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บทคดัย่อ 
 

การศกึษาการพฒันาผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาวชิาการบรหิารทอ้งถิน่  : เปรยีบเทยีบการ

เรยีนโดยใชก้ระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Division)  กบั

การเรยีนแบบบรรยายปกตใินครัง้นี้ เกดิขึน้โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใช้กระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค STAD กบัการเรยีนแบบบรรยาย

ปกตขิองนักศกึษาวชิาการบรหิารท้องถิน่ (2) ศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาวชิาการบรหิารท้องถิน่ที่มี

ต่อกระบวนการเรยีนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD (3) ส่งเสรมิให้นักศกึษามพีฤตกิรรมการเรยีนรูด้้วย

ตนเอง การท างานร่วมกนัเป็นทมี  การเป็นสมาชกิกลุ่มทีด่ ี และการรบัผดิชอบต่อส่วนรวม (4) เสรมิสรา้ง

สมัพนัธภาพทีด่แีละความสามคัคใีหเ้กดิขึน้ระหว่างผูเ้รยีน   

  รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนทีผู่ว้จิยัน ามาใช ้เป็นรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิค STAD โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มที่มีการเรียนแบบบรรยายปกติ ซึ่ง เก็บข้อมูลจาก

นักศึกษาระดบัปรญิญาตรภีาคปกติ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑติย์  ที่ลงทะเบียนเรยีนในรายวิชาการบรหิาร

ทอ้งถิน่ (PA 304) ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2554  การวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัแบ่งออกเป็น 1) การศกึษา

การเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องกลุ่มทีม่กีารเรยีนการสอนแบบ STAD กบัแบบการบรรยายปกต ิดว้ยการ

วเิคราะห์เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และการเปรยีบเทียบความ

แตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ (t-test) และ 2) การศกึษาความพงึพอใจต่อการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื STAD โดยใช้

การประเมนิความพงึพอใจ  5  ระดบั   

ผลการวิจยัทัง้ในส่วนของการศึกษาการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาที่มต่ีอการ

เรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค STAD กบัการเรยีนแบบบรรยายปกต ิและการส ารวจความพงึพอใจต่อการ

เรยีนรูแ้บบ STAD คอื 

(1) ก่อนการวิจยั จะพบว่า ในทางสถิตินัน้การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย

คะแนนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมดว้ยวธิทีดสอบทดสอบสมมุตฐิานดว้ย t-test ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการสอบกลางภาคของทัง้ 2 กลุ่ม ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
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ระดบั .05  (ค่า P-value ( ค่า Sig )  > .05)  แต่เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนการสอบกลางภาคทัง้ 2 กลุ่มนัน้จะ

พบว่า ผลคะแนนเฉลีย่การสอบกลางภาคของกลุ่มทดลอง (18.37 คะแนน) มคี่าเฉลีย่น้อยกว่ากลุ่มควบคุม 

(18.51 คะแนน)  

(2) ผลจากการทดลอง ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบครัง้ที่ 1  ครัง้ที่ 2 และคะแนนปลายภาคของ

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ในการสรุปผลทางสถติเิมื่อทดสอบสมมุตฐิานดว้ย t-test ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 

พบว่า ค่าเฉลีย่ผลของนักศกึษากลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมในการทดสอบทัง้ 3 ครัง้ ไม่มคีวามแตกต่างกนั

อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  (ค่า P-value ( ค่า Sig )  > .05) แต่เมื่อพจิารณาผลคะแนนเฉลีย่ในแต่

ละครัง้ กลุ่มทดลองจะมคี่าเฉลีย่สูงกว่ากลุ่มควบคุมทุกครัง้  

(3) ผลการศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนของอาจารยแ์ละพฒันาการ

การเรยีนของนักศกึษาดว้ยรปูแบบ STAD นัน้  พบว่า ทัง้ความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอการเรยีนการสอน

ของอาจารยแ์ละความพงึพอใจต่อการพฒันาการเรยีนของนักศกึษา มคี่าเฉลีย่รวมเท่ากนัคอื 4.47   
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Abstract 
The  purposes of the study on development of learning effectiveness of students in local 

administration subject : a comparison of the learning  effectiveness  using  STAD (student teams 

achievement division) and lecture are (1) to compare the learning achievement before and after 

using the cooperative learning with STAD and the lecture of students who studied local 

administration (2) to survey the satisfaction of the students who studied local administration using 

techniques STAD (student teams achievement division) (3) to encourage students to learn by 

themselves  , work as a team and be responsible team members. (4) to reinforce good relationship 

and harmony among students.  

The teaching model used in this study was a cooperative learning approach using STAD 

(student teams achievement division). The result was therefore compared with the normal lecture class. 

The data of the research was collected from students who studied local administration (PA 304)   

at Dhurakij Pundit University in Semester 2, Academic year  2011. The data was analysed      

1) to examine the differences in students’ average scores (t-test) after learning with technique 

STAD and normal lectures class (experimental and control groups) and 2) to study the satisfaction 

of the students who studied with cooperative learning STAD using the 5 level satisfaction.  

The research revealed that  

(1) Before the research, the statistical analysis of the mean scores (t-test) between the 

experimental group and the control group from the average score of mid-term exam of both groups 

was not significantly different at the .05 significant level. However, when comparing midterm scores 

between the experimental group and the control group, it found that the average scores of the 

midterm exam of the experimental group (18.37 points) were less than the scores of the controls 

group (18.51 points).  
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(2) The result of the average scores of the 1st , 2nd test and final scores of the experimental 

and control groups showed that the mean scores between the experimental and control groups 

(using t-test) were not significantly different at the .05 significant level. However when considering 

average score, the experimental group’s scores were always higher than the scores of the control 

group. 

(3) According to the satisfaction survey of the students towards the teaching approach 

STAD, it showed that the mean of students’ satisfaction toward the approach was 4.47.  
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ทีม่ต่ีอพฒันาการการเรยีนของ นศ. 
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สารบญัรปูภาพ 

 
 รปูภาพ ท่ี                            หน้า 

2.1 กระบวนการวจิยัในชัน้เรยีน         9 
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

 สภาพการณ์ของสงัคมโลกในช่วง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมา ต่างต้องเผชญิกบัปจัจยัต่างๆ     

อนัน ามาซึง่การเปลีย่นแปลงทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม อาทเิช่น  กระแสโลกาภวิตัน์  กระแสโลกเสร ี

การสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขนั เป็นต้น  ส่งผลให้การศึกษาในแต่ละสาขาต่างพยายามค้นหา       

องค์ความรู้ใหม่เพิม่ขึ้น  เพื่อให้สามารถน ามาใช้ในการด ารงอยู่ในสงัคมโลกได้อย่างยัง่ยนื ไม่เว้นแม้ แต่    

ในแวดวงการศกึษาของประเทศไทยภายใต้การก ากบัดูแลของกระทรวงศกึษาธกิารไดเ้ริม่ด าเนินการปฏริูป

การศกึษาตัง้แต่ปีการศกึษา 2539 เป็นตน้มา  เพื่อปรบัปรุงการด าเนินงานทางการศกึษาและเพื่อแก้ไขปญัหา

อุปสรรคทีม่อียูเ่ดมิใหล้ดลงหรอืหมดไป  รวมทัง้เพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาและยกระดบัคุณภาพมาตรฐาน

การศกึษาให้สูงขึน้  มศีกัยภาพในการพฒันาตนเองใหม้คีุณภาพชวีติที่ด ีพฒันาประเทศชาติพรอ้มทัง้อยู่ใน

สงัคมโลกอย่างเป็นสุข  ต่อมาได้มกีารประกาศใช้พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542  และได้มี

ฉบบัแกไ้ขเพิม่เตมิในปี พ.ศ. 2545 ความส าคญัของพระราชบญัญตัดิงักล่าวอยูใ่นมาตรา 22 ซึง่บญัญตัไิวว้่า   

“การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัว่าผู้เรยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้และถอืว่าผู้เรยีน   

มคีวามส าคญัทีสุ่ดกระบวนการจดัการศกึษาต้องส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาตแิละเตม็ตาม

ศกัยภาพ” 

 จากบทบญัญตัดิงักล่าวประกอบกบัขอ้สงัเกตของผู้วจิยัได้พบว่า  ผูเ้รยีนในปจัจุบนัยงัไม่มี

พฤตกิรรมในการเรยีนรูด้้วยตนเองมากนัก ส่วนใหญ่ยงัศกึษาองค์ความรู้ที่ได้รบัการถ่ายทอดจากอาจารย์

ผูส้อนเพยีงด้านเดยีว ดงันัน้ในภาคเรยีนที่  2  ปีการศกึษา 2554  ผู้วจิยัจงึไดศ้กึษาขอ้มลูเบือ้งต้นจาก   

กลุ่มผู้เรยีนของผู้วจิยั  พบว่า  มกีลุ่มผู้เรยีนที่มผีลการศึกษาหรอืคะแนนเฉลี่ยสะสมที่ไม่สูงนัก จ านวน 2 

กลุ่มทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิา PA 304  การบรหิารทอ้งถิน่  อกีทัง้จากการสอบถามเบือ้งต้นทราบว่า  

สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดปญัหาผลการศึกษาดงักล่าว  เนื่องมาจากการเรยีนรูแ้บบต่างคนต่างเรยีน   ไม่ม ี  

การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันระหว่างผู้เรียนมากนัก ผู้วิจยัจึงต้องการพัฒนาการเรียนรู้และผลสมัฤทธิ ์

ทางการศกึษาของผูเ้รยีนโดยใชก้ระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค STAD ประกอบกบัเพื่อใหเ้กดิการ

ปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมและการเรยีนรู้ของผู้เรยีนเป็นการเรยีนรู้ด้วยตนเองแทนการรอรบัจากผู้สอนเพยีง  

ด้านเดยีว นอกจากนัน้ยงัเป็นการเสรมิสรา้งการท างานร่วมกนัเป็นทมี  การสร้างความรบัผดิชอบร่วมกนั  

การเสรมิสร้างสมัพนัธภาพ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณลกัษณะที่ส าคญัส าหรบั

ผูเ้รยีนในปจัจบุนัในการก้าวไปสู่สมาชกิขององคก์ารและสมาชกิของสงัคมทีด่ต่ีอไปดว้ย 
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1.2 วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใช้กระบวนการ

เรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนิค STAD กบัการเรยีนแบบบรรยายปกตขิองนกัศกึษาวชิาการบรหิารทอ้งถิน่ 

 2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาวชิาการบรหิารทอ้งถิน่ทีม่ต่ีอกระบวนการเรยีนรู้

แบบรว่มมอืดว้ยเทคนิค STAD 

 3. เพื่อส่งเสรมิให้นักศกึษามพีฤตกิรรมการเรยีนรูด้้วยตนเอง การท างานร่วมกนัเป็นทมี  

การเป็นสมาชกิกลุ่มทีด่ ีและการรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 

 4. เพื่อเสรมิสรา้งสมัพนัธภาพทีด่แีละความสามคัคใีหเ้กดิขึน้ระหว่างผูเ้รยีน 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจยั 

  ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตการวิจยัโดยเลือกประชากร คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

วิชาการบรหิารท้องถิ่น  และกลุ่มตัวอย่างที่เลือกคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรยีนวิชาการบรหิารท้องถิ่น     

ภาคเรยีนที ่2/2554  กลุ่ม 001 และกลุ่ม 002  ทีเ่ขา้เรยีนและทดสอบครบตามทีก่ าหนด 

 ช่วงระยะเวลาทีใ่ชใ้นการด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยัคอื  ภาคเรยีนที ่2/2554 

 โดยเกบ็ขอ้มลูจากการสอบและการทดสอบ ไดแ้ก่  

 - การสอบกลางภาค (เป็นคะแนนเพื่อใชแ้บ่งกลุ่มการเรยีนแบบ STAD) 

 - การทดสอบครัง้ที ่1 คอื เรือ่งองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (อบต.) และ กรงุเทพมหานคร  

- การทดสอบครัง้ที่ 2 คอื เรื่องการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิน่และการบรหิารท้องถิ่น

เปรยีบเทยีบ  

 - การสอบปลายภาค 

 

1.4  นิยามศพัท ์ 

  ก. เทคนิคแบ่งปนัความส าเรจ็ หรอื การจดัการการเรยีนรูแ้บบ STAD (Student Teams 

Achievement Division) หมายถงึ รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบร่วมมอืกนัเรยีนรูอ้กีรปูแบบหนึ่ง ซึง่

มกีารจดัรูปแบบการเรยีนโดยก าหนดให้ผู้เรยีนที่มคีวามสามารถแตกต่างกนั (สูง-กลาง-ต ่า) มาอยู่รวมกนั

เป็นกลุ่ม เกดิการร่วมมอืกนัระหว่างสมาชกิในกลุ่ม  ทุกคนจะต้องพฒันาความรูข้องตนเองในเรื่องที่ผูส้อน

ก าหนดและมสี่วนร่วมในการพฒันาเสรมิสรา้งความรูใ้ห้แก่สมาชกิคนอื่นๆในกลุ่มจากนัน้ผู้สอนอาจท าการ

ทดสอบรายบุคคลในแต่ละบท  หรอืทดสอบในครัง้สุดทา้ยเป็นรายบุคคลเพื่อเกบ็คะแนน และน าคะแนนนัน้

ไปพฒันาการจากการศกึษา  และรวมคะแนนพฒันาการเป็นกลุ่ม  กลุ่มทีไ่ดค้ะแนนพฒันาการมากทีสุ่ดจะได้

รบัค าชมเชยหรอืรบัรางวลั 
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  ข. กลุ่มทดลอง  หมายถงึ นักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนวชิาการบรหิารทอ้งถิน่  ภาคเรยีนที ่

2/2554  มีการเข้าเรียนและทดสอบครบตามที่ก าหนด  โดยได้ร ับการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู ้        

แบบรว่มมอืดว้ยเทคนิค STAD   

ค. กลุ่มควบคุม หมายถึง นักศกึษาที่ลงทะเบยีนเรยีนวชิาการบรหิารท้องถิ่น  ภาคเรยีนที ่

2/2554  มกีารเขา้เรยีนและทดสอบครบตามทีก่ าหนด  โดยไดร้บัการสอนดว้ยรปูแบบการบรรยายปกต ิ

 

1.5 สมมติฐานการวิจยั 

  ผูว้จิยัตัง้สมมตฐิานในการวจิยัคอื   ผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาที่ใชรู้ปแบบการสอนด้วยวธิกีาร

เรยีนแบบร่วมมอืดว้ยเทคนิค STAD สงูกว่าวธิเีรยีนแบบบรรยายปกต ิ

  จากสมมตฐิานดงักล่าว สามารถแบ่งชุดสมมตฐิานการวจิยัไดด้งันี้ 

  สมมติฐานชุดท่ี 1  

  H0 :  คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบครัง้ที ่1 ของนกัศกึษาทีใ่ชร้ปูแบบการเรยีนแบบ STAD ≤  

  คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบครัง้ที ่1 ของนกัศกึษาทีใ่ชร้ปูแบบการเรยีนแบบบรรยายปกต ิ

  H1 :  คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบครัง้ที ่1 ของนกัศกึษาทีใ่ชร้ปูแบบการเรยีนแบบ STAD >  

  คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบครัง้ที ่1 ของนกัศกึษาทีใ่ชร้ปูแบบการเรยีนแบบบรรยายปกต ิ
   

  สมมติฐานชุดท่ี 2 

  H0 :  คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบครัง้ที ่2 ของนกัศกึษาทีใ่ชร้ปูแบบการเรยีนแบบ STAD ≤  

  คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบครัง้ที ่2 ของนกัศกึษาทีใ่ชร้ปูแบบการเรยีนแบบบรรยายปกต ิ

  H1 :  คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบครัง้ที ่2 ของนกัศกึษาทีใ่ชร้ปูแบบการเรยีนแบบ STAD >  

  คะแนนเฉลีย่ผลการทดสอบครัง้ที ่2 ของนกัศกึษาทีใ่ชร้ปูแบบการเรยีนแบบบรรยายปกต ิ
 

  สมมติฐานชุดท่ี 3 

  H0 :  คะแนนเฉลีย่ผลการสอบปลายภาคของนักศกึษาทีใ่ชร้ปูแบบการเรยีนแบบ STAD ≤  

   คะแนนเฉลีย่ผลการสอบปลายภาคของนกัศกึษาทีใ่ชร้ปูแบบการเรยีนแบบบรรยายปกต ิ

  H1 :  คะแนนเฉลีย่ผลการสอบปลายภาคของนักศกึษาทีใ่ชร้ปูแบบการเรยีนแบบ STAD >  

   คะแนนเฉลีย่ผลการสอบปลายภาคของนกัศกึษาทีใ่ชร้ปูแบบการเรยีนแบบบรรยายปกต ิ
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1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. เป็นน าร่องใช้เทคนิคการเรยีนการสอนด้วยกระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD 

แทนการเรยีนรูแ้บบบรรยายปกต ิ

2. นักศกึษามพีฤตกิรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  สามารถเป็นสมาชกิกลุ่มและท างานร่วมกนัเป็นทมี
ไดอ้ยา่งด ี และเป็นผูท้ีม่คีวามรบัผดิชอบต่อส่วนรวม 

3. บรรยากาศในการเรยีนเป็นไปดว้ยด ีเตม็ไปดว้ยความร่วมมอืระหว่างผูเ้รยีน เกดิการช่วยเหลอื
และความสามคัคซีึง่กนัและกนั 

4. ได้ร ับรู้ถึงทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD       

เพื่ออาจารยจ์ะสามารถน ากระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค STAD ไปใชป้ระยุกต์ใช้

และสรา้งประโยชน์ใหก้บัการเรยีนการสอนไดต่้อไป 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ในการศกึษาวจิยัเรื่อง การพฒันาผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาวชิาการบรหิารท้องถิน่  : เปรยีบเทยีบ

การเรยีนโดยใช้กระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Division)  

กบัการเรยีนแบบบรรยายปกตนิัน้  ผูว้จิยัไดค้น้ควา้ศกึษาหลกัการ ทฤษฎ ีแนวคดิ จากเอกสารและงานวจิยั

ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยน าเสนอรายละเอยีดตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 

 2.1 การวจิยัในชัน้เรยีน (classroom  research) 

  2.1.1 ความหมายของการวจิยัในชัน้เรยีน 

  2.1.2 ขอบเขตของการวจิยัในชัน้เรยีน 

  2.1.3 ประโยชน์ของการวจิยัในชัน้เรยีน 

  2.1.4 กระบวนการการวจิยัในชัน้เรยีน 

  2.1.5 ขอ้จ ากดัและขอ้ควรระวงัของการวจิยัในชัน้เรยีน 

 2.2 วธิกีารสอนโดยใชร้ปูแบบบรรยาย (lecture) 

  2.2.1 ความหมายของการสอนโดยการบรรยาย 

  2.2.2 วตัถุประสงคข์องการสอนโดยการบรรยาย 

  2.2.3 กระบวนการสอนโดยการบรรยาย 

  2.2.4 ขอ้ดแีละขอ้จ ากดัของวธิสีอนโดยการบรรยาย 

 2.3 วธิกีารสอนโดยใชร้ปูแบบการเรยีนการสอนดว้ยการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื (instructional models 

of cooperative learning) 

  2.3.1 ทีม่าของรปูแบบการเรยีนการสอนดว้ยการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 

  2.3.2 ความหมายของรปูแบบการเรยีนการสอนดว้ยการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 

  2.3.3 วตัถุประสงคข์องรปูแบบการเรยีนการสอนดว้ยการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 

  2.3.4 องคป์ระกอบของรปูแบบการเรยีนการสอนดว้ยการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 

  2.3.5 ประเภทของกลุ่มการเรยีนการสอนดว้ยการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 

  2.3.6  กระบวนการเรยีนการสอนของรปูแบบการเรยีนการสอนดว้ยการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 

  2.3.7 รปูแบบการเรยีนการสอนดว้ยการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 

  2.3.8 ประโยชน์ของรปูแบบการเรยีนการสอนดว้ยการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 

 2.4  รปูแบบการเรยีนการสอนแบบ เอส.ท.ีเอ.ด ี(Student  Teams-Achievement  Division : STAD) 

 2.5 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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2.1 การวิจยัในชัน้เรียน  (Classroom  Research) 

  วาโร  เพง็สวสัดิ ์(2546:1) กล่าวว่า การวจิยัในชัน้เรยีนมชีื่อที่นิยมเรยีกแตกต่างกนัไป   ซึง่

ค าที่มคีวามหมายที่ใกลเ้คยีงกนั ได้แก่ การวจิยัในชัน้เรยีนหรอืการวจิยัชัน้เรยีน หรอืการวจิยัในห้องเรยีน 

(classroom  research) การวจิยัเชงิปฏบิตักิารในชัน้เรยีน (classroom  action  research) การวจิยัของคร ู

(teacher  research, teacher-based research) หรอืการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน  

 

 2.1.1 ความหมายของการวิจยัในชัน้เรียน 

  วาโร  เพ็งสวัสดิ ์ (2546:1) ให้นิยามว่า การวิจ ัยในชัน้เรียน หมายถึง วิธีการ หรือ

กระบวนการที่ให้ได้มาซึง่ความรู้หรอืค าตอบซึ่งครเูป็นผูจ้ดัท าขึน้เอง  โดยมจีุดมุ่งหมายทีจ่ะน าผลการวจิยั

ไปใชใ้นการแกป้ญัหาการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนของตน 

  สุวมิล  ว่องวาณิช (2546:21) ใหน้ิยามว่า การวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน คอื การวจิยัทีท่ า

โดยครูผูส้อนในชัน้เรยีน เพื่อแก้ไขปญัหาที่เกดิขึน้ในชัน้เรยีน และน าผลมาใชใ้นการปรบัปรุงการเรยีนการ

สอน หรอืส่งเสรมิพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนใหด้ยีิง่ขึน้ ทัง้นี้เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รยีน เป็นการ

วจิยัทีต่อ้งท าอยา่งรวดเรว็ น าผลไปใชท้นัท ีและสะทอ้นขอ้มลูเกีย่วกบัการปฏบิตังิานต่างๆ ในชวีติประจ าวนั

ของตนเองใหท้ัง้ตนเองและกลุ่มเพื่อนร่วมงานในโรงเรยีนไดม้โีอกาสวพิากษ์ อภปิราย แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้น

แนวทางทีไ่ดป้ฏบิตัแิละผลทีเ่กดิขึน้เพื่อพฒันาการเรยีนรูท้ ัง้ของครแูละผูเ้รยีน 

  สุมาล ี จนัทรช์ลอ (2548:12) ใหน้ิยามไวว้่า การวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน เป็นการวจิยัทีท่ า

โดยผูส้อนโดยความรว่มมอืของผูม้สี่วนรว่ม และใชก้ารสะทอ้นผลกลบั เพื่อปรบัปรงุการเรยีนการสอนใหด้ขีึน้ 

  

 2.1.2 ขอบเขตของการวิจยัในชัน้เรียน 

  วาโร  เพง็สวสัดิ ์(2546:2) ไดก้ าหนดขอบเขตของการวจิยัในชัน้เรยีน  ดงันี้ 

  1. เป็นเรือ่งเกี่ยวกบันกัเรยีน  ซึง่แบ่งออกเป็น 

   1.1 พฤตกิรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิาต่างๆ เช่น ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนต ่า เรยีนรู้

ในเนื้อหาวชิาบางเรือ่งชา้ เป็นตน้ 

   1.2 พฤตกิรรมส่วนตวัทีเ่ป็นปญัหา เช่น พฤตกิรรมความก้าวรา้ว พฤตกิรรมไม่กลา้

แสดงออก เป็นตน้ 

  2. เป็นเรือ่งเกีย่วกบัสื่อการเรยีนการสอน หรอืกจิกรรมการเรยีนการสอน ซึง่แบ่งออกเป็น 

   2.1 สื่อการสอนประเภทวสัดุอุปกรณ์ เช่น ชุดการสอน บทเรยีนส าเรจ็รปู เป็นตน้ 

   2.2 สื่อการสอนประเภทวธิกีาร เช่น วธิสีอบแบบต่างๆ เป็นตน้ 
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  สรชยั  พศิาลบุตร (2551:10) ได้วเิคราะห์ว่า ขอบเขตของการวิจยัในชัน้เรยีนที่ส าคญัม ี    

2 ขอบเขต คอื ขอบเขตด้านเนื้อหาที่จะท าวจิยั และขอบเขตด้านการน าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์  ดงันี้

  1. ขอบเขตด้านเนื้อหาที่จะท าวจิยั  ขอบเขตเนื้อหาที่จะท าวจิยัครอบคลุมเรื่องหลกัสูตร 

การเรียนการสอน  สื่อที่ใช้สอน  วิธีว ัดและประเมินผลการเรียน และความประพฤติและการแต่งกาย       

ของนกัเรยีน ดงันี้  

   หลักสูตร ประกอบด้วย การติดตามและประเมินหลักสูตร  การปรบัปรุงแก้ไข

หลกัสตูรและรายวชิาเรยีน  การวดัความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอหลกัสตูรและรายวชิาเรยีน 

   การเรยีนการสอน ประกอบดว้ย ความสมัพนัธร์ะหว่างครกูบันักเรยีน  บรรยากาศ

ในหอ้งเรยีนและผลกระทบทีม่ต่ีอการเรยีนของนักเรยีน  พฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนักเรยีน  ปจัจยัส าคญัทีม่ ี

ผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน แนวทางและวิธีการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน  การเปรียบเทียบ

ประสทิธภิาพของวธิกีารเรยีนการสอนแบบต่างๆ  เจตคตแิละความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอครผููส้อนและ

วชิาทีเ่รยีน 

   สื่อที่ใช้สอน  ประกอบด้วย  การพฒันาสื่อการสอนที่เหมาะสมกับนักเรยีนและ   

การประเมินประสิทธิภาพของสื่อ  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสื่อการสอนแบบต่างๆ  การหา

ความสมัพนัธ์ระหว่างประสทิธภิาพของสื่อกบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนักเรยีน  ความสนใจและ 

ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอสื่อการสอนชนิดต่างๆ 

   วธิวีดัและประเมนิผลการเรยีน  ประกอบด้วย  การสร้างแบบวดัและประเมนิผล 

การเรียน  การวัดและการเปรียบเทียบคุณภาพของแบบประเมินผลการเรียนแบบต่างๆ  การวัด

ประสทิธภิาพของวธิปีระเมนิผลการเรยีนแบบต่างๆ  ความคดิเหน็และความพงึพอใจของนักเรยีนทีม่ต่ีอวธิี

ประเมนิผลการเรยีนของคร ู

   ความประพฤติและการแต่งกายของนักเรยีน  ประกอบด้วย  กิรยิามารยาทและ 

การพูดจาของนักเรยีน  ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยและการอยู่ในระเบยีบเรื่องการแต่งกายของนักเรยีน  

การเล่นการพนนัและการตดิยาเสพตดิของนกัเรยีน  พฤตกิรรมเรือ่งเพศของนกัเรยีน 

  2.  ขอบเขตด้านการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  ในกรณีที่การวิจ ัยในชัน้เรียน            

มวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อหาความรูเ้กี่ยวกบัผู้เรยีน  ผู้สอน  กระบวนการเรยีนการสอน  และสภาพแวดล้อม

เฉพาะในหอ้งเรยีนใดหอ้งเรยีนหนึ่ง  ความรูห้รอืผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัไม่ควรน าไปใชอ้้างองิกบัหอ้งเรยีนอื่นๆ  

ยกเวน้หอ้งเรยีนนัน้มสีภาพใกล้เคยีงกบัหอ้งเรยีนทีท่ าการวจิยัทัง้ในดา้นผู้เรยีน  ผูส้อน กระบวนการเรยีน

การสอน  และสภาพแวดลอ้มในหอ้งเรยีน 

  ในกรณีที่การหาความรูเ้กี่ยวกบัผูเ้รยีนมวีตัถุประสงคท์ี่จะมุ่งไปทีน่ักเรยีนคนใดคนหนึ่งที่มี

ปญัหาในการเรยีน หรอืมุ่งไปที่กลุ่มเรยีนบางคนหรอืมุ่งไปที่นักเรยีนทัง้ชัน้ที่มปีญัหาในการเรยีน  การน า

ผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์จะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์า้งตน้ 
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 2.1.3 ประโยชน์ของการวิจยัในชัน้เรียน 

  วาโร  เพง็สวสัดิ ์(2546:2)  กล่าวไวว้่า การวจิยัในชัน้เรยีนมปีระโยชน์  ดงันี้ 

  1. เป็นการพฒันาหลกัสูตร  กระบวนการเรยีนการสอน  และปรบัปรุงวธิกีารปฏบิตังิาน   

เพื่อพฒันาการเรยีนการสอนโดยวธิกีารวจิยั 

  2. เป็นเครื่องมอืส าคญัที่ช่วยในการพฒันาวชิาชีพครู  เนื่องจากข้อค้นพบที่ได้มาจาก

กระบวนการค้นคว้าที่เป็นระบบและเชื่อถือได้  ท าให้ผู้เรยีนเกดิการพฒันาการเรยีนรู ้ และครูเกิดการพฒันา   

การเรยีนการสอน 

  3. เป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวชิาชพีคร ู ดว้ยการเผยแพร่ความรูท้ีไ่ดจ้ากการปฏบิตัิ

และท าใหอ้าชพีครกูลายเป็นวชิาชพี 

  4. ท าใหก้ารเรยีนการสอนไดร้บัการพฒันาอย่างถูกตอ้ง  เป็นระบบ เกดิผลดแีก่นกัเรยีน 

  5. เป็นการส่งเสรมิ  สนับสนุนความก้าวหน้าของการวจิยัทางการศกึษา  เนื่องจากการวจิยั

แบบน้ีจะส่งเสริมบรรยากาศของการท างานแบบประชาธิปไตย  โดยที่ทุกฝ่ายเกิดการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์  และยอมรบัในการคน้พบรว่มกนั 

 

  สุวมิล  ว่องวาณิช (2546:21) กล่าวว่า ประโยชน์ของการวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน คอื 

การวจิยัปฏบิตัิการในชัน้เรยีนเป็นเครื่องมอืส าคญัที่ช่วยในการพฒันาวชิาชพีครู เนื่องจากให้ข้อค้นพบ

ที่ไดม้าจากกระบวนการสบืคน้ทีเ่ป็นระบบและเชื่อถอืได ้ ท าใหผู้เ้รยีนเกดิการพฒันาการเรยีนรู ้ และครเูกดิ

การพฒันาการจดัการเรยีนการสอน  นอกจากนี้ยงัเป็นการพฒันาผู้ที่มสี่วนร่วมน าไปสู่การพฒันาชุมชน   

แห่งการเรยีนรู้  และด้วยหลกัการส าคญัของการวิจยัปฏิบตัิที่เน้นการสะท้อนผล  ท าให้การวิจยัแบบนี้ 

ส่งเสรมิบรรยากาศของการท างานแบบประชาธปิไตยทีทุ่กฝ่ายเกดิการแลกเปลีย่นประสบการณ์และยอมรบั

ในขอ้คน้พบรว่มกนั 

 

 2.1.4 กระบวนการการวิจยัในชัน้เรียน 

  วาโร  เพง็สวสัดิ ์(2546:4-5) ไดว้เิคราะหก์ระบวนการในชัน้เรยีนม ี5 ขัน้ตอน  ดงันี้ 

  1. ส ารวจและวเิคราะหป์ญัหา   การส ารวจและวเิคราะหป์ญัหาเป็นจุดเริม่ต้นในการวางแผน

แก้ปญัหา  เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  ซึ่งในขัน้ตอนน้ีครูผู้สอนสามารถด าเนินการได้หลาย

ลกัษณะ  เช่น  วเิคราะห์ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  การส ารวจพฤตกิรรมของผู้เรยีน  เป็นต้น  ถ้าหากครูพบ

ปญัหาจากการส ารวจและวเิคราะหป์ญัหามหีลายปญัหา  ครคูวรจดัล าดบัความส าคญัของปญัหาโดยพจิารณา

ความรนุแรงของปญัหา  หากพบว่าปญัหาใดมคีวามรนุแรงมากกค็วรไดร้บัการแกไ้ขหรอืพฒันาก่อน 
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  2. ก าหนดวธิกีารในการแก้ปญัหา  เมื่อครูผู้สอนได้ปญัหาจากการศกึษาในขัน้ที่ 1 แล้ว  

จะต้องหาแนวทางในการแก้ปญัหานัน้ๆ ซึง่วธิกีารในขัน้ตอนนี้ครผููส้อนจะต้องศกึษาเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การวิจยั เช่น จากต ารา วารสาร บทความ หลกัสูตร คู่มือครู รายงานการวิจยั เป็นต้น เพื่อที่จะท าให้

ครผููส้อนไดท้ราบว่า ปญัหาทีค่ลา้ยๆ กบัปญัหาของตนมผีู้ใดไดศ้กึษาไวบ้้าง  ใชว้ธิกีารใดในการแก้ปญัหา  

ผลการแกป้ญัหาเป็นอยา่งไร  ซึง่จะท าใหไ้ดแ้นวทางในการแกป้ญัหาชดัเจนยิง่ขึน้ 

  3. พฒันาวธิกีาร หรอืนวตักรรม  จากการศกึษาในขัน้ตอนที ่2 จะท าใหค้รผููส้อนไดแ้นวทาง  

หรอืทางเลอืกในการแกป้ญัหา  ซึง่ในขัน้ตอนนี้ครผููส้อนจะต้องก าหนดและสรา้งวธิใีนการแก้ไขปญัหาขึน้มา  

ซึง่เรยีกว่า “นวตักรรม” 

  4. น าวธิกีารหรอืนวตักรรมไปใช ้ ขัน้น้ีครนู าวธิกีารหรอืนวตักรรมทีส่รา้งขึน้จากขัน้ตอนที ่3  

ไปใช้ โดยระบุขัน้ตอนปฏบิตัวิ่า จะใช้กบัใคร เมื่อไหร่ อย่างไร แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เรยีน เพื่อน า

ขอ้มลูมาวเิคราะหก์ารเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมต่อไป 

  5. สรุปผล  เมื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลได้แลว้  น าขอ้มูลมาวเิคราะห ์ โดยใชว้ธิกีารทางสถติิ    

ที่เหมาะสม  แล้วสรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล  แต่ถ้าหากวธิกีารหรอืนวตักรรมยงัไม่สามารถแก้ไขปญัหา     

ที่ต้องการได้  ก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขโดยย้อนกลับไปค้นหาวิธีการหรือนวัตกรรมใหม่อีกครัง้หนึ่ ง           

แลว้ด าเนินการพฒันาวธิกีาร  หรอืนวตักรรม  ตลอดจนน าวธิหีรอืนวตักรรมไปใชอ้กี  กล่าวคอื  ด าเนินการ

ในขัน้ที ่2-4 ใหม่  จนกระทัง่สามารถแก้ไขปญัหาทีต่้องการได ้ แลว้เขยีนสรุปผลการด าเนินงานตัง้แต่ขัน้ที ่

1 ถงึ 4 

  กระบวนการวจิยัในชัน้เรยีนทีไ่ดก้ล่าวมา  สามารถสรุปเป็นแผนภาพได ้ ดงันี้ 

 
รปูภาพที ่2.1  กระบวนการวจิยัในชัน้เรยีน 

การส ารวจและวิเคราะหปั์ญหา 

ก าหนดวิธีการในการแก้ปัญหา 

พฒันาวิธีการ  หรือนวตักรรม 

น าวิธีการ  หรือนวตักรรมไปใช้ 

สรปุผล 
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  สุมาล ี จนัทรช์ลอ (2548: 18)  ไดว้เิคราะหก์ระบวนการท าวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน  อาจ

สรปุเป็นขัน้ตอน  ดงันี้ 

  1. ก าหนดประเดน็ปญัหา  ค าถามที่เป็นปญัหาควรมลีกัษณะ 1) มคีวามส าคญัส าหรบั

สภาพในชัน้เรยีนทีจ่ะท าใหก้ารเรยีนรูแ้ตกต่างไปจากเดมิ 2) ขอ้คน้พบของการวจิยัจะน าไปสู่การปฏบิตั ิเช่น 

เปลี่ยนเทคนิคการสอน 3) เป็นปญัหาที่น าไปสู่โครงการการด าเนินการที่ยืดหยุ่นได้ในแง่ของเวลา,       

ความพยายาม และแหล่งทรพัยากร การเลอืกปญัหา เช่น ปญัหาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนที่ต ่ามาก ปญัหา

ผู้เรยีนขาดเรยีนมาก  เป็นต้น  ในขัน้ตอนนี้ควรจะได้ระบุวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางก าหนดกรอบงาน     

ทีเ่หมาะสมส าหรบัการเรยีนรู ้

  2. การทบทวนวรรณกรรมและวางแผน  ขัน้ตอนนี้เป็นการศกึษาขอ้มลูเบือ้งต้นในสภาพ

ปจัจบุนั  เช่น  ขอ้มลูเกี่ยวกบัอายุของผูเ้รยีน  สภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  จ านวนชัว่โมงทีค่รสูอน  วธิกีารสอน

ทีเ่หมาะสม  สื่อ เทคโนโลยทีีอ่าจต้องน ามาใช้เพื่อการวางแผน  ก าหนดกรอบการท างาน  หรอืสรา้งกลยุทธใ์หม่ 

นวตักรรมใหม ่ การทบทวนวรรณกรรมอาจท าไดโ้ดยศกึษาเอกสาร  สนทนากบัผูรู้ห้รอืคน้จากอนิเตอรเ์น็ต 

  การวางแผน  พจิารณาจากค าถามงานวจิยั  ข้อมูลเบื้องต้นที่รวบรวมได้  สภาพชัน้เรยีน  

และความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผล เช่น หากมีปญัหาด้านผลการเรียน เมื่อศึกษาพบว่าสาเหตุคือ  

หลกัสูตรและเทคนิคการสอน อาจต้องวางแผนสรา้งนวตักรรม โดยประยุกต์วธิสีอนแบบใหม่ในกระบวนการสอน  

จะต้องวางแผนว่า วธิสีอนแบบใหม่นี้จะต้องท าอะไรบ้าง ล าดบัขัน้ตอนเป็นอย่างไร  หากพบว่าสาเหตุคอื  

ไม่มสีื่อทีด่พีอ อาจต้องวางแผนสรา้ง/ใช้สื่อที่ด ี และวางแผนว่าจะต้องสรา้งอย่างไร  หรอืจะน าสื่อที่ไหนมาใช้

ด้วยวธิใีด  ใช้กบัเนื้อหาใด ใช้ในขัน้ตอนไหนของการสอน  จะต้องสร้างคู่มอืหรอืใบงานประกอบหรอืไม ่ 

วางแผนว่าผู้สอนจะสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้/แก้ปญัหาอย่างไร วางแผนว่าจะด าเนินการรูปแบบใด       

จะเก็บข้อมูล(วดัผล) ด้วยวิธีการใด ขัน้ตอนไหน โดยสรุป การวางแผนผู้สอนจะต้องวางแผนเกี่ยวกับ     

แบบแผนการวจิยั  แผนการสรา้งนวตักรรม  แผนการสรา้งเครื่องมอืวดั  แผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ

แผนการวเิคราะหข์อ้มลู  แผนระยะเวลาปฏบิตั ิ

  3. การปฏบิตัติามแผน  การปฏบิตัอิาจใชร้ะยะเวลาสัน้หรอืยาวขึน้อยู่กบัปญัหาหรอืค าถาม

ทีจ่ะศกึษาในชัน้และกรอบของปญัหา  หากมปีจัจยัเกี่ยวขอ้งมากอาจใชเ้วลามาก  โดยทัว่ไปการด าเนินงาน

วจิยัและการสอนจะมกีารเก็บข้อมูลพร้อมกนัไปด้วย  เช่น  การสงัเกตพฤตกิรรมขณะอยู่ในกลุ่ม รวมทัง้     

ผลการประเมนิการสอนของผูเ้รยีน 

  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ควรใช้วธิกีารหลายรูปแบบตามประเภทของข้อมูล  เพื่อให ้   

การวดัมคีวามตรง (validity) เช่น ใชค้ะแนนสอบรว่มกบัขอ้เสนอแนะระหว่างการอภปิรายในกลุ่ม  ขอ้มลูจาก

หลายแหล่งอาจน ามาเปรียบเทียบกันได้  ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูลอาจใช้ทัง้วิธีการเชิงปริมาณ 

(quantitative) เช่น คะแนนจากการทดสอบและการประเมนิผลของผูส้อน ผลจากการส ารวจความพงึพอใจ 
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หรอืวธิกีารเชงิคุณภาพ (qualitative) เช่น การสนทนาโดยกลุ่มหรอืการอภปิรายในชัน้/ผลการปฏบิตังิาน  

ผลการสงัเกตพฤตกิรรมในกลุ่ม  ในขัน้ตอนน้ีอาจใชเ้ครือ่งมอืส าหรบัประเมนิเป็นชุด (set) กไ็ด ้

  วธิกีารเกบ็ขอ้มลู เช่น การสงัเกต การจดบนัทกึ การทดสอบ การสอบถามความเหน็ หรอื  

ดจูากชิน้งาน 

  การวเิคราะห์ขอ้มูล  ผลการสอนอาจน ามาวเิคราะห์โดยการเปรยีบเทยีบระหว่างการสอบ

ก่อนและสอบหลงัการเรยีน  หรอืใช้การเปรยีบเทยีบกบักลุ่มที่ใช้กลวธิอีื่นที่แตกต่างกนั  ผลการวเิคราะห ์  

จะชี้ให้เห็นว่า  กลยุทธ์ซึ่งเป็นนวตักรรมใหม่  ท าให้ผู้เรยีนได้เรยีนรูม้ากขึ้นหรอืไม่  และควรสอนโดยใช้   

กลยุทธน์ี้ในบรบิทการสอนอย่างไร  หากนวตักรรมใหม่ทีส่รา้งขึน้ไม่ไดท้ าให้ผูเ้รยีนเรยีนรูม้ากขึน้ อาจต้อง

กลบัไปใชว้ธิกีารสอนแบบเดมิ  หรอือาจทดลองนวตักรรมแบบใหม่ต่อไป  ทัง้น้ีควรพจิารณาปจัจยัดา้นเวลา

และความพยายามกบัความคุม้ค่าของการเรยีนรูด้ว้ย 

  การวเิคราะห์ขอ้มูล อาจใช้การบรรยาย ใช้ภาพประกอบ ใช้กราฟเปรยีบเทยีบ  ค่ารอ้ยละ  

ค่าเฉลีย่ (x ) หรอืค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) กไ็ด ้

  5. การสะท้อนกลบัและน าเสนอข้อค้นพบ การสะท้อนกลบัเป็นการประเมนิการเรยีน     

การสอนอกีรปูแบบหน่ึงทีจ่ะตอ้งน ามาปฏบิตั ิโดยเฉพาะงานวจิยัทีเ่ป็นการพฒันาบทเรยีนใหม่  การสะทอ้น

กลบัเป็นกลยทุธท์ีค่วรน ามาใชอ้ยา่งเป็นระบบในกจิกรรม  ในการนี้ผูเ้รยีนจะไดส้ะทอ้นกลบัเกี่ยวกบัการสอน

ปฏิบัติ เนื้อหา โครงสร้าง ฯลฯ ที่เกี่ยวโยงประสบการณ์ของแต่ละบุคคลกับทฤษฎีการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะ การสนับสนุนซึ่งกนัและกัน  การแบ่งปนัประสบการณ์จะสร้างกลุ่มและวิชาชพีด้วยวิธกีาร

รว่มมอืกนั  การวจิยัในชัน้เรยีนจงึควรจดักจิกรรมส่วนน้ีดว้ย  เพื่อพฒันางานใหด้ยีิง่ขึน้ 

 

 2.1.5 ข้อจ ากดัและข้อควรระวงัของการวิจยัในชัน้เรียน 

  วาโร  เพง็สวสัดิ ์(2546:6) ไดก้ล่าวว่า ขอ้จ ากดัของการวจิยัในชัน้เรยีน มดีงันี้ 

  1. ครขูาดความรูห้รอืทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการวจิยัในชัน้เรยีน  ตลอดจนขาดผูท้ีม่คีวามรู้

ความสามารถในการใหค้ าแนะน า หรอืใหค้ าปรกึษา 

  2. การวจิยัในชัน้เรยีนเป็นงานทีต่้องใช้พลงักายและพลงัใจอย่างมาก เพื่อให้งานบรรลุผล

ส าเรจ็ ดงันัน้ จงึควรไดร้บัการสนบัสนุนจากผูร้ว่มงาน  ตลอดจนผูบ้รหิาร 

  3. การวจิยัโดยทัว่ไปจะไม่ยอมใหม้ตีวัแปรภายนอกส่งผลรบกวน  โดยจะมกีารออกแบบ

การวจิยัทีส่ามารถควบคุมตวัแปรภายนอกได้ ซึง่งานวจิยัแบบนัน้ไม่ได้ท าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏบิตัจิรงิ  

ในชวีติประจ าวนั หรอืห้องเรยีนปกต ิ แต่การวจิยัในชัน้เรยีนจะมปีญัหาในข้อน้ี  เนื่องจากสภาพการณ์ที่

เกดิขึน้ในชัน้เรยีนจะปล่อยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิ ขอ้คน้พบทีไ่ดบ้างครัง้จงึไม่สามารถยนืยนัไดอ้ย่างหนัก

แน่นว่าเน่ืองจากปจัจยัใด  แต่ตราบใดก็ตามที่ปญัหาในชัน้เรยีนหมดไป ก็ถือว่าการวจิยัในชัน้เรยีนนัน้

ประสบผลส าเรจ็ 
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  4. การวจิยัในชัน้เรยีนมขีอบเขตจ ากดัเกี่ยวกบักลุ่มเป้าหมาย  ส่วนมากจะใช้กบักลุ่ม

นกัเรยีนทีต่นเองสอนซึง่มจี านวนน้อย  ท าใหค้ าตอบทีไ่ดจ้ากการวจิยัไมส่ามารถอา้งองิเป็นสากลได้ 

  5. เนื่องจากครมูภีาระงานในแต่ละวนัมาก ทัง้ทางดา้นการเรยีนการสอนและงานอื่นๆ  ท า

ใหม้เีวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  หรอืสงัเกตพฤตกิรรมของนกัเรยีนน้อยลง 

  6. ครูบางคนอาจจะคดิว่าการวจิยัเป็นเรื่องยาก  อีกทัง้ไม่ใช่ภาระหน้าที่ของตน  เช่น     

เป็นภาระหน้าทีข่องศกึษานิเทศก ์ นกัวชิาการ  เป็นตน้  จงึท าใหล้ะเลยไมส่นใจทีจ่ะท าวจิยัในชัน้เรยีน 

  7. การวจิยัในชัน้เรยีนเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนสูง  ทัง้นี้เนื่องจากงานวจิยับางเรื่อง    

ตอ้งอาศยัเวลาในการรอคอยค าตอบ  ดงันัน้  ถ้าหากครใูจรอ้นต้องการค าตอบเรว็  หรอืด่วนสรุปผลกจ็ะท า

ใหไ้ดผ้ลการวจิยัทีค่ลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิ 

  8. การวจิยัในชัน้เรยีนถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนการสอนตามปกติ  ดงันัน้ครูผู้วจิยั

จะตอ้งวเิคราะหส์ภาพปญัหาและก าหนดแนวทางแกไ้ข  เพื่อใหก้ารวจิยัไมเ่ป็นภาระของครมูากเกนิไป 

   

  สุวิมล  ว่องวาณิช (2546:26-27)  ได้กล่าวไว้ว่า  แม้การวิจยัปฏบิตัิการในชัน้เรยีนจะมี

ประโยชน์มากมาย  แต่โดยธรรมชาตแิละหลกัการของการวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน กส็่งผลใหเ้กดิขอ้จ ากดั

ของการวจิยัแบบน้ีหลายประการเช่นกนั  ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้  

  1. การมสี่วนร่วมของผูป้ฏบิตัซิึง่เป็นหลกัการส าคญัของการวจิยั ส่งผลกระทบต่อขอบเขต

และขนาดของงานวจิยั  การวจิยัแบบนี้มกัจะมขีนาดเล็กซึ่งท าให้มผีลต่อความเป็นตวัแทนของขอ้ค้นพบ    

จงึก่อใหเ้กดิขอ้จ ากดัในการสรปุอา้งองิผลการวจิยั  

  2. งานวจิยัทัว่ไปไม่ยอมให้มตีวัแปรภายนอกส่งผลรบกวน  โดยมกีารออกแบบการวจิยั   

ใหส้ามารถควบคุมตวัแปรภายนอกได ้และก็สามารถด าเนินการจดักระท าได ้แต่ส าหรบังานวจิยัปฏบิตักิาร

ในชัน้เรียน  มักมีปญัหาในประเด็นนี้   เนื่ องจากสภาพการณ์ที่ เกิดในชัน้เรียนจะปล่อยให้เป็นไป           

ตามธรรมชาต ิขอ้คน้พบที่ไดร้บับางครัง้ไม่สามารถยนืยนัไดห้นักแน่นว่าเน่ืองมาจากปจัจยัใด  แต่ตราบใด 

ทีป่ญัหาในชัน้เรยีนหมดไป กถ็อืว่าการวจิยัครัง้นัน้ประสบความส าเรจ็ 

  3. ธรรมชาตขิองงานวจิยัถูกก าหนดดว้ยเงื่อนไขทีม่เีรื่องของคุณธรรมเขา้มาเกี่ยวขอ้งดว้ย

ในการท างาน  ท าใหก้ารทดลองต่างๆที่เกดิขึน้ในการปฏบิัตงิานอาจท าได้ไม่เต็มที่  เนื่องจากสิง่ที่ทดลอง   

กย็งัไมไ่ดม้กีารตรวจสอบยนืยนัในผลทีจ่ะเกดิขึน้ว่า จะเป็นไปในทศิทางใด 

  4. มกีารวพิากษ์กนัมากเกี่ยวกบัเจา้ของผลงานวจิยั  และมกีารหวัน่เกรงกนัว่าจะมกีารแย่ง

ผลงานวิจยั  เนื่องจากเป็นงานวิจยัที่มีกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบตัิและผู้วิจยัภายนอก      

เพื่อป้องกนัปญัหาดงักล่าว  ผูท้ีม่สี่วนร่วมในการวจิยัไม่ว่าจะเป็นครนูักวจิยัหรอืนักวชิาการ  ต้องท าความเขา้ใจ

ในบทบาทหน้าทีข่องแต่ละคนและตกลงในเรือ่งนี้ใหเ้ขา้ใจตรงกนั 
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  5. กระบวนการวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนไม่ไดแ้ยกครอูอกมาจากการวจิยั  เนื่องจากผูว้จิยั

ต้องเกี่ยวขอ้งในการท างานของตนเองและผู้อื่นตลอดเวลา  การวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีนจงึเป็นการเพิม่

ภาระงานของครูมากขึน้จากการท างานปกต ิ โดยเฉพาะในช่วงแรกของการวจิยัที่ครนูักวจิยัต้องวเิคราะห์

สภาพปญัหาและก าหนดแนวทางการแก้ไข  เพื่อให้การท าวจิยัไม่เป็นภาระส าหรบัครูมากเกินไป  ต้องม ี 

การออกแบบการวจิยัใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนการสอนใหม้ากทีสุ่ด 

  สรชยั  พศิาลบุตร (2551:28-30) กล่าวว่า  การท าวจิยัในชัน้เรยีน มขีอ้ควรระวงัในเรื่องต่างๆ 

ทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 

  1. การควบคุมปจัจยัอื่นๆ ซึง่มผีลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของเรื่องทีผู่้วจิยัสนใจศกึษา  

นอกเหนือจากปจัจยัที่ผู้วจิยัน ามาใช้พจิารณา  โดยที่ปจัจยัอื่นๆ ดงักล่าวรวมทัง้ปจัจยัที่เกี่ยวข้องกับ       

ตวันกัเรยีน  สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีน  ตวัผูว้จิยัหรอืตวัครผููส้อนเอง  และวชิาทีใ่ชส้อน  เช่น  ในการ

เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของสื่อการสอนแบบต่างๆ  ซึ่งอาจวดัจากผลการสอบภายหลงัการใช้สื่อแต่ละแบบ  

ผูว้จิยัจะต้องควบคุมปจัจยัอื่นๆ  อนัเกดิจากตวันักเรยีน  สภาพแวดลอ้มภายในหอ้งเรยีน  และครผููใ้ชส้ื่อ

การสอนแต่ละแบบ  ไม่ให้แตกต่างกันเนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในห้องเรยีน (ลักษณะรูปร่างของ

ห้องเรยีน  แสงสว่างภายในห้องเรยีน  อุณหภูมภิายในห้องเรยีน  เสยีงรบกวนจากภายนอกห้องเรยีน)  

ไม่ให้แตกต่างกนัเนื่องจากตวัครผูู้ใชส้ื่อการสอนแต่ละแบบ (เพศ อายุ ประสบการณ์ในการใชส้ื่อ สาขาวชิา 

ที่ส าเรจ็การศึกษา)  หรอืไม่ให้แตกต่างกนัเนื่องจากวชิาที่ใช้สอนโดยใช้สื่อการสอนแต่ละแบบ  กล่าวคอื 

ผูว้จิยัควรจะตอ้งใชน้กัเรยีนชัน้เดยีวกนัหรอืกลุ่มเดยีวกนั  ใชห้อ้งเรยีนเดยีวกนัในเวลาเดยีวกนั  ใชค้รผููส้อน

คนเดยีวกนั  และใช้วชิาเดยีวกนัสอนในการใช้สื่อการสอนแต่ละแบบ  ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมปจัจยั

ดงักล่าวใหเ้หมอืนกนัได ้ กจ็ะตอ้งพยายามควบคุมใหใ้กลเ้คยีงกนัมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ 

  2. จรยิธรรมของผูว้จิยั  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวันกัเรยีน  ทัง้นี้  เนื่องจากอาจมี

ผลกระทบต่อการเรยีนและผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนแต่ละคน  โดยที่นักเรียนบางคนหรือ      

บางกลุ่มอาจได้รบัผลกระทบในทางที่ด ี แต่นักเรยีนบางคนหรอืบางกลุ่มอาจได้รบัผลกระทบในทางที่ไม่ด ี 

เช่น  ในการเปรยีบเทยีบวธิสีอน 2 วธิ ี ซึง่วธิทีีห่นึ่งอาจเป็นวธิสีอนแบบเก่าทีค่รใูชส้อนตามปกต ิ และอกีวธิหีนึ่ง

อาจเป็นวธิสีอนแบบใหมซ่ึง่กลุ่มนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบนี้อาจไดร้บัผลกระทบในทางทีด่ ี เมื่อเทยีบกบั

กลุ่มนักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบเก่า  กล่าวคอื อาจไดค้ะแนนผลการเรยีนทีสู่งกว่า  แต่ในทางตรงกนัขา้ม  

หากวธิสีอนแบบเก่าดกีว่าวธิสีอนแบบใหม่  กลุ่มนักเรยีนทีไ่ดร้บัการสอนแบบใหม่จะไดร้บัผลกระทบในทาง

ที่ไม่ด ี คือได้คะแนนผลการเรยีนที่ต ่ากว่า  ดงันัน้ในการวิจยัในชัน้เรยีน  นักวิจยัจะต้องพยายามไม่ให้ 

เกดิผลกระทบต่อตวัผูถู้กทดลองหรอืตวันกัเรยีนโดยเฉพาะผลกระทบในทางทีไ่มด่ ี

  3. เนื่องจากการวจิยัในชัน้เรยีนส่วนใหญ่  ผูว้จิยัมกัจะเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง

กับเรื่องที่ผู้วิจยัสนใจศึกษาทุกราย  เช่น  เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรยีนทุกคนในชัน้เรียน  ดงันัน้จึง         

ไมจ่ าเป็นตอ้งใชส้ถติอินุมาน (inferential statistic)ต่างๆ เช่น การประมาณค่า (estimation) หรอืการทดสอบ
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สมมตฐิานเชงิสถติ ิ(statistical  hypothesis test) ดงันัน้ผูว้จิยัจะตอ้งระวงัในการใชส้ถติอินุมานในการวจิยัใน

ชัน้เรยีนให้มาก  จะน าสถิติอนุมานดงักล่าวมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อมกีารเลอืกตวัอย่างนักเรยีนหรอืตวัอย่างผู้ที่

เกีย่วขอ้งมาใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเท่านัน้ 

 

2.2 วิธีการสอนโดยใช้รปูแบบบรรยาย (lecture) 

 2.2.1 ความหมายของการบรรยาย 

  ทิศนา  แขมมณี (2551:13)  ให้ความหมายว่า วิธีการสอนโดยใช้การบรรยายคือ  

กระบวนการทีผู่ส้อนใชใ้นการช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด  โดยการพูด  บอก  เล่า  

อธบิาย  สิง่ทีต่อ้งการสอนแก่ผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนซกัถาม  แลว้ประเมนิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยวธิใีดวธิหีนึ่ง  

  ไพฑูรย ์ สนิลารตัน์ (2543:13-14)  ให้ความหมายว่า การสอนแบบบรรยาย หมายถงึ 

การสอนทีผู่ส้อนเตรยีมจุดมุ่งหมาย สาระในการสอนมาบอก เล่า หรอือธบิายให้กบัผูเ้รยีน โดยผูเ้รยีนจะรบั

หรอืจ าสิง่ที่สอนนัน้ ซึ่งโดยทัว่ไปมกัจะเป็นการสื่อสารทางเดยีวจากผู้สอนไปสู่ผู้เรยีน โดยผู้เรยีนมกัจะม ี

ส่วนรว่มน้อยนอกจากการฟงั จดและจ า เป็นส าคญั 

  อยา่งไรกต็ามในระยะหลงั  เมื่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและสื่อการศกึษาต่างๆ ไดร้บั

การพฒันาขึน้อย่างมากและอย่างกวา้งขวาง  แบบแผนในระยะหลงัจงึมลีกัษณะของการผสมผสานบทบาท

ของผูส้อนเขา้กบักจิกรรมต่างๆ เพิม่มากขึน้ควบคู่ไปกบัการใช้อุปกรณ์และเครื่องมอืต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น

คอมพวิเตอร ์ วดิทีศัน์  ภาพยนตรป์ระกอบดว้ย  ท าใหก้ารบรรยายน่าสนใจมากขึน้ 

  การบรรยายในระยะแรกๆ  โดยเฉพาะในมหาวทิยาลยัในสมยักลาง (Medieval University) นัน้  

เป็นการอ่านและอธบิายหนงัสอืหลกัใหก้บัผูเ้รยีนฟงั  เพราะหนังสอืหรอืต าราสมยันัน้จะหาไดย้าก  นักเรยีน

จงึตอ้งจด  สรุปและท่องจ า (recitation) เองได ้ ต่อเมื่อมกีารวจิยัคน้ควา้กนัอย่างกวา้งขวางขึน้  โดยเฉพาะ

เริม่จากมหาวทิยาลยัเยอรมนัก่อน  แลว้จงึมาพฒันาขึน้อย่างกวา้งขวางในมหาวทิยาลยัของประเทศอเมรกิา  

การบรรยายจงึปรบัเปลีย่นมาเป็นการวเิคราะหต์คีวามผลงานการศกึษาคน้ควา้วจิยัของอาจารยเ์ป็นหลกัมากขึ้น  

ในระยะหลงัการบรรยายจงึเป็นการผสมผสานวธิกีารหลายรปูแบบเขา้ดว้ยกนั 

  ชาญชยั  ยมดษิฐ ์(2548:213)  ใหน้ิยามว่า  วธิกีารสอนแบบบรรยายตรงกบัภาษาองักฤษ

ว่า lecture หมายถึง  การสอนที่ให้ผู้เรยีนเรยีนรูเ้นื้อหาจากค าบอกเล่า  กล่าวอธบิาย  ถ่ายทอดจากคร ู 

เพื่อใหผู้เ้รยีนเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้ 

  การสอนแบบบรรยายไม่เหมาะสมกบัผู้เรยีนในวยัเดก็เลก็  เพราะยงัไม่มคีวามสนใจใดๆ

อยา่งถ่องแท ้ ประกอบกบัสมาธขิองวยัเดก็ไม่จดจ่อกบัเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเวลานานๆ ดงันัน้  จงึเหมาะใช้

การบรรยายกบัวยัผูใ้หญ่หรอืวยัรุน่ระดบัมธัยมศกึษาขึน้ไปจนถงึระดบัอุดมศกึษา 
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 2.2.2 วตัถปุระสงคข์องการบรรยาย 

  ทศินา  แขมมณี (2551:13) กล่าวไว้ว่า วธิสีอนโดยใชก้ารบรรยาย เป็นวธิกีารที่มุ่งช่วยให้

ผูเ้รยีนจ านวนมากไดเ้รยีนรูเ้นื้อหาสาระหรอืขอ้ความจ านวนมากพรอ้มๆ กนัไดใ้นเวลาทีจ่ ากดั 

  ไพฑูรย์  สินลารตัน์ (2543:16)  ได้อธิบายว่า จุดมุ่งหมายของการศึกษาที่เราจะใช้กับ    

การสอนแบบบรรยายก็คอื  การให้ความรู ้ ข้อมูลกบัผู้เรยีนเป็นหลกัส าคญั  ไม่ว่าข้อมูลนัน้จะเป็นขอ้มูล    

ในเชิงสรุป วิเคราะห์ ตีความหรอืไม่ก็ตาม  ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นพื้นฐานให้กับผู้เรยีนได้เข้าใจ     

เรือ่งอยา่งดอียา่งรวดเรว็ อยา่งเหมาะสมส าหรบัการไปศกึษาเพิม่เตมิต่อไป 

  ชาญชยั  ยมดษิฐ์ (2548:213)  กล่าวว่า  การใช้การบรรยายมกัใช้กบัการสอนทีท่ าความเขา้ใจ

กบัคนจ านวนมาก  เวลามน้ีอย เนื้อหาสาระไม่ซบัซ้อน  มเีวลาจ ากดั  ข้อมูลยงัไม่เป็นที่สรุป  บางครัง้      

ใชร้ว่มกบัวธิกีารสอนอื่นๆ  เพื่อดงึความสนใจผูเ้รยีน  ต้องการอธบิายเพิม่เตมิหรอืสรุปบทเรยีนจากสิง่ทีไ่ด้

คน้ควา้มาแลว้  หรอืบางครัง้ใชป้พูืน้ฐานความคดิรวบยอด  และสาระพืน้ฐานก่อนลงมอืปฏบิตักิจิกรรมอื่นๆ 

 

 2.2.3 กระบวนการสอนโดยการบรรยาย 

  การเตรียมการบรรยาย 

  ทิศนา  แขมมณี (2551:13-14) กล่าวว่า การบรรยายที่ดีต้องอาศัยการเตรียมการที่ด ี 

ผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาเนื้อหาสาระที่จะบรรยายให้เข้าใจแจ่มแจ้ง  หากพบว่า  มจีุดใดที่ตนยงัไม่เข้าใจ    

แจ่มแจ้งหรอืมขี้อสงสยั  ควรศึกษาค้นคว้าให้กระจ่างก่อน  ต่อจากนัน้ควรคดัเลอืกว่า  เนื้อหาสาระใดมี  

ความจ าเป็น  หรอืมปีระโยชน์ต่อผูเ้รยีนของตนเพยีงใด เนื้อหาใดไม่จ าเป็นอาจตดัออก  ต่อไปควรจดัล าดบั

เนื้อหาสาระว่า สิง่ใดควรพูดก่อน พูดหลงั และจะเชื่อมโยงกนัอย่างไร  ในเนื้อหาสาระแต่ละส่วนมสี่วนใด    

ทีย่งัคลุมเครอื  ควรหาตวัอยา่งประกอบ  หรอืควรใชส้ื่อใดช่วย  และควรแสวงหาเทคนิคในการน าเสนอสาระ

แต่ละส่วนให้น่าสนใจ  ท้าทายความคิดและเข้าใจได้ง่าย  ซึ่งอาจจะเป็นการใช้ค าถามกระตุ้น หรือ           

เล่าประสบการณ์ที่แปลกใหม่  หรอืน าเสนอปญัหาที่ท้าทายความคิด  ก่อนการบรรยายผู้สอนควรจะม ี   

โครงรา่ง (outline) ส าหรบัการบรรยาย  และมเีอกสารประกอบการบรรยายแจกใหแ้ก่ผูเ้รยีน 

  ไพฑูรย์  สินลารตัน์ (2543:17-19)  กล่าวว่า  จุดเริม่ต้นของการสอนในทุกลกัษณะ คือ   

การเตรยีมการบรรยาย  เช่นเดยีวกบัผูส้อนจะตอ้งมกีารเตรยีมตวัและเตรยีมสิง่อื่นๆ ประกอบอย่างเพยีงพอ 

จงึจะสามารถด าเนินการบรรยายไดอ้ย่างด ี นอกจากนัน้การเตรยีมยงัเป็นกจิกรรมส าคญัของการบรรยาย  

เพราะการบรรยายนัน้เป็นเทคนิคทีผู่ส้อนไดด้งึเอาการแสวงหาความรูม้าไวท้ีต่นเองเป็นส่วนใหญ่   ผูส้อนจงึ

ควรจะไดม้กีารเตรยีมการบรรยายอยา่งด ี
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  การเตรยีมการบรรยาย  ควรจะตอ้งเริม่ตน้ดว้ยการดจูดุมุ่งหมายของหลกัสูตรโดยรวมให้

ชดัเจนก่อนว่า  จุดมุ่งหมายของหลกัสูตรนัน้ต้องการผลติหรอืสรา้งบณัฑติใหม้คีุณลกัษณะอย่างไร  เมื่อน า

หลกัสูตรนัน้มาพฒันาดูแลว้  กจ็ะไดก้ าหนดไปว่าในวชิาของผูส้อนนัน้จะมจีุดมุ่งหมายเฉพาะ  ดว้ยการเน้น

ให้ผูเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจในเรื่องใดบ้าง  สอดคล้องกบัหลกัสูตรโดยรวมอย่างไร  เช่น  ถ้าเป็นอาจารยใ์นสาขา   

ครุศาสตรก์็จะต้องดูว่าหลกัสูตรครุศาสตรห์รอืศกึษาศาสตรต์้องการผลติบณัฑติอย่างไร  ต้องการใหเ้ป็นคร ู

ทีเ่ขา้ใจเดก็  เป็นตน้ 

  เมื่อดูภาพรวมของหลกัสูตรแล้ว ก็มาก าหนดจุดมุ่งหมายในวิชาท่ีตนเองจะสอน ว่า

ต้องการใหผู้้เรยีนเรยีนรูใ้นเรื่องใด  อย่างใดบา้ง  มีรายละเอยีดของจุดมุ่งหมายอย่างไร  ตวัอย่างจากสาขา

ครุศาสตร์อีกเช่นเดยีวกนั  ว่าถ้าต้องการได้บณัฑติโดยรวมรู้เรื่องสภาพการศึกษาไทย  เมื่อลงมาสู่วชิา

ปฐมนิเทศทางการศึกษา  ก็จะให้รู้เรื่องสภาพการศึกษาไทยในเรื่องใด  ระดับ ใดมากน้อยแค่ไหน            

ถา้สามารถก าหนดจดุมุง่หมายไดช้ดัเจนว่าผูเ้รยีนจะรูอ้ะไร  แค่ไหน  ควรมคีวามคิดในเรื่องใด  แค่ไหนและ

ควรจะมทีศันคตอิะไรบา้งแลว้  ขัน้ตอนต่อไปกท็ าไดง้า่ยขึน้ 

  หลงัจากได้ภาพจุดมุ่งหมายชดัเจนพอสมควรแล้ว  ขัน้ตอนต่อไปคอืการก าหนดเน้ือหา   

ท่ีจะบรรยาย  ซึ่งโดยทัว่ไปจะต้องสอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายที่วางไว้และให้ครบตามหลกัสูตรที่ก าหนดไว้ด้วย  

ส าหรบัผู้สอนที่มปีระสบการณ์จะไม่รูว้่ามปีญัหามาก  เพราะจะรูว้่าควรจะเตรยีมอะไร  ขนาดไหน  แต่แม้

กระนัน้ก็มขี้อคดิส าหรบัผู้บรรยายใหม่และผู้บรรยายเก่าต่างกนั  คอื เนื้อหาที่น ามาบรรยายควรต้องเป็น

เนื้อหาที่ผูเ้รยีนควรจะต้องรูไ้ม่ใช่เนื้อหาที่ผูส้อนรู ้ จรงิอยู่โดยทัว่ไปแล้วผูส้อนควรต้องรูใ้นสิง่ทีผู่้เรยีนควรจะรู ้ 

แต่กม็หีลายครัง้ทีผู่เ้รยีนควรรูแ้ต่ผูส้อนยงัไมรู่ ้ กเ็ป็นหน้าทีข่องผูส้อนทีจ่ะตอ้งไปหาความรูเ้พิม่เตมิมา 

  นอกจากเตรยีมสิง่ที่ผู้เรยีนควรจะรู้แล้ว  ผู้สอนยงัต้องเตรียมมาให้พอดีพอเหมาะและ

สอดคลอ้งในลกัษณะธรรมชาตแิละพืน้ฐานของผูเ้รยีนดว้ย  ไม่ใชย้ากเกนิไป  ซบัซอ้นเกนิไปส าหรบัเดก็ปีที ่

1 ให้มากและหลากหลายเกนิไปส าหรบัเดก็ปีที ่4 และไม่สอดคลอ้งกบัความต้องการส าหรบับณัฑติศกึษา  

เป็นต้น  ความพอเหมาะ  พอด ี จงึเป็นเรื่องส าคญัของการเตรยีมและของการให้  ซึ่งแม้จะเตรยีมมามาก 

แต่เมือ่ด าเนินการสอนจรงิกอ็าจจะไมต่อ้งใหท้ัง้หมดกไ็ด้ 

  การเตรียมเนื้อหาที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ เป็นเน้ือหาของผู้สอน  ไม่ใช่เนื้อหา       

ตามหนังสอืหรอืเอกสารที่ลอกหรอืน ามาบอกผู้เรยีน  แต่ควรเป็นเนื้อหาที่ผูส้อนได้จดัเป็นระบบ  วเิคราะห ์ 

ประเมนิ  ตรวจสอบแล้วว่าเหมาะสมสอดคล้องกบัผู้เรยีน  ซึ่งจ าเป็นจะต้องประเมนิวเิคราะห์จากเอกสาร

เรือ่งต่างๆ ประกอบกนั  แลว้จดัเป็นระบบขัน้ตอนต่อเนื่องกนั 

  ควบคู่ไปกบัเนื้อหาสาระคอื การเตรียมตวัอย่างหรือเร่ืองประกอบ  เพราะการบรรยาย

แต่เพยีงเนื้อหาลว้นๆ นัน้  อาจจะดทีีท่ าใหผู้เ้รยีนไดเ้นื้อหาทีส่มบูรณ์ครบถ้วน  แต่บางครัง้อาจจะไม่เขา้ใจ
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และท าให้เกิดการเบื่อหน่ายได้ง่าย  การมตีวัอย่างหรอืเรื่องประกอบ  จะท าให้ผู้เรยีนเข้าใจเรื่องได้ดขีึ้ น    

ท าใหบ้รรยากาศของหอ้งไมเ่บื่อหน่าย  ท าใหผู้เ้รยีนตดิตามอยา่งต่อเนื่องยาวนานกว่า 

  ลกัษณะของตวัอยา่งและเรื่องประกอบนัน้  จะต้องใหส้อดคลอ้งกบัเรื่องและใหเ้หมาะสมกบั

ธรรมชาตแิละวยัของผูเ้รยีนดว้ย  เพราะถา้ห่างจากวยัของผูเ้รยีนมากกจ็ะไมส่ื่อสารกบัผูเ้รยีนไดอ้ย่างแทจ้รงิ  

หรอืถ้าไม่สอดคล้องกบัเรื่องที่สอนก็จะท าให้ผู้เรยีนรูส้กึแปลกใจว่า  เรื่องที่ยกมานัน้ผู้สอนจะยกมาท าไม   

ท าใหภ้าพ (image) ของผูส้อนเสยีไป 

  ในการยกตวัอย่างนัน้จะให้ดแีละได้ผลที่สุดคอื  การยกตวัอย่างจากประสบการณ์ตรงของ

ผูส้อนทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งนัน้โดยตรง  ดงันัน้ถ้าผูส้อนไดม้ปีระสบการณ์ตรงในเรื่องทีส่อน  กจ็ะท าใหส้อนได้

อย่างสนุกสนาน  และมีตัวอย่างชัดเจน  แต่ถ้าไม่ใช่ประสบการณ์ตรงของผู้สอนเองก็ ควรจะเป็น

ประสบการณ์ตรงของผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนัน้ๆ  ดงันัน้การเชิญวิทยากรพิเศษ  การยกกรณีศึกษา      

การยกปญัหาทีค่นอื่นๆเผชญิมาประกอบ  จงึเป็นเรือ่งควรแก่การสนใจของผูเ้รยีนอยา่งมาก 

  การบรรยาย 

  ทศินา  แขมมณี (2551:14) กล่าวว่า  เมื่อเริม่การบรรยาย ผู้บรรยายควรเรา้ความสนใจ

ของผูเ้รยีน และพยายามรกัษาความสนใจนัน้ใหค้งอยูต่ลอดการบรรยายดว้ยเทคนิคต่างๆ เช่น 

  1. การใชป้ญัหาเป็นสิง่เรา้  เช่น ใชข้า่ว เหตุการณ์ส าคญัและกรณตีวัอยา่งต่างๆ 

  2. การใชก้ารทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน  เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนไดเ้หน็ความสามารถของ

ตนในเรือ่งนัน้ 

  3. การใชส้ื่อประกอบ เช่น ใชแ้ผ่นใส ภาพ สไลด ์เทปเสยีง วดีทิศัน์ ภาพยนตร ์ คอมพวิเตอร ์ 

เป็นตน้ 

  4. การใชก้ารซกัถามประกอบกบัการบรรยาย 

  5. การใชก้จิกรรมประกอบการบรรยาย  เช่น  การอภปิรายกลุ่มยอ่ย  การสาธติ  การแสดง

บทบาทสมมต ิ การเล่นเกมส ์ การทดลองปฏบิตั ิเป็นต้น 

  6. การยกตวัอยา่งประกอบการอธบิาย 

  7. การใชอ้ารมณ์ขนั 

  8. การเปิดโอกาสใหผู้ฟ้งัซกัถาม  และแสดงความคดิเหน็ 

   

  ไพฑรูย ์ สนิลารตัน์ (2543:19-20)  กล่าวว่า  เมื่อเตรยีมการบรรยายพรอ้มแลว้  ขัน้ต่อไป

กค็อืการบรรยาย  เป็นขัน้ตอนทีผู่ส้อนจะต้องปรากฏตวัต่อผูเ้รยีนและด าเนินการบรรยายใหส้มัฤทธิผ์ลตาม

ที่ตัง้ไว้  ส าหรบัผู้บรรยายที่มปีระสบการณ์จะไม่มปีญัหามาก  แต่ผู้บรรยายใหม่จะมปีญัหาหลายประการ  

และในบางครัง้ท าใหก้ารบรรยายลดประสทิธภิาพลงไป 
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  จดุส าคญัจุดแรกคอื โครงร่างการบรรยาย หรอื lecture notes ทีผู่เ้ขยีนควรจะเตรยีมไวใ้หพ้รอ้ม  

รวมทัง้เอกสารประกอบ  อุปกรณ์  คู่มอืต่างๆ ที่ส าคญั  คอื ขัน้ตอนการบรรยายว่าจะเริม่ตรงไหนก่อน

ตรงไหนหลงั  ไม่ใช่ยกต าราเป็นตัง้ๆ เขา้ไปในชัน้เรยีน  แล้วพอเริม่กไ็ม่รูว้่าจะหยบิเล่มไหนก่อน โครงร่าง

ของการบรรยายควรจะบอกไวด้ว้ยว่า  ตอนไหนจะท าอะไรดว้ย  ถ้าเราต้องการจะมกีจิกรรมประกอบ  เช่น  

ช่วงนี้จะถามผู้เรยีนหรอืจะให้ผู้เรยีนมสี่วนร่วมก็อาจจะท าเครื่องหมายประกอบ เช่น ถามค าถามผู้เรยีนว่า 

…  ใหผู้้เรยีนท ากจิกรรม …  แจกเอกสารใหต้อบว่า …  โครงร่างเหล่านี้ควรจะบ่งไว้ให้ชดัเจนในโครงร่าง

การบรรยาย  เพื่อจะไดไ้มห่ลง ไมล่มื และไมม่องขา้ม 

  การจดัล าดบัขัน้ตอนการบรรยายในแต่ละชัว่โมง แต่ละคาบเวลาควรใหต่้อเนื่องกนัเชื่อมโยง

กนัไป  โดยเมื่อเริม่ต้นชัว่โมงควรดูให้ห้องเรยีนมคีวามพร้อมเสียก่อน  เพราะบางคนจะมาถึงชัน้เรยีน      

ไม่พร้อมกัน  เมื่อพร้อมแล้วควรเริ่มต้นชัว่โมงด้วยการทักทายกันหรือมีกิจกรรมบางประการแล้วจึง

ด าเนินการบรรยายเป็นขัน้ตอนไป  ในตอนท้ายชัว่โมงควรจะมกีารสรุปและก าหนดแนวทางส าหรบัครัง้

ต่อไปดว้ย 

  ในการบรรยายนัน้ผู้สอนจะเป็นศูนยร์วมของห้องเรยีน  ผู้เรยีนทุกคนจะจอ้งและมองมาที่

ผูส้อน จงึมคีวามจ าเป็นทีผู่ส้อนจะตอ้งระมดัระวงั  ดแูลบุคลกิภาพ  การแต่งกายและท่าทางดว้ยพรอ้มกนัไป  

อย่าใหก้ารแต่งกาย  การเคลื่อนไหว  หรอืท่าทางของผูส้อนทีก่่อใหเ้กดิความน่าร าคาญ  หรอืน่าเบื่อหน่าย

ต่อการเรยีนของผูเ้รยีน  แต่กอ็ยา่ใหด้รูาบเรยีบจนท าใหห้อ้งเรยีนราบเรยีบจนเกนิไป 

  การเน้นย ้าและการก าหนดประเด็นส าคัญระหว่างบรรยายก็เป็นสิ่งส าคัญเช่นเดียวกัน  

โดยเฉพาะการบรรยายในระดบัปรญิญาตร ี ผู้บรรยายอาจเน้นด้วยการเขยีนหวัขอ้บรรยายบนกระดานด า

หรอืบนแผ่นใส  หรอืการแจกเอกสารหวัข้อให้ผู้เรยีนจดประเด็นส าคญัลงในเอกสารนัน้แทนที่การแจก

เอกสารสมบรูณ์ตามทีบ่รรยาย 

 

  การอภิปรายซกัถาม และประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

  ทิศนา  แขมมณี (2551:14-15) น าเสนอว่า ก่อนยุติการบรรยาย ผู้บรรยายควรสรุป

สาระส าคญัของการบรรยาย และควรเปิดโอกาสใหผู้้ฟงัซกัถาม  หรอืเปิดอภปิรายแลกเปลีย่นความคดิเหน็

กนั  ต่อจากนัน้ควรมกีารทดสอบการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในเรื่องทีบ่รรยายดว้ยวธิกีารต่างๆ  เช่น การสุ่มถาม

ผูเ้รยีน หรอืการใหท้ าแบบทดสอบ  เป็นตน้ 

  ไพฑรูย ์ สนิลารตัน์ (2543:20)  กล่าวว่า การประเมนิการบรรยายนัน้ เมื่อเสรจ็การบรรยาย

แต่ละครัง้ ผู้สอนควรได้ประเมนิการบรรยายของตนเอง  โดยการประเมนิดูว่าตลอดคาบที่บรรยายนัน้  

ผูเ้รยีนมคีวามสนใจมากน้อยเพยีงใด  สนใจตลอดชัว่โมงหรอืสนใจเพยีงบางช่วง  เรื่องอะไรที่ผูเ้รยีนสนใจ  

เรื่องอะไรที่ผูเ้รยีนไม่สนใจ  ผูส้อนควรได้สรุปวเิคราะหป์ระเมนิประเดน็ต่างๆ เหล่านี้ไว้ เพื่อการปรบัปรุง

การบรรยายในครัง้ต่อๆ ไป 
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  นอกจากผูส้อนจะประเมนิด้วยตนเองแล้ว  อาจจะใหผู้เ้รยีนประเมนิดว้ยกจ็ะท าใหไ้ดข้อ้มูล

ที่ชัดเจนขึ้น  การให้ผู้เรยีนประเมินนัน้ควรจะท าในลักษณะเน้นกลุ่ม  คือให้ผู้เรยีนแบ่งกลุ่มคุยกันว่า     

ตลอดชัว่โมงหรอืคาบทีผ่่านมา  ผูเ้รยีนไดร้บัความรูม้ากน้อยแค่ไหนเพยีงไร  การบรรยายของอาจารยม์ขีอ้ดี

อะไรทีผู่้เรยีนรูส้กึและเหน็ชดัเจน  รวมทัง้สิง่ที่ผูเ้รยีนอยากใหผู้้สอนปรบัปรุงเพื่อให้การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดี

ขึน้ดว้ย  ค าถามหรอืประเดน็ทีใ่ห้ผูเ้รยีนประเมนิควรเน้นค าถามในทางบวกในลกัษณะขอ้ดขีอ้เด่น  ขอ้ควร

ปรบัปรุงเพราะจะท าใหผู้เ้รยีนมคีวามกลา้ไม่รูส้กึกลวัทีจ่ะตอบและไม่ควรใหต้อบเป็นรายบุคคลเพราะจะท า

ใหเ้ดก็ไมก่ลา้และไมแ่น่ใจ 

  การประเมนิทีจ่ะเป็นประโยชน์ในขณะเดยีวกนัก็ท าให้ผูเ้รยีนมคีวามสบายใจทีจ่ะตอบก็คอื

การจดัท าเป็นแบบฟอรม์การประเมนิ  แลว้ใหผู้เ้รยีนตอบเป็นรายบุคคลโดยไม่ลงชื่อ  แลว้ผูส้อนมาพจิารณา

ดภูาพรวมเองจะท าใหไ้ดข้อ้มลูทีด่แีละเป็นประโยชน์อยา่งมาก 

 

 2.2.4 ข้อดีและข้อจ ากดัของวิธีสอนโดยการบรรยาย 

  ทศินา  แขมมณ ี(2551:15) ไดน้ าเสนอขอ้ดแีละขอ้จ ากดัของวธิสีอนโดยการบรรยายไว ้ดงันี้ 

  ข้อดี 

  1. เป็นวธิสีอนทีใ่ชเ้วลาน้อย  เมือ่เทยีบกบัวธิสีอนแบบอื่นๆ 

  2. เป็นวธิสีอนทีใ่ชก้บัผูเ้รยีนจ านวนมากได้ 

  3. เป็นวธิสีอนทีส่ะดวก  ไมยุ่ง่ยาก 

  4. เป็นวธิสีอนทีถ่่ายทอดเนื้อหาสาระไดม้าก 

  ข้อจ ากดั 

  1. เป็นวธิสีอนทีผู่เ้รยีนมบีทบาทน้อย  จงึอาจท าใหผู้เ้รยีนขาดความสนใจในการบรรยาย 

  2. เป็นวธิสีอนทีอ่าศยัความสามารถของผูบ้รรยาย  ถ้าผูบ้รรยายไม่มศีลิปะในการบรรยายที่

ดงึดูดใจผู้เรยีน  ผู้เรยีนอาจขาดความสนใจ  และถ้าผู้สอนขาดการเรยีบเรยีงเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสม  

ผูเ้รยีนอาจเกดิความไมเ่ขา้ใจ  และไมส่ามารถซกัถามได ้(ถา้ผูบ้รรยายไมเ่ปิดโอกาส) 

  3. เป็นวธิสีอนทีไ่มส่ามารถสนองตอบความตอ้งการและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 

  ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2543:14-15) ได้น าเสนอข้อเด่นและข้อด้อยของการสอนโดยใช้

รปูแบบการบรรยาย ดงันี้ 

    ข้อเด่นหรือประโยชน์ของการสอนแบบบรรยายนัน้มหีลายประการดว้ยกนัไม่เช่นนัน้แล้ว

คงจะไมอ่ยูก่บัระบบมหาวทิยาลยัมานานนบัเป็นรอ้ยๆ ปี  ขอ้เด่นทีเ่หน็ไดช้ดัเจนคอื 

1. ผู้สอนสามารถด าเนินการคนเดียวได้  ทัง้นี้ เป็นคุณสมบัติที่เด่นของการสอนแบบ

บรรยายเพราะท าใหส้ะดวกคล่องตวัส าหรบัผูส้อนได้ 
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2. ผู้สอนสามารถคดัเลอืกและเสนอสิ่งที่ตวัเองเห็นว่าเหมาะสม  ซึ่งนับว่าสอดคล้องกับ
อาจารยผ์ูส้อนทีถ่อืว่าเป็นผูรู้ ้ จงึเลอืกใหแ้ละเลอืกใชว้ชิาทีค่ดัเลอืกแลว้ 

3. ใช้กับผู้ เ รียนกลุ่มใหญ่ได้จึงเ ป็นการประหยัด  ทัง้นี้ จะสอดคล้องกับการสอน               

ในระดบัอุดมศกึษาทีส่่วนใหญ่จะมผีูเ้รยีนในชัน้เรยีนค่อนขา้งมาก 

4. สามารถให้เนื้อหากบัผู้เรยีนได้เต็มที่  ผู้สอนจะสามารถสรรหารวบรวมสาระมาให้กบั
ผูเ้รยีนไดม้ากและไดเ้ตม็ที ่

5. สะดวกกบัผู้เรยีน  ไม่ต้องท างานหนัก  ซึ่งผู้เรยีนจะชอบการบรรยายเพราะไม่ต้องท า
อะไรมากนกันอกจากนัง่ฟงั 

  ข้อด้อย 

  แต่แม้การบรรยายจะมขี้อดีอยู่หลายประการ  แม้จะทราบว่าส่วนใหญ่ข้อเด่นนี้เป็นข้อดี

ส าหรบัผูส้อนและกบัสถาบนั  แต่กบัผูเ้รยีนกลบัมไีมม่ากนกั  ดงันัน้ขอ้เสยีของการบรรยายทีเ่หน็เด่นชดักค็อื  

ขอ้ดอ้ยทีเ่กดิกบัตวัผูเ้รยีนอนัไดแ้ก่ 

1. ไมค่ านึงถงึความแตกต่างระหว่างผูเ้รยีน  เพราะผูเ้รยีนโดยธรรมชาตมิคีวามแตกต่างกนั
อยูม่าก  การบรรยายไมส่นองธรรมชาตขิอ้นี้เท่าที่ควร 

2. ผู้เรยีนไม่มโีอกาสแสดงความเหน็หรอืมโีอกาสก็ไม่มากเท่าที่ควร  เพราะบทบาทและ
เวลาไมเ่อือ้อ านวยใหแ้สดงความเหน็ไดม้ากนกั 

3. ไมส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองเท่าทีค่วร  ทัง้นี้เพราะครจูะเป็นผูผู้กขาด
ความรูเ้องเป็นส่วนใหญ่ 

4. ไม่กระตุ้นให้ผู้เรยีนคดิ  พฒันาความรู้ให้กว้างขวางขึ้นด้วยตนเอง  เพราะครูจะคดิให้
เป็นตวัอยา่งแลว้ 

5. ผู้สอนไม่สามารถประมวลความรู้ได้ครบถ้วน  เพราะความรู้ในปจัจุบันมีมากและ
หลากหลาย  ครจูงึไมส่ามารถประมวลไดห้มด 

6. การบรรยายทีด่ที าไมไ่ดทุ้กคน  ขอ้นี้เหน็ชดัเจนและเป็นทีส่งัเกตว่า  ผูบ้รรยายทีด่มี ีน้อย
ส่วนใหญ่ลว้นแต่บรรยายน่าเบื่อเสยีมากกว่า 

  จากขอ้เด่นและขอ้ดอ้ยทีก่ล่าวมาจงึเหน็ไดช้ดัเจนว่า  การสอนแบบบรรยายเป็นการผูกขาด

โดยผู้สอนเป็นหลกั  ผู้สอนจงึต้องรบัผิดชอบให้มากและเตรียมการอย่างดี  ผู้เรยีนจงึจะได้รบัความรู ้ 

ความคดิและทศันคตเิต็มเมด็เต็มหน่วย  ในขณะเดยีวกนัมขีอ้อ่อนด้อยอยู่ตรงที่บทบาทของผู้เรยีนมน้ีอย  

จงึควรเป็นขอ้สงัเกตกบัผูส้อนว่าจะท าใหผู้เ้รยีนมบีทบาท (active) มากขึน้ไดอ้ยา่งไร 

  ชาญชยั  ยมดษิฐ ์(2548:215)  กล่าวว่า  ข้อดีของการบรรยายมมีาก  เช่น ใชเ้วลาน้อยกบั

คนหมู่มาก สะดวก ไม่ยุ่งยาก ในการถ่ายทอดสาระความรูใ้นเนื้อหาสามารถท าไดจ้ านวนมาก แต่มีข้อเสีย

อยู่ที่เป็นการสื่อสารทางเดยีว ผู้เรยีนขาดการมสี่วนร่วมไม่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ถ้าการเรยีงเรื่อง  
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ไม่ดี ประเด็นบรรยายไม่ชดัเจน การบรรยายขาดความน่าสนใจจะท าให้การเรยีนรู้ของผู้เรยีนไม่พฒันา

เท่าทีค่วร 

  ดงันัน้ ในการน าวิธีการสอนแบบบรรยายไปใช้ ควรใช้ให้ถูกต้องกบัวตัถุประสงค์ เวลา 

โอกาส เนื้อหาสาระ วยั และประสบการณ์ผู้เรียน ตลอดความรู้ความสามารถผู้สอนและสภาพปจัจยัที่

แวดลอ้มอกีดว้ย 

 

2.3  วิธีการสอนโดยใช้รปูแบบการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ (instructional models 

of cooperative learning) 

 

 2.3.1 ท่ีมาของรปูแบบการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

  ทิศนา แขมมณี  (2550:98-99) กล่าวว่า นักการศึกษาคนส าคัญที่เผยแพร่แนวคิดของ   

การเรยีนรูแ้บบนี้คอื สลาวนิ (Slavin) เดวดิ  จอหน์สนั (David  Johnson) และรอเจอร ์ จอหน์สนั (Roger  

Johnson)  เขากล่าวว่า  ในการจดัการเรียนการสอนโดยทัว่ไป  เรามักจะไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับ

ความสมัพนัธแ์ละปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีน  ส่วนใหญ่เรามกัจะมุง่ไปทีป่ฏสิมัพนัธร์ะหว่างครกูบัผูเ้รยีน หรอื

ระหว่างผูเ้รยีนกบับทเรยีน  ความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนเป็นมติทิีม่กัจะถูกละเลยหรอืมองขา้มไป  ทัง้ๆ ทีม่ ี

ผลการวจิยัชีช้ดัเจนว่า  ความรูส้กึของผูเ้รยีนต่อตนเอง ต่อโรงเรยีน ครแูละเพื่อนร่วมชัน้ มผีลต่อการเรยีนรูม้าก  

จอหน์สนัและจอหน์สนั (Johnson and Johnson)  กล่าวว่า ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนม ี3 ลกัษณะคอื 

  1.  ลกัษณะแข่งขนักนั  ในการศกึษาเรยีนรู ้ ผูเ้รยีนแต่ละคนจะพยายามเรยีนใหไ้ดด้กีว่า 

คนอื่น  เพื่อใหไ้ดค้ะแนนดไีดร้บัการยกยอ่ง  หรอืไดร้บัการตอบแทนในลกัษณะต่างๆ 

  2. ลกัษณะต่างคนต่างเรยีน  คอื  แต่ละคนต่างก็รบัผดิชอบดูแลตนเองให้เกดิการเรยีนรู ้  

ไมยุ่ง่เกีย่วกบัผูอ้ื่น  และ 

  3. ลกัษณะรว่มมอืกนัหรอืช่วยกนัในการเรยีนรู ้ คอื  แต่ละคนต่างกร็บัผดิชอบในการเรยีนรู้

ของตน  และในขณะเดยีวกนัก็ต้องช่วยให้สมาชกิคนอื่นเรยีนรูด้้วย  จอห์นสนัและจอห์นสนั  ชี้ให้เห็นว่า  

การจดัการศกึษาปจัจุบนัมกัส่งเสรมิการเรยีนรูแ้บบแข่งขนั  ซึง่อาจมผีลท าให้ผูเ้รยีนเคยชนิต่อการแข่งขนั  

เพื่อแยง่ชงิผลประโยชน์มากกว่าการร่วมมอืกนัแก้ปญัหา  อย่างไรกต็าม  เขาแสดงความเหน็ว่า  เราควรให้

โอกาสผู้เรยีนได้เรยีนรู้ทัง้ 3 ลกัษณะ  โดยรูจ้กัใช้ลกัษณะการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมกบัสภาพการณ์ ทัง้นี้

เพราะในชวีติประจ าวนั  ผูเ้รยีนจะต้องเผชญิสถานการณ์ทีม่ที ัง้ 3 ลกัษณะ  แต่เน่ืองจากการศกึษาปจัจุบนั   

มกีารส่งเสรมิการเรยีนรูแ้บบแข่งขนัและแบบรายบุคคลอยู่แล้ว  เราจงึจ าเป็นต้องหนัมาส่งเสรมิการเรยีนรู้

แบบร่วมมอื  ซึง่สามารถช่วยให้ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดด้ ี รวมทัง้ไดเ้รยีนรูท้กัษะทางสงัคมและการท างาน

รว่มกบัผูอ้ื่นซึง่เป็นทกัษะทีจ่ าเป็นอย่างยิง่ในการด ารงชวีติดว้ย 
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 2.3.2 ความหมายของรปูแบบการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  เบญจมาศ  อยู่เป็นแก้ว (2548:21-22) กล่าวว่า การเรยีนรูแ้บบร่วมมอืเป็นการเรยีนรู ้  

โดยการจดักิจกรรมให้ผู้เรยีนท างานร่วมกนั  ซึ่งเป็นคุณลกัษณะหนึ่งของการเรยีนรู้จากชวีติจรงิ  เพราะ

คนเราต้องอยู่ในสงัคม  ต้องท างานเป็นกลุ่ม  ต้องร่วมมอื  อาศยัพลงัความคดิร่วมกนั  การจดัการเรยีน   

การสอนแบบรว่มมอื  เป็นรปูแบบการเรยีนรูแ้บบหนึ่ง  ทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั เน้นใหผู้เ้รยีนท างานร่วมกนั  

ช่วยเหลอืกนั  รว่มกนัคดิรว่มกนัท า  รูจ้กัการเป็นผูน้ าและผูต้าม  เป็นการพฒันาคุณลกัษณะทีไ่ดผ้ลอย่างยิง่  

การท างานรว่มกนัจะส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยกนั  ตอ้งมคีวามรบัผดิชอบร่วมกนั  เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่  ความเอื้ออาทร

เป็นพื้นฐานการด ารงชีวิตอยู่ในสงัคม  ท าให้ปรบัตัวอยู่ในสงัคมได้  เพราะได้บ่มเพาะทกัษะทางสงัคม 

(social skill) ซึง่จะเป็นพืน้ฐานส าหรบัความส าเรจ็อื่นๆ ต่อไป 

  ทศินา แขมมณี  (2550:98-99)  กล่าวว่า  การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื คอื การเรยีนรูเ้ป็นกลุ่มย่อย

โดยมสีมาชกิกลุ่มทีม่คีวามสามารถแตกต่างกนัประมาณ  3-6  คน ช่วยกนัเรยีนรูเ้พื่อน าไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม  

 

 2.3.3 วตัถปุระสงคข์องรปูแบบการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  ทศินา แขมมณี  (2551:64-70) กล่าวว่า รูปแบบนี้มุ่งช่วยให้ผู้เรยีนรูไ้ด้เรยีนรูเ้นื้อหาสาระ

ต่างๆด้วยตนเองและด้วยความร่วมมอืและความช่วยเหลอืจากเพื่อนๆ  รวมทัง้ได้พฒันาทกัษะทางสงัคม

ต่างๆ  เช่น  ทกัษะการสื่อสาร  ทกัษะการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น  ทกัษะการสรา้งความสมัพนัธ ์ รวมทัง้ทกัษะ

การแสวงหาความรู ้ ทกัษะการคดิ  การแกป้ญัหาและอื่นๆ 

 

 2.3.4 องคป์ระกอบของรปูแบบการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  เบญจมาศ  อยู่เป็นแก้ว (2548:21-22) น าเสนอหลกัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืว่า  มหีลายลกัษณะ

ดงัต่อไปนี้ 

1. การเรียนรู้ร่วมกัน  ต้อ งมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ในทางบวก (positive  

interdependence) มกีารประนีประนอม  สบัเปลีย่นกนัเป็นหวัหน้า (distributed  leadership)  สบัเปลีย่น

หน้าทีก่นั  แบ่งปนัความรูท้ีค่น้ควา้มาศกึษารว่มกนั 

2. การเรียนรู้ร่วมกัน  ต้องมีปฏิกิริยาส่งเสริมซึ่งกันและกัน ( face-to-face promotive 

interaction) โดยการใหก้ าลงัใจในความช่วยเหลอื  เพื่อใหเ้พื่อนมคีวามเพยีรพยายาม  พูดง่ายๆ  ว่ามอีะไร

ตอ้งคดิ  ตอ้งท า  ตอ้งแกป้ญัหา เพื่อใหง้านออกมาเป็นผลงานทีส่มบรูณ์แบบทีสุ่ด 

3. การเรยีนรูร้่วมกนั  ต้องพึง่การรบัผดิชอบของแต่ละบุคคล ( individual  accountability)  

ต้องอาศยัทกัษะสงัคม  งานกลุ่มต้องร่วมกนัคดิ ร่วมกนัแก้ปญัหา  รบัผดิชอบร่วมกนั  คนหน่ึงคนใดต้อง

สามารถตอบค าถามได ้ จากความคดิทีช่่วยกนัคดิหาค าตอบ 
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4. การเรยีนรู้ร่วมกนั ต้องพึ่งทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและทกัษะในการท างาน
กลุ่มย่อย (interpersonal and small group skills) การท างานกลุ่มจะเกดิขึน้ไม่ไดห้รอืไม่ไดด้ ี ถ้าสมาชกิ   

ในกลุ่มไม่มทีกัษะสงัคม  ดงันัน้ครตู้องสอนทกัษะสงัคม  ทกัษะชวีติใหผู้เ้รยีนเป็นไดท้ัง้ผูน้ าและผูต้าม รูจ้กั

การตดัสนิใจรว่มกนั  ความไวว้างใจ  ทกัษะการจดัการเมือ่เกดิการขดัแยง้กนัขึน้ 

5. การเรยีนรูร้่วมกนั  ต้องพึ่งความเป็นตวัของตวัเองในแต่ละกลุ่ม (group  autonomy)  

สมาชกิในกลุ่มตอ้งใชเ้วลาเป็นกรณพีเิศษ เพื่อประชุมอภปิรายใชค้วามสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิในกลุ่มใหง้าน

ด าเนินไปอยา่งราบรืน่  ครคูอยตรวจสอบและดผูลทีเ่กดิขึน้ว่า  กลุ่มประสบความส าเรจ็ในงานเพยีงใด 

  การเรยีนรูแ้บบร่วมมอืในการเรยีนรูด้งักล่าวข้างต้น (co-operative learning)  จะบูรณาการ

การเรยีนรูห้ลายๆส่วนประกอบกนั  เช่น  เมื่อเรยีนรูร้่วมกนั  ทุกคนกต็้องมปีฏสิมัพนัธ ์(interaction) ทีด่ต่ีอกนั  

งานจงึจะสมบูรณ์  เน้นผู้ทีท่ างานช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั (collaborative)  กระบวนการปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง

ผู้เรยีนภายในกลุ่ม  พฒันาทกัษะการสื่อสาร  ทัง้การพูดและการฟงั  และทกัษะทางสงัคม (social skill)     

ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูใ้นเนื้อหาสาระไดก้วา้งไกลและลกึซึง้ 

 

  ทศินา แขมมณี  (2551:64-70) กล่าวว่า  รูปแบบการเรยีนการสอนของการเรยีนรู้แบบ

รว่มมอื  พฒันาขึน้โดยอาศยัหลกัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืของจอหน์สนั และจอหน์สนั (Johnson & Johnson)  

ซึ่งได้ชี้ให้เห็นว่า  ผู้เรยีนควรร่วมมอืกันในการเรยีนรู้มากกว่าการแข่งขนั  เพราะการแข่งขนัก่อให้เกิด

สภาพการณ์ของการแพ้-ชนะ  ต่างจากการร่วมมอืกนั  ซึง่ก่อใหเ้กดิสภาพการณ์ของการชนะ-ชนะ  อนัเป็น

สภาพการณ์ทีด่กีว่าทัง้ทางดา้นจติใจและสตปิญัญา  หลกัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื  5  ประการ  ประกอบดว้ย 

(1) การเรยีนรูต้้องอาศยัหลกัการพึ่งพากนั (positive  interdependence)  โดยถือว่า     

ทุกคนมคีวามส าคญัเท่าเทยีมกนัและจะตอ้งพึง่พากนั  เพื่อความส าเรจ็รว่มกนั 

(2) การเรยีนรู้ที่ดตี้องอาศยัการหนัหน้าเข้าหากนั  มปีฏสิมัพนัธ์กนั  ( face to face 

interaction)เพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็  ขอ้มลู  และการเรยีนรูต่้างๆ 

(3) การเรยีนรูร้่วมกนัต้องอาศยัทกัษะทางสงัคม (social  skill)  โดยเฉพาะทกัษะใน    

การท างานรว่มกนั   

(4) การเรยีนรูร้่วมกนัควรมกีารวเิคราะหก์ระบวนการกลุ่ม (group  processing) ทีใ่ชใ้น

การท างาน   

(5) การเรียนรู้ร่วมกันต้องมีผลงาน  หรือผลสัมฤทธิ ์  ทัง้รายบุคคลและรายกลุ่ม            

ทีส่ามารถตรวจสอบและวดัประเมนิได ้(individual accountability) หากผูเ้รยีนมโีอกาสไดเ้รยีนรูแ้บบร่วมมอืกนั 

นอกจากจะช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูท้างดา้นเน้ือหาสาระต่างๆ ไดก้วา้งขึน้และลกึซึง้ขึน้แลว้  ยงัสามารถ

ช่วยพฒันาผู้เรยีนทางด้านสงัคมและอารมณ์มากขึ้นด้วย รวมทัง้มโีอกาสได้ฝึกฝนพฒันาทกัษะกระบวนการ

ต่างๆ ทีจ่ าเป็นต่อการด ารงชวีติอกีมาก 
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  สุคนธ ์  สนิธพานนท ์และคณะ (2554: 23) กล่าวว่า  ในการจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืนัน้    

มลีกัษณะส าคญัคอื 

1. ผู้สอนจะต้องจดักลุ่มผู้เรยีนให้มสีมาชิกคละกนัตามความสามารถ คอื เก่ง ปานกลาง  
ค่อนขา้งเก่ง  ปานกลางค่อนขา้งอ่อน  อ่อน คละเพศและอาย ุ

2. ผู้เรียนต้องร่วมมอืกันก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ที่
ต้องการศกึษา  ใช้ทกัษะในการท างานร่วมกนัจนส าเรจ็  เช่น ทกัษะการเป็นผู้น า  ทกัษะการคดิตดัสนิใจ  

ทกัษะการสื่อสาร  ทกัษะการแกป้ญัหา  ทกัษะกระบวนการกลุ่ม  เป็นตน้ 

3. สมาชกิในกลุ่มมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ซึง่กนัและกนั  ยอมรบัฟงัความคดิเหน็ของ
ผูอ้ื่นอยา่งมเีหตุผล  มกีารช่วยเหลอืและพึง่พาอาศยักนั  มคีวามไวว้างใจซึง่กนัและกนั 

4. สมาชกิในกลุ่มมคีวามรบัผดิชอบในงานที่ไดร้บัมอบหมาย  สมาชกิทุกคนมีความส าคญั
เท่าเทยีมกนั  มคีวามภมูใิจในความส าคญัของตนว่า  เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเท่าเทยีมกบัสมาชกิคนอื่น 

   

  Johnson and Johnson  อ้างถงึใน ทศินา แขมมณี  (2551: 99-100) ไดน้ าเสนอว่า       

การเรยีนรูจ้ะเป็นแบบรว่มมอืได ้ตอ้งมอีงคป์ระกอบทีส่ าคญัครบ 5 ประการดงันี้ 

  1. การพึ่งพาและเกื้อกูลกนั (positive interdependence)  กลุ่มการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื  

จะต้องมคีวามตระหนักว่า  สมาชกิกลุ่มทุกคนมคีวามส าคญั  และความส าเรจ็ของกลุ่มขึน้กบัสมาชกิทุกคน

ในกลุ่ม  ในขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละคนจะประสบความส าเร็จได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มประสบความส าเร็จ  

ความส าเรจ็ของบุคคลและของกลุ่มขึน้อยูก่บักนัและกนั  ดงันัน้แต่ละคนต้องรบัผดิชอบในบทบาทหน้าทีข่อง

ตน  และในขณะเดยีวกนัก็ช่วยเหลอืสมาชกิคนอื่นๆ ดว้ย  เพื่อประโยชน์ร่วมกนั  การจดักลุ่มเพื่อช่วยให้

ผู้เรยีนมกีารพึ่งพาช่วยเหลอืเกื้อกูลกนันี้ท าได้หลายทาง เช่น การให้ผู้เรยีนมเีป้าหมายเดยีวกนั  หรอืให้

ผูเ้รยีนก าหนดเป้าหมายในการท างาน/การเรยีนรูร้่วมกนั (positive  goal  interdependence) การใหร้างวลั

ตามผลงานของกลุ่ม (positive reward interdependence)  การใหง้านหรอืวสัดุอุปกรณ์ทีทุ่กคนต้องท าหรอื

ใชร้ว่มกนั (positive resource  interdependence)  การมอบหมายบทบาทหน้าทีใ่นการท างานร่วมกนัใหแ้ต่

ละคน (positive role interdenpendence) 

  2. การปรกึษาหารอืกนัอย่างใกลช้ดิ (face-to-face promotive interaction) การทีส่มาชกิ

ในกลุ่มมกีารพึง่พาช่วยเหลอืเกื้อกูลกนั  เป็นปจัจยัทีจ่ะส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมปีฏสิมัพนัธต่์อกนัและกนัในทางที่

จะช่วยใหก้ลุ่มบรรลุเป้าหมาย  สมาชกิกลุ่มจะห่วงใย  ไว้วางใจ  ส่งเสรมิ  และช่วยเหลอืกนัและกนัในการ

ท างานต่างๆ รว่มกนั  ส่งผลใหเ้กดิสมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั 

  3.  ความรบัผดิชอบที่ตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน (individual accountability)  

สมาชกิในกลุ่มการเรยีนรูทุ้กคนจะต้องมหีน้าที่รบัผดิชอบ และพยายามท างานที่ได้รบัมอบหมายอย่างเต็ม

ความสามารถ  ไม่มใีครที่จะได้รบัประโยชน์โดยไม่ท าหน้าที่ของตน  ดงันัน้กลุ่มจงึจ าเป็นต้องมรีะบบการ
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ตรวจสอบผลงาน  ทัง้ที่เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม  วธิกีารที่สามารถส่งเสรมิให้ทุกคนได้ท าหน้าทีข่องตน

อยา่งเตม็ทีม่หีลายวธิ ี เช่น  การจดักลุ่มใหเ้ลก็เพื่อจะไดม้กีารเอาใจใส่กนัและกนัไดอ้ย่างทัว่ถงึ  การทดสอบ

เป็นรายบุคคล  การสุ่มเรียกชื่อให้รายงาน  ครูสังเกตพฤติกรรมของผู้เรยีน ในกลุ่ม  การจดัให้กลุ่มม ี         

ผูส้งัเกตการณ์  การใหผู้เ้รยีนสอนกนัและกนั  เป็นตน้ 

  4. การใชท้กัษะการปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและทกัษะการท างานกลุ่มย่อย ( interpersonal 

and small-group skills) การเรยีนรูแ้บบร่วมมอืจะประสบความส าเรจ็ได ้ ต้องอาศยัทกัษะทีส่ าคญัๆ  หลาย

ประการ  เช่น  ทกัษะทางสงัคม  ทกัษะการปฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ื่น  ทกัษะการท างานกลุ่ม  ทกัษะการสื่อสาร  และ

ทกัษะการแก้ปญัหาความขดัแยง้ รวมทัง้การเคารพ  ยอมรบั  และไว้วางใจกนัและกนั  ซึ่งครูควรสอนและ

ฝึกใหแ้ก่ผูเ้รยีนเพื่อช่วยใหด้ าเนินงานไปได ้

  5. การวเิคราะห์กระบวนการกลุ่ม (group processing)  กลุ่มการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื  

จะต้องมกีารวเิคราะห์กระบวนการท างานของกลุ่มเพื่อช่วยใหก้ลุ่มเกดิการเรยีนรูแ้ละปรบัปรุงการท างานใหด้ขีึน้  

การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มครอบคลุมการวิเคราะห์เกี่ยวกบัวิธกีารท างานของกลุ่ม  พฤติกรรมของ

สมาชิกกลุ่มและผลงานของกลุ่ม  การวิเคราะห์การเรยีนรู้น้ีอาจท าโดยครูหรอืผู้เรียนหรอืทัง้สองฝ่าย       

การวเิคราะห์กระบวนการกลุ่มนี้เป็นยุทธวธิหีนึ่งที่ส่งเสรมิให้กลุ่มตัง้ใจท างาน  เพราะรู้ว่าจะได้รบัข้อมูล

ป้อนกลบั  และช่วยฝึกทกัษะการรูค้ดิ (metacognition) คอืสามารถที่จะประเมนิการคดิและพฤตกิรรมของ

ตนทีไ่ดท้ าไป 

 

  สุคนธ ์ สนิธพานนท ์และคณะ (2554:22) ใหน้ิยามไวว้่า  วธิสีอนโดยการจดัการเรยีนรู้แบบ

ร่วมมอื  เป็นวิธกีารสอนที่มกีารจดักิจกรรมการเรยีนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้ร่วมกัน  เน้นการสร้าง

ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างผู้เรยีน  มกีารแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหว่างกนั  สมาชกิในกลุ่มจะมคีวามสามารถ

แตกต่างกนั  ส่งเสรมิผูเ้รยีนใหรู้จ้กัช่วยเหลอืกนั  คนทีเ่ก่งกว่าจะช่วยเหลอืคนทีอ่่อนแอกว่า  สมาชกิในกลุ่ม

จะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่มเพราะยึดตามแนวคิดที่ว่า  

ความส าเรจ็ของสมาชกิทุกคนจะรวมเป็นความส าเรจ็ของกลุ่ม 

 

 2.3.5 ประเภทของกลุ่มการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  ทิศนา แขมมณี  (2551:99-100) ได้น าเสนอว่า กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ใช้กันอยู่

โดยทัว่ไปม ี3 ประเภท คอื  

  1. กลุ่มการเรยีนรูแ้บบร่วมมอือย่างเป็นทางการ (formal cooperative learning groups) 

กลุ่มประเภทนี้ ครูจดัขึน้โดยการวางแผน จดัระเบยีบ กฎเกณฑ ์วธิกีารและเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รยีนได้

รว่มมอืกนัเรยีนรูส้าระต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  ซึง่อาจเป็นหลายๆ ชัว่โมงตดิต่อกนัหรอืหลายสปัดาหต์ดิต่อกนั  

จนกระทัง่ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละบรรลุจดุมุ่งหมายตามทีก่ าหนด 
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  2. กลุ่มการเรยีนรู้แบบร่วมมอือย่างไม่เป็นทางการ ( informal cooperative learning 

groups) กลุ่มประเภทนี้ครจูดัขึน้เฉพาะกจิเป็นครัง้คราว  โดยสอดแทรกอยูใ่นการสอนปกตอิื่นๆ  โดยเฉพาะ

การสอนแบบบรรยาย  ครสูามารถจดักลุ่มการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืสอดแทรกเขา้ไปเพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนมุ่งความ

สนใจหรอืใชค้วามคดิเป็นพเิศษในสาระบางจดุ 

  3. กลุ่มการเรยีนรูแ้บบร่วมมอือย่างถาวร (cooperative base groups) กลุ่มประเภทนี้เป็น

กลุ่มการเรยีนรูท้ีส่มาชกิกลุ่มมปีระสบการณ์การท างาน/การเรยีนรูร้่วมกนัมานาน จนกระทัง่เกดิสมัพนัธภาพ

ทีแ่น่นแฟ้น  สมาชกิกลุ่มมคีวามผกูพนั  ห่วงใย  ช่วยเหลอืกนัและกนัอยา่งต่อเน่ือง 

  ในการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืมกัจะมกีระบวนการด าเนินงานที่ต้องท าเป็นประจ า  เช่น  การเขยีน

รายงาน  การเสนอผลงานกลุ่ม  การตรวจผลงาน  เป็นต้น  ในการท างานที่เป็นกจิวตัรดงักล่าว  ครคูวรจดั

ระเบยีบขัน้ตอนการท างาน  หรอืฝึกฝนใหผู้เ้รยีนด าเนินงานอย่างเป็นระบบระเบยีบ  เพื่อช่วยใหง้านเป็นไป

อย่างมปีระสทิธภิาพ  กระบวนการที่ใช้หรอืด าเนินการเป็นกิจวตัรในการเรยีนรู้แบบร่วมมอืนี้  เรยีกว่า 

“Cooperative Learning Scripts” ซึง่หากสมาชกิกลุ่มปฏบิตัอิย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน  จะเกดิเป็นทกัษะ   

ทีช่ านาญในทีสุ่ด 

 

 2.3.6  กระบวนการเรียนการสอนของรปูแบบการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  ชาญชยั  ยมดษิฐ ์(2548:134-135)  น าเสนอล าดบัขัน้ของการสอนในรปูแบบ Co-operative 

Learning มดีงันี้ 

  ขัน้ที ่1 ขัน้เตรยีม 

   1.1 ครสูอนทกัษะในการเรยีนรูร้ว่มกนั 

   1.2 จดักลุ่มนกัเรยีน 

   1.3 บอกวตัถุประสงคข์องบทเรยีน 

   1.4 บอกวตัถุประสงคข์องการท างานรว่มกนั 

  ขัน้ที ่2 ขัน้สอน 

   2.1 ครอูธบิายเนื้อหาบทเรยีน 

   2.2 ใหง้าน 

  ขัน้ที ่3 ท างานกลุ่ม 

   นกัเรยีนเรยีนรูร้ว่มกนัในกลุ่ม 

  ขัน้ที ่4 ตรวจผลงานและแบบทดสอบ 

   4.1 ครตูรวจผลงาน (กลุ่ม และ/หรอื รายบุคคล) 

   4.2 ครทูดสอบ (กลุ่ม และ/หรอื รายบุคคล) 

  ขัน้ที ่5 สรปุบทเรยีนและประเมนิผลการท างานกลุ่ม 

DPU



27 

 

   5.1 ครแูละนกัเรยีนช่วยกนัสรปุบทเรยีน 

   5.2 ครแูละนกัเรยีนประเมนิผลการท างานกลุ่ม 

 

 2.3.7 รปูแบบการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  ทศินา แขมมณี  (2551:64-70)  กล่าวว่า รปูแบบการเรยีนการสอนที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้

แบบร่วมมือมีหลายรูปแบบ  ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีวิธีการด าเนินการหลักๆ  ซึ่งได้แก่  การจัดกลุ่ม  

การศกึษาเนื้อหาสาระ  การทดสอบ  การคดิคะแนน  และระบบการใหร้างวลัแตกต่างกนัออกไป  เพื่อสนอง

วตัถุประสงค์เฉพาะ  แต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดต่างก็ใช้หลกัการเดยีวกนั  คอืหลกัการเรยีนรู้แบบร่วมมอื      

5  ประการ  และมวีตัถุประสงคม์ุง่ตรงไปในทศิทางเดยีวกนั  คอื  เพื่อช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูใ้นเรื่องที่

ศกึษาอย่างมากทีสุ่ดโดยอาศยัการร่วมมอืกนั  ช่วยเหลอืกนั และแลกเปลีย่นความรูก้นัระหว่างกลุ่มผูเ้รยีน

ด้วยกัน  ความแตกต่างของรูปแบบแต่ละรูปแบบจะอยู่ที่เทคนิคในการศึกษาเนื้อหาสาระ  และวิธีการ

เสรมิแรงและการใหร้างวลัเป็นประการส าคญั 

  ทัง้นี้รปูแบบการเรยีนการสอนดงักล่าวมทีัง้สิน้  8  รปูแบบต่อเนื่องกนั ไดแ้ก่  

  1) กระบวนการเรยีนการสอนของรปูแบบจิก๊ซอร ์(JIGSAW)  

  2) กระบวนการเรยีนการสอนของรปูแบบ เอส.ท.ีเอ.ด.ี (STAD)  

  3) กระบวนการเรยีนการสอนของรปูแบบ ท.ีเอ.ไอ (TAI) 

  4) กระบวนการเรยีนการสอนของรปูแบบ ท.ีจ.ีท ี(TGT) 

  5) กระบวนการเรยีนการสอนของรปูแบบ แอล.ท ี(L.T) 

  6) กระบวนการเรยีนการสอนของรปูแบบ จ.ีไอ (G.I) 

  7) กระบวนการเรยีนการสอนของรปูแบบ ซ.ีไอ.อาร.์ซ ี(CIRC) 

  8) กระบวนการเรยีนการสอนของรปูแบบ คอมเพลก็ซ ์(Complex Instruction) 

 

 2.3.8 ประโยชน์ของรปูแบบการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

  ทศินา แขมมณ ี (2551:72-73)  ผู้เรยีนจะเกิดการเรยีนรู้เนื้อหาสาระด้วยตนเองและด้วย

ความร่วมมอืและช่วยเหลอืจากเพื่อนๆ  รวมทัง้ไดพ้ฒันาทกัษะกระบวนการต่างๆ  จ านวนมาก  โดยเฉพาะ

อย่างยิง่ ทกัษะการท างานร่วมกบัผู้อื่น ทกัษะการประสานสมัพนัธ ์ทกัษะการคดิ ทกัษะการแสวงหาความรู ้ 

ทกัษะการแกป้ญัหา  เป็นตน้ 

  Johnson and Johnson  อ้างถึงใน ทศินา แขมมณี  (2551:99-100) ได้น าเสนอว่า 

การเรยีนรูแ้บบร่วมมอืไดร้บัความนิยมอย่างแพร่หลายมาก นับตัง้แต่รายงานวจิยัเรื่องแรกไดร้บัการตพีมิพ์

ในปี ค.ศ.1898  ปจัจุบนัมงีานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งโดยเป็นงานวจิยัเชงิทดลองประมาณ 600 เรื่อง  และงานวจิยั
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เชงิหาความสมัพนัธป์ระมาณ 100 เรื่อง  ผลจากการวจิยัทัง้หลายดงักล่าวพบว่า  การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื

ส่งผลดต่ีอผูเ้รยีนตรงกนัในดา้นต่างๆ ดงันี้ 

  1. มคีวามพยายามทีจ่ะบรรลุเป้าหมายมากขึน้ (greater  efforts to achieve) การเรยีนรูแ้บบ

ร่วมมอืช่วยให้ผู้เรยีนมคีวามพยายามที่จะเรยีนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย  เป็นผลท าให้ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

สูงขึน้  และมผีลงานมากขึน้  การเรยีนรูม้คีวามคงทนมากขึน้ ( long-term retention) มแีรงจูงใจภายในและ

แรงจงูใจใฝส่มัฤทธิ ์มกีารใชเ้วลาอยา่งมปีระสทิธภิาพ  ใชเ้หตุผลดขีึน้  และคดิอยา่งมวีจิารณญาณมากขึน้ 

  2. มคีวามสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนดขีึน้ (more positive relationships among students)  

การเรยีนรูแ้บบรว่มมอืช่วยใหผู้เ้รยีนมนี ้าใจนกักฬีามากขึน้  ใส่ใจในผูอ้ื่นมากขึน้  เหน็คุณค่าของความแตกต่าง 

ความหลากหลาย การประสานสมัพนัธแ์ละการรวมกลุ่ม 

  3. มสีุขภาพจติดขีึน้ (greater psychological health) การเรยีนรูแ้บบร่วมมอื  ช่วยใหผู้เ้รยีน

มสีุขภาพจติดขีึน้  มคีวามรูส้กึที่ดเีกี่ยวกบัตนเองและมคีวามเชื่อมัน่ในตนเองมากขึน้ นอกจากนัน้ยงัช่วย

พฒันาทกัษะทางสงัคม และความสามารถในการเผชญิกบัความเครยีดและความผนัแปรต่างๆ 

   

  ชาญชยั  ยมดษิฐ ์(2548:134-135)  ไดก้ล่าวว่า  รปูแบบ Co-operative Learning  มผีลต่อ

ผูเ้รยีนทัง้ทางตรงและทางออ้มดงันี้ 

  ผลด ี

  1. นกัเรยีนทุกคนในกลุ่มมคีวามรบัผดิชอบรว่มกนัในการท างานและการเรยีนรู้ 

  2. นกัเรยีนเรยีนรูท้กัษะของการอยู่รว่มกนัในสงัคม 

  3. นักเรยีนซึง่มปีฏกิริยิาต่อกนัและกนันัน้  ไดเ้กดิการเรยีนรูใ้นเจตคต ิ ค่านิยมและความรู้

จากกนัและกนั 

  4. นกัเรยีนไดฟ้งัความคดิเหน็จากคนอื่น  ท าใหเ้ขามคีวามคดิกวา้งขวางยิง่ขึน้ 

 

2.4  รปูแบบการเรียนการสอนแบบ เอส.ที.เอ.ดี (Student  Teams-Achievement  Division : STAD) 

  ทศินา แขมมณี (2551:64-70)  กล่าวว่า  ค าว่า “STAD” เป็นตวัย่อของ “Student  Teams-

Achievement  Division” กระบวนการด าเนินการมดีงันี้ 

  1. จดัผูเ้รยีนเขา้กลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-กลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน  และเรยีกกลุ่มนี้ว่า 

กลุ่มบา้นของเรา (home group) 

  2. สมาชกิในกลุ่มบ้านของเราได้รบัเนื้อหาสาระและศกึษาเนื้อหาสาระนัน้ร่วมกนั  เนื้อหา

สาระนัน้อาจมหีลายตอน  ซึง่ผูเ้รยีนอาจตอ้งท าแบบทดสอบในแต่ละตอน  และเกบ็คะแนนของตนไว้ 

  3. ผูเ้รยีนทุกคนท าแบบทดสอบครัง้สุดทา้ย  ซึง่เป็นการทดสอบรวบยอดและน าคะแนนของ

ตนไปหาคะแนนพฒันาการ (improvement score) ซึง่หาไดด้งันี้ 
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   คะแนนพืน้ฐาน : ไดจ้ากค่าเฉลีย่ของคะแนนทดสอบยอ่ยหลายๆ ครัง้ทีผู่เ้รยีนแต่ละ

คนท าได ้

   คะแนนพฒันาการ : ถา้คะแนนทีไ่ดค้อื  

   -11 ขึน้ไป   คะแนนพฒันาการ = 0 

   -1 ถงึ -10  คะแนนพฒันาการ = 10 

   +1 ถงึ 10  คะแนนพฒันาการ = 20 

   +11  ขึน้ไป  คะแนนพฒันาการ = 30 

  4. สมาชกิในกลุ่มบ้านของเราน าคะแนนพฒันาการของแต่ละคนในกลุ่มมารวมกนัเป็น

คะแนนของกลุ่ม  กลุ่มใดไดค้ะแนนพฒันาการของกลุ่มสงูสุด  กลุ่มนัน้ไดร้างวลั 

 

  สุคนธ ์ สนิธพานนท ์และคณะ (2554:35-36) กล่าวว่า  เทคนิคแบ่งปนัความส าเรจ็ (STAD 

: Student  Teams-Achievement  Division) นี้มกีารพฒันามาจากเทคนิคการจดัการแข่งขนั (TGT) มกีาร

รว่มมอืกนัระหว่างสมาชกิในกลุ่ม  ทุกคนจะตอ้งพฒันาความรูข้องตนเองในเรือ่งทีผู่ส้อนก าหนด  ซึง่จะมกีาร

ช่วยเหลอืตวิความรูใ้หแ้ก่กนั มกีารทดสอบความรูเ้ป็นรายบุคคลแทนการแข่งขนั  และรวมคะแนนเป็นกลุ่ม  

กลุ่มทีไ่ดค้ะแนนมากทีสุ่ดจะเป็นฝ่ายชนะ  นกัการศกึษาทีค่ดิเทคนิค STAD คอื Slavin 

  การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้

  1. ขัน้เสนอประเดน็ความรูห้รอืเนื้อหาใหม่  ผู้สอนจะน าเรื่องใหม่เนื้อหาใหม่มาเสนอแก่

ผู้เรยีน  ซึ่งอาจจะน าเสนอด้วยการใช้สื่อการสอนประเภทต่างๆ  หรอือาจจะให้ผู้เรยีนศึกษา เนื้อหาแล้ว

ผูส้อนตัง้ประเดน็ค าถามใหผู้เ้รยีนอภปิราย 

  2. จดัผูเ้รยีนออกเป็นกลุ่ม มจี านวนสมาชกิตามความเหมาะสม ซึง่อาจจะมจี านวนระหว่าง 

4-5 คน  โดยสมาชกิแต่ละกลุ่มจะมคีวามสามารถคละกนั  ตัง้แต่เก่ง  ปานกลาง  และอ่อน  มทีัง้เพศหญงิ

ชายคละกนัไป 

  สมาชกิในกลุ่มร่วมกนัศกึษาเนื้อหาทีผู่ส้อนน าเสนอจนมคีวามเขา้ใจ  ผูส้อนจะต้องชีแ้จงให้

ผูเ้รยีนทราบว่า  ความส าเรจ็ของกลุ่มนัน้จะต้องอาศยัผลจากการร่วมมอื  ช่วยเหลอืกนั  ผูท้ีเ่ก่งกว่าจะต้อง

ช่วยแนะน าผูท้ีอ่่อนแอกว่าหรอืเรยีนไดช้า้กว่า  ซึง่ในขัน้น้ี  ผูส้อนควรมใีบความรูท้ีผู่เ้รยีนสามารถศกึษาแลว้

เขา้ใจงา่ย  ตลอดจนมใีบงานหรอืแบบฝึกหดัทีม่คี าถามซึง่สามารถสรา้งความกระจา่งชดัใหแ้ก่ผูเ้รยีนมากขึน้ 

  3. ผู้เรยีนทุกคนในแต่ละกลุ่มท าแบบทดสอบเป็นรายบุคคล  ซึ่งแบบทดสอบจะตรงตาม

เนื้อหาทีเ่รยีน 

  4. ตรวจค าตอบจากแบบทดสอบและน าคะแนนของสมาชกิทุกคนในกลุ่มมารวมกนัเป็น

คะแนนกลุ่ม 
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  5. ประกาศชมเชยกลุ่มทีม่คีะแนนเฉลีย่สูงสุด  และรองลงมาเรยีงตามล าดบั  ซึง่อาจจะตดิ

ประกาศคะแนนไว้ที่ป้ายนิเทศของห้องเรยีน (อาจจะมกีารสมัภาษณ์การท ากิจกรรมร่วมกันของกลุ่มผู้

ประสบความส าเรจ็  เพื่อเป็นตวัอยา่งการท างาน) 

 

 2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  จากการศกึษางานวจิยัเกีย่วกบักระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค STAD (Student  

Teams-Achievement  Division) พบว่ามงีานวจิยัดงันี้ 

  บุญเพิม่  จอมใจหาญ อ้างถงึใน ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2546:202-208)     

ได้ท าการวจิยัเรือ่ง  การใชเ้ทคนิคการสอนแบบ STAD , JIGSAW และ TGT ทีม่ต่ีอผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

และทกัษะการท างานร่วมกนัในวชิาสงัคมศกึษา (ส503) ของนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนสามคัคี

วทิยาคม 2  พบว่า คะแนนเฉลี่ยในการท าแบบทดสอบหลงัเรยีนของนักเรยีน  เรื่อง ทรพัยากรธรรมชาต ิ

ลกัษณะกายภาพและสภาพแวดลอ้มภาคเหนือ ลกัษณะกายภาพและสภาพแวดลอ้มภาคกลาง  สูงกว่า

ก่อนเรยีน (มคีะแนนเฉลี่ยก่อนเรยีน 3.49 คะแนนเฉลี่ยหลงัเรยีน 8.89) ร้อยละของความก้าวหน้าของ

คะแนนแบบทดสอบก่อนและหลงัเรยีน 54.00  คะแนนเฉลี่ยในการท าแบบทดสอบย่อย (Quiz) การท าใบงาน 

และการเล่นเกมส ์มคี่ารอ้ยละตัง้แต่ 80 ขึน้ไป 

  ในดา้นทกัษะการท างานร่วมกนัของนักเรยีนรายบุคคลพบว่า  นักเรยีนแต่ละกลุ่มไดป้ฏบิตัิ

ตามบทบาทผูส้นบัสนุน ผูก้ระตุน้  บทบาทผูร้กัษาเวลา  บทบาทผูผ้่อนคลายความตงึเครยีด  บทบาทผูส้รุป

ประเดน็ส าคญั  อยู่ในระดบัมากที่สุดทุกขอ้  ตัง้แต่รอ้ยละ 58.46 ขึน้ไป  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้  พบว่า  

ในบทบาทผูส้รปุประเดน็ส าคญั นกัเรยีนส่วนใหญ่ไดป้ฏบิตัหิน้าทีใ่นการช่วยอธบิายและแก้ไขความไม่เขา้ใจ

เนื้อหาของสมาชกิมมีากที่สุด  คดิเป็นรอ้ยละ 86.92 รองลงมา นักเรยีนแต่ละคนในกลุ่มได้ปฏบิตัหิน้าที่ 

อยา่งเตม็ความสามารถ คดิเป็นรอ้ยละ 86.15 

  ในการวดัเจตคตขิองนกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนการสอนโดยใชเ้ทคนิค STAD , JIGSAW และ 

TGT พบว่า นกัเรยีนมเีจตคตต่ิอการเรยีนการสอน STAD , JIGSAW และ TGT อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดทุกขอ้  

คดิเป็นรอ้ยละ 57.69 ขึน้ไป  เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ในดา้นบรรยากาศการเรยีนการสอนพบว่า  สมาชกิทุก

คนตระหนักดวี่า ความส าเรจ็ของกลุ่มขึน้อยู่กบัสมาชกิภายในกลุ่มทุกคน  มมีากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 93.07 

ในดา้นประโยชน์ในการเรยีนการสอน  พบว่า  ช่วยฝึกใหน้ักเรยีนรูจ้กัท างานร่วมกนั  ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั  

มมีากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 95.38 
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บทท่ี 3 

ระเบยีบวิธีวิจยั 
 

 การวจิยั เรื่อง การศกึษาการพฒันาผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาวชิาการบรหิารทอ้งถิน่  : เปรยีบเทยีบ

การเรยีนโดยใชก้ระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Division) กบั

การเรยีนแบบบรรยายปกตินี้ เป็นการวจิยัประเภทวจิยัในชัน้เรยีน มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาการเรยีนรูแ้ละ

ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาของผูเ้รยีนโดยใช้กระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค STAD ประกอบกบั

เพื่อใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมและการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยตนเองแทนการรอรบัจากผูส้อนเพยีงดา้นเดยีว 

นอกจากนัน้ยงัเป็นการเสรมิสร้างการท างานร่วมกันเป็นทีม  การสร้างความรบัผิดชอบร่วมกัน  การ

เสรมิสรา้งสมัพนัธภาพ และการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั  การวจิยัน้ีจงึมรีะเบยีบวธิวีจิยัดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยัคอื นักศึกษาระดบัปรญิญาตร ี ที่ลงทะเบียนในรายวิชา   

การบรหิารทอ้งถิน่ (PA304)  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัคือ นักศึกษาระดบัปรญิญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑติย ์ทีล่งทะเบยีนเรยีนรายวชิาการบรหิารทอ้งถิน่ (PA304) ในภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2554 กลุ่ม 001

จ านวน 59 คน และ กลุ่ม 002  จ านวน  59  คน (กลุ่มตวัอย่างทีน่ ามาวจิยันัน้  คอืผู้ที่เขา้เรยีนและทดสอบ

ครบทุกครัง้ตามทีก่ าหนด) 
 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  3.2.1  แบบทดสอบก่อนการทดลอง ในทีน่ี้คอื การสอบกลางภาค   

  3.2.2  แบบทดสอบทา้ยบทเรยีน 2 ครัง้  4 เรือ่ง ไดแ้ก่   

   ครัง้ที ่1 เรือ่ง องคก์ารบรหิารส่วนต าบล (อบต.) และ กรงุเทพมหานคร 

   ครัง้ที ่2 เรือ่ง การบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ และ การบรหิารทอ้งถิน่เปรยีบเทยีบ  

3.2.3  แบบทดสอบประมวลความรูใ้นการเรยีนวชิาการบรหิารท้องถิน่ (PA 304) ในที่นี้คอื   

การสอบปลายภาค 

3.2.4  แบบสอบถามความพงึพอใจ 2 เรือ่ง คอื  

- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มต่ีอกระบวนการเรยีนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค 

STAD ของอาจารย ์

- ความพงึพอใจต่อการพฒันาการเรยีนของนักศึกษาด้วยกระบวนการเรยีนรู้แบบ

รว่มมอืดว้ยเทคนิค STAD 
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3.3  วิธีด าเนินการวิจยั 

  3.3.1 รปูแบบหรือวิธีการจดัการเรียนการสอน 

  กลุ่มทดลอง : ด ำเนินกำรสอนแบบกระบวนกำรเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 

  การเรียนการสอน 

(1) แบ่งกลุ่มนักศึกษาเพื่อเข้าสู่กระบวนการการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยแต่ละกลุ่ม

ประกอบดว้ยสมาชกิทีม่ผีลการเรยีนระดบัสงู – กลาง – ต ่า โดยอา้งองิจากคะแนนเฉลีย่ทางการเรยีน (GPA) 

ของนักศกึษาและคะแนนสอบกลางภาคจ านวน 8 กลุ่มโดยผูส้อนจะแบ่งกลุ่มใหใ้นระดบั A B C D E และ

ก าหนดสดัส่วนว่า แต่ละกลุ่มจะประกอบดว้ยสมาชกิในกลุ่ม A B C D E กลุ่มละกี่คน (การแบ่งกลุ่มดงักล่าว

มนียัคอื A คอื 8 คนทีค่ะแนนน้อยทีสุ่ดเพื่อใหส้มาชกิในกลุ่มใหค้วามช่วยเหลอืได ้กลุ่ม E คอื 8 คนทีค่ะแนน

มากทีสุ่ด เพื่อใหเ้ป็นหลกัและผูน้ าส าคญัแก่สมาชกิในกลุ่ม  ส าหรบั B C D น าคะแนนมาแบ่งเป็นอนัตรภาคชัน้

และจดัสดัส่วนใหเ้ท่าเทยีมกนัทุกกลุ่ม) 

ทัง้นี้การเลอืกสมาชกิในกลุ่มเป็นการเลอืกโดยสมคัรใจ 

(2) ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มเลือกสมาชิกที่จะท าหน้าที่ต่างๆในการเรียนแบบร่วมมือ         

โดยต าแหน่งส าคญัทีต่อ้งเลอืกล าดบัแรกคอื  หวัหน้ากลุ่ม 

(3) อาจารยแ์จง้วตัถุประสงคข์องการเรยีนแบบกระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค 

STAD ใหน้กัศกึษาทราบ 

(4) อาจารยผ์ูส้อนบรรยายและมอบหมายใหน้ักศกึษาคน้ควา้/ท าแบบฝึกหดั โดยนักศกึษา

แต่ละกลุ่มรว่มกนัคน้ควา้/ท าแบบฝึกหดั   

(5) ใหน้กัศกึษาอภปิรายรว่มกนัภายในกลุ่มเพื่อสรปุผลการคน้ควา้/ท าแบบฝึกหดั 

(6) น าเสนอหน้าชัน้เรยีนโดยอาจารยเ์ป็นผูเ้ลอืกตวัแทนน าเสนอ 

(7) ด าเนินการทดสอบตามทีก่ าหนด 

 

การสรปุและประเมินผล 

(1) อาจารยแ์ละนกัศกึษาช่วยกนัสรปุบทเรยีน ขอ้ดแีละขอ้บกพร่องทีค่วรแก้ไขในการท างาน

รว่มกนัพรอ้มทัง้ใหน้กัศกึษาประเมนิความสนใจทีไ่ดจ้ากกระบวนการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนิค STAD 

(2) อาจารย์ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาโดยน าคะแนนทดสอบท้ายบทเรียน 

(ระหว่างท าการทดลอง) 2 ครัง้ของนกัศกึษาทุกคนมาประเมนิพฒันาการของนกัศกึษาแต่ละคน 

(3) อาจารยน์ าคะแนนพฒันาการแต่ละครัง้ของนกัศกึษารวมเป็นคะแนนพฒันาการกลุ่ม  

(4) ประกาศคะแนนและมอบรางวลัหรอืชมเชยใหก้ลุ่มทีไ่ด้คะแนนพฒันาการสูงสุด 3 กลุ่ม

ในสปัดาหส์ุดทา้ยของการทดลอง 
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   กลุ่มควบคมุ : ด ำเนินกำรสอนแบบบรรยำยปกติ 
 

  3.3.2  การเปรียบเทียบผลการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ 

  ภายหลงัจากด าเนินการเรยีนการสอนแล้วเสรจ็  ผู้วิจยัด าเนินการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ย

คะแนนทดสอบ 2 ครัง้และการสอบปลายภาค  โดยใชก้ารวเิคราะห ์t-test  
 

  3.3.3  การส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มทดลอง 

จากนัน้ผูว้จิยัไดด้ าเนินการส ารวจความพงึพอใจของกลุ่มทดลอง หรอืกลุ่มทีใ่ชร้ปูแบบการเรยีน

การสอนแบบ STAD โดยส ารวจใน 2 เรือ่ง คอื  ความพงึพอใจของนกัศกึษาทีม่ต่ีอรปูแบบการเรยีนการสอน

ของอาจารย ์และ ความพงึพอใจต่อการพฒันาการเรยีนของนกัศกึษาดว้ยการเรยีนแบบ STAD 

 

3.4 วิธีเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ในฐานะที่ผู้วิจยัเป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาการบรหิารท้องถิ่น และสอนกลุ่มทดลองกับ  

กลุ่มควบคุม  จงึไดด้ าเนินการเกบ็ขอ้มลูปฐมภูมจิากกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ดงันี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม : นักศกึษาเรยีนแบบบรรยายปกตก่ิอนการทดลอง  และด าเนินการ

ทดสอบ (สอบกลางภาค) เช่นเดยีวกบักลุ่มทดลอง ต่อมาเมื่อเริม่ทดลอง อาจารย ์(ผู้วจิยั) ด าเนินการสอน

แบบบรรยาย มอบหมายใหน้ักศกึษาท าแบบฝึกหดั ด าเนินการทดสอบทา้ยบทเรยีน 2  ครัง้ตามปกต ิพรอ้มทัง้

น าคะแนนมาสรุปผลการทดสอบ 

กลุ่มที ่2 กลุ่มทดลอง : ด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงันี้ 

(1) การเกบ็ขอ้มลูเพื่อวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

(1.1) การทดสอบด้วยข้อสอบก่อนการทดลอง (การสอบกลางภาค)  เพื่อเป็น

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา 

(1.2) การทดสอบดว้ยแบบทดสอบทา้ยบทเรยีน  2 ครัง้  4 เรื่อง ไดแ้ก่  ครัง้ที ่1

เรือ่ง องคก์ารบรหิารส่วนต าบล (อบต.) และ กรุงเทพมหานคร  ครัง้ที ่2 เรื่อง  

การบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ และ การบรหิารทอ้งถิน่เปรยีบเทยีบ  

(2) การเก็บขอ้มลูส ารวจความพงึพอใจ ใช้แบบสอบถามในเรื่องความพงึพอใจ 2 ดา้น คอื 
ความพงึพอใจของนักศกึษาที่มต่ีอการเรยีนการสอนของอาจารยแ์ละความพงึพอใจต่อการพฒันาการเรยีน

ของนกัศกึษาดว้ยการเรยีนรปูแบบ STAD 

ทัง้นี้ ภายหลงัการทดลองทัง้ 2 กลุ่มจะต้องได้รบัการทดสอบอกี 1 ครัง้ เพื่อเป็นขอ้มูล

เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาหลงัการทดลอง  (ในการวจิยันี้คอื ผลการสอบปลายภาค)  เมื่อได้

ขอ้มูลครบถ้วนแล้วจงึด าเนินการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาทัง้ 2 กลุ่ม เพื่อสรุปการทดสอบ

สมมตฐิาน 

DPU



34 

 

3.5 การวิเคราะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ 

  ในการวิเคราะห์ข้อมูลของงานวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจ ัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล            

จากโปรแกรมส าเรจ็รปู ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

  3.5.1 การศกึษาการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์ดงันี้ 

  ก. การวเิคราะหค์่าเฉลีย่ (x ) คะแนนทดสอบของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดงันี้      

  (1) เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนการทดลอง 1 ครัง้ คอื คะแนนการ

สอบกลางภาค  

 (2) เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การทดสอบทา้ยบทเรยีนขณะทดลอง  2  ครัง้  

 (3) เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลงัการทดลอง 1 ครัง้คอื คะแนนการ

สอบปลายภาค 

  ข. การเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ในการทดสอบแต่ละครัง้ของ

กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใชก้ารเปรยีบเทยีบความแตกต่าง (t-test) 

 

 3.5.2 การศกึษาความพงึพอใจต่อกระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค STAD : โดยใช้

การประเมนิความพงึพอใจ 5 ระดบัได้แก่  5 หมายถงึ พงึพอใจมากที่สุด  4 หมายถงึ พงึพอใจมาก             

3 หมายถงึ พงึพอใจปานกลาง  2 หมายถงึ พงึพอใจน้อย  และ 1 หมายถงึ พงึพอใจน้อยทีสุ่ด  ทัง้นี้การวดั

ระดบัการประเมนิความพงึพอใจดงักล่าว  ก าหนดเกณฑว์ดัจากค่าเฉลี่ยทีไ่ดใ้นแต่ละประเดน็ทีว่ดั  ดงันี้ 

  ค่าเฉลีย่    ระดบัความพงึพอใจ 

  4.21-5.00    พงึพอใจมากทีสุ่ด 

  3.41-4.20    พงึพอใจมาก 

  2.61-3.40    พงึพอใจปานกลาง 

  1.81-2.60    พงึพอใจน้อย 

  1.00-1.80    พงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจยั 
 

   การศกึษาการพฒันาผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาวชิาการบรหิารทอ้งถิน่  : เปรยีบเทยีบการ

เรยีนโดยใชก้ระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Division)  

กบัการเรยีนแบบบรรยายปกติ  ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์ผลการทดลอง     

เพื่อน ามาสรปุผลการวจิยัตามวตัถุประสงคแ์ละสมมตฐิานของการวจิยั ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

4.1 ผลการศึกษาการพฒันาผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษากลุ่มท่ีมีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 

STAD กบั การเรียนแบบบรรยายปกติ 

 จากการศกึษาการพฒันาผลสมัฤทธิข์องนักศกึษาวชิาการบรหิารทอ้งถิน่  : เปรยีบเทยีบการ

เรยีนโดยใชก้ระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Division)  กบั

การเรยีนแบบบรรยายปกตินัน้ ผู้วิจยัได้ด าเนินการค้นหาค าตอบจากสมมติฐานการวิจยั  ในส่วนของ

การศกึษาการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ ์ด้วยวธิกีารวเิคราะห์ค่าเฉลี่ยคะแนน (x ) และการเปรยีบเทยีบความ

แตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ (t-test) โดยผ่านกระบวนการทดสอบของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจ านวน 4 

ครัง้  ได้แก่ 1) เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อนการทดลอง 1 ครัง้ คอื คะแนนการสอบกลางภาค  

2) เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่การทดสอบทา้ยบทเรยีนขณะทดลอง  2  ครัง้ และ  3) เปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่

การทดสอบหลงัการทดลอง 1 ครัง้คอื คะแนนการสอบปลายภาค  ซึง่ผลการศกึษาดงัต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 ตารางวิเคราะห์คะแนนผลการสอบกลางภาค (ทดสอบก่อนการทดลอง)  ของกลุ่ม

ทดลองและกลุ่มควบคมุ 

กลุ่มเรียน จ านวนผูเ้รียน 
คะแนน

เฉล่ีย 
SD. t P-value 

สอบกลางภาค 

001 (กลุ่มทดลอง) 

002 (กลุ่มควบคุม) 

 

59 

59 

 

18.37 

18.51 

 

4.90 

3.95 

 

0.166 

 

0.4345 

   

จากตารางที ่4.1 แสดงใหเ้หน็ว่า เมื่อพจิารณาจากคะแนนเฉลีย่การสอบกลางภาคนัน้ กลุ่ม

ทดลอง มคี่าเฉลี่ยน้อยกว่ากลุ่มควบคุมแต่เนื่องจากค่าเฉลี่ยทัง้สองกลุ่มห่างกนัเพยีง 0.14 ท าให้สามารถ

สรุปผลทางสถติไิด้ว่า ค่าเฉลีย่ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 (ค่า P-value ( ค่า Sig )  > .05)    
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ตารางท่ี 4.2 ตารางวิเคราะห์คะแนนผลการทดสอบ (ขณะทดลอง) ครัง้ท่ี 1 ของกลุ่มทดลองและ         

กลุ่มควบคมุ 

กลุ่มเรียน จ านวนผูเ้รียน 
คะแนน

เฉล่ีย 
SD. t p-value 

ทดสอบครัง้ท่ี 1 

001 (กลุ่มทดลอง) 

002 (กลุ่มควบคุม) 

 

59 

59 

 

21.41 

18.31 

 

3.88 

3.70 
4.442 0.059 

  

จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เหน็ว่า เมื่อพจิารณาจากคะแนนการทดสอบครัง้ที ่1 ดว้ยวธิกีาร

เรยีนแบบ STAD เปรยีบเทยีบกบัการเรยีนแบบบรรยายปกตินัน้ (ทดสอบขณะทดลอง) สรุปได้ว่า เมื่อ

พจิารณาจากคะแนนเฉลีย่การทดสอบ (ขณะทดลอง) ครัง้ที ่1 กลุ่มทดลองมคี่าเฉลีย่สงูกว่ากลุ่มควบคุม  

และในการสรปุผลทางสถติ ิเมื่อทดสอบสมมตฐิานดว้ย t-test ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า 

ค่าเฉลีย่ผลการทดสอบครัง้ที ่1 ของนักศกึษากลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมในการทดสอบ ไม่มคีวามแตกต่าง

กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  (ค่า P-value ( ค่า Sig )  > .05)  
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ตารางท่ี 4.3  ตารางวิเคราะห์คะแนนผลการทดสอบ (ขณะทดลอง) ครัง้ท่ี 2 ของกลุ่มทดลองและ      

กลุ่มควบคมุ     

กลุ่มเรียน จ านวนผูเ้รียน 
คะแนน

เฉล่ีย 
SD. t p-value 

ทดสอบครัง้ท่ี 2 

001 (กลุ่มทดลอง) 

002 (กลุ่มควบคุม) 

 

59 

59 

 

15.20 

14.29 

 

2.19 

3.80 

 

1.604 

 

0.055 

  

จากตารางที ่4.3 แสดงให้เหน็ว่า เมื่อพจิารณาจากคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ ครัง้ที่ 2 ด้วย

วธิกีารเรยีนแบบ STAD เปรยีบเทยีบกบัการเรยีนแบบบรรยายปกตินัน้ (ทดสอบขณะทดลอง)   สามารถสรุป

ไดว้่า เมื่อพจิารณาจากคะแนนเฉลีย่การทดสอบ (ขณะทดลอง) ครัง้ที ่2 กลุ่มทดลองมคี่าเฉลีย่สูงกว่ากลุ่ม

ควบคุม  

และในการสรปุผลทางสถติ ิเมื่อทดสอบสมมตฐิานดว้ย t-test ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า 

ค่าเฉลีย่ผลการทดสอบครัง้ที ่2 ของนักศกึษากลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมในการทดสอบ ไม่มคีวามแตกต่าง

กนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  (ค่า P-value ( ค่า Sig )  > .05)  
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ตารางท่ี 4.4 ตารางวิเคราะห์คะแนนผลการสอบปลายภาค (หลงัการทดลอง) ของกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคมุ  

กลุ่มเรียน จ านวนผูเ้รียน 
คะแนน

เฉล่ีย 
SD. t p-value 

สอบปลายภาค 

001 (กลุ่มทดลอง) 

002 (กลุ่มควบคุม) 

 

59 

59 

 

25.37 

24.05 

 

4.62 

4.80 

 

1.525 

 

0.065 

 

จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เหน็ว่า เมื่อพจิารณาจากคะแนนการสอบปลายภาค ด้วยวธิกีาร

เรยีนแบบ STAD เปรยีบเทยีบกบัการเรยีนแบบบรรยายปกตินัน้ (ทดสอบหลงัการทดลอง) สรุปไดว้่า เมื่อ

พจิารณาจากคะแนนสอบปลายภาคนัน้  กลุ่มทดลองมคี่าเฉลีย่สงูกว่ากลุ่มควบคุม  

และในการสรปุผลทางสถติ ิเมื่อทดสอบสมมตฐิานดว้ย t-test ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า 

ค่าเฉลี่ยผลการสอบปลายภาค (ทดสอบหลงัการทดลอง) ของนักศกึษากลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมในการ

ทดสอบ ไมม่คีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  (ค่า P-value ( ค่า Sig )  > .05)  
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4.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจของกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD 
 

  การศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาวชิาการบรหิารท้องถิน่ที่มต่ีอการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 

ด้วยเทคนิค STAD นัน้  สามารถเก็บจ านวนกลุ่มตัวอย่างได้ 46 คน จากประชากร 59 คน (คิดเป็น 

77.97%) โดยการส ารวจความพงึพอใจ  แบ่งออกเป็น  2 ส่วน  ไดแ้ก่ 

(1) การส ารวจความพงึพอใจในกระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค STAD ทีม่ต่ีอ

รปูแบบการเรยีนการสอนของอาจารย ์

(2) การส ารวจความพงึพอใจในกระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิค STAD ทีม่ต่ีอ

พฒันาการการเรยีนของนกัศกึษา 

   ทัง้นี้  สามารถอภปิรายผลการส ารวจความพงึพอใจไดด้งันี้  

 

ตารางท่ี 4.5 : ผลการส ารวจความพึงพอใจในกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ท่ีมต่ีอรปูแบบ

การเรียนการสอนของอาจารย ์  

หวัข้อ 

ระดบัความพึงพอใจ 
ค่า 

เฉล่ีย 

แปล

ผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. มีการแจ้งวัตถุประสงค์ในการ
สอนแบบ STAD 

18 
(39.13%) 

25 
(54.35%) 

3 
(6.52%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.33 มากทีสุ่ด 

2. มกีารแจง้วตัถุประสงค ์ขอบเขต
เนื้อหา แผนการสอน และวิธีการ
ประเมนิอย่างชดัเจน 

24 
(52.17%) 

19 
(41.31%) 

3 
(6.52%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.46 มากทีสุ่ด 

3. มกีารมอบหมายงาน  ตรวจงาน  
และให้ข้อเสนอแนะงานที่ได้ร ับ
มอบหมาย 

16 
(34.78%) 

25 
(54.35%) 

5 
(10.87%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.24 มากทีสุ่ด 

4. มกีารแบ่งกลุ่มใหท้ างานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย  ท าให้เกิดบรรยากาศ
ในการท างานเป็นทมี 

28 
(60.87%) 

15 
(32.61%) 

3 
(6.52%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.54 มากทีสุ่ด 

5. สรา้งบรรยากาศในชัน้เรยีนโดย
เน้นนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง เปิด
โอกาสใหซ้กัถาม 

27 
(58.70%) 

18 
(39.13%) 

1 
(2.17%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.57 มากทีสุ่ด 
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ตารางท่ี 4.5 : ผลการส ารวจความพึงพอใจในกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ท่ีมีต่อ

รปูแบบการเรียนการสอน  (ต่อ)        

หวัข้อ 

ระดบัความพึงพอใจ 
ค่า 

เฉล่ีย 
แปลผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

6. ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า คิ ด 
วเิคราะหใ์นบทเรยีนทีส่อน 

21 
(45.65%) 

19 
(41.31%) 

6 
(13.04%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.33 มากทีสุ่ด 

7.  ใช้อุปกรณ์และสื่อการสอน
อยา่งเหมาะสม 

24 
(52.17%) 

20 
(43.48%) 

2 
(4.35%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.48 มากทีสุ่ด 

8.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหา
ข้อมูลจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมนอก
หอ้งเรยีน 

28 
(60.87%) 

18 
(39.13%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.61 มากทีสุ่ด 

9.  สร้างบรรยากาศในการเรยีนที่
อบอุ่น  เน้นความร่วมมอื  ผู้เรยีน
มคีวามสุขในการเรยีน 

30 
(65.22%) 

16 
(34.78%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.65 มากทีสุ่ด 

รวม 4.47 มากท่ีสดุ 

 

   จากตารางที ่4.5  แสดงใหเ้หน็ว่า  การศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาวชิาการบรหิาร

ทอ้งถิน่ทีม่ต่ีอการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื ดว้ยเทคนิค STAD จ านวน 46 คน จาก 59 คน (คดิเป็นรอ้ยละ 77.97)     

ในส่วนของการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยน์ัน้ผลปรากฏว่า  นกัศกึษามคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ดในเรื่อง

การสรา้งบรรยากาศการเรยีนที่เน้นความร่วมมอื ส่งผลใหผู้้เรยีนมคีวามสุข (คดิเป็นค่าเฉลี่ย 4.65)  และ

นักศกึษามคีวามพงึพอใจน้อยที่สุดในเรื่องของการมอบหมายงานฯ (คดิเป็นค่าเฉลี่ย 4.24) ทัง้นี้ค่าเฉลี่ย

ความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอรปูแบบการเรยีนการสอน ดว้ยเทคนิค STAD คดิเป็น 4.47 (ระดบัมากทีสุ่ด) 
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ตารางท่ี 4.6 : ผลการส ารวจความพึงพอใจในกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ท่ีมีต่อ

พฒันาการการเรียนของ นศ.  

หวัข้อ 

ระดบัความพึงพอใจ 
ค่า 

เฉล่ีย 

แปล

ผล มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. ผูเ้รยีนมคีวามตัง้ใจเรยีน เขา้
เรยีนตรงเวลาสม ่าเสมอ 

19 
(41.30%) 

24 
(52.18%) 

3 
(6.52%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.35  มากทีสุ่ด 

2. ผูเ้รยีนรบัผดิชอบส่งงานตามที่
ก าหนดโดยสม ่าเสมอ 

16 
(34.78%) 

24 
(52.18%) 

6 
(13.04%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.22  มากทีสุ่ด 

3. ผูเ้รยีนไดศ้กึษาหาขอ้มลู
เพิม่เตมินอกหอ้งเรยีนสม ่าเสมอ 

15 
(32.61%) 

28 
(60.87%) 

3 
(6.52%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.26  มากทีสุ่ด 

4. ผูเ้รยีนชอบบรรยากาศในการ
เรยีนแบบมสี่วนรว่ม 

20 
(43.48%) 

25 
(54.35%) 

1 
(2.17%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.41  มากทีสุ่ด 

5. ผูเ้รยีนสนใจฟงัอาจารยผ์ูส้อน
ตลอดชัว่โมงการสอน 

16 
(34.78%) 

25 
(54.35%) 

5 
(10.87%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.24  มากทีสุ่ด 

6.  ผูเ้รยีนไดรู้จ้กัเพื่อนรว่มชัน้
เรยีนมากขึน้ในการท ากจิกรรมกลุ่ม 

32 
(69.57%) 

14 
(30.43%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.70  มากทีสุ่ด 

7.  ผูเ้รยีนไดร้บัความรูจ้ากเพื่อนๆ
ในกลุ่มแบบ STAD มากขึน้ 

34 
(73.91%) 

12 
(26.09%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.74  มากทีสุ่ด 

8. ผูเ้รยีนมคีวามรูส้กึทีด่กีบั
เพื่อนๆ อาจารยผ์ูส้อน และ
บรรยากาศในหอ้งเรยีนมากขึน้ 

36 
(78.26%) 

10 
(21.74%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.78  มากทีสุ่ด 

9.  ผูเ้รยีนสามารถแสดงความ
คดิเหน็แลกเปลีย่นกบัเพื่อนๆในชัน้
เรยีนมากขึน้ 

24 
(52.18%) 

22 
(47.82%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

4.52  มากทีสุ่ด 

รวม 4.47 มากท่ีสดุ 
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  จากตารางที ่4.6  แสดงใหเ้หน็ว่า  การศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาวชิาการบรหิาร

ทอ้งถิน่ทีม่ต่ีอการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื ดว้ยเทคนิค STAD จ านวน 46 คน จาก 59 คน (คดิเป็นรอ้ยละ 77.97)     

ในส่วนของการพฒันาการเรยีนของนักศกึษา  นักศกึษามคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ดในเรื่องของบรรยากาศใน

หอ้งเรยีนทีด่มีาก ท าใหผู้เ้รยีนเกดิความรูส้กึทีด่กีบัเพื่อนๆ และอาจารยผ์ูส้อน (คดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.78)  และ

นักศึกษามคีวามพงึพอใจน้อยที่สุดในเรื่องของความรบัผดิชอบในการส่งงานตามเวลาที่ก าหนด (คดิเป็น

ค่าเฉลี่ย 4.22) ทัง้นี้ค่าเฉลี่ยโดยรวมในด้านนี้คดิเป็น 4.47 (ระดบัมากที่สุด) ซึ่งเท่ากบัความพงึพอใจของ

นกัศกึษาทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย ์ 
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บทท่ี 5 

สรปุผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรปุผลการวิจยั  

จากผลการทดสอบและการศึกษาวจิยัเรื่อง การพฒันาผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาวิชาการ

บรหิารท้องถิน่ : เปรยีบเทยีบการเรยีนโดยใช้กระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD (Student 

Teams Achievement Division) กบัการเรยีนแบบบรรยายปกตนิัน้ ผูว้จิยัสามารถสรปุผลการวจิยั ไดด้งันี้ 

  5.1.1  สรปุผลการวิจยัการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

(1) คะแนนการสอบกลางภาค ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยการสอบกลางภาคนัน้     

กลุ่มทดลอง มคี่าเฉลีย่น้อยกว่ากลุ่มควบคุม  แต่เนื่องจากค่าเฉลีย่ทัง้สองกลุ่มห่างกนัเพยีง 0.14  ท าใหใ้น

การสรุปผลทางสถติ ิค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 (ค่า P-value ( ค่า Sig )  > .05)    
(2) คะแนนการทดสอบและการสอบปลายภาค ภายหลงัการทดลองด้วยวธิีการ

เรยีนแบบ STAD เปรยีบเทยีบกบัการเรยีนแบบบรรยายปกต ิ สรุปไดว้่า เมื่อพจิารณาจากคะแนนเฉลีย่การ

ทดสอบครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 และการสอบปลายภาคนัน้  กลุ่มทดลอง มคี่าเฉลีย่สูงกว่ากลุ่มควบคุมทัง้ 3 ครัง้ 

และในการสรุปผลทางสถติ ิเมื่อทดสอบสมมตฐิานดว้ย t-test ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ค่าเฉลีย่ผลของ

นักศกึษากลุ่มทดลองกบักลุ่มควบคุมในการทดสอบทัง้ 3 ครัง้ ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05  (ค่า P-value ( ค่า Sig )  > .05)  
  

5.1.2  สรปุผลการส ารวจความพึงพอใจ 

   จากการศกึษาความพงึพอใจของนักศกึษาวชิาการบรหิารท้องถิน่ที่มต่ีอการเรยีน

แบบรว่มมอื ดว้ยเทคนิค STAD จ านวน 46 คน จาก 59 คน (คดิเป็นรอ้ยละ 77.97) นัน้ ผลปรากฏว่า   

- ในส่วนของการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย ์นักศกึษามคีวามพงึพอใจมาก

ทีสุ่ดในเรือ่งการสรา้งบรรยากาศการเรยีนทีเ่น้นความรว่มมอื ส่งผลใหผู้เ้รยีนมคีวามสุข คดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.65  

และนักศกึษามคีวามพงึพอใจน้อยทีสุ่ดในเรื่องของการมอบหมายงานฯ  คดิเป็นค่าเฉลี่ย 4.24 ทัง้นี้ค่าเฉลี่ย

โดยรวมในดา้นน้ีคดิเป็น 4.47 

- ในส่วนของการเรยีนและพฒันาการของนักศกึษา  นักศกึษามคีวามพงึพอใจ

มากทีสุ่ดในเรือ่งทีข่องบรรยากาศในหอ้งเรยีนทีด่มีาก ท าใหผู้เ้รยีนเกดิความรูส้กึทีด่กีบัเพื่อนๆ และอาจารย์

ผูส้อน คดิเป็นค่าเฉลีย่ 4.78  และนักศกึษามคีวามพงึพอใจน้อยทีสุ่ดในเรื่องของความรบัผดิชอบในการส่งงาน

ตามเวลาทีก่ าหนด คดิเป็นค่าเฉลี่ย 4.22 ทัง้นี้ค่าเฉลีย่โดยรวมในด้านนี้คดิเป็น 4.47 เท่ากบัส่วนของการ

จดัการเรยีนการสอนของอาจารย ์
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5.2 อภิปรายผลการวิจยั 

จากผลการการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาวิชาการบริหารท้องถิ่น  : 

เปรยีบเทียบการเรยีนโดยใช้กระบวนการเรยีนรู้แบบร่วมมอืด้วยเทคนิค STAD (Student Teams 

Achievement Division)กบัการเรยีนแบบบรรยายปกตสิามารถอภปิรายผลไดด้งันี้  

5.2.1 การศึกษาผลสมัฤทธ์ิของการเรียนจากค่าเฉล่ียผลคะแนน 

(1) ก่อนการวจิยั การสรุปผลทางสถติคิะแนนเฉลีย่ผลการสอบกลางภาคของทัง้ 2 

กลุ่ม ไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบันัย .05  แต่เมื่อเปรยีบเทยีบคะแนนการสอบ

กลางภาคทัง้ 2 กลุ่มนัน้จะพบว่า คะแนนเฉลีย่การสอบกลางภาคของกลุ่มทดลอง (18.37 คะแนน) มคี่าเฉลีย่

น้อยกว่ากลุ่มควบคุม (18.51 คะแนน) 

จากคะแนนดงักล่าว จงึเป็นเหตุผลส าคญัในการเลอืกกลุ่มทดลองมาใชว้ธิกีารเรยีน

การสอนแบบ STAD  เพื่อค้นหาว่า วธิกีารสอนดงักล่าวสามารถสรา้งประสทิธภิาพและผลสมัฤทธิท์าง     

การเรยีนไดด้กีว่าการบรรยายแบบปกตหิรอืไม ่  

(2) ภายหลงัจากเริม่ทดลอง ผลเฉลีย่จากการทดสอบครัง้ที ่1  ครัง้ที ่2 และคะแนน

ปลายภาคของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า แมใ้นการสรุปผลทางสถติ ิค่าเฉลีย่ของกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม จะไม่มคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  แต่คะแนนเฉลี่ยในแต่ละครัง้   

มคีวามน่าสนใจคอืคะแนนเฉลีย่ในการทดสอบแต่ละครัง้ กลุ่มทดลองจะมคี่าเฉลีย่สูงกว่ากลุ่มควบคุมทุกครัง้ 

ดงันี้ (ก)  คะแนนทดสอบครัง้ที่ 1 กลุ่มทดลอง เฉลี่ย 21.41คะแนน  กลุ่มควบคุม เฉลี่ย 18.31 คะแนน     

(ข) คะแนนทดสอบครัง้ที่ 2 กลุ่มทดลอง เฉลี่ย 15.20 คะแนน  กลุ่มควบคุม เฉลี่ย 14.29  คะแนน และ     

(ค) คะแนนการสอบปลายภาค กลุ่มทดลอง เฉลีย่ 25.37 คะแนน  กลุ่มควบคุม เฉลีย่ 24.05 คะแนน 

จงึอาจสรุปได้ว่า ผลการทดลองโดยการใช้วธิกีารสอนแบบ STAD สามารถท าให้

ผู้เรียนมีการพัฒนาการเรียน พัฒนาศักยภาพ อันน าไปสู่การสร้างผลสัมฤทธิใ์นการเรียนได้ดีกว่า           

การบรรยายแบบปกต ิ

(3) การกระจายของขอ้มูลคะแนน : ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จะพบว่า    

ก่อนการทดลองและเมื่อเริม่ต้นทดลอง  ผลคะแนนกลางภาคและการทดสอบครัง้ที่ 1  กลุ่มทดลองจะม ี    

ค่า S.D. สูงกว่ากลุ่มควบคุม  นัน่แสดงถึงการกระจายข้อมูลของคะแนนกลุ่มทดลองมมีาก  แต่เมื่อ

ด าเนินการทดลองไปเรื่อยๆ  ผลจากการทดสอบครัง้ที่ 2  และคะแนนการสอบปลายภาคจะพบว่า         

กลุ่มทดลองกลบัมคี่า S.D. น้อยกว่า กลุ่มควบคุม   

จงึอาจสรุปได้ว่า  การสอนแบบ STAD ที่ส่งเสรมิให้นักศกึษาร่วมกนัศึกษานัน้  

สามารถท าใหผ้ลการเรยีนของนกัศกึษามคีวามใกลเ้คยีงกนั  นกัศกึษาทีเ่ก่งสามารถช่วยชีแ้นะ แนะน าเพื่อน

ทีเ่รยีนอ่อนได ้ ส่งผลต่อคะแนนทีม่คีวามใกลเ้คยีงกนั 
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  5.2.2 ผลการส ารวจความพึงพอใจ 

  การวเิคราะห์ผลส ารวจความพงึพอใจของผู้เรยีนที่มต่ีอการเรยีนการสอนของอาจารยแ์ละ

พฒันาการการเรยีนของนักศกึษาแบบ STAD นัน้  พบว่า ทัง้ความพงึพอใจของนักศกึษาทีม่ต่ีอการเรยีน

การสอนของอาจารยแ์ละความพงึพอใจต่อการพัฒนาการเรยีนของนักศกึษา มคี่าเฉลี่ยรวมเท่ากนัคอื 4.47  

แต่ทัง้นี้มปีระเด็นที่น่าสนใจคอื ค่าเฉลี่ยสูงสุดของความพงึพอใจจากการวดัทัง้ 2 ประเดน็  จะเป็นเรื่อง

เดยีวกนัคอื การสรา้งบรรยากาศการเรยีนการสอนแบบ STAD ทีส่่งผลใหเ้กดิความร่วมมอืและบรรยากาศ   

ทีด่รีะหว่างอาจารยผ์ูส้อนและนักศกึษา  และค่าเฉลีย่ต ่าสุดของความพึงพอใจจากการวดัทัง้ 2 ประเดน็  จะ

เป็นเรือ่งเดยีวกนัเช่นกนัคอื การมอบหมายงานและการรบัผดิชอบส่งงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 การจดัการเรยีนการสอนแบบการเรยีนแบบร่วมมอื  จะประสบความส าเรจ็ได้นัน้ 

กจิกรรมการท างานเป็นทมีมคีวามส าคญัมาก ดงันัน้ ระยะเวลาในการจดัการเรยีน

ในแต่ละครัง้จงึต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควร (ควรมรีะยะเวลา 2 ชัว่โมงขึน้ไป) 

และขนาดของกลุ่มทีจ่ดัการเรยีนการสอนแบบรว่มมอืไมค่วรมากจนเกนิไป 

5.3.2 การเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่าง ควรมกีารตรวจสอบการเขา้เรยีนของผู้เรยีนด้วย 

เพราะผู้เรียนบางคนอาจเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มไม่มากพอที่จะน ามาเป็นข้อมูล

ประกอบการวเิคราะห ์

5.3.3 ในการวจิยัครัง้ต่อไป  อาจน าการเรยีนการสอนแบบ STAD ไปเปรยีบเทยีบกบั

รปูแบบการสอนดว้ยวธิกีารอื่นๆ  หรอืกบัรายวชิาอื่น  หรอืกบันกัศกึษาต่างคณะ 
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ภาคผนวก 
 

 

ภาคผนวก ก   ประวตัผิูว้จิยั 

ภาคผนวก ข  แบบทดสอบครัง้ที ่1 

ภาคผนวก ค  แบบทดสอบครัง้ที ่2 

ภาคผนวก ง  แบบส ารวจความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ตี่อการเรยีนการสอนของอาจารย ์

และพฒันาการการเรยีนของนกัศกึษาแบบ STAD 
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ภาคผนวก ก   

 
ประวติัผูวิ้จยั 

 
ช่ือ-สกลุ สุชาวด ี เดชทองจนัทร ์

ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ า  คณะรฐัประศาสนศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

การศึกษา 

- รฐัศาสตรบณัฑติ (การเมอืงการปกครอง) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

- รฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ (การบรหิารทรพัยากรมนุษย)์ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

(NIDA) 

ประสบการณ์ท างาน 
- เจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน ส านกังานสภาทีป่รกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ 

- เจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน  กองแผนงาน  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

- ผูช้่วยนกัวจิยั (ศ.ดร.สมบตั ิ ธ ารงธญัวงศ)์  สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

- บุคลากรระดบั 4 และ บุคลากรระดบั 5 สงักดักองระบบงานและวางแผนอตัราก าลงั                         

ฝา่ยทรพัยากรบุคคล การประปาส่วนภมูภิาค 

- บุคลากรระดบั 6 สงักดักองแผนกลยทุธท์รพัยากรบุคคล ฝา่ยพฒันาทรพัยากรบุคคล                                      

การประปาส่วนภูมภิาค 

- อาจารยพ์เิศษ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

ประสบการณ์การวิจยั 

-  
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ภาคผนวก ข   
แบบทดสอบครัง้ท่ี 1 

เร่ือง  องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) และกรงุเทพมหานคร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าสัง่     แบบทดสอบม ี 3  ส่วน  จ านวน 30  ขอ้  (รวมเป็น  30  คะแนน) 
ส่วนท่ี 1   ใหน้กัศกึษาเลอืกค าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ด   

เร่ือง  องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
1. องคก์ารบรหิารส่วนต าบล  จดัตัง้ตามกฎหมายใด 

ก. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2518 

ข. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2522 

ค. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2528 

ง. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

จ. พระราชบญัญตัสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2546 
 

2. พระราชบญัญตัติามขอ้ 1  มสีาระส าคญัอย่างไร 

ก. ยกฐานะสภาต าบลที่มีรายได้ในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วติดต่อกัน 2 ปี เฉลี่ยไม่ต ่ ากว่า 

100,000 บาท โดยไม่รวมเงนิอุดหนุน  ให้เป็นองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  โดยท าเป็นประกาศ

กระทรวงมหาดไทย 

ข. ยกฐานะสภาต าบลที่มีรายได้ในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วติดต่อกัน 2 ปี  เฉลี่ยไม่ต ่ ากว่า 

150,000 บาท โดยไม่รวมเงนิอุดหนุน  ให้เป็นองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  โดยท าเป็นประกาศ

กระทรวงมหาดไทย 

ค. ยกฐานะสภาต าบลที่มีรายได้ในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วติดต่อกัน 2 ปี เฉลี่ยไม่ต ่ ากว่า 

150,000 บาท โดยไม่รวมเงนิอุดหนุน  ใหเ้ป็นองค์การบรหิารส่วนต าบล  โดยท าเป็นระเบยีบ

กระทรวงมหาดไทย 

ง. ยกฐานะสภาต าบลที่มีรายได้ในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต ่ ากว่า 

100,000 บาท โดยไม่รวมเงนิอุดหนุน  ให้เป็นองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  โดยท าเป็นประกาศ

กระทรวงมหาดไทย 

จ. ยกฐานะสภาต าบลที่มีรายได้ในปีงบประมาณที่ล่วงมาแล้วติดต่อกัน 3 ปี เฉลี่ยไม่ต ่ ากว่า 

150,000 บาท โดยไม่รวมเงนิอุดหนุน  ให้เป็นองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  โดยท าเป็นประกาศ

กระทรวงมหาดไทย 
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3. ขอ้ใดไมใ่ช่จดุมุง่หมายของการจดัตัง้องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

ก. เพื่อยกฐานะสภาต าบล 

ข. เพื่อรองรบัการกระจายอ านาจไปสู่ประชาชน 

ค. เพื่อพฒันาไปสู่การปกครองในรปูแบบองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

ง. เพื่อพฒันาไปสู่การปกครองในรปูแบบเทศบาล 

จ. เพื่อเป็นเวทปีระชาธปิไตยใหป้ระชาชนไดใ้ชส้ทิธ ิ
 

4. โครงสรา้งองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแบ่งออกเป็นฝ่ายใดบา้ง 

ก. ฝา่ยนิตบิญัญตั ิคอื สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  ฝา่ยบรกิาร คอื นายกองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบล 

ข. ฝา่ยนิตบิญัญตั ิคอื สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ฝ่ายบรหิาร คอื นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

ค. ฝา่ยนิตบิญัญตั ิคอื สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  ฝา่ยบรหิาร คอื นายกเทศมนตรอีงคก์าร
บรหิารส่วนต าบล 

ง. ฝา่ยนิตบิญัญตั ิคอื สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ฝา่ยบรหิาร คอื นายกองคก์ารบรหิารส่วน

ต าบล  ฝา่ยตุลาการ คอื ผูพ้พิากษาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

จ. ฝา่ยนิตบิญัญตั ิคอื สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล  ฝา่ยบรหิาร คอื นายกเทศมนตรอีงคก์าร

บรหิารส่วนต าบล  ฝา่ยตุลาการ คอื ผูพ้พิากษาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
 

5. ขอ้ใดไมใ่ช่แหล่งทีม่าของรายไดอ้งคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

ก. ภาษบี ารงุทอ้งที่   ข. ภาษโีรงเรอืนและทีด่นิ 

ค.  ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล   ง.  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นพนัน  
จ.  เงนิอุดหนุนจากรฐั 

 

6. ผูใ้ดมอี านาจในการยุบสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

ก. นายกรฐัมนตร ี   ข. รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 

ค.  ผูว้่าราชการจงัหวดั   ง. นายอ าเภอ 
จ.  นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
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เร่ือง กรงุเทพมหานคร 
 

7. เหตุใดกรงุเทพมหานครจงึเป็น “ การปกครองส่วนทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษ” 

ก. กรงุเทพมหานครเป็นเขตการปกครองในพืน้ทีเ่มอืงหลวง 
ข. กรงุเทพมหานครเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากต่างประเทศ 

ค. กรงุเทพมหานครเป็นเมอืงทีม่จี านวนประชากรอยู่มาก 

ง. กรงุเทพมหานครไดค้ดัเลอืกใหเ้ป็นเมอืงทีม่คีวามน่าอยู่ 

จ. กรงุเทพมหานครเป็นเมอืงทีป่ระชากรมคี่าครองชพีสงู 
 

8. กรุงเทพมหานคร  จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายใด 

ก. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2325 

ข. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2425 

ค. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2518 

ง. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2528 

จ. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2538 

 

9. ขอ้ใดไมใ่ช่อ านาจหน้าทีข่องกรงุเทพมหานคร 

ก. การวศิวกรรมจราจร     ข. การผงัเมอืง 

ค.  การควบคุมอาคาร    ง. การส่งเสรมิการท่องเทีย่ว 
จ.  การส่งเสรมิการกฬีา 

 

10. ทีม่าของฝา่ยนิตบิญัญตัแิละฝา่ยบรหิารของกรงุเทพมหานคร มรีปูแบบคลา้ยการปกครองแบบใด 

ก. การปกครองแบบประชาธปิไตยระบบรฐัสภา  

ข. การปกครองแบบประชาธปิไตยระบบประธานาธบิด ี

ค.  การปกครองแบบเผดจ็การ     

ง.  การปกครองแบบคอมมวินิสต์ 

จ.  การปกครองแบบสมบูรณาญาสทิธริาชย ์
 

11. ฝา่ยนิตบิญัญตักิรงุเทพมหานคร คอืหน่วยงานใด 

ก. สภาเขตกรุงเทพมหานคร  ข.  สภากรงุเทพมหานคร ค. สภาเขต 

ง.  ผูว้่าราชการจงัหวดักรงุเทพมหานคร  จ.  สภานิตบิญัญตักิรงุเทพมหานคร 
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12. ขอ้ใดกล่าวถกูต้อง   
ก. สภาเขตท าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาผูว้่ากรงุเทพมหานคร    

ข. สภาเขตท าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาผูอ้ านวยการเขต  
ค.  สภาเขตท าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาสภากรงุเทพมหานคร 

ง.  สภาเขตท าหน้าทีเ่ป็นผูท้ีค่อยพจิารณาขอ้บญัญตัต่ิางๆของกรงุเทพมหานคร 

จ.  สภาเขตท าหน้าทีเ่ป็นผูร้บัเรือ่งราวรอ้งเรยีนรอ้งทุกขจ์ากประชาชนในเขตและถอดถอน

ผูอ้ านวยการเขต 
 

ส่วนท่ี 2  ใหน้กัศกึษาอ่านโจทยแ์ละตอบว่าขอ้ความดงักล่าวใช่หรอืไม ่    
  ตอบใช่ ให ้ ในช่อง ก.  ตอบไม่ใช่ ให ้ ในช่อง จ. 

13. เขตเลอืกตัง้ขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลคอื เขตหมูบ่า้น 

14. นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล มอี านาจแต่งตัง้สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเป็นรองนายก
องคก์ารบรหิารส่วนต าบล 

15. สมาชกิองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมาจากการเลอืกตัง้ของประชาชนโดยตรง  แต่นายกองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลมาจากการเลอืกตัง้ของประชาชนโดยออ้ม 

16. หน้าทีห่นึ่งของสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล คอื ควบคุมการปฏบิตังิานนายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล 
17. ขณะทีน่ายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบรหิารงานใดงานหนึ่งแลว้  สภาไม่มสีทิธกิ ากบัดแูลขณะที่

ด าเนินงานแต่อยา่งใด  หากจะก ากบัดแูลตอ้งกระท าก่อนกระท าการนัน้ๆ 

18. กรณทีีส่มาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมคีวามประพฤตใินทางทีน่ ามาซึง่ความเสื่อมเสยี

ประโยชน์ของต าบล  สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลจ านวน 2ใน 3 สามารถลงมตใิหส้มาชกิผู้

นัน้พน้จากต าแหน่งได้ 

19. การบรหิารงานของกรงุเทพมหานคร  ฝา่ยบรหิารมอี านาจยบุสภาได ้และสภาสามารถลงมตใิหฝ้า่ย
บรหิารพน้จากต าแหน่งได้ 

20. สภากรงุเทพมหานครและสมาชกิสภาเขต มาจากการเลอืกตัง้ของประชาชนโดยตรง 
21. ฝา่ยบรหิารของกรงุเทพมหานครประกอบดว้ย ผูว้่าราชการจงัหวดักรงุเทพมหานคร  รองผูว้่า

ราชการกรงุเทพมหานครจ านวนมากกว่า 4 คน และปลดักรงุเทพมหานคร 

22. สภากรงุเทพมหานครสามารถเสนอเปิดอภปิรายไมไ่วว้างใจผูว้่าราชการกรงุเทมหานครได ้ โดย
ตอ้งมจี านวนสมาชกิไมน้่อยกว่า 2 ใน 5 ของจ านวนสมาชกิทัง้หมด 

23. องคก์รทีม่หีน้าทีก่ ากบัดแูลกรงุเทพมหานคร นอกจากสภากรงุเทพมหานครคอื  รฐัมนตรวี่าการ
กระทรวงมหาดไทย คณะรฐัมนตร ีส านกังานตรวจเงนิแผ่นดนิ เป็นตน้ 

24. ผูว้่าราชการกรงุเทพมหานครคนปจัจบุนัคอื นายอภริกัษ์  โกษะโยธนิ 
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ส่วนท่ี 3  ใหน้กัศกึษาตอบค าถามต่อไปนี้ใหถู้กตอ้งทีสุ่ด     
25. โครงสรา้งองคก์ารบรหิารส่วนต าบล (อบต.) ประกอบดว้ย  
26. สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมสีดัส่วนจ านวนสมาชกิอยา่งไร ( 1 หมูบ่า้น  2 หมูบ่า้น          

3 หมูบ่า้น และ 4 หมูบ่า้น) 

27. สภาองคก์ารบรหิารส่วนต าบล มหีน้าที่ 
28. โครงสรา้งกรงุเทพมหานคร ประกอบดว้ย 

29. สภากรงุเทพมหานคร มหีน้าที ่  
30. ทีป่รกึษาผูอ้ านวยการเขต คอื  
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ภาคผนวก ค   
แบบทดสอบครัง้ท่ี 2 

เร่ือง  การบริหารงานบคุคล อปท. และ การปกครองส่วนท้องถ่ินเปรียบเทียบ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ค าสัง่     แบบทดสอบม ี 3  ส่วน  จ านวน 30  ขอ้  (รวมเป็น  30  คะแนน) 
ส่วนท่ี 1   ใหน้กัศกึษาเลอืกค าตอบทีถู่กตอ้งทีสุ่ด  (12 คะแนน) 

1. สภาพการเป็นนายจา้งของทอ้งถิน่ขอ้ใดถูกตอ้งทีสุ่ด 

ก. ผูว้่าจา้งแบ่งออกเป็น  รฐับาลกลาง  จงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ข. กรณรีฐับาลว่าจา้งจะสอดคลอ้งกบัระบบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่แบบมเีอกภาพ (Unified 

System) 

ค. การใหจ้งัหวดัเป็นผูว้่าจา้ง  ถอืเป็นการส่งเสรมิการกระจายอ านาจการปกครองทอ้งถิน่ 

ง. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูว้่าจา้ง  เป็นการส่งเสรมิใหบุ้คคลากรทอ้งถิน่ใดกเ็ป็นคน

ภายในปกครองของทอ้งถิน่นัน้ 

จ. ถูกทุกขอ้ 
 

2. พระราชบญัญตัใิดทีก่ าหนดอ านาจการบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ในปจัจบุนั 

ก. พระราชบญัญตัริะเบยีบการจดัการและการบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2540 

ข. พระราชบญัญตัริะเบยีบการจดัการและการบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 

ค. พระราชบญัญตัริะเบยีบการจดัการและการบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2545 

ง. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2540 

จ. พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
 

3. จากพระราชบญัญตั ิขอ้ 2.  ส่งผลใหผู้ป้ฏบิตังิานหรอืบุคลากรส่วนทอ้งถิน่ เป็นบุคลากรสงักดัทีใ่ด 

ก. ส านกันายกรฐัมนตร ี
ข. ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน (กพ.) 

ค. กรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่  กระทรวงมหาดไทย 

ง. กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

จ. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่แต่ละแห่ง 
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4. องคป์ระกอบของคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานส่วนทอ้งถิน่  (ก.ถ.)   ทีเ่ป็นผูแ้ทนของ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ คอืขอ้ใด 

ก. มจี านวน 2 คน  โดยคดัเลอืกจาก  ผูแ้ทนจาก คกก.กลางขา้ราชการ อบจ., ผูแ้ทน คกก.กลาง

พนกังานเทศบาล , ผูแ้ทน คกก.กลางพนกังานส่วนต าบล, ผูแ้ทน คกก.ขา้ราชการ กทม. , 

ผูแ้ทน คกก.พนกังานเมอืงพทัยา  

ข. มจี านวน 3 คน  โดยคดัเลอืกจาก  ผูแ้ทนจาก คกก.กลางขา้ราชการ อบจ., ผูแ้ทน คกก.กลาง

พนกังานเทศบาล , ผูแ้ทน คกก.กลางพนกังานส่วนต าบล, ผูแ้ทน คกก.ขา้ราชการ กทม. , 

ผูแ้ทน คกก.พนกังานเมอืงพทัยา 

ค. มจี านวน 4 คน  โดยคดัเลอืกจาก  ผูแ้ทนจาก คกก.กลางขา้ราชการ อบจ., ผูแ้ทน คกก.กลาง

พนกังานเทศบาล , ผูแ้ทน คกก.กลางพนกังานส่วนต าบล, ผูแ้ทน คกก.ขา้ราชการ กทม. , 

ผูแ้ทน คกก.พนกังานเมอืงพทัยา 

ง. มจี านวน 5 คน  ไดแ้ก่  ผูแ้ทนจาก คกก.กลางขา้ราชการ อบจ., ผูแ้ทน คกก.กลางพนกังาน

เทศบาล , ผูแ้ทน คกก.กลางพนกังานส่วนต าบล, ผูแ้ทน คกก.ขา้ราชการ กทม. , ผูแ้ทน 

คกก.พนกังานเมอืงพทัยา 

จ. มจี านวน 10 คน  โดยคดัเลอืกจาก  ผูแ้ทนจาก คกก.กลางขา้ราชการ อบจ., ผูแ้ทน คกก.กลาง

พนกังานเทศบาล , ผูแ้ทน คกก.กลางพนกังานส่วนต าบล, ผูแ้ทน คกก.ขา้ราชการ กทม. , 

ผูแ้ทน คกก.พนกังานเมอืงพทัยา (ผูแ้ทนคกก.ละ 2 คน) 

 
5. ขอ้ใดกล่าวไมถู่กตอ้ง 

ก. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่เป็นผูว้่าจา้งจะปรากฏในประเทศทีม่กีารกระจายอ านาจสงู 
ข. เลขาธกิารขา้ราชการพลเรอืน  เป็นหนึ่งในคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานส่วนทอ้งถิน่ (กถ.) 

ค. การสรา้งความเป็นเอกภาพในระบบบรหิารงานบุคคลส่วนทอ้งถิน่ คอื การอาศยัองคก์รกลางใน
การบรหิารงานบุคคล 

ง. คณะกรรมการขา้ราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.)  คอื คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรอื

พนกังานส่วนทอ้งถิน่ (ก.กลาง) 

จ. ความแตกต่างในการท างานของบุคคลส่วนทอ้งถิน่กบัขา้ราชการของรฐัคอื บุคลากรของทอ้งถิน่

ท างานในพืน้ทีส่าธารณะมากกว่า 
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6. ขอ้ใดกล่าวถงึคณะกรรมการกลางขา้ราชการหรอืพนกังานส่วนทอ้งถิน่ (ก.กลาง)  ไม่ถูกตอ้ง 

ก. เป็นองคก์รกลางในระดบัชาต ิ

ข. ปรบัใชห้ลกัการ  แบบแผน  และมาตรฐานกลางต่างๆของ ก.ถ. มาปรบัใชใ้หส้อดคลอ้งกบั 
อปท.แต่ละประเภท 

ค. สรา้งหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานทัว่ไป  ส าหรบัการบรหิารงานบุคคลของ อปท. ประเภทนัน้ๆ 

ง. มรีฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยหรอืรฐัมนตรชี่วยทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นประธานของ

คณะกรรมการ 

จ. ผูแ้ทนจาก อปท. ประกอบดว้ย  ผูแ้ทนฝา่ยนิตบิญัญตัขิองทอ้งถิน่ และผูแ้ทนฝ่ายบรหิารของ

ทอ้งถิน่ 
 

7. การปกครองส่วนทอ้งถิน่ฝรัง่เศส เหมอืนกบัการปกครองทอ้งถิน่ประเทศไทยหรอืไม่ 

ก. เหมอืนกนั  เพราะมเีทศบาลเป็นหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ข. เหมอืนกนั  เพราะมกีารปกครองส่วนทอ้งถิน่  3  รปูแบบ 

ค. ไมเ่หมอืนกนั  เพราะการปกครองส่วนทอ้งถิน่บางประเภทไม่ม ี2 ฝา่ยคอืฝา่ยนิตบิญัญตัแิละ

ฝา่ยบรหิารเหมอืนประเทศไทย 

ง. ไมเ่หมอืนกนั  เพราะการปกครองส่วนทอ้งถิน่ของฝรัง่เศส  ไมเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วน

รว่มในการเลอืกตัง้ 

จ. ไมม่ขีอ้ถูก 
 

8. ขอ้ใดไมถู่กตอ้งของประเทศฝรัง่เศส 

ก. การบรหิารราชการของฝรัง่เศส แบ่งเป็น ส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค ส่วนทอ้งถิน่ 

ข. เทศบาลเป็นหน่วยการปกครองทอ้งถิน่ทีใ่กลช้ดิประชาชนมากทีสุ่ด 

ค. ประธานสภาจงัหวดัมาจากการเลอืกตัง้ของประชาชน 

ง. การจดัตัง้ภาคมเีพื่อรองรบัการท าหน้าทีจ่ากการขยายตวัทางเศรษฐกจิทีจ่งัหวดัปฏบิตัไิมไ่ด้ 

จ. Lyon , Marseille  คอืเมอืงทีม่กีารปกครองส่วนทอ้งถิน่ในรปูแบบพเิศษ 
 

9. ขอ้ใดไมใ่ช่การปกครองส่วนทอ้งถิน่ญีปุ่น่ 

ก. โทะ    ข.โด  ค.ฟุ  ง. กุ  จ.เคง 
 

10. ขอ้ใดไมใ่ช่ลกัษณะของเขตพเิศษของญีปุ่น่ 

ก. เกดิเฉพาะในโตเกยีวเท่านัน้         ข. มอี านาจหน้าใกลเ้คยีงกบัจงัหวดั 

ค.  ไมม่อี านาจหน้าทีใ่นการดบัเพลงิ       ง.  เป็นหน่วยยอ่ยทีส่รา้งประชาธปิไตยใหก้บัทอ้งถิน่ 
จ.  เขตการพเิศษประกอบดว้ยนายกเทศมนตรแีละสมาชกิสภา 
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11. การปกครองส่วนทอ้งถิน่ขององักฤษแบ่งออกเป็นกีแ่บบ 

ก. 2 แบบ  คอื  แบบชัน้บน และแบบชัน้ล่าง   

ข. 2 แบบ  คอื  แบบชัน้เดยีว และ แบบสองชัน้ 

ค. 2 แบบ  คอื  แบบนายกเทศมนตร ีแบบคณะเทศมนตร ี

ง. 3 แบบ  คอื  แบบทัว่ไป  แบบพเิศษ  แบบมหานคร 

จ. 3 แบบ  คอื  แบบชัน้บน  แบบชัน้กลาง  แบบชัน้ล่าง 
 
 

12. ขอ้ใดกล่าวถกูต้องท่ีสดุ  เกีย่วกบัการปฏริปูการปกครองส่วนทอ้งถิน่ขององักฤษ 

ก. เพื่อรองรบัเมอืงทีม่กีารขยายตวั    

ข. เพื่อเพิม่ศกัยภาพและตอบสนองความตอ้งการไดเ้รว็ขึน้ 

ค.  เพื่อใหป้ระชาชนไดม้สีทิธเิลอืกตัง้ผูน้ าทอ้งถิน่ 

ง.  เพื่อใหม้กีารปกครองทอ้งถิน่ครอบคลุมพืน้ทีท่ ัว่ประเทศ 

จ.  เพื่อส่งเสรมิการกระจายอ านาจ 
 

ส่วนท่ี 2  ใหน้กัศกึษาอ่านโจทยแ์ละตอบว่าขอ้ความดงักล่าวใช่หรอืไม ่   (12 คะแนน) 
  ตอบใช่ ให ้ ในช่อง ก.  ตอบไม่ใช่ ให ้ ในช่อง จ. 

13. กรณทีีร่ฐัเป็นผูว้่าจา้ง  มกัจะเกดิกบัทอ้งถิน่ทีไ่มไ่ดร้บัการกระจายอ านาจมากนกั 

14. องคป์ระกอบภายในขององคก์รกลางการบรหิารงานบุคคลทอ้งถิน่  ตวัแทนจากหน่วยราชการที่
เกีย่วขอ้ง  ตวัแทนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  ตวัแทนจากผูท้รงคุณวุฒ ิ ตวัแทนจากภาค

ประชาชน 

15. คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานส่วนทอ้งถิน่  (ก.ถ.) เป็นองคก์รหลกัส าคญัระดบัชาต ิมี

หน้าทีส่รา้งแบบแผนและมาตรฐานกลางส าหรบัการบรหิารงานบุคคล  เพื่อเป็นกรอบหรอืแนวทาง

กวา้งๆส าหรบัองคก์รกลางอื่นๆและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่โดยทัว่ไปน าไปปรบัใช้ 

16. คณะกรรมการขา้ราชการหรอืพนกังานส่วนทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั (ก.ระดบัจงัหวดั) มหีน้าทีก่ าหนด

หลกัเกณฑแ์ละมาตรฐานขึน้มาเพื่อน ามาใชใ้นการบรหิารจดัการบุคคลของ อปท.ทัง้หมด ในแต่ละ

จงัหวดั 

17. ประธานคณะกรรมการขา้ราชการหรอืพนกังานส่วนทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั  (ก.ระดบัจงัหวดั)  ทุก

คณะคอื  ผูว้่าราชการจงัหวดันัน้ๆ 

18. การด าเนินการทางวนิยัของบุคลากรทอ้งถิน่ ผูบ้รหิาร อปท. มอี านาจพจิารณาในกรณไีมผ่ดิวนิยั

รา้ยแรงเท่านัน้ ในกรณีรา้ยแรง ผูบ้รหิาร อปท. ตอ้งเสนอผูเ้กีย่วขอ้งรบัผดิชอบต่อไปเพื่อพจิารณา

การด าเนินการทางวนิยัและการใหอ้อกจากราชการ 
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19. ผูว้่าราชการจงัหวดัของฝรัง่เศสทีเ่ป็นเมอืงศูนยก์ลางของภาค  จะไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็น
ประธานสภาภาคดว้ย 

20. หน้าทีจ่งัหวดัของประเทศฝรัง่เศสในส่วนทีเ่ป็นทอ้งถิน่คอื ใหก้ารสนบัสนุนการท างานของหน่วยการ
ปกครองทอ้งถิน่ในรปูแบบเทศบาล จดัท าบรกิารสาธารณะทีเ่กนิขดีความสามารถของเทศบาลหรอื

กจิการทีค่รอบคลุมพืน้ทีข่นาดใหญ่ 

21. การปกครองทอ้งถิน่ของญีปุ่่นนัน้  สมาชกิสภามาจากการเลอืกตัง้ของประชาชน แต่นายกเทศมนตรี

และผูว้่าราชการจงัหวดัมาจากการแต่งตัง้ของสภา 

22. แมว้่าเทศบาลของญีปุ่น่จะเป็นหน่วยการปกครองส่วนทอ้งถิน่  แต่ตอ้งขึน้ตรงกบัจงัหวดัอยูภ่ายใต้

การสัง่การ  ก ากบั  ควบคุมดแูลของจงัหวดั 

23. การบรหิารราชการขององักฤษ  แบ่งออกเป็น การบรหิารส่วนกลาง และการบรหิารส่วนทอ้งถิน่  
24. ในเขตมหานครลอนดอน  แบ่งการปกครองออกเป็นชัน้บน  มอี านาจหน้าทีแ่ละอ านาจทางการคลงั

ทัว่มหานครลอนดอน  และการปกครองชัน้ล่าง ท างานภายใตก้ารดแูลและก าหนดเงนิงบประมาณ

จากชัน้บน 

 
ส่วนท่ี 3  ใหน้กัศกึษาตอบค าถามต่อไปนี้ใหถู้กตอ้งทีสุ่ด    (6 คะแนน) 
25. คุณลกัษณะของบุคลากรส่วนทอ้งถิน่ ที่มคีวามแตกต่างจากบุคลากรส่วนกลาง(ราชการ) อยา่งไร 

26. คณะกรรมการกลางขา้ราชการหรอืพนกังานส่วนทอ้งถิน่ (ก.กลาง) มอีงคป์ระกอบใดบา้ง 

27. หน้าทีข่องคณะกรรมการกลางขา้ราชการหรอืพนกังานส่วนทอ้งถิน่ (ก.กลาง) คอือะไร 

28. โครงสรา้งการปกครองส่วนทอ้งถิน่ของฝรัง่เศส  ประกอบไปดว้ย(เรยีงล าดบัจากเลก็สุดไปใหญ่สุด)  
29. โครงสรา้งการปกครองส่วนทอ้งถิน่ของญีปุ่น่  ประกอบไปดว้ย(เรยีงล าดบัจากเลก็สุดไปใหญ่สุด)  

30. โครงสรา้งการปกครองส่วนทอ้งถิน่ขององักฤษ  ประกอบไปดว้ย(เรยีงล าดบัจากเลก็สุดไปใหญ่สุด)  
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ภาคผนวก ง 
แบบส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการเรียนการสอนของอาจารย ์ 

และพฒันาการการเรียนของนักศึกษาแบบ STAD 

 ส่วนท่ี 1  ผูเ้รียนประเมินอาจารยผ์ูส้อนและรปูแบบการเรียนการสอน 

รายการ 
มาก

ท่ีสดุ 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ท่ีสดุ 

1. มกีารแจง้วตัถุประสงคใ์นการสอนแบบ STAD 

 

        

2. มกีารแจง้วตัถุประสงค ์ขอบเขตเนื้อหา  แผนการสอน  

และวธิกีารประเมนิอย่างชดัเจน           

3. มกีารมอบหมายงาน  ตรวจงาน  และใหข้อ้เสนอแนะ

งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย           

4. มกีารแบ่งกลุ่มใหท้ างานทีไ่ดร้บัมอบหมาย  ท าใหเ้กดิ

บรรยากาศในการท างานเป็นทมี           

5. สรา้งบรรยากาศในชัน้เรยีนโดยเน้นนกัศกึษาเป็น

ศูนยก์ลาง เปิดโอกาสใหซ้กัถาม           

6. กระตุน้ใหน้กัศกึษาคดิ วเิคราะหใ์นบทเรยีนทีส่อน           

7.  ใชอุ้ปกรณ์และสื่อการสอนอยา่งเหมาะสม           

8.  ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนคน้ควา้หาขอ้มลูจากแหล่งอื่น

เพิม่เตมินอกหอ้งเรยีน           

9. สรา้งบรรยากาศในการเรยีนทีอ่บอุ่น  เน้นความ

รว่มมอื  ผูเ้รยีนมคีวามสุขในการเรยีน           
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ส่วนท่ี 2  ผูเ้รียนประเมินตนเองต่อการพฒันาตนเองด้วยรปูแบบการเรียนการสอนแบบ STAD  
       

รายการ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

1. ผูเ้รยีนมคีวามตัง้ใจเรยีน เขา้เรยีนตรงเวลาสม ่าเสมอ 
 

        
2. ผูเ้รยีนรบัผดิชอบส่งงานตามทีก่ าหนดโดยสม ่าเสมอ           
3. ผูเ้รยีนไดศ้กึษาหาขอ้มลูเพิม่เตมินอกหอ้งเรยีน
สม ่าเสมอ           
4. ผูเ้รยีนชอบบรรยากาศในการเรยีนแบบมสี่วนรว่ม           
5. ผูเ้รยีนสนใจฟงัอาจารยผ์ูส้อนตลอดชัว่โมงการสอน           
6.  ผูเ้รยีนไดรู้จ้กัเพื่อนรว่มชัน้เรยีนมากขึน้ในการท า
กจิกรรมกลุ่ม           
7.  ผูเ้รยีนไดร้บัความรูจ้ากเพื่อนๆในกลุ่มแบบ STAD 
มากขึน้           
8. ผูเ้รยีนมคีวามรูส้กึทีด่กีบัเพื่อนๆ อาจารยผ์ูส้อน และ
บรรยากาศในหอ้งเรยีนมากขึน้           
9.  ผูเ้รยีนสามารถแสดงความคดิเหน็แลกเปลีย่นกบั
เพื่อนๆในชัน้เรยีนมากขึน้           
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