท่ีความ
รับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุม 
  3. ผูสอนจะตองใหคําปรึกษาแกทุกกลุม และคอยติดตามความกาวหนาในการ
เรียนรูของสมาชิกในกลุม และสมาชิกระหวางกลุม และจะตองมีการประเมินผลจากการเรียนรูของ
ผูเรียนควบคูกันไปดวย 
  4. การเรียนแบบรวมมือ (โดยใชเทคนิคการสอนแบบ Jigsaw) สามารถพัฒนา
ผูเรียนในดานการแกปญหา การคิดแบบซับซอน สรางทักษะ สรางนิสัยใหเกิดความรับผิดชอบ
รวมกัน จึงสงผลทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตอตนเอง และเพ่ือนๆ ภายในกลุม 
  
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
  1. ควรทําวิจัยเปรียบเทียบการเรียนแบบรวมมือ (Jigsaw) กับรูปแบบการสอนวิธี
อ่ืนๆ ท่ีสงผลตอเจตคติ ความคิดริเริ่ม ความรับผิดชอบ เปนตน 
  2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการเรียนแบบรวมมือ (Jigsaw) ท่ีตางระดับช้ันกัน หรือตาง
สาขาวิชาจะทําใหทราบถึงความรวมมือในการทํางานของกลุม และพฤติกรรมในการเรียนของ
ผูเรียน  ซ่ึงจะทําใหผูสอนสามารถปรับปรุงแผนการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพตรงกับความตองการของกลุมมากท่ีสุด 
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Pretest – การบัญชีภาษีอากร 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 

จงเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
1.   ขอใดไมใชวัตถุประสงคของภาษีเงินไดหัก  ณ ท่ีจาย 

ก. เพ่ือบรรเทาภาระภาษีในคราวเดียว          
ข. เพ่ือใหรัฐบาลมีรายไดเขาคลังสมํ่าเสมอ  
ค. เพ่ือสรางเงินออมใหระบบเศรษฐกิจ 
ง. เพ่ือลดแรงกดดันในการหลีกเล่ียงภาษีอากร 

2.  การจายเงินไดในขอใด  ท่ีผูจายเงินไดไมมีหนาท่ีหักภาษีเงินได  ณ ท่ีจายคือ 
ก. นายขาวจายเงินเดือนใหลูกจาง             
ข. ธนาคารกรุงเทพฯจายดอกเบ้ียเงินฝาก 
ค. บริษัท นันทนา จํากัด  จายคานายหนาใหนายแดง 
ง. นายดําจายดอกเบ้ียเงินกูใหเพ่ือนรวมงาน 

3.  ธนาคารทหารไทย จํากัด  จายเงินปนผลใหนายวันเฉลิม ผูถือหุนของธนาคารเม่ือเดือน มีนาคม 2552  
          เปนจํานวนเงิน 45,000 บาท  ธนาคารจะตองหักภาษี ณ ท่ีจายเปนเงินจํานวนเทาใด  

ก. 3,000   บาท                                            ข.   4,500   บาท 
ค.   6,000   บาท                                             ง.   ไมตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย 

4.  กรมทางหลวงจายคากอสรางทางใหบริษทั โชคชัยการชาง จํากัด เปนเงิน 1,500,000  บาท จะตองหักภาษี  
          เงินไดหัก ณ ท่ีจายเปนจํานวนเงินเทาใด 

ก.   15,000   บาท                                           ข.   30,000   บาท 
ค.   45,000   บาท                                           ง.   ไมตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย 

5.  สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล จายเงินรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลใหนายโชคดี เปนเงิน 500,000 บาท  
          ตองหักภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจายเปนจํานวนเงินเทาใด 

ก.   5,000   บาท                                             ข.   10,000   บาท 
ค.   25,000   บาท                                           ง.   ไมตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย 

6.  เงินไดขอใดท่ีไมสามารถแยกคํานวณและชําระภาษีตามท่ีถูกหัก ณ ท่ีจาย  และตองนําไปรวมคํานวณ 
         กับเงินไดอ่ืนในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีประจําป 

ก. ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร 
ข. เงินปนผลท่ีไดรับจากบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย 
ค. เงินไดจากการขายบานท่ีซ้ือมาเพ่ือท่ีอยูอาศัย 
ง. เงินไดจากการขายท่ีดินท่ีซ้ือไวเพ่ือเก็งกําไร
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7.  บริษัท  โซเฟย  จํากัดจายคาเชาใหนายแดง  40,000 บาทจะตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายเปนจํานวน 
      เทาใด 

  ก.    800      บาท                                             ข.   1,200   บาท 
ค.   2,000   บาท                                              ง.   ไมตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย 

8.  นาย แดง  จายดอกเบ้ียเงินกูใหนางเขียว 20,000 บาท จะตองหักภาษีเงินได  ณ ท่ีจายเปนจํานวน 
      เทาใด 

 ก.    1,000      บาท                                          ข.   1,500   บาท 
ค.    2,000   บาท                                              ง.   ไมตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย 

9.   ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด(มหาชน)  จายดอกเบ้ียเงินฝากประจําใหนายแดงจํานวน 50,000 บาท และจาย 
      ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยใหสมาคมศิษยเกาศรีบุญญานนทจํานวน 10,000  บาท  การจายดอกเบ้ียให 
      นายแดงจะตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายจํานวนเทาใด 

 ก.    5,000      บาท                                          ข.   7,500   บาท 
ค.    9,000   บาท                                              ง.   ไมตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย 

10. จากโจทยขอ 9 การจายดอกเบ้ียใหสมาคมฯ   จะตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายจํานวนเทาใด 
 ก.    100      บาท                                             ข.   500   บาท 

ค.    1,000   บาท                                              ง.   1,500   บาท 
11.  บริษัท โชคอนันท จํากัด จายคาโฆษณาใหบริษัท ชอง3 จํากัด จํานวน 2,000,000 บาท  จายคาจางบริการ 
       ทําความสะอาดใหหางหุนสวนจํากัด  คลินนิ่ง จํากัดจํานวน 100,000 บาท  และจายคาเชาอาคารใหนาง  
       เขียว จํานวน 50,000 บาท การจายคาโฆษณาใหบริษัท ชอง3 จํากัด จะตองหักภาษีเงินได  ณ ท่ีจายเปน 
       จํานวนเทาใด 

 ก.    20,000      บาท                                        ข.   40,000   บาท 
ค.    60,000   บาท                                            ง.   100,000   บาท 

12. จากโจทยขอ 11 การจายคาจางบริการทําความสะอาดใหหางหุนสวนจํากัด คลีนนิ่ง จะตองหักภาษีเงินได 
      หัก ณ ท่ีจายจํานวนเทาใด 

 ก.    1,000      บาท                                          ข.   2,000   บาท 
ค.    3,000   บาท                                              ง.   5,000   บาท 

13. การจายเงินไดขอใดไมตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย 
 ก.   บริษัทจายคาเชารถรับ-สงพนักงานใหเจาของรถตู 
 ข.   บริษัทจายคาเชาหองสัมมนาใหโรงแรม 
 ค.   บริษัทจายคาเบ้ียประกันวินาศภัยใหบริษัทประกันภัย 
 ง.    บริษัทจายคาจางเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรใหบริษัทคอมพิวเตอร 
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14. นายแดงซ้ือบานพรอมท่ีดินเพ่ือท่ีอยูอาศัย  เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2540  ขายไปเม่ือวันท่ี 16 เม.ย.2551   
      การคํานวณภาษีเงินไดพึงประเมินท่ีจาย  ถือวานายแดงถือครองอสังหาริมทรัพยอยูกี่ป 

 ก.    10   ป                                                 ข.   13   ป 
ค.    14   ป                                                  ง.   15   ป 

15. บริษัท สมบูรณ  จํากัด จายคาแรงงานรายวันใหลูกจาง ในการคํานวณเงินไดพึงประเมินเสมือนหนึ่งวาได 
      จายท้ังป  ตองนําเงินไดพึงประเมินท่ีจายในแตละวันคูณดวยจํานวนคราวท่ีตองจายตอป คือ 

 ก.    12   คราว                                            ข.   24   คราว 
ค.    52   คราว                                            ง.   365   คราว 

16. นาง  สายสมรไดรับรางวัลจากการแขงขันเกมสโชวเปนทองคําหนัก  10 บาท  ถาทองคําราคาบาทละ  
      5,000 บาท ผูจายรางวัลจะตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจายเปนเงินจํานวนเทาใด 

 ก.    1,500      บาท                                     ข.   2,500   บาท 
ค.    5,000   บาท                                         ง.   ไมตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย 

17. ตาม ขอ 16. ถานางสายสมรแขงขันชนะ เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2551 แตผูจายรางวัลมอบทองคําใหเม่ือ 
     วันท่ี 15 สิงหาคม 2551  ผูจายรางวัลตองนําสงภาษีใหกรมสรรพากรในวันท่ีเทาใด 

 ก.    วันท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551                 ข.   วันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2551 
ค.    วันท่ี 7 กันยายน  พ.ศ. 2551                 ง.   วันท่ี  15  กันยายน  พ.ศ. 2551 

18. การหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย ตามขอใดไมถูกตอง 
 ก.    บริษัทจายคาตอบแทนการเขียน Software  หัก  3% 

 ข.   ธนาคารจายดอกเบ้ียเงินฝากใหนาย ก.  หัก  15% 
 ค.   บริษัทจายคาบริการของภัตตาคาร หัก 3% 
 ง.   บริษัทจายคาเบ้ียประกันวินาศภัย หัก 1% 
19. บริษัท เอ จํากัดเปนบริษัทท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยจายคารับรองให นาย มนูญ ซ่ึงเปนลูกคาบริษัท  
      จํานวนเงิน 5,000 บาท บริษัทจะตองหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย เปนจํานวนเทาใด 

 ก.    150   บาท                                          ข.   50   บาท 
ค.    ไมตอหักภาษีเงินได ณ ท่ีจาย             ง.   ผิดหมดทุกขอ 

20. ขอใดมีความหมายเดียวกับภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 
   ก.    Corporate  Income  Tax                     ข.   Withholding  Tax 
   ค.    Personal  Income  Tax                        ง.   Value  Added  Tax 
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Pretest-การบัญชีภาษีอากร 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  และ ภาษีมูลคาเพ่ิม 

ชุด A 
ขอ1. บริษัท อารยาเทคโนโลยี  จํากัด มีสถานประกอบการช่ือเดียวกับผูประกอบการ  เลขประจําตัวผูภาษี
อากร 3987654321  สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี 27/7  ซอยศาลาแดง  ถนนศาลาแดง กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท 02-9547300 ตอ 171 บริษัทฯเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมแบบเต็มรูปแบบ 7% 
เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2550  จําหนายเครื่องทําความเย็น  และสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี  30 กันยายน 2552 
จํานวน 200 เครื่อง ซ่ึงบริษัทมีการซ้ือขายสินคาในเดือนตุลาคม 2552 ดังนี้   
ต.ค.1  จําหนายเครื่องปนผลไมใหกับบริษัท นาบูตา จํากัด เลขท่ี 40 ถนน งามวงศวาน ตําบลบางกระสอ   
           อําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี  จํานวน 50 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท(ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)    
           ออกใบกํากับภาษีเลมท่ี 110 เลขท่ี 3100 เง่ือนไข 2/10,n/30  
ต.ค.6  ซ้ือเครื่องปนผลไมเปนเงินสดจากบริษัท บุญญาเลิศ จํากัด จํานวน 200 เครื่อง ราคาเครื่องละ 11,000  
            บาท ไดรับสวนลดทันที 3% และไดรับใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปเลมท่ี 40 เลขท่ี 312 
ต.ค.9  ซ้ือเครื่องถายเอกสารและเครื่องคํานวณเพ่ือใชในสํานักงาน จํานวนเงินรวม  68,000 บาทจากบริษัท 
           มาซีรอล จํากัด  ไดรับใบกํากับภาษีมูลคาเพ่ิมแบบเต็มรูป เลมท่ี 300 เลขท่ี 1271 โดยจายชําระเปนเช็ค 
ต.ค.11 จายคาซอมแซมเครื่องถายเอกสารใหกับบริษัทธาดา จํากัด จํานวน 30,000 บาท ภาษีมูลคาเพ่ิม 2,100  
            บาท  ไดรับใบกํากับภาษีอยางยอ เลมท่ี 92/210 และหนังสือรับรองการหัก ณ ท่ีจาย 
ต.ค.12 ไดทําการสงคืนสินคาท่ีซ้ือมาในวันท่ี 6 ตุลาคม 2552 จํานวน 18 เครื่อง  เนื่องจากชํารุดและผิดขนาด 
ต.ค.15 ขายเครื่องปนผลไมเปนเงินสดใหกับหางหุนสวนจํากัด ผลไมไทย เลขท่ี 305 ถนนประชานิเวศน  
            แขวงบางเขน  เขตลาดยาว กรุงเทพฯ จํานวน 50 เครื่องราคาเครื่องละ 16,000 บาท  ไดรับใบกํากับ 
            ภาษีแบบเต็มรูปแบบ เลมท่ี 110 เลขท่ี 3101 
ต.ค.18 จายคาอาหารเล้ียงรับรองลูกคาจํานวน 5,200 บาท ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ใหกับภัตตราคารฝนดี  ไดรับ 
            ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปแบบ เลมท่ี 432/1101 
ต.ค.20 ซ้ือรถยนตนั่งไมเกิน 10 ท่ีนั่งจํานวน 370,000 บาท ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ไดรับใบกํากับภาษีแบบเต็ม 
            รูปแบบ เลมท่ี 30 เลขท่ี 1297 โดยจายชําระเปนเช็ค 
ต.ค.21 จายคาอะไหลรถยนตนั่งประจําตําแหนงผูจัดการใหราน อูฟอรด บริการ จํานวน 15,000 บาท  
            ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ไดรับใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปแบบ เลมท่ี 315 เลขท่ี 4321  และไดออกหนังสือ 
            รับรองการหัก ณ ท่ีจาย 
ต.ค. 25 สงสินคาไปจําหนายใหกับบริษัท มาดอนนา จํากัดในประเทศอังกฤษ  จํานวน 70 เครื่อง ราคาเครื่อง 
             ละ 18,000 บาทเปนเงินสด
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ต.ค.29 จายคาสาธารณูปโภคเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลวดังนี้  คาน้ําประปา  14,980 บาท ไดรับ    
             ใบกํากับภาษี เลมท่ี 124/5264  คาไฟฟา 28,890 บาท ไดรับใบกํากับภาษีเลมท่ี 261/9514     
             คาโทรศัพท  18,404 บาท ไดรับใบกํากับภาษีเลมท่ี621/4512 
ต.ค.31  ปดบัญชีซ้ือและบัญชีขาย 
พ.ย.13  จายชําระภาษีของเดือนตุลาคม 
ใหทํา  1.  จัดทํารายงานภาษีซ้ือ  ขาย  และรายงานสินคาและวัตถุดิบ 
            2. จัดทําแบบภ.พ.30  สําหรับเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยมียอดภาษีท่ีชําระเกินของเดือน กันยายน  
                2552 จํานวน  8,200  บาท  และจายชําระภาษีท้ังส้ินในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 
 
ขอ2.  บริษัท  นองปุก จํากัดเปนนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  ประกอบกิจการเปนตัวแทนจําหนาย
เครื่องปมน้ํามีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2552 –31ธันวาคม 2552  ใหนักศึกษาบันทึกรายการ
ในสมุดรายวันและจัดทําบัญชีพิเศษ 
 รายการคาที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2552 มีดังนี้ 
ส.ค.1  จําหนายเครื่องปมน้ําพรอมบริการติดตั้งใหแกบริษัท แอนเน็ต จํากัด จํานวน 3ชุด รวมเปนเงินจํานวน  
           600,000 บาทและคาบริการติดตั้งอีก 5,000 บาท  รับชําระเงินเปนเช็คลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2552 
ส.ค.2  ซ้ือเครื่องปมน้ําเปนเงินสดจากบรษิัท แม็กวายส จํากัด(ประเทศไทย) จํานวน 20 เครื่องราคาเครื่องละ      
           55,000 บาทไดรับสวนลดการคา 3% 
ส.ค.4  จําหนายเครื่องปมน้ําและบริการติดตั้งดวยใหแกหางหุนสวนจํากัด ปานุช จํานวน 3 เครื่องเปนเงิน  
           154,920 บาท  ซ่ึงเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว  และไดแยกเรียกเก็บคาติดตั้งออกตางหากจํานวน  
           12,000 บาท เง่ือนไข 2/10,n/45 
ส.ค.6  จายคาอาหารกลางวันเปนคารับรองลูกคา 6,741  บาท เปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว  และไดรับ 
           ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป  เลมท่ี 331/1025 
ส.ค.8  รับบิลคาซอมแซมรถบรรทุกของบริษัทฯ ซ่ึงไดมีคาแรง 19,000 บาท  และคาอะไหล จํานวน 24,000  
            บาท 
ส.ค.10 จายคาขนสงสินคาคางจายเดือนมีนาคมใหแกบริษัท ประพนขนสง จํากัด จํานวน 48,000 บาท 
ส.ค.12 จายชําระคาท่ีปรึกษากฎหมายจํานวน 240,000 บาท ใหบริษัท ยูมินโฮ จํากัด ท่ีประเทศเกาหลี 
ส.ค.13 จายชําระคาซอมแซมท่ีไดรับบิลในวันท่ี 8 สิงหาคม 2552 
ส.ค.14 จําหนายเครื่องปมน้ําใหกรมสรรพากรจํานวน 10 เครื่องราคาเครื่องละ 52,000 บาท และใหคาบริการ 
            ติดตั้งรวมท้ังส้ิน 8,000 บาทเปนเงินสด 
ส.ค.16 รับคืนเครื่องปมน้ําจากการขายเม่ือวันท่ี 2 ส.ค.52 เนื่องจากชํารุดและผิดขนาด
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ส.ค.18 จายเงินปนผลใหนาย มนูญ ผูถือหุนเปนเงิน 150,000 บาท 
ส.ค.20 จายคาเบ้ียประกันใหบริษัท ผานิตประกันภัย จํากัด  โดยแยกเปนการจายคาเบ้ียประกันชีวิตให 
            กรรมการผูจัดการจํานวน 68,000 บาท  และจายเบ้ียประกันภัยสํานักงานจํานวน 50,000 บาท 
ส.ค.22 จายเช็คจํานวน 32,760 บาทเปนคาโฆษณาคางจายเดือนมีนาคม 2552 ใหแกบริษัท วัชรินทร จํากัดใน 
            ราคาตามบัญชี 31,200 บาท 
ส.ค.24 บริษัทฯจายดอกเบ้ียเงินกูยืมกรรมการประจําเดือนสิงหาคม 2552 ใหแกนาย ปยวิทย จํานวน 20,000  
            บาทซ่ึงเปนกรรมการของบริษัท 
ส.ค.26 บริษัทจายคาเชาสํานักงาน 72,000 บาท ใหกับบริษัท ชํานิ  จํากัด 
ส.ค.30 จายเงินเดือนใหนาย เคนทร เปนพนักงานบริษัทฯเดือนละ 72,000 บาท และใหเชาบานอีกเดือนละ  
            3,000 บาท  บริษัทฯไดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ  ทางฝายการเงินไดหักเงินเดือนเปนเงินสะสมเขา 
            กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 5%   และเงินสะสมเขากองทุนประกันสังคม 5% แตไมเกินเดือนละ 750 บาท   
            นาย เคนทรไดแจงขอมูลสวนตัวดังนี้ 
                        1. เปนคนโสด  
                        2. มีเบ้ียประกันชีวิต ปละ 52,000 บาท 
ก.ย. 7  ยื่นแบบแสดงรายการภาษ ี
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 Pretest-การบัญชีภาษีอากร 
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย  และ ภาษีมูลคาเพ่ิม 

ชุด B 
ขอ1.  บริษัท  นองปุก จํากัดเปนนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  ประกอบกิจการเปนตัวแทนจําหนาย
เครื่องปมน้ํามีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2552 –31ธันวาคม 2552  ใหนักศึกษาบันทึกรายการ
ในสมุดรายวันและจัดทําบัญชีพิเศษ 
 รายการคาที่เกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2552 มีดังนี้ 
ส.ค.1  จําหนายเครื่องปมน้ําพรอมบริการติดตั้งใหแกบริษัท แอนเน็ต จํากัด จํานวน 3ชุด รวมเปนเงินจํานวน  
           600,000 บาทและคาบริการติดตั้งอีก 5,000 บาท  รับชําระเงินเปนเช็คลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2552 
ส.ค.2  ซ้ือเครื่องปมน้ําเปนเงินสดจากบริษัท แม็กวายส จํากัด(ประเทศไทย) จํานวน 20 เครื่องราคาเครื่องละ  
           55,000  บาทไดรับสวนลดการคา 3% 
ส.ค.4  จําหนายเครื่องปมน้ําและบริการติดตั้งดวยใหแกหางหุนสวนจํากัด ปานุช จํานวน 3 เครื่องเปนเงิน  
           154,920 บาท  ซ่ึงเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว  และไดแยกเรียกเก็บคาติดตั้งออกตางหาก 
           จํานวน 12,000 บาท เง่ือนไข 2/10,n/45 
ส.ค.6  จายคาอาหารกลางวันเปนคารับรองลูกคา 6,741  บาท เปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว  และไดรับ 
           ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูป  เลมท่ี 331/1025 
ส.ค.8  รับบิลคาซอมแซมรถบรรทุกของบริษัทฯ ซ่ึงไดมีคาแรง 19,000 บาท  และคาอะไหล จํานวน 24,000  
           บาท 
ส.ค.10 จายคาขนสงสินคาคางจายเดือนมีนาคมใหแกบริษัท ประพนขนสง จํากัด จํานวน 48,000 บาท 
ส.ค.12 จายชําระคาท่ีปรึกษากฎหมายจํานวน 240,000 บาท ใหบริษัท ยูมินโฮ จํากัด ท่ีประเทศเกาหลี 
ส.ค.13 จายชําระคาซอมแซมท่ีไดรับบิลในวันท่ี 8 สิงหาคม 2552 
ส.ค.14 จําหนายเครื่องปมน้ําใหกรมสรรพากรจํานวน 10 เครื่องราคาเครื่องละ 52,000 บาท และใหคาบริการ    
            ติดตั้งรวมท้ังส้ิน 8,000 บาทเปนเงินสด 
ส.ค.16 รับคืนเครื่องปมน้ําจากการขายเม่ือวันท่ี 2 ส.ค.52  เนื่องจากชํารุดและผิดขนาด 
ส.ค.18 จายเงินปนผลใหนาย มนูญ ผูถือหุนเปนเงิน 150,000 บาท 
ส.ค.20 จายคาเบ้ียประกันใหบริษัท ผานิตประกันภัย จํากัด  โดยแยกเปนการจายคาเบ้ียประกันชีวิตให 
            กรรมการผูจัดการจํานวน 68,000 บาท  และจายเบ้ียประกันภัยสํานักงานจํานวน 50,000 บาท 
ส.ค.22 จายเช็คจํานวน 32,760 บาทเปนคาโฆษณาคางจายเดือนมีนาคม 2552 ใหแกบริษัท วัชรินทร จํากัดใน 
            ราคาตามบัญชี 31,200 บาท
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ส.ค.24 บริษัทฯจายดอกเบ้ียเงินกูยืมกรรมการประจําเดือนสิงหาคม 2552 ใหแกนาย ปยวิทย จํานวน 20,000  
            บาทซ่ึงเปนกรรมการของบริษัท 
ส.ค.26 บริษัทจายคาเชาสํานักงาน 72,000 บาท ใหกับบริษัท ชํานิ  จํากัด 
ส.ค.30 จายเงินเดือนใหนาย เคนทร เปนพนักงานบริษัทฯเดือนละ 72,000 บาท และใหเชาบานอีกเดือนละ  
            3,000 บาท บริษัทฯไดตั้งกอทุนสํารองเล้ียงชีพ  ทางฝายการเงินไดหักเงินเดือนเปนเงินสะสมเขา 
            กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 5%  และเงินสะสมเขากองทุนประกันสังคม 5% แตไมเกินเดือนละ 750 บาท   
            นาย เคนทรไดแจงขอมูลสวนตัวดังนี้ 
               1. เปนคนโสด    และ  2. มีเบ้ียประกันชีวิต ปละ 52,000 บาท 
ก.ย. 7  ยื่นแบบแสดงรายการภาษ ี
 
ขอ2. บริษัท อารยาเทคโนโลยี  จํากัด มีสถานประกอบการช่ือเดียวกับผูประกอบการ  เลขประจําตัวผูภาษี
อากร 3987654321  สถานประกอบการตั้งอยูเลขท่ี 27/7  ซอยศาลาแดง  ถนนศาลาแดง กรุงเทพฯ 10800 
โทรศัพท 02-9547300 ตอ 171 บริษัทฯเปนผูประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมแบบเต็มรูปแบบ 7% 
เม่ือวันท่ี 1 มกราคม 2550  จําหนายเครื่องทําความเย็น  และสินคาคงเหลือ ณ วันท่ี  30 กันยายน 2552 
จํานวน 200 เครื่อง ซ่ึงบริษัทมีการซ้ือขายสินคาในเดือนตุลาคม 2552 ดังนี้   
ต.ค.1  จําหนายเครื่องปนผลไมใหกับบริษัท นาบูตา จํากัด เลขท่ี 40 ถนน งามวงศวาน ตําบลบางกระสอ   
           อําเภอเมือง   จังหวัดนนทบุรี  จํานวน 50 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท(ยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)  
           ออกใบกํากับภาษีเลมท่ี 110 เลขท่ี 3100 เง่ือนไข 2/10,n/30  
ต.ค.6  ซ้ือเครื่องปนผลไมเปนเงินสดจากบริษัท บุญญาเลิศ จํากัด จํานวน 200 เครื่อง ราคาเครื่องละ 11,000  
           บาท ไดรับสวนลดทันที 3% และไดรับใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปเลมท่ี 40 เลขท่ี 312 
ต.ค.9  ซ้ือเครื่องถายเอกสารและเครื่องคํานวณเพ่ือใชในสํานักงาน จํานวนเงินรวม  68,000 บาทจากบริษัท 
           มาซีรอล จํากัด  ไดรับใบกํากับภาษีมูลคาเพ่ิมแบบเต็มรูป เลมท่ี 300 เลขท่ี 1271 โดยจายชําระเปนเช็ค 
ต.ค.11 จายคาซอมแซมเครื่องถายเอกสารใหกับบริษัทธาดา จํากัด จํานวน 30,000 บาท ภาษีมูลคาเพ่ิม 2,100  
            บาท  ไดรับใบกํากับภาษีอยางยอ เลมท่ี 92/210 และหนังสือรับรองการหัก ณ ท่ีจาย 
ต.ค.12 ไดทําการสงคืนสินคาท่ีซ้ือมาในวันท่ี 6 ตุลาคม 2552 จํานวน 18 เครื่อง  เนื่องจากชํารุดและผิดขนาด 
ต.ค.15 ขายเครื่องปนผลไมเปนเงินสดใหกับหางหุนสวนจํากัด ผลไมไทย เลขท่ี 305 ถนนประชานิเวศน  
            แขวงบางเขน  เขตลาดยาว กรุงเทพฯ จํานวน 50 เครื่องราคาเครื่องละ 16,.000 บาท  ไดรับใบกํากับ 
            ภาษีแบบเต็มรูปแบบ เลมท่ี 110 เลขท่ี 3101 
ต.ค.18 จายคาอาหารเล้ียงรับรองลูกคาจํานวน 5,200 บาท ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ใหกับภัตตราคารฝนดี  ไดรับ 
            ใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปแบบ เลมท่ี 432/1101 
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ต.ค.20 ซ้ือรถยนตนั่งไมเกิน 10 ท่ีนั่งจํานวน 370,000 บาท ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ไดรับใบกํากับภาษีแบบเต็ม          
รูปแบบ เลมท่ี 30 เลขท่ี 1297 โดยจายชําระเปนเช็ค 

ต.ค.21 จายคาอะไหลรถยนตนั่งประจําตําแหนงผูจัดการใหราน อูฟอรด บริการ จํานวน 15,000 บาท  
            ภาษีมูลคาเพ่ิม 7% ไดรับใบกํากับภาษีแบบเต็มรูปแบบ เลมท่ี 315 เลขท่ี 4321  และไดออกหนังสือ 
            รับรองการหัก ณ ท่ีจาย 
ต.ค. 25 สงสินคาไปจําหนายใหกับบริษัท มาดอนนา จํากัดในประเทศอังกฤษ  จํานวน 70 เครื่อง ราคาเครื่อง 
             ละ 18,000  บาทเปนเงินสด 
ต.ค.29 จายคาสาธารณูปโภคเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลวดังนี้  คาน้ําประปา  14,980 บาท ไดรับ 
            ใบกํากับภาษี เลมท่ี 124/5264  คาไฟฟา 28,890 บาท ไดรับใบกํากับภาษีเลมท่ี 261/9514  คา 
            โทรศัพท  18,404 บาท ไดรับใบกํากับภาษีเลมท่ี621/4512 
ต.ค.31 ปดบัญชีซ้ือและบัญชีขาย 
พ.ย.13 จายชําระภาษีของเดือนตุลาคม 
ใหทํา  1.  จัดทํารายงานภาษีซ้ือ  ขาย  และรายงานสินคาละวัตถุดิบ 
            2. จัดทําแบบภ.พ.30  สําหรับเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยมียอดภาษีท่ีชําระเกินของเดือน กันยายน  
               2552 จํานวน 8,200  บาท  และจายชําระภาษีท้ังส้ินในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 
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Pretest-การบัญชีภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ชุด A 
ขอ 1. บริษัท  จาระเม็ด  จํากัด  มีทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท  บริษัทประมาณการกําไรสุทธิสําหรับระยะเวลา
บัญชีป 2552 เทากับ 7,200,000  บาท  เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชีปรากฏวา  บริษัทฯมีกําไรท้ังส้ินเปน
จํานวนเงิน 12,000,000 บาท  ซ่ึงคํานวณจากรายไดและคาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเปนไปตาม
หลักเกณฑ  เง่ือนไข  และวิธีการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจาย  ท่ียังไมไดนําไปใชหักภาษี 
จํานวน 16,000 บาท  และยังตรวจสอบพบวาบริษัทฯมีผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ีเขาเง่ือนไขมาตรา 65 ตรี 
จํานวน 600,000 บาท 
ใหทํา (ทุกขอ  ใหแสดงวิธีการคํานวณประกอบ) 

1. จงคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป  ตองใชแบบใดในการยื่นเพ่ือเสียภาษ ี
2. จงคํานวณหาภาษีเงินไดนิติบุคคลส้ินป 
3. ถาบริษัทฯชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลส้ินปภายในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2553  ตองใชแบบใดในการ

ยื่นเพ่ือเสียภาษ ี
 
ขอ 2.  จากโจทยขอ 1 .ถาบริษัทมีทุนจดทะเบียนเกิน 8,000,000 บาท   
ใหทํา (ทุกขอ  ใหแสดงวิธีการคํานวณประกอบ) 

1. จงคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป  ตองใชแบบใดในการยื่นเพ่ือเสียภาษ ี
2. จงคํานวณหาภาษีเงินไดนิติบุคคลส้ินป 
3. ถาบริษัทฯชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลส้ินปภายในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2553  ตองใชแบบใดในการ

ยื่นเพ่ือเสียภาษ ี
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Pretest-การบัญชีภาษีอากร 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ชุด B 
ขอ 1. บริษัท  ปลากระพง  จํากัด  มีทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท  บริษัทประมาณการกําไรสุทธิสําหรับ
ระยะเวลาบัญชีป 2552 เทากับ 8,100,000  บาท  เม่ือส้ินรอบระยะเวลาบัญชีปรากฏวา  บริษัทฯมีกําไรท้ังส้ิน
เปนจํานวนเงิน 14,400,000 บาท  ซ่ึงคํานวณจากรายไดและคาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเปนไปตาม
หลักเกณฑ  เง่ือนไข  และวิธีการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีท่ีถูกหัก ณ ท่ีจาย  ท่ียังไมไดนําไปใชหักภาษี 
จํานวน 45,,000 บาท  และยังตรวจสอบพบวาบริษัทฯมีผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ีเขาเง่ือนไขมาตรา 65 ตรี 
จํานวน 1,800,000 บาท 
ใหทํา (ทุกขอ  ใหแสดงวิธีการคํานวณประกอบ) 

4. จงคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป  ตองใชแบบใดในการยื่นเพ่ือเสียภาษ ี
5. จงคํานวณหาภาษีเงินไดนิติบุคคลส้ินป 
6. ถาบริษัทฯชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลส้ินปภายในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2553  ตองใชแบบใดในการ

ยื่นเพ่ือเสียภาษ ี
 
ขอ 2.  จากโจทยขอ 1 .ถาบริษัทมีทุนจดทะเบียนเกิน 7,000,000 บาท   
ใหทํา (ทุกขอ  ใหแสดงวิธีการคํานวณประกอบ) 

4. จงคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป  ตองใชแบบใดในการยื่นเพ่ือเสียภาษ ี
5. จงคํานวณหาภาษีเงินไดนิติบุคคลส้ินป 
6. ถาบริษัทฯชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลส้ินปภายในวันท่ี 4 พฤษภาคม 2553  ตองใชแบบใดในการ

ยื่นเพ่ือเสียภาษ ี
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามเพื่อพัฒนาผลการเรียนรายวิชา การบัญชีภาษีอากร โดยผูเรียนกลุมตัวอยาง 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนตออาจารยผูสอน 
คําช้ีแจง 
1.  แบบสอบถามประกอบดวย 2 สวน ดังนี ้
      สวนที่ 1 ผูเรียนประเมินอาจารยผูสอน 

     สวนที่ 2 ผูเรียนประเมินตนเอง 
     สวนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ       

2.  จุดประสงคของแบบสํารวจ     
                   เพื่อนํามาใชในการวิจัยช้ันเรียน ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในวิธีการสอนแบบรวมมือ 
3.  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองโดยใหนักศึกษาพิจารณาดังนี้ 
     3.1 ขอใดตรงกับความคิดเห็นของผูเรียนโดย เห็นดวยมากที่สุด  ใหผูเรียนทําเครื่องหมายลงในชองน้ําหนัก           
คะแนน 1 

     3.2 ขอใดตรงกับความคิดเห็นของผูเรียนโดย เห็นดวยมาก  ใหผูเรียนทําเครื่องหมายลงในชองน้ําหนักคะแนน  
2 

     3.3 ขอใดตรงกับความคิดเห็นของผูเรียนโดย เห็นดวย  ใหผูเรียนทําเครื่องหมายลงในชองน้ําหนักคะแนน  3 

     3.4 ขอใดตรงกับความคิดเห็นของผูเรียนโดย เห็นดวยนอย ใหผูเรียนทําเครื่องหมายลงในชองน้ําหนักคะแนน  2 

     3.5 ขอใดตรงกับความคิดเห็นของผูเรียนโดย เห็นดวยนอยที่สุด ใหผูเรียนทําเครื่องหมายลงในชองน้ําหนัก 

           คะแนน  5 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความสนใจในวิธีการสอนวิชาการบัญชีภาษีอากรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยหลักสูตร 4 ปช้ันปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ(Jigsaw)” 
สวนที่ 1 ผูเรียนประเมินอาจารยผูสอน 

รายการ 

เกณฑประเมิน 
1 

เห็นดวย
มากที่สุด 

2 
เห็นดวย

มาก 

3 
เห็นดวย 

4 
เห็นดวย

นอย 

5 
เห็นดวย
นอยที่สุด 

1. มีการแจงวัตถุประสงคของการสอนแบบรวมมือ      
2. มีการแจงวัตถปุระสงค  ขอบเขตเนื้อหา  แผนการสอน และ 
    วิธีการประเมินอยางชัดเจน 

     

3. มีการมอบหมายงาน  ตรวจงานและวิเคราะหวิจารณงานท่ี 
    ไดรับมอบหมาย 

     

4.  มีการแบงกลุมและสรางบรรยากาศของการทํางานเปนทีม      
5. สรางบรรยากาศในช้ันเรียนใหมีความอบอุน  เนนความ 
    รวมมือ  ไมเนนการแขงขัน  ผูเรียนมีความสุขในการเรียน 

     

6. เปดโอกาสใหนักศึกษาพบและขอคําปรึกษานอกช้ันเรียน      
7. ใชอุปกรณและสื่อการสอนอยางเหมาะสม  เชน Power Point 
     และอินเตอรเน็ต เปนตน    

     

8.  จัดเนื้อหาและกิจกรรมไดสอดคลองกับความสนใจและ 
     ความถนัดของผูเรียน 

     

9. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะในการคนควาเพิ่มเติมจากแหลง 
    วิทยาการตางๆ 

     

10. มอบหมายงานไดตามความสนใจของผูเรียน      
 
     สวนที่ 2 ผูเรียนประเมินตนเอง 

รายการ 

เกณฑประเมิน 
1 

เห็นดวย
มากที่สุด 

2 
เห็นดวย

มาก 

3 
เห็นดวย 

4 
เห็นดวย

นอย 

5 
เห็นดวย
นอยที่สุด 

1. ผูเรียนมีความต้ังใจและสนใจในการเรียนเขาเรียนตรงเวลา   
    และสมํ่าเสมอ 

     

2. ผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของช้ันเรียนและการแสดง 
    ความคิดเห็น 

     

3. ผูเรียนมีความรับผิดชอบในการติดตามเนื้อหาและทํางานท่ี 
    ไดรับมอบหมายอยางสมํ่าเสมอ 
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รายการ 

เกณฑประเมิน 
1 

เห็นดวย
มากที่สุด 

2 
เห็นดวย

มาก 

3 
เห็นดวย 

4 
เห็นดวย

นอย 

5 
เห็นดวย
นอยที่สุด 

4  ผูเรียนสามารถแกไขสถานการณไดดี      
5. มีการกระจายความรูระหวางเพื่อนในกลุมและระหวางกลุม      
6. ผูเรียนศึกษาคนควาขอมูลเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลตางๆอยาง 
    สมํ่าเสมอ  เชน จากหองสมุด   จากศูนยการเรียนรูดวย 
    ตนเอง  หรือจาก web site ตางๆ 

     

7. ผูเรียนแตงกายเรียบรอย  ถูกตองตามระเบียบของ 
    มหาวิทยาลัย 

     

8. เนื้อหาสาระของการเรียนมีความเหมาะสม      
9. ผูเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี      
10. ผูเรียนมีโอกาสไดเพิ่มพูนความรู      

 

สวนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ       
1.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนภาคทฤษฎีของอาจารย 

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

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

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

................................................................................................................................................................................................... 
2. ความคิดเห็นเก่ียวกับการสอนแบบรวมมือและ/หรือปญหาที่ตองการใหแกไขและปรับปรุง 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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คุณวุฒ ิ  บธ.บ.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  บธ.ม.(การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

ตําแหนง หัวหนากลุมวิชาภาษีอากร 
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