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บทคัดย่อภาษาไทย 

620620071 : หลกัสตูรและการสอน แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : การทำงานเป็นทีม, เทคนิคจิ๊กซอว์, การจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 

ร้อยโท วิชมัย ญาณกร: การพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนนายสิบ
ทหารบก เหล่าทหารช่าง โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก : ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการทำงานเป็นทีมของ

นักเรียนนายสิบ โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
นายสิบ ก่อนและหลังการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
นายสิบ ท่ีมีต่อการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนนายสิบทหารบก 
เหล่าทหารช่าง รุ่นท่ี 24 ปีงบประมาณ 2564 กองร้อยนักเรียนนายสิบท่ี 1 กองพันนักเรียน โรงเรียนทหาร
ช่าง กรมการทหารช่าง จำนวน 47 นาย โดยการรับสมัครด้วยความสมัครใจ (Volunteer Sampling) 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์  2) แบบ
ประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบประเมิน
ความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ  (One-way ANOVA with Repeated Measures) และการทดสอบค่า
ที แบบ dependent (t-test dependent)  

ผลการวิจัยพบว่า 

1. พัฒนาการความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนนายสิบ โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับ
เทคนิคจิ๊กซอว์เพิ่มสูงข้ึน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบ เร่ืองแบบขยายส่วนประกอบอาคาร หลังการสอน
โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนนายสิบท่ีมีต่อการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์  อยู่
ในระดับมากท่ีสุด  
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

620620071 : Major (CURRICULUM AND INSTRUCTION) 
Keyword : Teamwork, Case study, Jigsaw Technique 

LT. WITCHAMAI YANAKORN : DEVELOPMENT OF TEAMWORK SKILLS FOR 
ARMY NON-COMMISSIONED OFFICER STUDENT: ENGINEER CORPS USE CASE STUDY 
AND JIGSAW TECHNIQUE THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR CHANASITH 
SITHSUNGNOEN 

The purposes of this research: 1) To enhance the skill of teamwork by learning 
case study and jigsaw technique 2) To compare the achievement of the student between 
before and after of learning by case study and jigsaw technique. 3) To study the 
satisfaction of the students learning by case study and jigsaw technique. The experimental 
group of 47 students of non-commissioned officer student: engineer corps in the student's 
battalion. The instruments used in research include lesson plans using case study and 
jigsaw technique, teamwork skill assessment, achievement tests, and satisfaction survey of 
students towards learning. The data were statistically analyzed using one-way ANOVA with 
repeated measures, mean, standard deviation, and dependent t-test analysis. 

The results were as follows: 

1. The ability to work as a group of students teaching with case studies and the 
jigsaw technique has increased with statistical confidence at .05 level. 

2. The academic achievement of students who studied about construction 
drawing after teaching with case studies and jigsaw technique significantly increased with 
statistical confidence at .05 level. 

3. The satisfaction of students who are taught with case studies and Jigsaw 
Technique was at the highest level. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงลงได้  จากการได้รับคำแนะนำ คำปรึกษา และความเมตตา จาก
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ท้ัง 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.นิวัฒน์ บุญสม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล ได้กรุณาให้คำแนะนำแนวคิด ข้อคิดเห็น 
ตรวจสอบแก้ไขวิทยานิพนธ์ ตลอดจนกระตุ้นและให้กำลังใจตลอดระยะเวลาในการทำวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งในพระคุณอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ท่ีนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาร่วมเป็นกรรมการในการสอบ
วิทยานิพนธ์ และกรุณาตรวจสอบแก้ไข ให้ข้อเสนอแนะ ในการทำวิทยานิพนธ์ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มาก
ยิ่งข้ึน ตลอดจนคณาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผู้วิจัย 

ขอขอบพระคุณผู้ เชี่ยวชาญท่ีได้ตรวจสอบเครื่องมือ ท่ีใช้ ในการวิจัยท้ัง  5 ท่าน  ได้แก่ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.            
ณัฐชัย โปร่งมณี อาจารย์ ดร.สุวิมล สพฤกษ์ศรี และ เรือเอกหญิง ศิริลักษณ์ จักรเพชร ท่ีได้กรุณาตรวจสอบ ให้
คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณท่านรองผู้บัญชาการ โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ท่านผู้อำนวยการ กอง
การศึกษา โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง ครู อาจารย์ และกำลังพลทุกนาย ท่ีให้การสนับสนุน 
ช่วยเหลือในการทำวิจัยในครั้งนี้ และขอบคุณนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารช่าง และนายสิบนักเรียน ท่ี
ให้ความร่วมมือในการดำเนินการวิจัยจนสำเร็จลุล่วงลงได้ 

ขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่น สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทุกคน ท่ีให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตลอด
ระยะเวลาท่ีได้เรียนร่วมกันมา และขอขอบคุณเพื่อน ๆ ท่ีให้กำลังใจแก่ผู้วิจัยตลอดการทำวิจัยครั้งนี้ 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่น้องและครอบครัวทุก ๆ คนของผู้วิจัยท่ีคอย
ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนผู้วิจัยด้วยดีตลอดการทำวิจัยจนสำเร็จการศึกษา และผู้วิจัยขอระลึกถึงพระคุณ
ของครูอาจารย์ทุกท่านท่ีได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และอบรมสั่งสอนผู้วิจัยต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
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บทท่ี 1 
บทนำ 

1. ความเป็นมาและความสำคัญ 
ทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีความจำเป็นต่อการเป็นพลเมืองและการ

ทำงานในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากศตวรรษท่ี 20 ในบางทักษะแม้จะมีลักษณะคล้ายกัน
คือ มีความสำคัญในทุกยุคทุกสมัย ไม่เพียงแต่ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะ 4C คือ ความคิด
ส ร้ า ง ส ร ร ค์  (Creativity) ก า ร คิ ด อ ย่ า ง มี วิ จ า ร ณ ญ าณ  (Critical Thinking) ก าร ส่ื อ ส า ร 
(Communication) และการทำงานเป็นทีม (Collaboration) แต่ทักษะเหล่านี้มีลักษณะเปล่ียนไปใน
โลกยุคดิจิตอล รวมท้ังยังมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นส่ิงท่ี “ต้อง” มีมากกว่า “น่าจะ” มี
ขณะท่ีบางทักษะถือเป็นทักษะชุดใหม่ท่ีจำเป็นในบริบทของศตวรรษใหม่ เช่น ทักษะด้านสารสนเทศ
และการส่ือสาร (Information and Communication Technologies : ICTs) ซึ่งได้ส่งผลกระทบ
ต่อรูปแบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมอย่างรอบด้าน ซึ่งสามารถ
สรุปว่าเหตุใดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษใหม่นั้นได้ 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประการ ได้แก่ 1) ระบบเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป 2) การพึ่งพาอาศัยกันในระดับ
โลกท่ีเพิ่มมากขึ้น และ 3) ภูมิทัศน์ในการเรียนรู้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป  (สมเกียรติ ต้ังกิจวานิชย์, 
2556) 

สถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมายถึง สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ เอกชน ท่ีมีอำนาจหน้าท่ีในการจัดการศึกษา มาตรา 24 สถานศึกษาจะต้องจัดการประเมิน
นักเรียน โดยพิจารณาจากความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการ
ทดสอบควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอน มาตรา 28 มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมท่ี
สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของนักเรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการและการ
ประยุกต์ความรู้ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการจัดกิจกรรมให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติ ผสมผสานสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างสมดุลกัน รวมไปถึงส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนจัด
บรรยากาศในช้ันเรียน สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียนรู้ และอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ อีกท้ังสามารถใช้ครูผู้สอนอาจการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนให้
การเรียนรู้เกิดขึ้นทุกท่ี ทุกเวลาโดยได้รับความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ เป็นอย่างดี 
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กองทัพบกมีภารกิจหลักในการเตรียมกำลังและการป้องกันประเทศ แต่ก็มีหน่วยงานทาง
การศึกษาทำหน้าท่ีผลิตบุคลากรเพื่อบรรจุเข้าประจำการ และเมื่อเข้าประจำการแล้วยังมีโรงเรียน
เหล่าสายวิทยาการท่ีดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนากำลังพลอย่างต่อเนื่อง โดยฝึกอบรมกำลังพลท่ี
เป็นทหารอาชีพทุกนายในระดับช้ันยศต้ังแต่สิบตรีจนถึงร้อยเอก (ดิเรก พรมบาง, 2543) โรงเรียน
เหล่าสายวิทยาการนอกจากจะมีหน้าท่ีในการฝึกอบรมและพัฒนากำลังพลให้กับกองทัพบกแล้ว ยังมี
หน้าท่ีต่าง ๆ ท่ีต้องปฏิบัติตามคำส่ังของกองทัพบก เช่น หน่วยงานอื่น ๆ ในกองทัพบก เนื่องจากเป็น
หน่วยงานหนึ่งของกองทัพบกเช่นกัน ทิศทางการขับเคล่ือนท้ังทางนโยบายและการปฏิบัติภารกิจล้วน
มาจากคำส่ังและข้อพิจารณาต่าง ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชาตกลงใจและส่ังการตามสายการบังคับบัญชา เพื่อ
เป็นแนวทางในการวางนโยบายและการปฏิบัติภารกิจของหน่วยรอง คือ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ
ของกองทัพบกมีผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญอย่างยิ่ง
ท่ีจะพิจารณาเพื่อตกลงใจใช้วิธีการและปัจจัยต่าง ๆ ในการกำหนดทิศทางขององค์กรในการบริหาร
สถานศึกษานั้น ซึ่งภาวะผู้นำของผู้บริหารเป็นปัจจัยทางการบริหารท่ีมีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา (วิโรจน์ สารรัตนะ และอัญชลี สารรัตนะ , 2545) ในมิติของการจัดการ
ความรู้และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในปี ค.ศ. 1990 Peter Senge ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ไว้ในหนังสือวินัย 5 ประการ (The Fifth Discipline: The Art and Practice 
of Learning Organization) ได้ให้ความหมายว่า องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ องค์กรท่ีบุคลากรใน
องค์กรนั้นมุ่งมั่นท่ีจะเพิ่มขีดความสามารถของตน มีการสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นความปรารถนาเป็นส่ิง
ใหม่ ๆ เกิดขึ้น และมีการขยายขอบเขตของแบบแผนของการคิดท่ีสามารถสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ 
ได้อย่างอิสระ สมาชิกขององค์กรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง วิธีท่ีจะเรียนรู้ร่วมกันประกอบด้วย  1) 
กำลังพลรอบรู้ (Personal Mastery) หมายถึง การเรียนรู้ของกำลังพลจะเป็นจุดเริ่มต้น คนในองค์กร
จะต้องให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ ฝึกฝน ปฏิบัติ และต่อเนื่องไปตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองอยู่เสมอ 2) แบบแผนทางความคิด (Mental Model) หมายถึง แบบแผน
ทางความคิด ความเช่ือ ทัศนคติ แสดงถึงวุฒิภาวะ (Emotional Quotient: EQ) ท่ีได้จากการส่ังสม
ประสบการณ์กลายเป็นกรอบความคิดท่ีทำให้บุคคลนั้น ๆ มีความสามารถในการทำความเข้าใจ 
วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 3) การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) หมายถึง 
การสร้างทัศนคติร่วมของกำลังพลในกองทัพ ให้สามารถมองเห็นภาพและมีความต้องการท่ีจะมุ่งไปใน
ทิศทางเดียวกัน 4) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรู้ร่วมกันของ
สมาชิกในลักษณะกลุ่มหรือทีมงานเป็นเป้าหมายสำคัญท่ีจะต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อให้มีการถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์กันอย่างสม่ำเสมอ และ 5) การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) 
หมายถึง การท่ีคนในองค์กรมีความสามารถท่ีจะเช่ือมโยงส่ิงต่าง ๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธ์กัน
เป็นระบบโดยรวม (Total System) ได้อย่างเข้าใจ แล้วสามารถมองเห็นระบบย่อย (Subsystem) ท่ี
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จะนำไปวางแผนและดำเนินการทำส่วนย่อย ๆ นั้นให้เสร็จทีละส่วน การทำงาน เป็นทีมเป็น
คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาตามการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และนโยบายของกองทัพบก 
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง เป็นสถานศึกษาท่ีผลิตกำลังพลของกองทัพบก ท่ีให้การศึกษา
แก่ผู้เข้ารับการศึกษา ให้มีทักษะการทำงานเป็นทีมเพื่อการออกไปทำงานกับผู้ร่วมงาน ซึ่งในการ
ทำงานไม่สามารถท่ีจะทำงานเพียงลำพังได้ ดังนั้นการทำงานในกระบวนการต้องอาศัยทีมงานท่ี
เข้มแข็ง ประสานการทำงานกันอย่างเป็นระบบ แต่ปัจจุบันการทำงานของทีมงานยังขาดประสิทธิภาพ
ท่ีจะบรรลุเป้าหมายหลักขององค์กร 

สำหรับการเรียนการศึกษาของกองทัพบกต้องมีการฝึกผู้เรียนให้รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ
กล่าวคือ การทำงานเป็นหมู่คณะเป็นหัวใจหลักของทหารไม่แยกปฏิบัติหน้าท่ีโดยโดดเด่ียว รู้จักการ
แบ่งหน้าท่ี แบ่งงานให้เหมาะสมต่อความสามารถของแต่ละคนในหมู่คณะ เพราะการแยกกันทำงาน
อาจทำให้ภารกิจล้มเหลว (ภัคภณ สนิทสม และณัฐพล จารัตน์, 2558) กองทัพบกจึงมีนโยบายด้าน
หลักสูตรการศึกษา โดยให้มีปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนโดยใหม้ีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลัก
ผู้เข้ารับการศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยให้ดำเนินการในรูปของการศึกษาเป็นคณะหรือ
การสอนเชิงอภิปราย เพื่อแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เข้ารับการศึกษา 
หรือระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาด้วยกัน (เฉลิมชัย สิทธิสารท, 2559) ซึ่งสอดคล้องกับสราวุฒิ กันเอี่ยม 
(2561) ท่ีกล่าวไว้ว่าทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนทหารท้ังในและต่างประเทศท่ีน่าสนใจ
ศึกษาประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะด้าน
สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี 3) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ อีกท้ังยังสามารถแบ่งเป็นองค์ประกอบ
ย่อย 10 องค์ประกอบ คือ (1) ทักษะด้านการเรียนรู้ (2) ทักษะด้านการคิดเชิงวิพากษ์ (3) ทักษะด้าน
การติดต่อส่ือสาร (4) ทักษะด้านการทำงานเป็นทีม (5) ทักษะด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (6) ทักษะ
ด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (7) ทักษะด้านการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ
ท่ีตรวจสอบได้ (8) ทักษะด้านผู้นำท่ีมีความรับผิดชอบ (9) ทักษะด้านการคิดยืดหยุ่นและการปรับตัว 
และ (10) ทักษะด้านสังคมและการเรียนรู้สังคมข้ามวัฒนธรรม จากความสำคัญดังกล่าว การทำงาน
เป็นทีมมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันของกองทัพบก ในการจัดการเรียน
การสอนควรต้องมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีม เพื่อเป็นพื้นฐานของการ
ทำงานในอนาคต และสอดคล้องกับทักษะการเรียนแห่งศตวรรษท่ี 21 

จากการศึกษาเกี่ยวกับการใช้กรณีศึกษา พบว่านักวิชาการและนักวิจัยได้บัญญัติคำไว้ใน
ภาษาไทยว่า การศึกษารายกรณี กรณีศึกษา หรือกรณีตัวอย่าง ซึ่งมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Case 
และ Case Study ในการวิจัยนี้ใช้คำว่า กรณีศึกษา (Case Study) แต่ยังคงใช้คำตามหนังสืออ้างอิง
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และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นวิธีสอนท่ีช่วยให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน และส่งเสริมการเรียนรู้จากกันและกัน ช่วย
ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดแก้ปัญหา ช่วยให้
นักเรียนมีมุมมองท่ีกว้างขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 2561) อีกท้ังยังเป็นการเสริมสร้างทักษะการทำงาน
ร่วมกัน โดยครูผู้สอนใช้สอนแบบกลุ่มย่อย ให้ระดมสมองและเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
อภิปรายปัญหา ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (นับทอง เวศนารัตน์ และอิชยาพร ช่วยชู, ม.ป.ป.) เช่น
งานวิจัยของ Skolnick (2009) ได้ศึกษาการสอนโดยกรณีศึกษารายวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาท่ีมี
ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะทำงานเป็นทีม และทัศนคติวิทยาศาสตร์ 
ผลงานวิจัยพบว่ากลุ่มท่ีใช้การสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา 
ทักษะทำงานเป็นทีม สูงกว่ากลุ่มท่ีใช้วิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 

อีกท้ังการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ (Jigsaw) ยังเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมืออย่างหนึ่งท่ีให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน และ
ร่วมกันทำกิจกรรมการเรียนรู้ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน และช่วยเหลือผู้อื่นมากขึ้น  (ทิศนา แขมมณี, 
2561) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์มีข้อดี คือ นักเรียนมีความเอา
ใจใส่ รับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่มสมาชิกด้วยกันส่งเสริมนักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเปล่ียนบทบาทการ
เป็นผู้นำและผู้ตาม ฝึกนักเรียนให้เรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง ส่งเสริมความเป็นอิสระของนักเรียน 
ส่งเสริมการเรียนเป็นกลุ่ม ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อกลุ่ม หลีกเล่ียงการครอบงำของสมาชิกคนใดคน
หนึ่งทำให้เกิดการยอมรับและความเข้าใจของสมาชิกในกลุ่ม ช่วยเพิ่มทักษะการส่ือสาร ทักษะทาง
สังคม และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนข้อมูลและความคิดร่วมกัน (ชวลิต ชูกำแพง, 2551)  

จะเห็นว่าการสอนโดยใช้กรณีศึกษาและเทคนิคจ๊ิกซอว์มีส่วนช่วยท่ีจะทำให้เกิดความสามารถ
ในการทำงานเป็นทีมอย่างมาก ดังท่ีสันติ บางอ้อ (2540) และเสน่ห์ ศรีสุวรรณ (2553) กล่าวไว้ว่าการ
ทำงานเป็นทีมต้องมีการระดมความคิดท่ีหลากหลาย จะช่วยให้การแก้ปัญหาได้ดีกว่าการทำงานคน
เดียว การทำงานเป็นทีมจะดึงเอาความสามารถของแต่ละคนท่ีมีอยู่ออกมา และทำให้ทุกคนเกิดความ
กระตือรือร้น มีกำลังใจในการทำงานและช่วยกันแก้ปัญหา หากทุกคนในทีมร่วมมือกันก็จะเกิดพลัง
มากขึ้น เสมือนการเพิ่มบุคคลการให้กับองค์กร นอกจากนี้การทำงานเป็นทีมยังสามารถตอบสนอง
ความต้องการทางสังคมกับเพื่อนมนุษย์ เป็นการสร้างความผูกพันกับผู้ร่วมงานในองค์การอีกด้วย อีก
ท้ังยังมีความสำคัญมากต่อความสำเร็จของลักษณะงานท่ีต้องการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ และช่วยให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วย ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้นำกรณีศึกษาและเทคนิคจ๊ิกซอว์มาใช้ร่วมกัน 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารช่าง 
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การจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาก่อสร้างและสาธารณูปโภค กองการศึกษา โรงเรียนทหาร
ช่าง กรมการทหารช่าง มีความมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ ความสามารถในวิชาช่าง 
โดยเฉพาะการทำงานก่อสร้าง ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นคนดีและคนเก่ง มี
คุณลักษณะทหารเป็นท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบก ปฏิบัติราชการได้อย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตได้
อย่างมีความสุข การเรียนวิชาเขียนแบบก่อสร้าง เป็นการเรียนเฉพาะหลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ทหารบก เหล่าทหารช่าง ซึ่งเป็นหลักสูตรผลิตกำลังพลทหารช้ันประทวน เพื่อเป็นพื้นฐานในการ
ทำงานก่อสร้าง  

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น จึงควรท่ีจะต้องให้ความรู้ และความเข้าใจในเรื่องแบบก่อสร้าง
เสียก่อน กล่าวได้ว่าการอ่านและเขียนแบบเป็นภาษาของช่างภาษาหนึ่งจึงจะต้องมีความรู้
ความสามารถ ได้มีปรัชญากล่าวไว้ว่า “ใครมาเรียนช่างไม่เรียนเขียนแบบ ก็เหมือนแอบมาเรียนช่าง” 
ในการเขียนแบบก่อสร้างนั้นเป็นแบบท่ีเขียนขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางใน
การก่อสร้างให้ตรงตามรูปแบบท่ีกำหนด รวมไปถึงการนำไปยื่นขออนุญาตต่อทางราชการ การ
ประมาณราคาก่อสร้าง การประกวดราคา ซึ่งจะเป็นเอกสารสำคัญท่ีใช้ในการทำงานร่วมกัน ของ
เจ้าของโครงการ สถาปนิก วิศวกรด้านต่าง ๆ ผู้ควบคุมงานหรือช่างก่อสร้าง จะต้องอาศัยแบบ
ก่อสร้างเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานท้ังส้ิน (เอกชัย โกพลรัตน์, 2554) จากปัญหาท่ีจะมุ่งเน้นใน
นักเรียนนายสิบมีทักษะการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ผู้วิจัยจึงได้มุ่งการพัฒนาความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีม ของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารช่าง โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์  

2. กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีม โดยใช้

กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ดังนี้  
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนโดยใช้กรณีศึกษา (Case Study) เป็นการนำเรื่องราวหรือ

เหตุการณ์ท่ีใช้เพื่อการเรียนการสอน มีลักษณะเป็นเรื่องราวท่ีจัดทำขึ้นเพื่อบรรยายสภาพการณ์ของ
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง บทบาทของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง และสถานการณ์ท่ีสมควรได้รับการแก้ไข หรือ
ประเด็นปัญหาท่ีต้องตัดสินใจภายในช่วงเวลาท่ีกำหนด ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการตัดสินใจจะ เป็น
การศึกษาเฉพาะกรณี ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม หรือกรณีอื่น ๆ เพื่อช่วยให้เข้าใจเรื่องราว 
สาเหตุ หรือปรากฏการณ์นั้น ๆ กับบริบทของความเป็นจริง ประเภทของการสอนโดยกรณีศึกษา 
โดยมีขั้นตอนของนักการศึกษาได้ศึกษาไว้หลายท่าน เช่น Mellish และBrink (1990) ได้เสนอให้มี
ขั้นตอนดังนี้ 1) นักเรียนศึกษาและทำความเข้าใจกรณีศึกษา 2) นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์วิจารณ์
กรณีศึกษา 3) นักเรียนเปรียบเทียบส่ิงท่ีได้จากการวิเคราะห์ด้วยตนเอง และจากการวิเคราะห์ของ



  6 

กลุ่ม และ 4) เรียนผสมผสานความรู้ใหม่และความรู้เก่าเข้าด้วยกัน ในส่วนของ Easton (1992) 
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การทำความเข้าใจสถานการณ์ 2) การวินิจฉัยขอบเขตของปัญหา 
3) สร้างทางเลือกในวิธีการแก้ไขปัญหา 4) คาดการณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้น 5 )  ประ เมินทาง เลือก 6 ) 
วิ เคราะห์ผล และ  7)  นำ เสนอผลลัพธ์ ที่ ได้  Leo (2006 อ้างถึงใน ปรียา สมพืช, 2556) ได้
แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ขั้นแนะนำกรณีศึกษา 2) ขั้นการจัดกลุ่มและวินิจฉัยปัญหา 3) ขั้นระบุ
ความเป็นไปได้ 4) ขั้นแนะนำกิจกรรมการเรียนรู้ และ 5) ขั้นนำเสนอ อภิปรายร่วมกันและให้ผล
ป้อนกลับ Sithsungnoen (2018) มีขั้นตอนการเรียนท่ีประกอบด้วย 1) กำหนดสถานการณ์หรือ
เหตุการณ์ 2) วิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ 3) ระบุทางเลือกแก้ปัญหา 4) การ
ค้นหาผลลัพธ์ 5) แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ 6) นำผลลัพธ์ไปใช้ จากแนวคิดดังกล่าวผู้วิจัยได้ทำการ
สังเคราะห์ออกมาโดยมีขั้นตอนประกอบด้วย 1) การนำเสนอกรณีศึกษา 2) ศึกษากรณีศึกษา 3) 
อภิปรายความรู้ 4) สรุปผลการเรียนรู้และแก้ปัญหา และ 5) นำเสนอและประเมินผล คล้ายกันกับ
กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ (2550) กล่าวถึง ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังนี้ 1) ขั้น
เตรียม 2) ขั้นเสนอกรณีตัวอย่าง 3) ขั้นวิเคราะห์ 4) ขั้นสรุป และ 5) ขั้นประเมินผล สำหรับ สุวิทย์ 
มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2550) มีขั้นตอนสำคัญดังต่อไปนี้ 1) ขั้นนำเสนอกรณีศึกษา 2) ขั้นศึกษา
กรณีศึกษา และการอภิปราย และ 3) ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ ทิศนา แขมมณี (2561) กล่าวถึงขั้นตอน
สำคัญไว้ดังนี้ 1) ครูผู้สอนนำเสนอกรณีศึกษาแก่นักเรียน 2) นักเรียนร่วมกันศึกษากรณีศึกษา 3) 
นักเรียนอภิปรายประเด็นคำถามของครูผู้สอนเพื่อหาคำตอบ 4) ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกัน
อภิปรายคำตอบ 5) ครูผู้สอนและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา วิธีแก้ปัญหาร่วมกัน และสรุปผล
การเรียนรู้ และ 6) ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน       

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ (Jigsaw) เป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือโดย ซึ่งเป็นการสอนท่ีอาศัยแนวคิดการต่อภาพ องค์ประกอบการการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์
ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) ครูผู้สอนท่ีจะต้องเตรียมส่ือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมแก่นักเรียน 2) นักเรียนซึ่งเป็นผู้กิจกรรมตามภาระงานท่ีได้รับมอบหมายจนเสร็จส้ิน 
และ 3) แบบประเมิน/แบบทดสอบเป็นการประเมินผลหลังจากการทำกิจกรรมเพื่อวัดผลนักเรียน 
โดยนักเรียนเป็นผู้ทำการประเมิน โดยมีแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่านกล่าวถึงขั้นตอนของ
เทคนิคจ๊ิกซอว์ ดังเช่น Aronson (2009) เสนอขั้นตอนในเว็บไซต์ 10 ขั้นตอน ดังนี้ 1) แบ่งนักเรียน 
5- 6 คน ต่อกลุ่ม ซึ่งนักเรียนทุกคนในกลุ่มจะคละกัน 2) แต่งต้ังหัวหน้ากลุ่ม 1 คน 3) แบ่งบทเรียน
ของออกเป็น 5- 6 ส่วน 4) แบ่งเนื้อหาให้นักเรียนศึกษาคนละ 1 หัวข้อ 5) ให้เวลานักเรียนอ่าน
หัวข้อท่ีศึกษาอย่างน้อย 2 รอบ 6) ต้ังกลุ่มผู้เช่ียวชาญโดยให้นักเรียนในกลุ่มบ้าน กลุ่มละ 1 คน เข้า
ไปศึกษาในเนื้อหาท่ีได้รับผิดชอบกับผู้เช่ียวชาญ 7) นักเรียนกลับกลุ่มบ้านของตนเอง 8) นักเรียน



  7 

กลุ่มผู้เช่ียวชาญอธิบายเนื้อหาท่ีได้รับผิดชอบให้เพื่อนในกลุ่มบ้านฟัง 9) ครูสังเกตกระบวนการ
ถ่ายทอดของนักเรียน และ 10) ทำการทดสอบหลังการอภิปราย ส่วนของ Estes และคณะ (2011) 
มีกระบวนการสอน 7 ขั้นตอน ตามลำดับดังนี้ 1) แนะนำกระบวนการเรียนรู้ 2) จัดกลุ่มแบบคละ
ความสามารถ โดยกำหนดเป็นกลุ่มเช่ียวชาญ 3) อธิบายภาระงานภายในกลุ่มเช่ียวชาญ 4) กลุ่ม
เช่ียวชาญศึกษาเนื้อหา 5) ให้ผู้เช่ียวชาญสอนสมาชิกภายในกลุ่มเรียนรู้ของตน 6) พิจารณาความ
รับผิดชอบรายบุคคล และ 7) ประเมินผลการใช้การสอน พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544) นำเสนอ
ขั้นตอนของจ๊ิกซอว์ไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ครูแบ่งหัวข้อท่ีจะเรียนเป็นหัวข้อย่อยเท่าจำนวนสมาชิก
ของแต่ละกลุ่ม 2) ครูจัดกลุ่มนักเรียนให้มีสมาชิกท่ีมีความสามารถคละกัน เป็นกลุ่มบ้านหรือกลุ่ม
พื้นฐาน (Home Group) 3) นักเรียนท่ีได้รับมอบหมายให้ศึกษาเอกสารหัวข้อย่อยเดียวกัน จะไปนั่ง
เป็นกลุ่มด้วยกัน 4) นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มเช่ียวชาญกลับมากลุ่มเดิมของตน แล้วผลัดเปล่ียนเวียน
กันอธิบาย 5) นักเรียนแต่ละคนทำแบบทดสอบ และ 6) กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล หรือ
การชมเชย ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง (2545) ได้เสนอขั้นตอน ดังนี้ 1) ครูผู้สอนแบ่งเนื้อหาท่ีจะเรียน
ออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ เท่ากับจำนวนสมาชิกกลุ่ม 2) ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักเรียน แบบคละความสามารถ 
เรียกว่า “กลุ่มบ้าน” (Home Groups) แล้วมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาหัวข้อท่ีแตกต่างกัน 
3) นักเรียนท่ีได้รับหัวข้อเดียวกันมานั่งรวมกัน เรียกว่า “กลุ่มผู้เช่ียวชาญ” (Expert Groups) 
ทำงานและศึกษาร่วมกันในหัวข้อดังกล่าว 4) นักเรียนกลับไปกลุ่มบ้านของตน จากนั้นผลัดกัน
อธิบาย ถ่ายทอดความรู้จากเนื้อหาท่ีได้ศึกษามาให้เพื่อนในกลุ่มบ้านฟังจนครบทุกหัวข้อ และ 5) 
ครูผู้สอนทดสอบเนื้อหาท่ีศึกษา ให้คะแนนเป็นรายบุคคล ทิศนา แขมมณี (2561) นำเสนอขั้นตอน 
ดังนี้ 1) จัดนักเรียนเข้ากลุ่มคละความสามารถ (เก่ง-ปานกลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และเรียกกลุ่มนี้
ว่ากลุ่มบ้านของเรา (Home Group) 2) นักเรียนในกลุ่มบ้านของเราได้มอบหมายให้ศึกษาเนื้อหา
สาระคนละ 1 ส่วนและหาคำตอบในประเด็นปัญหาท่ีผู้สอนมอบหมายให้ 3) นักเรียนในกลุ่มบ้าน
ของเราแยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่มอื่น ซึ่งได้รับเนื้อหาเดียวกันต้ังเป็นกลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Expert 
Group) ขึ้นมา 4) นักเรียนกลุ่มผู้เช่ียวชาญกลับไปสู่กลุ่มบ้านของเรา แต่ละคนช่วยสอนเพื่อนในกลุ่ม
ให้เข้าใจในเนื้อหา และ 5) นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบเป็นรายบุคคลและนำคะแนนของทุกคนใน
กลุ่มบ้านของเรามารวมกัน กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดได้รางวัล จากแนวคิดข้างต้นผู้วิจัยได้ทำการ
สังเคราะห์แนวคิดข้างต้นออกมาได้ว่าเทคนิคการสอนจ๊ิกซอว์ ประกอบด้วย 1) ผู้สอนแบ่งเนื้อหา
ออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ เท่ากับจำนวนสมาชิกกลุ่ม 2) จัดกลุ่มนักเรียนโดยให้มีความสามารถคละกัน 
เรียกว่า “กลุ่มบ้าน” (Home Groups) 3) สมาชิกภายในบ้านของเราแยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่ม
อื่น ซึ่งได้รับเนื้อหาเดียวกัน จัดต้ังเป็น “กลุ่มผู้เช่ียวชาญ” (Expert Groups) 4) นักเรียนแต่ละคน
ออกจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญกลับไปกลุ่มบ้านของตน ผลัดกันอธิบายเพื่อถ่ายทอดความรู้ท่ีตนได้ศึกษามา
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ให้เพื่อนฟังจนครบทุกหัวข้อ และ 5) นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมเกี่ยวกับเนื้อหาท้ังหมดเป็น
รายบุคคล  

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม ได้มีแนวคิดของนักการศึกษาได้ให้องค์ประกอบของ
การทำงานเป็นทีม ดังเช่น Tarricone และLuca (2002) มีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) การพึ่งพาซึ่งกัน
และกัน 2) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 3) การส่ือสาร 4) องค์ประกอบของทีมท่ีเหมาะสม 
และ 5) ความมุ่งมั่นท่ีจะร่วมมือกระบวนการความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบสมาชิก Stephen 
และTimothy (2013) กล่าวว่าทีมท่ีมีประสิทธิภาพต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ คือ 1) การจัดบริบท 
(Context) 2) การจัดองค์ประกอบ (Composition) และ 3) การจัดกระบวนการ (Process) ทิศนา 
แขมมณี (2545) มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ด้าน ดังนี้  1) องค์ประกอบด้านผู้นำหรือทีมงาน  
2) องค์ประกอบด้านบทบาทสมาชิกกลุ่ม และ 3) องค์ประกอบด้านกระบวนการทำงาน  
บุหงา วชิระศักดิ์มงคล และเมธี ดิสวัสด์ิ (2550) มีองค์ประกอบดังนี้ 1) กำหนดวัตถุประสงค์ในการ
ทำงาน 2) การมีส่วนร่วมของสมาชิก 3) การเป็นสมาชิก และ 4) ผู้นำ วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ 
(2549) มีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) มีเป้าหมายร่วมกัน 2) การยอมรับนับถือกัน 3) ความร่วมมือ 4) การ
แบ่งงานกันทำตามความรู้ความสามารถ 5) ความรับผิดชอบ และ 6) ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ธีระ 
รุญเจริญ (2553) มีองค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านสมาชิกในกลุ่ม และ 2) องค์ประกอบด้าน
ผู้นำกลุ่ม จากแนวคิดข้างต้นผู้วิจัยได้สังเคราะห์องค์ประกอบของการทำงาน เป็นทีมได้ว่า มี
องค์ประกอบสำคัญ 4 องค์ประกอบ ดังนี้  1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงาน 2) ความ
รับผิดชอบ 3) การยอมรับฟังความคิดเห็น และ 4) ผลสำเร็จของงาน เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินมี
ลักษณะเป็นแบบประเมินการทำงานเป็นทีมท่ีมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) 4 ระดับ 
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

3. คำถามการวิจัย  
3.1 ความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนนายสิบ โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิค

จ๊ิกซอว์ มีพัฒนาการท่ีสูงขึ้นหรือไม่ อย่างไร 
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบ หลังการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับ

เทคนิคจ๊ิกซอว์ สูงกว่าก่อนเรียนหรือไม่ อย่างไร 
3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนนายสิบ ท่ีมีต่อการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิก

ซอว์ เป็นอย่างไร  

ขั้นตอนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา
ร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์  
ที่ได้จากการสังเคราะห์ ประกอบด้วย 
ขั้นที่ 1 เสนอกรณีศึกษาในกลุ่มบ้าน 
ขั้นที่ 2 อ่านเน้ือหาในกลุ่มเชี่ยวชาญ 
ขั้นที่ 3 กลับกลุ่มบ้านอภิปรายความรู้ 
ขั้นที่ 4 เข้าสู่การแก้ปัญหา  
ขั้นที่ 5 ออกมานำเสนองาน 

1. ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3. ความพึงพอใจ 

แนวคิดเก่ียวกับการสอนโดยใช้กรณีศึกษา 

- Mellish and Bring (1990)  
- Easton (1992) 
- Leo (2006)   
- Sithsungnoen (2018) 
- กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช, สุริยา บังใบ, สุคนธ์ สินธพานนท์ 

และธาริดา สริยาภรณ์ (2550) 
- สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2550) 
- ทิศนา แขมมณี (2561) 
แนวคิดเก่ียวกับการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์  
- Aronson (2009) 
- Estes, Mintz และGunter (2011) 
- พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544)  
- ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง (2545)  
- ทิศนา แขมมณี (2561) 

แนวคิดเก่ียวกับการทำงานเป็นทีม 
- Tarricone และLuca (2002) 
- Stephen และTimothy (2013) 
- ทิศนา แขมมณี (2545) 
- วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2549)  
- บุหงา วชิระศักด์ิมงคล และเมธี ดิสวัสด์ิ (2550) 
- ธีระ รุญเจริญ (2553) 
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4. วัตถุประสงค์การวิจัย 
4.1 เพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนนายสิบ โดยใช้

กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
4.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบ ก่อนและหลังการสอนโดย

ใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
4.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนายสิบ ท่ีมีต่อการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับ

เทคนิคจ๊ิกซอว์ 

5. สมมติฐานการวิจัย 
5.1 การสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์  นักเรียนนายสิบมีพัฒนาการ

ความสามารถในการทำงานเป็นทีมท่ีสูงขึ้น 
5.2 หลังการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์  นักเรียนนายสิบมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
5.3 การสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ นักเรียนนายสิบมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับมากขึ้นไป 

6. ขอบเขตการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

6.1.1 ประชากร คือ นั ก เรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารช่าง รุ่น ท่ี  24 
ปีงบประมาณ 2564 กองร้อยนักเรียนนายสิบท่ี 1 กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหาร
ช่าง จำนวน 239 นาย  

6.1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารช่าง รุ่น ท่ี 24 
ปีงบประมาณ 2564 กองร้อยนักเรียนนายสิบท่ี 1 กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหาร
ช่าง จำนวน 47 นาย โดยการรับสมัครด้วยความสมัครใจ (Volunteer Sampling) 
 6.2 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย คือ วิชาการเขียนแบบงานก่อสร้าง หลักสูตรนายสิบทหารบก 
เหล่าทหารช่าง หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง แบบขยายส่วนประกอบอาคาร 
 6.3 ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย คือ จำนวน 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 16 ช่ัวโมง รวม 32 ช่ัวโมง 
ต้ังแต่วันท่ี 16 – 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

6.4 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
6.4.1 ตัวแปรต้น คือ การสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
6.4.2 ตัวแปรตาม คือ 1) ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน และ 3) ความพึงพอใจ 
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7. นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 
7.1 การสอนโดยใช้กรณีศึกษา หมายถึง การนำเรื่องราวหรือเหตุการณ์ท่ีใช้เพื่อการเรียนการ

สอน มีลักษณะเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีอย่างเข้มข้น มีการต้ัง
คำถาม แล้วช่วยกันหาคำตอบและทำกิจกรรมร่วมกัน จนนำมาสู่การอภิปรายร่วมกัน มีขั้นตอน
ประกอบด้วย 1) การนำเสนอกรณีศึกษา 2) ศึกษากรณีศึกษา 3) อภิปรายความรู้ 4) สรุปผลการ
เรียนรู้นักเรียนและแก้ปัญหา และ 5) นำเสนอและประเมินผล 

7.2 การสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ เป็นการจัดการเรียนแบบร่วมมือลักษณะกลุ่มเล็ก ๆ 
ประกอบด้วย 1) จัดกลุ่มนักเรียนโดยให้มีความสามารถคละกัน เรียกว่ า “กลุ่มบ้าน” (Home 
Groups) 2) ครูผู้สอนแบ่งเนื้อหาออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ เท่ากับจำนวนสมาชิกกลุ่ม 3) สมาชิกภายใน
บ้านของเราแยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่มอื่น ซึ่งได้รับเนื้อหาเดียวกันจัดต้ังเป็น “กลุ่มผู้เช่ียวชาญ” 
(Expert Groups) 4) สมาชิกแต่ละคนออกจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญกลับไปกลุ่มบ้านของตน ผลัดกัน
อธิบายเพื่อถ่ายทอดความรู้ท่ีตนได้ศึกษามาให้เพื่อนฟังจนครบทุกหัวข้อ และ 5) นักเรียนแต่ละคนทำ
แบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาท้ังหมดเป็นรายบุคคล 

7.3 การสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ หมายถึง การสอนท่ีผู้วิจัยได้สังเคราะห์
จากแนวคิดการสอนโดยใช้กรณีศึกษา และแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ได้ขั้นตอนดังนี้ ขั้นท่ี 1 
เสนอกรณีศึกษาในกลุ่มบ้าน ขั้นท่ี 2 อ่านเนื้อหาในกลุ่มเช่ียวชาญ ขั้นท่ี 3 กลับกลุ่มบ้านอภิปราย
ความรู้ ขั้นที่ 4 เข้าสู่การแก้ปัญหา และขั้นที่ 5 ออกมานำเสนองาน 

7.4 ความสามารถในการทำงานเป็นทีม หมายถึง การทำงานร่วมกันของกลุ่มบุคคล แต่ละคน
มีบทบาทหน้าท่ีในการทำงานของทีม มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและวางแผนการทำงาน ยอมรับ
ความแตกต่างของสมาชิกในทีมและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบต่องานท่ีทำ 
และดึงศักยภาพของแต่ละคนในทีมออกมาเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย มีองค์ประกอบได้แก่   
1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงาน 2) ความรับผิดชอบ 3) การยอมรับฟังความคิดเห็น และ  
4) ผลสำเร็จของงาน โดยใช้แบบประเมินซึ่งมีลักษณะการประเมินท่ีเป็นเกณฑ์การประเมินแบบแยก
ส่วน (Analytic Rubric) 4 ระดับ ได้แก่ 4 ดีมาก 3 ดี 2 พอใช้ และ 1 ปรับปรุง ซึ่งแต่ละองค์ประกอบ
การประเมิน มีรายละเอียดดังนี้ 

 7.4.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงาน สมาชิกในทีมร่วมกันออกแบบ
แผนการทำงาน ซึ่งมีความสำคัญท่ีจะช่วยให้ทีมงานทราบกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และส่งผลให้ผลลัพธ์ในการทำงานออกมาตามวัตถุประสงค์ สมาชิกในทีมมีความร่วมมือ
กัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รู้จักคิดแก้ปัญหาร่วมกัน 
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  7.4.2 ความรับผิดชอบ สมาชิกในทีมมีความรับผิดชอบต่องานท่ีตนเองได้รับ ซึ่ง
สมาชิกในทีมต้องรู้จักบทบาทหน้าท่ี จึงจะช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ัง
ไว้ 

7.4.3 การยอมรับฟังความคิดเห็น สมาชิกในทีมมียอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
ในกลุ่ม มีการส่ือสารของสมาชิกในกลุ่ม พูดคุยแลกเปล่ียนข้อมูล เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกในทีม
แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มท่ี และยอมรับความแตกต่างระหว่างความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล 

 7.4.4 ผลสำเร็จของงาน สมาชิกร่วมกันทำงานให้สมบูรณ์ในเวลาท่ีกำหนด มีความ
ภาคภูมิใจในผลสำเร็จของทีม 

7.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คะแนนท่ีได้จากการทำแบบทดสอบเรื่อง ส่วนประกอบ
ของอาคาร เป็นแบบทดสอบปรนัย 15 ข้อ ตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom’s ท่ีปรับปรุงขึ้นใหม่ 6 
ระดับ ได้แก่ จำ เข้าใจ ประยุกต์ใช้ วิเคราะห์ ประเมินค่า และคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 ตอบผิดได้ 0 จำนวน 15 ข้อ และข้อสอบชนิดอัตนัยเพื่อวัดความสามารถในการ
เขียนแบบ จำนวน 1 ข้อ ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) 3 ระดับ ได้แก่ 3 
ดี 2 พอใช้ และ 1 ปรับปรุง ประเมินใน 5 หัวข้อ ดังนี้ 1) น้ำหนักเส้น 2) รายละเอียดและสัญลักษณ์ 
3) การจัดหน้ากระดาษ 4) มาตราส่วน และ 5) ความสะอาด 

7.6 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกพอใจจากกการใช้แผนการสอน แล้วเกิดการ
ตอบสนองตามความมุ่งหมายท่ีได้คาดหวังไว้ โดยทำการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านท่ี 1 ด้านกิจกรรม
การเรียนรู้ ด้านท่ี 2 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ด้านท่ี 3 ด้านส่ือการเรียนรู้ และด้านท่ี 4 ด้าน
ความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีลักษณะการประเมินความเหมาะสมแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
5 ระดับ ได้แก่ 5 มากท่ีสุด 4 มาก 3 ปานกลาง 2 น้อย และ 1 น้อยท่ีสุด 

7.7 นักเรียนหรือนักเรียนนายสิบ หมายถึง ผู้ท่ีกำลังศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก 
เหล่าทหารช่าง รุ่นท่ี 24 ประจำปีงบประมาณ 2564 กองร้อยนักเรียนนายสิบท่ี 1 กองพันนักเรียน 
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง  

8. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
8.1 นักเรียนนายสิบมีทักษะการทำงานเป็นทีม อันนำไปสู่การทำงานต่อไป 
8.2 เป็นแนวทางสำหรับครู ในแผนกวิชาก่อสร้างและสาธารณูปโภค หรือในกองการศึกษา 

ใช้การสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ไปประยุกต์ใช้สอนวิชาอื่น 
8.3 โรงเรียนได้มีกิจกรรมการเรียนรูปแบบใหม่ ท่ีสามารถทำให้ผู้เข้ารับการศึกษาจาก

โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง เกิดความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

การพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีม ของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารช่าง
โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต่อไปนี้ 1) หลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 2) แนวคิดเกี่ยวกับการสอนโดยใช้กรณีศึกษาและงานวิจัยท่ี
เกี่ ยวข้อง 3) แนวคิดเกี่ ยวกับการสอน ด้วยเทคนิค จ๊ิกซอว์และงานวิ จัย ท่ี เกี่ ยวข้อง และ  
4) แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการทำงานเป็นทีมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 
 1.1 ปรัชญา 
 “ภูมิปัญญา คือ พลังอำนาจ” 
 1.2 เอกลักษณ์ของสถานศึกษาของ รร.ช.กช. 
 “สร้างทหารให้เช่ียวชาญงานช่าง”   
 1.3 อัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษาของ รร.ช.กช. 
 “องอาจด้วยความรู้ คู่อุดมการณ์ เป็นทหารช่างมืออาชีพ” 
 1.4 วิสัยทัศน์ 
 “โรงเรียนทหารช่าง เป็นสถานศึกษาของกองทัพบก ท่ีมีคุณภาพและทันสมัยในการผลิต
และพัฒนากำลังพลเหล่าทหารช่างของกองทัพบกในปี 2566” 
 1.5 พันธกิจ 
 1. ผลิตและพัฒนากำลังพลเหล่าทหารช่าง ให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม 
 2. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิชาการเหล่าทหารช่าง 
 3. บริหารจัดการภายในด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 
 1.6 วัตถุประสงค ์
 1. พัฒนาบุคลากร ครู – อาจารย์ ให้มีความรู้ ความสามารถท้ังทางด้านวิชาการ และ
ทักษะการปฏิบัติงาน  
 2. พัฒนาผู้เข้ารับการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติตามแนวทางรับ
ราชการ และตำแหน่งท่ีได้รับบรรจุ 
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 3. พัฒนาระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดการเรียนการ
สอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 4. ปลูกฝังระเบียบวินัย และสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
 1.7 เป้าหมายการจัดการศึกษาในโรงเรียนทหารช่าง 
 1. โรงเรียนทหารช่างมีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานของ
กองทัพบก 
 2. นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารช่าง เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพปฏิบัติ 
ราชการตามตำแหน่งหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 3. บุคลากรครู - อาจารย์ มีความรู้ ความสามารถในทุกด้านเป็นท่ียอมรับศรัทธา และ
เล่ือมใสของปวงชนท่ัวไป 
 1.8 นโยบาย 
 1. ให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ ความสามารถในวิชาสาขาอาชีพ ควบคู่ไปกับการมี
คุณธรรมและจริยธรรม เป็นคนดีและคนเก่ง มีคุณลักษณะทหารเป็นท่ีพึงประสงค์ของกองทัพบกและ
อยู่ในสังคมอย่างมีประโยชน์มีเกียรติและมีความสุข ปฏิบัติราชการได้อย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตได้
อย่างมีความสุข 
 2. พัฒนาบุคลากร ครู - อาจารย์ ให้มีความรู้ความคิด เป็นบุคลากรท่ีมีคุณค่าต่อ
กองทัพบกและประเทศชาติ มี คุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้านให้ประสบ
ความสำเร็จด้วยด ี
 3. สร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ และให้การบริการอย่างดี 
 4. ปฏิรูประบบและกลไกการบริหารการจัดการให้มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ
โดยมุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาระบบ การบริหาร การจัดการ ให้มีความคล่องตัว ควบคู่กับ
การพัฒนาสภาพแวดล้อม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ครู - อาจารย์ 
 5. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการแก่ ครู – อาจารย์ 
 1.9 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
  โรงเรียนทหารช่าง ได้ดำเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของโรงเรียนทหารช่าง เพื่อพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารช่างไปแล้ว มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 1. มีขีดความสามารถในการเป็นผู้นำท่ีมีความรู้ ท่ีมีความคิดอย่างมีเหตุผลมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล 
 2. สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. มีความสามารถในการปรับปรุงพัฒนาตนเอง พัฒนาหน่วยให้มีประสิทธิภาพ 
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 4. เป็นผู้ใฝ่ศึกษา สามารถใช้ส่ือ-นวัตกรรมทางเทคโนโลยีในการศึกษาหาความรู้ มี
ความรู้ท่ีทันสมัยต่อเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงและมีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
 5. เป็นผู้มีอุดมการณ์ความรักชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมได้อย่างสง่างาม มี
ความสุข เป็นท่ียอมรับ ศรัทธา เล่ือมใส 

 6. เป็นผู้รู้คุณค่า อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย 

 1.10 โครงสร้าง หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารช่าง 1 ปี 6 เดือน 
  โครงสร้างหลักสูตรนักเรียนนายสิบ ทหารบกเหล่าทหารช่าง 1 ปี 6 เดือน หมายเลข
หลักสูตร  5 - ซ - 120, 121 มีหมายเลข ชกท. คือ 120, 121 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็น ผบ.หมู่, รอง ผบ.หมู่, พลช่างก่อสร้าง, พลทำลาย, พลช่างโยธา และพลขับรถได้ และ     
2) ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นพลประจำเครื่องมือช่าง และสามารถ ปบ.เครื่องมือช่างได้ โรงเรียนทหารช่าง 
กรมการทหารช่าง ได้กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ท่ีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ไว้ ดังนี้    
1) มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุช่าง งานก่อสร้างเบ้ืองต้น และสามารถปฏิบัติงานเป็นลูกมือของชุด
ช่างก่อสร้างได้ 2) มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความทรหดอดทน ตรากตรำต่อการปฏิบัติติหน้าท่ีตาม
ภารกิจ 3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ และมีจิตสาธารณะ และ 4) เป็นผู้นำท่ีดีบนพื้นฐาน
แห่งความมีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความรักชาติ ผู้ท่ีเข้าศึกษาในหลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ทหารบก เหล่าทหารช่าง 1 ปี 6 เดือน จะต้องเรียนวิชาเหล่าทหารช่าง ตามโครงสร้างรายวิชาท่ี
กำหนด ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสูตร นักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารช่าง 1 ปี 6 เดือน 
ลำดับ วิชา ชั่วโมง หน่วยกิต 

1 ภาคทฤษฎี 732  
 1.1 วิชาหลัก 585  
 1.1.1 ส่งกำลัง และ ซบร.สป.สาย ช 16 1 
 1.1.2 การจัดหน่วย และหลักปฏิบัติติการรบของทหารช่าง 21 1 
 1.1.3 ลาดตระเวนทางการช่าง 31 1.5 
 1.1.4 ประปาสนาม 15 1 
 1.1.5 เครื่องยกของหนัก 25 1 
 1.1.6 สะพานเครื่องหนุนมั่น 41 2  

1.1.7 สะพานเครื่องหนุนลอย 37 1.5  
1.1.8 ทางสนามบิน 24 1 

 1.1.9 การดาดผิว 20 1 
 1.1.10 การประมาณงานช่าง 32 1.5 
 1.1.11 การสำรวจ 52 2 
 1.1.12 คอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 30 1.5 
 1.1.13 เครื่องมือช่าง 56 2.5 
 1.1.14 เครื่องมือกล 16 1 
 1.1.15 เครื่องยนต์ 20 1 
 1.1.16 วัตถุระเบิดและการทำลาย 45 2 
 1.1.17 สงครามทุ่นระเบิด 54 2.5 
 1.1.18 ป้อมสนามและเครื่องกีดขวาง 30 1.5 
 1.1.19 การปฏิบัติงานช่างทั่วไป 20 1 
 1.2 วิชารอง 96  
 1.2.1 เขียนแบบก่อสร้าง 50 2.5 
 1.2.2 วัสดุก่อสร้าง 16 1 
 1.2.3 ไฟฟ้า 20 1 
 1.2.4 คณิตศาสตร์ช่าง 10 0.5 
 1.3 วิชาประกอบ 51  
 1.3.1 ภาษาอังกฤษทหารช่าง 10 0.5 
 1.3.2 จิตอาสา 18 1 
 1.3.3 กฎหมายทหารที่ควรรู้ 8 0.5 
 1.3.4 การจัดการฝึก และประวัติศาสตร์ทหาร 15 1 
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ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสูตร นักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารช่าง 1 ปี 6 เดือน (ต่อ) 
ลำดับ วิชา ชั่วโมง หน่วยกิต 

2 ภาคปฏิบัติ 208  
 2.1 การขับ รยบ. สาย ช. 56 1 
 2.2 การฝึกปฏิบัติตามพันธกิจทหารช่าง 88 1.5 
 2.3 การตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกิจทหารช่าง 64 1 

3 เบ็ดเตล็ด 100  
 3.1 กรรมวิธีเปิดปิดการศึกษา 8  
 3.2 การบรรยายพิเศษ 20  
 3.3 ทัศนศึกษา 12  
 3.4 วันหยุดนักขัตฤกษ์ และเวลาผู้บังคับบัญชา 60  
 รวม 1,040 39 

 1.11 โครงสร้างรายวิชา การเขียนแบบงานก่อสร้าง 
ผนวก ม  วิชาเขียนแบบก่อสร้าง 

50 ช่ัวโมง 
ความมุ่งหมาย : เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความรู้เรื่องหลักการในการเขียนแบบท่ัวไป ตลอดจนฝึก

การเขียนแบบก่อสร้างในขั้นต้นได้ 

ตารางที่ 2 โครงสร้างรายวิชา 
เรื่อง ชั่วโมงและการสอน ขอบเขตการสอน 

 1. เครื่องมือเขียนแบบ 2 ศค.  - ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับประวัติ และความเป็นมาของ
เครื่องมือเขียนแบบ 

  
 

 - ความพร้อมในการปฏิบัติงานเขียนแบบ 
  

 
 - ประเภท และชนิดเครื่องมือเขียนแบบ 

2. เส้นในงานเขียนแบบ 4 ศค. - ประเภทของเส้นในงานเขียนแบบ 
  

 
- การเขียนเส้นในลักษณะต่าง ๆ 

 3. มาตราส่วน 4 ศค. - มาตราส่วน 
  

 
- ประเภทของมาตราส่วน 

 4. รูปทรงสองมิติ 3 ศค. - รูปทรงเรขาคณิต 
    - การเขียนรูปทรงเรขาคณิตสองมิติ 
    - การสร้างรูปทรงเรขาคณิต 
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ตารางที่ 2 โครงสร้างรายวิชา (ต่อ) 

เรื่อง 
ชั่วโมงและการ

สอน 
ขอบเขตการสอน 

5. รูปทรงสามมิติ 4 ศค. - รูปทรงเรขาคณิตสามมิติ 
   - ประเภทรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ 
   - การเขียนภาพเรขาคณิตสามมิติ 
  - การเขียนภาพฉาย 
6 . แบ บ ขยาย ส่ วนป ระกอ บ
อาคาร 

5 ศค., 27 สป. - การเขียนแบบรูปแปลนพ้ืน 
- การเขียนแบบรูปตัด 
- การเขียนแบบรูปด้าน 
- การเขียนแบบรูปขยายรายละเอียดงานสถาปัตยกรรม 
- การเขียนแบบรูปแปลนโครงสร้าง 
- การเขียนแบบรูปขยายรายละเอียดงานวิศวกรรม 
- การเขียนแบบรูปงานระบบสุขาภิบาล 
- การเขียนแบบรูปแปลนไฟฟ้า 
- การเขียนแบบรูปผังบริเวณและผังที่ต้ัง 
- การเขียนสารบัญแบบและรายการประกอบแบบ 

 7. สอบ 1 ส. - สอบบทเรียนที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมด 

หมายเหตุ. - ศค. ย่อมาจาก ศึกษาเป็นคณะ 
 สป. ย่อมาจาก สอนเชิงประชุม 
 ส. ย่อมาจาก สอบ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยในหน่อยการเรียนรู้ท่ี 6 เรื่อง แบบขยายส่วนประกอบ
อาคาร ซึ่งเป็นเนื้อหาท่ีมีความสำคัญและช่ัวโมงการสอนมากท่ีสุด ในรายวิชาการเขียนแบบก่อสร้าง 
เป็นเวลา 32 ช่ัวโมง 

2. แนวคิดเก่ียวกับการสอนโดยใช้กรณีศึกษาและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
การสอนโดยใช้กรณีศึกษา มีประเด็นท่ีนำเสนอ 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ความหมายของการ

สอนโดยใช้กรณีศึกษา 2) ประเภทของกรณีศึกษา 3) การสร้างกรณีศึกษา 4) ขั้นตอนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษา และ 5) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละประเด็นมีรายละเอียด ดังนี้ 
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2.1 ความหมายของการสอนโดยใช้กรณีศึกษา 
 จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้นข้อมูลท่ีมีคำสำคัญเกี่ยวกับ
การสอนโดยใช้กรณีศึกษา พบว่านักวิชาการได้บัญญัติคำไว้ในภาษาไทยว่า กรณี การศึกษารายกรณี 
กรณีศึกษา และกรณีตัวอย่าง ซึ่งมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Case และ Case Study ในการวิจัยนี้
ให้หมายถึงคำว่า กรณีศึกษา (Case Study) แต่จะขอใช้คำตามหนังสืออ้างอิงและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ซึ่งมีความหมายท่ีคล้ายกัน ดังนี้ 

วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2545) กล่าวว่าการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง หมายถึง วิธีการสอนท่ีใช้
กรณีหรือเรื่องราวต่าง ๆ ท่ีเป็นเหตุการณ์จริงมาดัดแปลงและใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนให้นักเรียนได้
ศึกษาวิเคราะห์ อภิปรายเพื่อสร้างความเข้าใจ และฝึกฝนหาทางแก้ปัญหานั้น วิธีการนี้จะช่วยให้
นักเรียนได้คิด วิเคราะห์ พิจารณาข้อมูลท่ีได้รับอย่างถี่ถ้วน ส่วนการอภิปรายจะช่วยให้นักเรียนมี
โอกาสแลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกัน อีกท้ังกรณีตัวอย่างท่ีคล้ายคลึงกับชีวิตจริงมาใช้ในการสอนช่วย
ให้การเรียนมีความสำคัญกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น 

การดี เลียวไพโรจน์, ศากุน บุญอิต, ศจี ศิริไกร, พิมพ์นภา อมตฤตวรชัย และญาณิน สวัสด์ิชัย 
(2553) อธิบายว่า กรณีศึกษา (Case) หมายถึง บทบรรยายสภาวการณ์ซึ่งมีประเด็นปัญหาท่ี
ผู้เกี่ยวข้องจะต้องตัดสินใจดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหานั้น การใช้กรณีศึกษาเป็นส่ือ
การสอนจึงมิได้เป็นเพียงการทำความเข้าใจกับแบบอย่างความสำเร็จ หรือบทเรียนแห่งความล้มเหลว
จากประสบการณ์ในการดำเนินงานใด ๆ การใช้กรณีศึกษาอย่างมีประสิทธิผลช่วยให้นักเรียนสามารถ
ทำความเข้าใจกับองค์ความรู้เชิงทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทของกรณีศึกษานั้น กระตุ้นให้นักเรียนนำ
ความรู้มาประยุกต์ใช้ด้วยการสร้างสรรค์หาหนทางคล่ีคลายปัญหาในสภาวการณ์ท่ีกำลังประสบ พร้อม
ท้ังเรียนรู้ท่ีจะศึกษาความเป็นไปได้ในการพิจารณาปัญหาจากมุมมองท่ีหลากหลาย 

ทิศนา แขมมณี (2561) กล่าวว่าการสอนโดยใช้กรณีศึกษา คือ กระบวนการสอนท่ีครูผู้สอน
ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด โดยให้นักเรียนศึกษาเรื่องจริงท่ีถูกสมมติขึ้น 
แล้วหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามนั้นประเด็น ๆ จากนั้นนำเหตุผลท่ีมาของคำตอบมาใช้เป็นข้อมูลในการ
อภิปราย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนด 

ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่าการสอนโดยใช้กรณีศึกษาคือ การสอนท่ีเป็นเรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 
เพื่อใช้เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีอย่างเข้มข้น มีการต้ังคำถาม แล้วช่วยกันหาคำตอบและทำกิจกรรม
ร่วมกัน จนนำมาสู่การอภิปรายร่วมกัน 
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2.2 ประเภทของกรณีศึกษา 
การสอนโดยใช้กรณีศึกษาสามารถแบ่งประเภทของกรณีศึกษาได้หลากหลายตามทัศนะของ

นักการศึกษา ท้ังนี้นักการศึกษาหลายท่านได้แบ่งประเภทของกรณีศึกษาไว้ ดังนี้ 

Reynolds (1990 อ้างถึงใน เอกชัย โกพลรัตน์, 2554) ได้แบ่งประเภทของกรณีศึกษาไว้ 9 
ประเภทคือ  

1. กรณีศึกษาแบบภูมิหลัง (The Background Case) เป็นกรณีศึกษาท่ีสร้างขึ้นเพื่อให้
ข่าวสาร ข้อมูล ความจริงแก่นักเรียนในสถานการณ์เฉพาะ ซึ่งนักเรียนสามารถทราบข้อมูลท่ีเกี่ยวพัน
กับสถานการณ์นั้นได้โดยง่าย การใช้กรณีศึกษานี้เหมาะสำหรับนักเรียนท่ีมีประสบการณ์แล้ว (Senior 
Learner) 

2. กรณีศึกษาแบบตัวอย่าง (The Exercise Case) เป็นกรณีศึกษาท่ีคล้ายกับกรณีศึกษาแบบ
ภูมิหลังแต่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเทคนิคต่าง ๆ จากกรณีศึกษาท่ีได้จากสถานการณ์จริงมากกว่า
แบบฝึกหัดทางวิชาการ 

3. กรณีศึกษาแบบเหตุการณ์ (The Situation Case) เป็นกรณีศึกษาท่ีสร้างขึ้นเพื่อให้
นักเรียนได้พบเจอกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ ท้ังท่ีประสพความสำเร็จและความล้มเหลว 

4. กรณีศึกษาแบบซับซ้อน (The Complex Case) เป็นกรณีศึกษาท่ีมีความซับซ้อนมากกว่า
กรณีศึกษาแบบเหตุการณ์ ข้อมูลท่ีให้จะเป็นเพียงบางส่วน ดูเหมือนจะไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจจะ
ทำให้นักเรียนเกิดความสับสน แต่ท่ีจริงแล้วข้อมูลนั้นมีความสัมพันธ์กันอยู่ 

5. กรณีศึกษาแบบตัดสินใจ (The Decision Case) กรณีศึกษาประเภทนี้นักเรียนจะต้องฝึก
การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีกำหนดให้ในกรณีศึกษา อีกท้ังยังเป็นฝึกการตัดสินใจว่าจะทำอะไรในเหตุการณ์
นั้น ๆ แล้วเขียนเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan) 

6. กรณีศึกษาจากเอกสาร (The In-tray Case) เป็นกรณีศึกษาท่ีครูผู้สอนสร้างขึ้นโดยมี
พื้นฐานมาจากเอกสารต่าง ๆ ท่ีเข้ามาสู่กระบวนการของครูผู้สอนท่ีทำการเขียนกรณีศึกษา กรณีศึกษา
นี้ครูผู้สอนจะให้ข้อมูลแก่นักเรียน และจะถูกจำกัดเวลาในการศึกษาเพื่อตัดสินใจดำเนินการในแต่ละ
เรื่อง 

7. กรณีศึกษาแบบเหตุการณ์เฉพาะหน้า (The Critical Incident Case) กรณีศึกษาแบบนี้
นักเรียนจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นข้อ ๆ ซึ่งไม่ครบ และข้อมูลอื่น ๆ จะให้นักเรียน 
ก็ต่อเมื่อนักเรียนได้มีการถามเพิ่มเติม จนกว่าข้อมูลท่ีเพิ่มเติมนั้นเพียงพอต่อความเข้าใจของนักเรียน
สำหรับใช้ในการแก้ปัญหากรณีศึกษานั้น กรณีศึกษาประเภทนี้เหมาะสำหรับการฝึกให้นักเรียนเกิด
ทักษะในการถามคำถามท่ีถูกต้อง 
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8. กรณีศึกษาแบบตามลำดับ (The Sequential Case) เป็นการหยุดเรื่องหรือสถานการณ์ท่ี
จุดวิกฤติ (Critical Point) แล้วให้นักเรียนทำนายเหตุการณ์นั้น ๆ จากเหตุการณ์วิกฤติ จากนั้นจึงให้
นักเรียนทราบสถานการณ์ลำดับต่อไป แล้วเปรียบเทียบระหว่างผลของการทำนายกับการส่ิงท่ีเกิดขึ้น
จริงของกรณีศึกษานั้น 

9. กรณีศึกษาบทบาทสมมติ (The Role Play Case) เป็นกรณีศึกษาโดยให้นักเรียนแสดง
บทบาทสมมติตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากกรณีตัวอย่าง ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์และ
ความรู้สึกโดยตรงจากสถานการณ์นั้น 

พงษ์ยุทธ กล้ายุทธ (2552) ได้แบ่งประเภทของกรณีศึกษาไว้ดังนี้ 
1. กรณีศึกษาจากประวัติ (Case History) เป็นเรื่องประวัติหรือความเป็นมาของบุคคลซึ่ง

ควรแก่การศึกษา 
2. กรณี ศึกษาแบบวิเคราะห์สถานการณ์  (Situational Critical Incident Case) เป็น

สถานการณ์ส้ัน ๆ มีข้อมูลเพียงพอสำหรับใช้ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจแก้ปัญหาหรือหาคำตอบ 
3. กรณีศึกษาแบบภารกิจหรือหน้าท่ีเฉพาะ (Functional or Specialized Case) เป็น

การศึกษาเฉพาะเรื่องของแต่ละหน่วยงาน เช่น การบริหารงานบุคคล การเงิน งบประมาณ รูปแบบ 
และวิธีการดำเนินงานท่ีส่งผลให้ประสบความสำเร็จ 

4. กรณีศึกษาแบบสมบูรณ์ (Comprehensive Case Study) เป็นกรณีศึกษาท่ีมีความยาก 
และซับซ้อนมากกว่าประเภทอื่น ๆ เพราะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาหลายด้านหรือหลายแง่มุม เช่น ด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมอาจ ซึ่งต้องตัดสินใจแก้ปัญหาหลายด้านไปพร้อม ๆ กัน  

นอกจากนั้น ประกอบ คุปรัตน์ (2537) ได้เสนอรูปแบบของกรณีศึกษา 5 รูปแบบ ได้แก่ 
1. กรณีศึกษาแบบวิกฤติ (Critical Incident Case) ครูผู้สอนนำเสนอกรณีศึกษาท่ีเป็น

วิกฤตการณ์ทีละขั้นตอน ต้ังแต่สาเหตุจนถึงข้อขัดแย้งในกรณีศึกษา 
2. กรณีศึกษาแบบบอกเล่าท้ิงไว้แล้วท้ังประเด็นให้ขบ (Next Stage Case) ครูผู้สอนเล่า

ข้อมูลตามความจริงเพื่อนำไปสู่ปัญหา ซึ่งนักเรียนจะเป็นผู้หาคำตอบ การเล่าจะไม่บอกข้อมูลท้ังหมด 
แต่จะบอกบางข้อมูล แล้วจะทำเล่าเป็นลำดับขั้น โดยแต่ละขั้นครูผู้สอนจะต้ังคำถาม จากนั้นนักเรียน
จะคาดการณ์คำตอบ พร้อมอธิบายความคิดของตน 

3. กรณีศึกษาแบบของจริง (Live Case) ครูผู้สอนอาจนำเสนอข้อมูลท่ีเป็นหรือเหตุการณ์จริง
ขณะนั้น นำมาให้นักเรียนอภิปรายหรือตัดสินใจ 
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4. กรณี ศึกษาแบบสมบูรณ์  (Major Issue Case or Comprehensive Case) ครู ผู้สอน
นำเสนอข้อมูลท่ีใกล้เคียงกับความเป็นจริง กรณีศึกษาเช่นนี้มีความยาวมาก เนื่องจากต้องการข้อมูลท่ี
ค่อนข้างสมบูรณ์ 

5. กรณีศึกษาแบบในตะกร้า (In-Basket Case) เป็นการสร้างกรณีศึกษาหลายสถานการณ์ท่ี
มีหลากหลายปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้ตัดสินใจหลายเรื่องในสถานการณ์เดียว 

จากประเภทของกรณีศึกษาดังกล่าวพบว่า นักวิชาการได้จำแนกกรณีศึกษาแต่ละประเภทซึ่ง
มีลักษณะจะมีจุดเด่นและข้อจำกัดท่ีแตกต่างกัน ท้ังนี้ประเภทของกรณีศึกษามีหลายรูปแบบโดยผู้สอน
สามารถเลือกกรณีศึกษาให้สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีต้องการสอน ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือก
กรณีศึกษาแบบตัวอย่าง (The Exercise Case) ซึ่งเป็นกรณีศึกษาท่ีเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ
เทคนิคต่าง ๆ จากกรณีศึกษาท่ีเขียนขึ้นจากสถานการณ์ท่ีเป็นจริงมากกว่าการเป็นแบบฝึกหัดทาง
วิชาการ  

2.3 การสร้างกรณีศึกษา 
นักการศึกษาได้เสนอแนวคิดในการสร้างกรณีศึกษาให้สมบูรณ์ และมีความเหมาะสมกับการ

นำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
วรุตม์ อินทฤทธิ์ (2558) อธิบายข้ันตอนการสร้างกรณีศึกษาไว้ ดังนี้ 
1. การวางแผน การกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา การเลือกเรื่องราวหรือ

กำหนดประเด็นปัญหาท่ีจะใช้เขียนในกรณีศึกษา เพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
2. การรวบรวมข้อมูล จากประสบการณ์ของครูผู้สอน นักเรียน หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีจะ

ใช้ในการเขียนกรณีศึกษา 
3. การจัดองค์ประกอบของเรื่อง ลำดับเนื้อหาตามลำดับเหตุการณ์ในรูปแบบของการเล่าเรื่อง 

โดยอาจจะเริ่มจากจุดจบของเรื่องก็ได้ แต่การลำดับเรื่องราวนั้นต้องบอกผู้อ่านว่าใคร ทำอะไร ท่ีไหน 
อย่างไรและปัญหาหรือความขัดแย้งใดท่ีต้องการให้นักเรียนแก้ไข 

4. การเขียนกรณีศึกษา นำข้อมูลท่ีได้รวบรวมและจัดเรียงมาเขียน โดยเริ่มจากการวาง 
โครงร่าง ทบทวน และแก้ไข และนำไปใช้สอน 

การดี เลียวไพโรจน์ และคณะ (2553) อธิบายว่าข้ันตอนการสร้างกรณีศึกษาประกอบด้วย 3 
ขั้นตอนหลักดังนี้ 

1. การต้ังวัตถุประสงค์ของการเรียน ครูผู้สอนจะต้องพิจารณาว่าวัตถุประสงค์การเรียนรู้นั้น
สอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนมากน้อยเพียงใด อีกท้ังต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านความ
ซับซ้อนของกรณีศึกษาท่ีใช้กับนักเรียน เพราะความแตกต่างเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการเรียนด้วย
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กรณีศึกษา และการเลือกกรณีศึกษาให้สอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชาด้วย ไม่เช่นนั้นจะทำให้ผู้เรียน
ไม่คุ้นเคยทำให้เป็นอุปสรรคในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

2. การวางแผนการเรียนการสอน ควรให้ความสำคัญกับลำดับการเรียนของแต่ละหัวข้อในแต่
ละคาบเรียนว่า ควรสอนเรื่องอะไร เรียนอะไร ใช้ส่ือการเรียนรู้อะไรบ้าง ซึ่งผู้สอนควรตระหนักถึง
ประเด็นสำคัญ อันได้แก่ 1) ความจำเป็นต้องใช้กรณีศึกษาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การสอนใน
รายวิชานั้น ๆ หรือไม่ 2) จำนวนของกรณีศึกษามีมากน้อยเพียงใดเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ รวมถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการสอนด้วยกรณีศึกษา และ 3) ความเฉพาะเจาะจงของ
กรณีศึกษาในวิชาท่ีสอนต้องมีการเตรียมตัวอย่างไร และการเรียนการสอนจะเป็นรูปแบบไหน  

3. กำหนดแนวทางการประเมินวัดผลการเรียนด้วยสาระสำคัญ คือ การกำหนดสัดส่วนการ
ตัดสินคะแนนนักเรียนด้วยกรณีศึกษา ซึ่งการให้คะแนนเมื่อมีการสอบด้วยกรณีศึกษา ควรมี
องค์ประกอบดังนี้ 1) การอธิบายและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญในเรื่อง 2) ความเข้าใจของแนวคิดและ
เนื้อหาทฤษฎีท่ีใช้ในกรณีศึกษานั้น ๆ 3) อธิบายให้เห็นวิธีการวิเคราะห์กรณีศึกษาอย่างถูกต้อง และ 
4) แสดงให้เห็นว่าส่ิงท่ีได้วิเคราะห์นั้นสอดคล้องกับการตัดสินใจท่ีได้เสนอไป โดยครูผู้สอนสามารถ
กำหนดวิธีการให้คะแนน โดยลงรายละเอียดทุกจุดของประเด็นท่ีอยู่ในข้อสอบ เช่น ด้านการวิเคราะห์
ตัวเลือกและเกณฑ์การตัดสินใจ 45% ด้านการวิเคราะห์ 35% และอีก 20% ด้านคำแนะนำและ
แผนการนำไปใช้จริง 

นอกจากนี้ นิตยา โสรีกุล (2547) กล่าวถึงการสร้างกรณีศึกษาว่าควรประกอบด้วย 
1. การวางแผน ครูผู้สอนกรณีศึกษาจะต้องวางแผนหรือแนวความคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะต้อง

การกรณีศึกษาแบบใด ประเภทใด เพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
2. การรวบรวมข้อมูล ครูผู้สอนจะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหานั้น ๆ เพื่อนำมาเขียนเป็น

กรณีศึกษา 
3. การเขียน ครูผู้สอนนำข้อมูลต่าง ๆ เหล่านั้นมาเขียนเป็นเรื่องราวโดยเรียงลำดับเหตุการณ์

ท่ีเกิดขึ้นก่อนหลังตามสถานการณ์จริง ท้ังนี้โดยท่ัวไปการเขียนกรณีศึกษา มักจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
คือ ส่วนนำ (Opening) ส่วนเนื้อเรื่อง (Case Body) และส่วนท้าย (Closing) เมื่อเขียนกรณีศึกษา
เสร็จแล้วควรมีการนำไปใช้ทดลองสอนก่อนท่ีจะนำไปใช้สอนจริง เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนมีปฏิกิริยา
ไปในแนวทางท่ีต้องการหรือไม่ จากนั้นนำมาปรับปรุง และทดลองใช้อีกครั้งจนเป็นท่ีแน่ใจว่าสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ท่ีได้วางแผนไว้ 

 



  24 

จากการศึกษาการสร้างกรณีศึกษาพบว่าต้องมีการวางแผนเลือกเรื่องท่ีจะใช้เป็นกรณีศึกษา 
ให้มีความน่าสนใจ รวบรวมข้อมูลการเรียงลำดับเหตุการณ์ของกรณีศึกษานั้น ให้นักเรียนร่วมกันแสดง
ความคิดเห็นแนวทางในการแก้ปัญหานั้น ๆ และมีการประเมินผลการใช้กรณีศึกษา ดังเช่นกรณีศึกษา
แบบก่อสร้าง มีการเลือกแบบก่อสร้างท่ี เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนเพื่อใช้ในการทำงานจริงและ
สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา มีการลำดับวิธีการเขียน แต่ละแบบการเขียนมีองค์ประกอบท่ีสำคัญ
แตกต่างกันออกไป ให้นักเรียนเห็นรายละเอียดในแบบต่าง ๆ และหาวิธีการเขียนแบบท่ีถูกต้อง 

2.4 ขั้นตอนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา 
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา ท้ังใน

และต่างประเทศ มีนักการศึกษาหลายท่านได้จัดลำดับข้ันตอนไว้ ดังนี้ 

Mellish และBrink (1990) ได้อธิบายข้ันตอนของการสอนโดยใช้กรณีศึกษาไว้ดังนี้ 
1. นักเรียนศึกษาและทำความเข้าใจกรณีศึกษา และเตรียมพร้อมท่ีจะวิเคราะห์ วิจารณ์

สาระสำคัญในกรณีศึกษา 
2. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ วิจารณ์กรณีศึกษา ซึ่งเป็นการใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ 

ในขั้นนี้นักเรียนอาจต่อต้านข้อคิดเห็นใหม่ ๆ ท่ีขัดแย้งกับความเช่ือของตน 
3. นักเรียนเปรียบเทียบส่ิงท่ีได้จากการวิเคราะห์ วิจารณ์ระหว่างของตนเอง และของกลุ่ม 
4. นักเรียนผสมผสานความรู้ใหม่และความรู้เก่าเข้าด้วยกัน 

Easton (1992) กล่าวถึง ลำดับขั้นตอนของการสอนโดยใช้กรณีศึกษาว่าประกอบด้วย
ขั้นตอน 7 ข้ันตอน ตามลำดับ ดังนี้ 

1. การทำความเข้าใจสถานการณ์ 
2. การวินิจฉัยขอบเขตของปัญหา 
3. สร้างทางเลือกในวิธีการแก้ไขปัญหา 
4. คาดการณ์ผลท่ีจะเกิดขึ้น 
5. ประเมินทางเลือก 
6. วิเคราะห์ผล 
7. นำเสนอผลลัพธ์ที่ได้ 
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Leo (2006 อ้างถึงใน ปรียา สมพืช, 2556) ได้ลำดับขั้นตอนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา เป็น 
5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. ขั้นแนะนำกรณีศึกษา (Introduction The Case) เป็นการนำเสนอปัญหากับนักเรียน 
แนะนำปัจจัยหรือส่วนประกอบต่าง ๆ ของเรื่องโดยสามารถเลือกปัญหาได้จากแหล่งท่ีมาท่ี
หลากหลาย 

2. ขั้นการจัดกลุ่มและวินิจฉัยปัญหา (Form Groups and Initiate Discussions) เป็นการ
จัดกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ 3 - 5 คน สมาชิกในกลุ่มต้องทำงานร่วมกันโดยการอภิปรายหรือระบุ
ปัจจัยต่าง ๆ หรือปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ผู้สอนจะต้องมีความรู้ในประเด็นปัญหาคำถามหรือปัญหานั้น 
ๆ ร่วมกัน 

3. ขั้นระบุความเป็นไปได้ (Identify The Way Forward) โดยให้ข้อจำกัดด้านเวลา และ
แหล่งค้นคว้าข้อมูลแก่นักเรียน นักเรียนต้องระบุปัจจัยความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ก่อน วิเคราะห์
และระบุในส่ิงท่ีสำคัญในประเด็นปัญหานั้น ๆ ร่วมกัน 

4. ขั้นแนะนำกิจกรรมการเรียนรู้ (Guide The Learning Activities) โดยนักเรียนอาจมีการ
ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ กัน เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ในเรื่องนั้น ๆ เช่น นักเรียนบางคนอ่านง านวิจัย 
ในขณะท่ีอีกคนหนึ่งศึกษาข้อมูลจากส่ืออื่น ๆ ผู้สอนต้องเตรียมการให้ข้อมูลป้อนกลับในคำตอบของ
นักเรียน 

5. ขั้นนำเสนอ อภิปรายร่วมกันและให้ผลป้อนกลับ (Organize Presentation, Mobilize 
Discussion and Provide Timely Feedback) เป็นขั้นท่ีจัดการการนำเสนอส่ิงท่ีกลุ่มได้ค้นพบและ
มีการถามคำถามจากเพื่อนร่วมชั้นและผู้สอน เพื่อเป็นผลสะท้อนกลับ 

Sithsungnoen (2018) กล่าวถึงขั้นตอนการสอนด้วยกรณีศึกษาไว้ดังนี้ 
1. กำหนดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ นักเรียนนำเสนอ กำหนดสถานการณ์หรือเหตุการณ์ 
2. วิเคราะห์ปัญหาของสถานการณ์หรือเหตุการณ์ นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาจากสถานการณ์ 

หรือเหตุการณ์ 
3. ระบุทางเลือกแก้ปัญหา นักเรียนร่วมกันระบุแนวทางแก้ไขปัญหา 
4. การค้นหาผลลัพธ์ นักเรียนตัดสินใจวิธีแก้ปัญหาเพื่อค้นหาคำตอบ 
5. แลกเปล่ียนเรียนรู้ นักเรียนนำเสนอวิธีการแก้ปัญหา 
6. นำผลลัพธ์ไปใช้ นักเรียนร่วมกันประเมินผลงานท่ีแตกต่างกัน 
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กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช และคณะ (2550) กล่าวถึงขั้นตอนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาไว้ดังนี้ 
1. ขั้นเตรียม กระตุ้นให้นักเรียนได้ศึกษาบทเรียนด้วยความต้ังใจ ครูผู้สอนแนะนำวิธี

การศึกษากรณีตัวอย่าง และแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยตามความเหมาะสมประมาณกลุ่มละ 5-7 
คน ครูผู้สอนแนะนำจุดมุ่งหมายหรือปัญหาท่ีนักเรียนจะต้องพิจารณาก่อนศึกษา 

2. ขั้นเสนอกรณีตัวอย่าง เป็นขั้นตอนการนำเสนอกรณีตัวอย่างให้นักเรียน อาจจะเป็น
เอกสาร สไลด์ วิดีทัศน์ บทเรียน การ์ตูน บทบาทสมมติ การเล่านิทาน ฯลฯ 

3. ขั้นวิเคราะห์ นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายระดมพลังสมองรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ 
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีตัวอย่างท่ีศึกษา เพื่อตัดสินใจหาแนวทางแก้ไขปัญหาสรุปผลการ
อภิปรายของสมาชิกในกลุ่ม และตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการอภิปรายในช้ันเรียน สามารถอภิปราย
ร่วมกันท้ังช้ันก็ได้ ซึ่งผู้สอนควรบันทึกคำตอบหรือมอบหมายให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งบันทึกคำตอบ 
ข้อคิดเห็นของสมาชิกแต่ละกลุ่มลงบนกระดานดำอย่างเป็นระเบียบ เพื่อนักเรียนได้พิจารณาผลการ
วิเคราะห์ของตนเองครั้งหนึ่งก่อนสรุปข้อคิดเห็น 

4. ข้ันสรุป นักเรียนท้ังช้ันเรียนร่วมกับครูผู้สอนอภิปรายหาข้อสรุปเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหา
และแนวทางหาในการตัดสินใจแก้ปัญหาจากกรณีตัวศึกษา และบันทึกสาระสำคัญเป็นการสรุปข้อคิด
ท่ีได้จากการวิเคราะห์รายละเอียดในกรณีศึกษาให้เป็นหลักการท่ัวไป ในขั้นนี้ครูผู้สอนควรเสนอ
หลักการ ทฤษฎีหรือข้อปฏิบัติท่ีสัมพันธ์กับกรณีตัวอย่าง ซึ่งครูผู้สอนได้ศึกษาค้นคว้ามาให้แก่นักเรียน
ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีหลักการและแนวปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 

5. ขั้นประเมินผล นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบปัญหาซึ่งครูผู้สอนได้กำหนดจากกรณีตัวอย่างท่ี
ศึกษาไปแล้ว จากการสังเกตในการร่วมสนทนา การรายงาน การตอบคำถาม การทำงานกลุ่มของ
นักเรียน เป็นต้น 

สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2550) กล่าวถึงการสอนโดยใช้กรณีศึกษา มีข้ันตอนท่ีสำคัญ
ดังต่อไปนี้ 

1. ขั้นนำเสนอกรณีศึกษา ครูผู้สอนนำเสนอกรณีศึกษาและประเด็นคำถามท่ีได้เตรียมไว้
สำหรับนักเรียนได้อภิปราย วิธีการนำเสนอสามารถทำได้หลายวิธี เช่น พิมพ์เป็นเอกสารแจกให้อ่าน 
เล่ากรณีตัวอย่างให้ฟัง หรือนำเสนอโดยใช้ส่ือ เช่น วิดีทัศน์ ภาพยนตร์ เป็นต้น ครูผู้สอนอาจใช้
กรณีศึกษาท่ีเป็นเรื่องจริงก็ได้ แต่กรณีนี้ครูผู้สอนต้องมีความชำนาญในการวิเคราะห์กรณีศึกษา และ
ต้ังประเด็นคำถามสำหรับการค้นหาคำตอบ  
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2. ข้ันศึกษากรณีศึกษา และการอภิปราย 
 2.1 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยตามความเหมาะสม 
 2.2 ให้นักเรียนศึกษากรณีศึกษา โดยให้เวลาในการศึกษาอย่างเพียงพอ จากนั้น

สมาชิกในกลุ่มหาคำตอบจากประเด็นคำถามท่ีครูผู้สอนกำหนดไว้ นักเรียนแต่ละคนควรมีคำตอบตาม
ประเด็นคำถามเพื่ออภิปราย 

 2.3 สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายประเด็นคำถามเพื่อให้ได้ข้อสรุปของกลุ่มย่อย 
 2.4 นำเสนอผลการอภิปรายระหว่างกลุ่มเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การสอนโดยใช้กรณีศึกษานี้ไม่ได้มุ่งคำตอบใดคำตอบหนึ่ง คำถามสำหรับการอภิปรายจึงไม่มีคำตอบ
ถูกหรือผิดอย่างแน่ชัด แต่ต้องการให้นักเรียนเห็นคำตอบและเหตุผลท่ีหลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้
นักเรียนมีความคิดท่ีกว้างขวางมากขึ้น ดังนั้นการอภิปรายจึงควรมุ่งประเด็นไปท่ีเหตุผลหรือท่ีมาของ
หลักการท่ีนักเรียนใช้ในการแก้ปัญหาเป็นสำคัญ 

3. ข้ันสรุปผลการเรียนรู้ 
 3.1 ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันอภิปรายคำตอบ ปัญหา มุมมอง และวิธีแก้ปัญหา

ของนักเรียน และสรุปสาระสำคัญหรือข้อคิดท่ีได้จากการเรียนรู้ 
 3.2 ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การ

ทำแบบทดสอบ การตรวจผลงาน การสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน เป็นต้น 

ทิศนา แขมมณี (2561) กล่าวถึงขั้นตอนสำคัญของการสอนโดยใช้กรณีศึกษาไว้ดังนี้  
1. ครูผู้สอนนำเสนอกรณีศึกษาแก่นักเรียน  
2. นักเรียนร่วมกันศึกษากรณีศึกษา  
3. นักเรียนอภิปรายประเด็นคำถามของครูผู้สอนเพื่อหาคำตอบ  
4. ครูผู้สอนและนักเรียนร่วมกันอภิปรายคำตอบ  
5. ครูผู้สอนและนักเรียนอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา วิธีแก้ปัญหาร่วมกัน และสรุปผลการเรียนรู้  
6. ครูผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
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ตารางที่ 3 การสังเคราะห์ข้ันตอนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา 
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1 นำเสนอกรณีศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2 ศึกษากรณศีึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 
3 อภิปราย ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 
4 สรุปผลการเรียนรู ้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

แก้ปัญหา - ✓ - ✓ - - ✓ ✓ 
5 นำเสนอผลงาน ✓ ✓ ✓ ✓ - - - ✓ 

ประเมินผล ✓ - - ✓ ✓ - ✓ ✓ 

จากการศึกษาขั้นตอนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา สามารถสรุปออกมาเป็นรูปแบบของ
งานวิจัยครั้งนี้ซึ่งมีท้ังหมด 5 ข้ันตอน ประกอบด้วย  

ขั้นท่ี 1 การนำเสนอกรณีศึกษา ครูผู้สอนนำเสนอกรณีศึกษาท่ีใช้สำหรับการเรียน และแบ่ง
นักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยตามความสามารถ ผู้สอนแนะนำจุดมุ่งหมาย 

ขั้นที่ 2 ศึกษากรณีศึกษา ผู้เรียนในกลุ่มศึกษากรณีศึกษาร่วมกันในกลุ่ม  
ขั้นที่ 3 อภิปรายความรู้ ครูผู้สอนให้ปัญหาแก่กลุ่มนักเรียน จากนั้นนักเรียนนำความรู้ท่ีได้มา

ร่วมกันเพื่อเตรียมแก้ปัญหา 
ขั้นท่ี 4 สรุปผลการเรียนรู้และแก้ปัญหา เก็บรวบรวมข้อมูล และทบทวนความรู้เพื่อใช้

แก้ปัญหาร่วมกันภายในกลุ่ม 
ขั้นท่ี 5 นำเสนอและประเมินผล นักเรียนนำเสนอความรู้ใหม่ท่ีได้จากการอภิปราย และทำ

การประเมินผลการ  

2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนโดยใช้กรณีศึกษา โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 Skolnick (2009) ศึกษาการสอนโดยกรณีศึกษารายวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาท่ีมีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะทำงานเป็นทีม และทัศนคติวิทยาศาสตร์ เป็นการ
วิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มท่ี 1 ประกอบด้วยนักเรียน 5 ห้อง 121 คน ผู้สอน 
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2 คน และกลุ่มท่ี 2 ประกอบด้วยนักเรียน 6 ห้อง จำนวน 131 คน ผู้สอน 3 คน โดยในภาคการเรียน
แรกกลุ่มท่ี 1 จะใช้วิธีการสอนด้วยกรณีตัวอย่าง ขณะท่ีกลุ่มท่ี 2 จะใช้วิธีสอนแบบปกติ ส่วนในภาค
การเรียนท่ี 2 จะทำการสลับวิธีสอนคือกลุ่มท่ี 1 จะใช้วิธีสอนแบบปกติ ส่วนกลุ่มท่ี 2 จะใช้วิธีสอน
ด้วยกรณีตัวอย่าง ผลงานวิจัยพบว่ากลุ่มท่ีใช้การสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะทำงานเป็นทีม สูงกว่ากลุ่มท่ีใช้วิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และนักเรียนมีทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ 4 ใน 7 ข้อ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 Nespoli, Owen และLambert (2009) ทำการใช้กรณีศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนแบบกลุ่ม
และทักษะทำงานเป็นทีม โดยใช้กรณีศึกษาจากผลงานของนักศึกษาประชากรคือนักศึกษาท่ีลงเรียน
วิชาการออกแบบวิศวกรรมเครื่องกล วิชาการออกแบบเครื่องกล และวิชาวิธีการออกแบบ ในช่วงหนึ่ง
ภาคการศึกษา ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าการใช้กรณีศึกษาเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจในการเรียน ท้าทายในการ
เรียน และสามารถพัฒนาการทำงานเป็นทีมและเสริมสร้างความสามารถด้านอื่น ๆ ต่อไปได้ 

 Sithsungnoen (2018) ทำการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา
เป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลังเพื่อส่งเสริมความสามารถในการสอนของนักศึกษาครู 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย จำนวน 25 คน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาคการศึกษาปลาย ปี
การศึกษา 2560 ท่ีได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครู หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับ
การเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลัง สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 (2) 
ความสามารถในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาครู โดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลังอยู่ในระดับดีมาก (3) ความสามารถ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (การจัดประสบการณ์) ของนักศึกษาครู โดยใช้กิจกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลัง อยู่ในระดับดี และ (4) ความ
คิดเห็นของนักศึกษาครู ท่ีมีต่อกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐาน ร่วมกับการเรียนรู้
แบบร่วมแรงรวมพลัง อยู่ในระดับมาก 

 อนา หวันสนิ (2556) ศึกษาผลการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างร่วมกับการสอนแบบ KWL-plus 
ท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านเชิงวิเคราะห์ภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนอัลมูตาวัสเต๊ะห์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 
2556 จำนวน 30 คนโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสามารถในการอ่านเชิง
วิเคราะห์ภาษาไทย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ (2) ความพึง



  30 

พอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างร่วมกับการสอนแบบ KWL-Plus อยู่ในระดับ
มาก 

 ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์ (2557) ได้ศึกษารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการ
เรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ภาคปลายปีการศึกษา 
2556 จำนวน 37 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) ผลการวิจัย
พบว่า (1) รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษา มีช่ือว่า
รูปแบบการเรียนการสอน “BLCC 7 STEPS MODEL” (2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้กรณีศึกษา พบว่านักศึกษาท่ีเรียนด้วยรูปแบบท่ี
พัฒนาขึ้น มีความสามารถด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ี ระดับ .01 และการคิดแก้ปัญหาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ส่วนความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้
กรณีศึกษาอยู่ในระดับมาก 

 วีนัส แก้วประเสริฐ (2557) ทำการศึกษาผลการคิดวิเคราะห์และสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
การเรียนแบบอีเลิร์นนิงโดยใช้การเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ช้ันปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนในวิชา 468 201 ส่ือการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และส่ิงแวดล้อม
เพื่อการเรียนรู้ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 81 คน โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
ผลการวิจัยพบว่า (1) คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษากลุ่มเก่งก่อนเรียนสูงกว่า
หลังเรียน คะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษากลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการของนักศึกษากลุ่ม
เก่งก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มปานกลางและกลุ่มอ่อนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาท่ี
จัดการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิงโดยการสอนแบบกรณีศึกษาอยู่ในระดับดี และ (4) ความคิดเห็นต่อ
การเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิงโดยการสอนแบบกรณีศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง  
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3. แนวคิดเก่ียวกับการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 การสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ มีประเด็นท่ีนำเสนอ 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ความหมายของเทคนิค
จ๊ิกซอว์ 2) ประวัติของเทคนิคจ๊ิกซอว์ 3) รูปแบบของการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ 4) ขั้นตอนการสอน
ด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ และ 5) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละประเด็นมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 ความหมายของการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้นข้อมูลท่ีมีคำสำคัญเกี่ยวกับ
เทคนิคการสอนจ๊ิกซอว์ เทคนิคจ๊ิกซอว์ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้คล้ายกัน ดังนี้ 

J. S. Robert และJohn (1994) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจ๊ิกซอว์ (Jigsaw) 
เป็นรูปแบบของการเรียนร่วมมือแบบหนึ่ง โดยมีจัดนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มหนึ่งจะมีนักเรียน 6 คน มี
ระดับความรู้ความสามารถท่ีแตกต่างกัน สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มถูกให้ไปเรียนร่วมกับสมาชิกกลุ่มอื่น 
ๆ ในหัวข้อเดียวกัน จากนั้นจะกลับมาท่ีกลุ่มเดิมของตน เพื่ออธิบายให้สมาชิกฟังถึงส่ิงท่ีตนได้ไป
เรียนร่วมกับสมาชิกของกลุ่มอื่น ๆ 

Aronson (2009) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือแบบจ๊ิกซอว์เป็นวิธีการเรียนร่วมมือแบบ
ต่อภาพ ท่ีนักเรียนแต่ละคนเป็นเหมือนตัวต่อหรือแต่ละช้ินของจ๊ิกซอว์ท่ีจะต้องเติมภาพให้สมบูรณ์ 
นักเรียนในห้องเรียนจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละ 5 - 6 คน สมาชิกแต่ละคนจะได้รับมอบหมาย
ให้ศึกษาค้นคว้าหัวข้อแต่ละหัวข้อ โดยท่ีสมาชิกแต่ละคนจะไปศึกษาค้นคว้าหัวข้อท่ีตนได้รับ
มอบหมายกับสมาชิกกลุ่มอื่นในหัวข้อเดียวกันเรียกว่ากลุ่มผู้เช่ียวชาญ หลังจากนั้นสมาชิกแต่ละคน
จากกลุ่มผู้เช่ียวชาญจะกลับมาท่ีกลุ่มเดิม เพื่อนำเสนองานหรือเล่าเรื่องของตนท่ีได้ศึกษาให้เพื่อนใน
กลุ่มฟังจนครบทุกหัวข้อ และนักเรียนทุกคนจะได้รับการทดสอบในเรื่องท่ีทุกคนได้ศึกษา ดังนั้น
นักเรียนทุกคนจึงต้องทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนด 

จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า การสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ เป็นการ
จัดการเรียนแบบร่วมมือลักษณะเป็นกลุ่ม โดยทุกกลุ่มจะได้รับมอบหมายเนื้อเรื่องท่ีจะต้องไปศึกษา
เหมือนกัน และทำการแบ่งหัวข้อตามจำนวนของสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกของแต่ละกลุ่มท่ีได้หัวข้อ
เดียวกัน จะแยกไปศึกษาค้นคว้าด้วยกัน เมื่อเข้าใจดีแล้วให้สมาชิกกลับเข้ากลุ่มเดิม จากนั้นนำเสนอ
เนื้อหาท่ีได้ไปศึกษาให้เพื่อนในกลุ่มฟังจนครบทุกหัวข้อ 
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3.2 องค์ประกอบการการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
 การสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์มีองค์ประกอบท่ีหลากหลายตามทัศนะของนักการศึกษา ท้ังนี้
นักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายองค์ประกอบการการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ไว้ ดังนี้ 

 ไสว ฟักขาว (2542) สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2550) และฆนัท ธาตุทอง (2551) 
กล่าวถึงองค์ประกอบการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ท่ีตรงกัน 3 ส่วน ดังนี้ 
 1. การเตรียมส่ือการเรียนการสอน (Preparation of Materials) ครูผู้สอนต้องมีการเตรียม
ส่ือการเสอน เช่น ใบงาน และแบบทดสอบย่อยในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ หากมีเอกสารการเรียนอยู่
แล้วทำให้ง่ายขึ้นได้ โดยแบ่งเนื้อหาในแต่ละหัวข้อเรื่อง เพื่อให้นักเรียนทำใบงาน โดยใบงานควรมี
คำอธิบายท่ีชัดเจน 
 2. การจัดสมาชิกของกลุ่มบ้านและกลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Teams and Expert Groups) ครูผู้
สอรจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มบ้าน (Home Groups) และกลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Expert Groups) กลุ่ม
บ้านแต่ละกลุ่มจะแยกย้ายไปกลุ่มผู้เช่ียวชาญตามหัวข้อเรื่องและใบงานของตนท่ีได้รับมอบหมาย ใบ
งานท่ีครูผู้สอนสร้างขึ้นจะบอกเกี่ยวกับส่ิงท่ีได้ต้องทำ พร้อมกับการนำเสนอส่ิงนั้น ๆ อย่างส้ัน ๆ 
เพื่อให้นักเรียนได้นำกลับไปสอนสมาชิกกลุ่มบ้านท่ีไม่ได้ศึกษาในหัวข้อเรื่องของตนให้เข้าใจ 
 3. การรายงานและทดสอบย่อย (Report and Quizzes) เมื่อกลุ่มผู้เช่ียวชาญแต่ละกลุ่ม
รวบรวมความรู้ได้แล้วก็จะกลับไปยังกลุ่มบ้านของตัวเอง (Home Groups) แล้วสอนหัวข้อเรื่องท่ี
ตนเองได้ศึกษาให้กับสมาชิกในกลุ่ม ในส่วนนี้ครูผู้สอนจะกระตุ้นให้นักเรียนใช้วิธีการต่าง ๆ ในการ
นำเสนอ สมาชิกแต่ละคนต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้แต่ละเรื่องของกลุ่มเช่ียวชาญ จากนั้น
ควรมีการอภิปรายร่วมกันท้ังห้องเรียนอีกครั้งหนึ่ง หรือมีการถามคำถาม และตอบคำถามในหัวข้อ
เรื่องท่ีเช่ียวชาญแต่ละคนได้ศึกษา สุดท้ายให้นักเรียนทำการทดสอบ  

 กล่าวได้โดยสรุปว่า องค์ประกอบการการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ   
1) ครูผู้สอนจะต้องเตรียมส่ือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียน กล่าวคือ
ครูผู้สอนทำการเตรียมกรณีศึกษาคือแบบก่อสร้าง เอกสารประกอบการเรียน ใบงาน อุปกรณ์เขียน
แบบ และกระดาษเขียนแบบ เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 2) นักเรียนทำกิจกรรมตามภาระงานท่ี
ได้รับมอบหมายจนเสร็จส้ิน และ 3) แบบประเมิน/แบบทดสอบเป็นการประเมินผลหลังจากการทำ
กิจกรรมเพื่อวัดผลนักเรียน ซึ่งเป็นการประเมินผลงานการเขียนแบบของนักเรียน 
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3.3 รูปแบบของการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
เทคนิคจ๊ิกซอว์ 1 และ จ๊ิกซอว์ 2 มีนักการศึกษาท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศต่าง

นำเสนอความแตกต่างระหว่างรูปแบบของการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ท้ังสองไว้ดังนี้  

Rhoades และMcCabe (1993) อธิบายลักษณะของจ๊ิกซอว์ 2 ไว้ว่ามีลักษณะคล้ายกับ  
จ๊ิกซอว์ 1 ของ Aronson แต่จ๊ิกซอว์ 2 สามารถนำมาใช้กับการศึกษางานเขียนท่ีเป็นเรื่องเล่าได้ ส่วน
ใหญ่นิยมใช้ในรายวิชา เช่น สังคมศึกษา วรรณกรรม และเนื้อหาบางส่วนของวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
การศึกของจ๊ิกซอว์ 2 อาจจะเป็นบทบาทเรื่องราว ชีวประวัติ หรืองานท่ีเขียนท่ีมีลักษณะเป็นเรื่อง
เล่า นักเรียนจะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบ้าน และกลุ่มเช่ียวชาญ สมาชิกในกลุ่มบ้านมีสมาชิก
ประมาณ 3-6 คน ท่ีคละความแตกต่างกัน นักเรียนแต่ละคนจะได้อ่านเอกสารเหมือนกัน แต่จะแบ่ง
หัวข้อหรือคำถามเฉพาะให้แก่สมาชิกต่างกัน จากนั้นแยกย้ายเข้ากลุ่มเช่ียวชาญเพื่อปรึกษากันและ
ปรึกษากันว่าจะถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อของตนเองท่ีรับผิดชอบอย่างไร จึงกลับเข้ากลุ่มบ้าน 

นาตยา ปิลันธนานนท์ (2543) กล่าวว่า จ๊ิกซอว์ 1 ของ Aronson ฝึกให้นักเรียนช่วยเหลือ
พึ่งพากันมากกว่าจ๊ิกซอว์ 2 เพราะในการเรียนแบบจ๊ิกซอว์ 2 นักเรียนทุกคนได้รับเอกสารเหมือนกัน
แม้จะรับผิดชอบหัวข้อของตนเองก็ตาม แต่จ๊ิกซอว์ 1 นักเรียนจะได้รับเอกสารไม่เหมือนกัน หรือรับ
เอกสารไม่สมบูรณ์ เพราะฉะนั้นจึงต้องศึกษาร่วมกับเพื่อนต่างกลุ่มอย่างจริงจังเพื่อจะได้นำความรู้ท่ี
ตนศึกษามาถ่ายทอดให้แก่สมาชิกภายในกลุ่มบ้านได้เรียนรู้ 

สมศักด์ิ ภู่วิภาตาวรรธน์ (2544) ได้กล่าวถึงความแตกต่างของรูปแบบการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ไว้ว่า จ๊ิกซอว์ 1 จะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย และแต่งต้ังให้นักเรียนแต่ละ
คนเป็นผู้เช่ียวชาญ (Expert) ศึกษาในแต่ละเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย โดยเนื้อหานั้นจะถูกตัดเป็นส่วน 
ๆ เท่าจำนวนสมาชิกกลุ่ม เมื่อผู้เช่ียวชาญได้ศึกษาเรื่องนั้น ๆ แล้วจะต้องกลับมาสอนเพื่อนคนอื่น ๆ 
ในทีมให้เข้าใจเนื้อเรื่องจนสมบูรณ์ สำหรับจ๊ิกซอว์ 2 โดยมีวิธีปฏิบัติเหมือนกับ จ๊ิกซอว์ 1 แต่จะ
ต่างกันท่ีเนื้อหาท่ีให้อ่านนั้นทุกคนจะได้เนื้อหาท่ีสมบูรณ์ แต่จะศึกษาเน้นในหัวข้อท่ีตนได้รับ
มอบหมาย 

ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง (2545) กล่าวถึงรูปแบบของการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ไว้ ท้ัง 
2 รูปแบบดังนี้ 

1. จ๊ิกซอว์ 1 เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการจัดสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
ให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มย่อยโดยท่ีนักเรียนแต่ละคนมีบทบาทและหน้าท่ีตามท่ีได้รับ
มอบหมาย การสอนแบบจ๊ิกซอว์ 1 เป็นเทคนิคท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเรียนร่วมมือและการถ่ายทอด
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ความรู้ระหว่างเพื่อนในกลุ่ม โดยท่ัวไปใช้กับการสอนในรายวิชาท่ีมีเนื้อหาวิชาจากหนังสือเรียน ซึ่ง
ครูผู้สอนสามารถแบ่งเนื้อหาท่ีจะเรียนออกเป็นหัวข้อย่อยเท่ากับจำนวนนักเรียนในกลุ่ม ซึ่งจัดแบบ
คละความสามารถ จากนั้นให้นักเรียนแต่ละคนได้ศึกษาหัวข้อท่ีต่างกัน นักเรียนท่ีได้รับหั วข้อ
เดียวกันจะทำการจับกลุ่มกัน เพื่อศึกษาร่วมกัน เมื่อศึกษาร่วมกันเสร็จแล้วนักเรียนแต่ละคนกลับไป
ยังกลุ่มเดิมของตน แล้วผลัดกันอธิบายหัวข้อท่ีได้ศึกษา จากนั้นครูผู้สอนทำการทดสอบเพื่อให้
คะแนนรายบุคคล 

2. จ๊ิกซอว์ 2 เป็นเทคนิคท่ีพัฒนาขึ้นจากจ๊ิกซอว์ 1 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วน
ช่วยเหลือกันและพึ่งพากันในกลุ่มมากยิ่งขึ้น แตกต่างในช่วงการประเมิน ครูจะนำคะแนนทุกคนใน
กลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม กลุ่มท่ีได้คะแนนรวมหรือค่าเฉล่ียสูงสุดจะติดประกาศไว้ท่ีป้าย
ประกาศของห้อง 

ชนาธิป พรกุล (2554) ได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างจ๊ิกซอว์ 1 กับจ๊ิกซอว์ 2 ไว้ว่า 
จ๊ิกซอว์ 1 มีจำนวนสมาชิกเท่ากับจำนวนหัวข้อท่ีอ่าน ส่วนใหญ่ครูจะเขียนเนื้อหาให้นักเรียนอ่าน 
สามารถเข้าใจโดยไม่ต้องศึกษาจากเอกสารอื่นเพิ่มเติมและความยาวแต่ละหัวข้อมีความใกล้เคียงกัน
มี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) นักเรียนอ่านหัวข้อของตนให้เข้าใจ 2) เล่าให้เพื่อนในกลุ่มฟัง จนครบทุก
หัวข้อ 3) ทำการทดสอบ ซึ่งคะแนนท่ีได้เป็นของแต่ละบุคคล แต่จ๊ิกซอว์ 2 จะมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน 
มีเอกสาร 2 ชุด ซึ่งชุดแรกเป็นเนื้อหาจากหนังสือเรียนหรือนำมาจากเอกสารอื่น ๆ ส่วนชุดท่ีสอง
เรียกว่า Expert sheets มี 6 ข้ันตอน ได้แก่ 1) นักเรียนอ่านเนื้อหาชุดท่ี 1 เพื่อให้เข้าใจเรื่องท้ังหมด 
2) นักเรียนอ่าน Expert Sheets คนละหัวข้ออย่างต้ังใจ 3) ให้นักเรียนเข้ากลุ่มใหม่ (Expert 
Group) ตามหัวข้อ อภิปรายร่วมกันประมาณครึ่งช่ัวโมง จนเข้าใจทุกหัวข้อ 4) นักเรียนกลับเข้ากลุ่ม
เดิม (Home Group) เพื่อเล่าเรียนเรื่องท่ีอ่าน และได้อภิปรายให้เพื่อนฟัง 5) ทดสอบให้ครอบคลุม
ทุกหัวข้อ คิดคะแนนเป็นคะแนนกลุ่ม โดยมาจากคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละคน ดังนั้นนักเรียน
จึงต้องต้ังใจศึกษาใน Expert Group เพื่อให้ได้คะแนนทดสอบสูง ๆ และ 6) ให้รางวัลแก่นักเรียน 

ในกาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ 1 และจ๊ิกซอว์ 2 มาประยุกต์ใช้
ร่วมกัน เพื่อให้เหมาะกับกรณีศึกษาและนักเรียน 

3.4 ขั้นตอนการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวกับลำดับขั้นตอนการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ ท้ังใน

และต่างประเทศ มีนักการศึกษาหลายท่านได้จัดลำดับข้ันตอนไว้ ดังนี้ 
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Aronson (2009) ได้เสนอขั้นตอนการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ในเว็บไซต์ 10 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ครูผู้สอนแบ่งนักเรียน 5-6 คน ต่อกลุ่ม ซึ่งนักเรียนทุกคนในกลุ่มจะมีความแตกต่างกัน

ระหว่างเพศ เช้ือชาติ สัญชาติ และความสามารถ ต้ังเป็นกลุ่มบ้าน 
2. แต่งต้ังหัวหน้ากลุ่ม 1 คน โดยเลือกคนท่ีอาวุโสท่ีสุดในกลุ่ม เป็นหัวหน้ากลุ่ม 
3. แบ่งเนื้อหาในบทเรียนออกเป็น 5-6 ส่วน 
4. แบ่งเนื้อหาให้นักเรียนศึกษาคนละ 1 หัวข้อ และพยายามให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาเฉพาะ

ประเด็นหัวข้อนั้น ๆ สร้างความมั่นใจแก่นักเรียนว่านักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาในส่วนท่ีตน
รับผิดชอบได้ 

5. ให้เวลานักเรียนอ่านเนื้อหาท่ีศึกษาอย่างน้อย 2 รอบ เพื่อให้คุ้นชินกับเนื้อหา แต่ไม่
จำเป็นต้องจำเนื้อหา 

6. ต้ังกลุ่มผู้เช่ียวชาญ โดยให้นักเรียนในกลุ่มบ้าน กลุ่มละ 1 คน เข้าไปศึกษาในเนื้อหาท่ีได้
รับผิดชอบกับผู้เช่ียวชาญกลุ่มอื่นท่ีได้รับผิดชอบเนื้อหาเหมือนกัน โดยร่วมกันอภิปรายความสำคัญ
ของเนื้อหาและวิธีนำเสนอให้เพื่อนในกลุ่มเข้าใจ 

7. นักเรียนกลับกลุ่มบ้านของตนเอง 
8. นักเรียนกลุ่มผู้เช่ียวชาญอธิบายเนื้อหาท่ีได้รับผิดชอบให้เพื่อนในกลุ่มบ้านฟัง ครูคอย

กระตุ้นให้สมาชิกในกลุ่มถามเพื่อให้คนอื่นเข้าใจดีขึ้น 
9. ครูผู้สอนสังเกตกระบวนของนักเรียนในทุกกลุ่ม หากกลุ่มใดมีปัญหาส่งเสียงดังและทำให้

ภายในกลุ่มสับสน ครูจะคอยเตือน 
10. ทำการทดสอบหลังการอภิปราย 

Estes และคณะ (2011) มีกระบวนการสอน 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
1. แนะนำกระบวนการเรียนรู้ ครูผู้สอนอธิบายกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือในประเด็นท่ี

นักเรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) จุดประสงค์การเรียนรู้ในบทเรียน 2) ลักษณะการจัดกลุ่ม 3) ความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มเช่ียวชาญและกลุ่มบ้าน 4) เวลาท่ีใช้การปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่ม 5) บทบาท
ของนักเรียนในการศึกษาข้อมูลและเนื้อหา 6) เป้าหมายภาระงานของกลุ่มเช่ียวชาญ 7) เป้าหมาย
ภาระงานของกลุ่มบ้าน และ 8) วิธีการตัดสินความรับผิดชอบรายบุคคล 

2. จัดกลุ่มแบบคละความสามารถ และศึกษากระบวนการทำงานกลุ่ม ครูผู้สอนต้องมั่นใจว่า
นักเรียนภายในกลุ่มมีความสมดุลในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ แรงจูงใจ เพศ เช้ือชาติ และปัจจัยสำคัญ
ประการอื่น ๆ การจัดการเรียนเข้ากลุ่มอาจใช้วิธีสุ่มช่ือ การเรียนตามส่วนสูง วันเกิด จำนวนพี่น้อง 
หรือส่ิงท่ีชอบเหมือนกัน หลักการสำคัญประการหนึ่งขององค์ประกอบของกลุ่ม คือ ถ้าไม่ใช้กลุ่มการ
เรียนรู้แบบร่วมมือตลอดภาคการศึกษาหรือตลอดปีการศึกษา ก็ควรใช้กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ
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เปล่ียนไปตามบทเรียน หลังจากนั้นให้นักเรียนศึกษากติกาว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร ผลของงานคือ
อะไร ทุกกลุ่มจะต้องปฏิบัติตาม เช่น นักเรียนไม่สามารถออกจากกลุ่มได้จนกว่านักเรียนท้ังหมดจะ
ทำงานท่ีได้รับมอบหมายเสร็จสมบูรณ์ สมาชิกแต่ละกลุ่มต้องมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ และ
ต้องมั่นใจว่าสมาชิกในกลุ่มจะต้องพยายามช่วยเหลือเพื่อนก่อนครูผู้สอนซักถาม หรือถ้าสมาชิกคนใด
คนหนึ่งภายในกลุ่มไม่เข้าใจภาระงานท่ีมอบหมายในส่วนใดส่วนหนึ่ง สมาชิกภายในกลุ่มจะต้อ ง
พยายามช่วยเหลือเพื่อนก่อนขอความช่วยเหลือ 

3. อธิบายภาระงานภายในกลุ่มเช่ียวชาญ นักเรียนแยกย้ายเข้าสู่กลุ่มเช่ียวชาญ ครูแนะนำ
จุดประสงค์การเรียนรู้และแนวทางบรรลุวัตถุประสงค์ จากนั้นนักเรียนได้รับเอกสารประกอบการ
เรียนรู้ท่ีครูจัดเตรียมไว้ให้ 

4. กลุ่มเช่ียวชาญศึกษาเนื้อหา ครูกำหนดเวลาสำหรับการศึกษาข้อมูลของกลุ่มเช่ียวชาญ 
จากนั้นสมาชิกทุกคนต้ังคำถามของตนเองเกี่ยวกับส่ิงท่ีศึกษาแล้วอภิปรายในกลุ่ม เพื่อสร้างองค์
ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ ท้ังนี้กลุ่มเช่ียวชาญสามารถขอคำแนะนำจากครูผู้สอนหรือเพื่อนสมาชิก
ภายในกลุ่ม จากนั้นให้สมาชิกกลุ่มเช่ียวชาญสรุปว่าอะไรคือสาระสำคัญของหัวข้อ และจะถ่ายทอด
ความรู้เหล่านี้สู่เพื่อนในกลุ่มเรียนรู้ได้อย่างไร 

5. ผู้เช่ียวชาญสอนสมาชิกภายในกลุ่มเดิม เมื่อผู้เช่ียวชาญกลับเข้ากลุ่มเดิมของตนเอง แล้ว 
ให้ทำการถ่ายถอดความรู้ตามหัวข้อท่ีตนเองได้ศึกษา ตรวจสอบความเข้าใจของสมาชิก และ
ช่วยเหลือสมาชิกในการใช้ส่ือการเรียนรู้ เช่น แผนภาพ หรือแผนผังมโนทัศน์ เป็นต้น 

6. พิจารณาความรับผิดชอบเป็นรายบุคคล ครูผู้สอนประเมินความรับผิดชอบการเรียนรู้ของ
นักเรียนแต่ละคน โดยการถามคำถาม การให้เขียนเรียงความ การอภิปราย หรือการใช้วิธีการวัด
ประเมินผลท่ีสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

7. ประเมินผลการใช้การสอนโดยใช้รูปแบบจ๊ิกซอว์ ครูผู้สอนสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับ
กระบวนการของการสอนโดยใช้รูปแบบจ๊ิกซอว์ และการเรียนรู้ของตนเองท่ีสัมพันธ์กับจุดประสงค์
ของบทเรียน ด้วยการอภิปราย หรือการสนทนาระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอน 

พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (2544) นำเสนอขั้นตอนของจ๊ิกซอว์ไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ครูแบ่งหัวข้อท่ีจะเรียนเป็นหัวข้อย่อยเท่าจำนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม เช่น ถ้ากลุ่ม

นักเรียนมี 3 คน ให้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หัวข้อตามจำนวนนักเรียนในกลุ่ม 
2. ครูจัดกลุ่มนักเรียนให้มีลักษณะคละความสามารถ จัดต้ัง เป็นกลุ่มพื้นฐานให้มีจำนวน

สมาชิกในกลุ่มประมาณ 3-4 คน หลังจากนั้นครูผู้สอนแจกเอกสารหรือส่ือการเรียนการสอนให้กลุ่ม
พื้นฐานกลุ่มละ 1 ชุดหรือคนละชุด ให้นักเรียนแต่ละคนรับผิดชอบทำความเข้าใจเอกสารเพียง 1 
หัวข้อท่ีได้รับมอบหมายเท่านั้น 
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3. นักเรียนท่ีได้รับมอบหมายให้ศึกษาเอกสารหัวข้อย่อยเดียวกัน จะไปต้ัง เป็นกลุ่ม
เช่ียวชาญ (Expert Group) ในกลุ่มเช่ียวชาญสมาชิกจะต้องทำความเข้าใจเอกสารสรุปเนื้อหาสาระ 
และต้องเตรียมการนำเสนอหัวข้อนั้นให้เพื่อนทุกคนในกลุ่มพื้นฐานของตนเองเข้าใจ 

4. นักเรียนแต่ในกลุ่มเช่ียวชาญกลับมากลุ่มพื้นฐาน ผลัดเปล่ียนกันอธิบายหัวข้อท่ีได้ทำ
ความเข้าใจให้เพื่อนในกลุ่มฟังทีละหัวข้อจนครบทุกหัวข้อ มีการซักถามทบทวนให้เข้าใจอย่างชัดเจน 

5. ครูผู้สอนให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบเรื่องท่ีเรียนมาแล้วทั้งหมด รวมคะแนนของทุก
คนในกลุ่มเพื่อเป็นคะแนนกลุ่ม 

6. กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดจะได้รับรางวัล หรือการชมเชย 
 

 ณัฐวุฒิ กิจรุ่งเรือง (2545) ได้เสนอขั้นตอนของเทคนิคจ๊ิกซอว์ ดังนี้  
1. ครูผู้สอนแบ่งเนื้อหาท่ีจะเรียนออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ เท่ากับจำนวนสมาชิกกลุ่ม  
2. ผู้สอนแบ่งกลุ่มนักเรียน แบบคละความสามารถ เรียกว่า “กลุ่มบ้าน” (Home Groups) 

แล้วมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาหัวข้อท่ีแตกต่างกัน  
3. นักเรียนท่ีได้รับหัวข้อเดียวกันมานั่งรวมกัน เรียกว่า “กลุ่มผู้เช่ียวชาญ” (Expert 

Groups) ทำงานและศึกษาร่วมกันในหัวข้อดังกล่าว  
4. นักเรียนกลับไปกลุ่มบ้านของตน จากนั้นผลัดกันอธิบาย ถ่ายทอดความรู้จากเนื้อหาท่ีได้

ศึกษามาให้เพื่อนในกลุ่มบ้านฟังจนครบทุกหัวข้อ  
5. ครูผู้สอนทดสอบเนื้อหาท่ีศึกษา ให้คะแนนเป็นรายบุคคล 

ทิศนา แขมมณี (2561) นำเสนอขั้นตอนของจ๊ิกซอว์ ดังนี้ 
1. จัดนักเรียนเข้ากลุ่มโดยคละความสามารถ (เก่ง -ปานกลาง-อ่อน) กลุ่มละ 4 คน และ

เรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มบ้านของเรา (Home Group) 
2. นักเรียนในกลุ่มบ้านของเราได้มอบหมายให้ ศึกษาเนื้ อหาสาระคนละ 1 ส่วน 

(เปรียบเสมือนได้ส่วนของภาพตัดต่อคนละ 1 ช้ิน) และหาคำตอบในประเด็นปัญหาท่ีครูผู้สอน
มอบหมายให ้

3. นักเรียนในกลุ่มบ้านของเรา ไปรวมกับสมาชิกกลุ่มอื่น ซึ่งได้รับเนื้อหาเดียวกันต้ัง เป็น
กลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Expert Group) ขึ้นมา จากนั้นร่วมกันทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระนั้นอย่าง
ละเอียด และร่วมกันอภิปรายหาคำตอบประเด็นปัญหาท่ีครูผู้สอนมอบหมายให้ 

4. นักเรียนกลุ่มผู้เช่ียวชาญกลับไปสู่กลุ่มบ้านของเรา แต่ละคนช่วยสอนเพื่อนในกลุ่มให้
เข้าใจในสาระท่ีตนได้ศึกษาร่วมกับผู้เช่ียวชาญ เช่นนี้สมาชิกทุกคนก็ได้เรียนรู้ภาพรวมของสาระ
ท้ังหมด 
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5. นักเรียนแต่ละคนทำแบบทดสอบ ได้คะแนนเป็นรายบุคคลและนำคะแนนของทุกคนใน
กลุ่มบ้านของเรามารวมกัน (หรือหาค่าเฉล่ีย) เป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดได้รางวัล 

ตารางที่ 4 การสังเคราะห์ขั้นตอนการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ 

ลำดับ ขั้นตอน 
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1 แนะนำกระบวนการเรียนรู้ - ✓ - - - - 

2 แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่มบ้าน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
มอบหมายหัวข้อให้ศึกษา ✓ - - - ✓ ✓ 

3 แบ่งเน้ือหาออกเป็นหัวข้อย่อย ๆ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4 กลุ่มบ้านไปต้ังกลุ่มเชี่ยวชาญ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ 
5 กลับกลุ่มบ้าน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

อธิบายเน้ือหาในกลุ่มบ้าน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
6 สังเกตกระบวนการ ✓ - - - - - 

พิจารณาความรับผิดชอบรายบคุคล - ✓ - - - - 
7 ประเมินผลหลังเรียน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
8 กลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดได้รับรางวัล - - ✓ - ✓ - 

ขั้นตอนของการเรียนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ ท่ีมีผู้กล่าวไว้ตรงกันมากท่ีสุด แต่ในบางขั้นตอน
อาจจะคล้ายกันหรือรวมกันเป็นขั้นตอนเดียว ซึ่งสะดวกต่อการจัดกิจกรรมหรือเวลาท่ีใช้ในการทำ
กิจกรรม ผู้วิจัยจึงได้ทำการสังเคราะห์ขั้นตอนออกมาเพื่อใช้งานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) จัดกลุ่มนักเรียน
โดยให้มีความสามารถคละกัน เรียกว่า “กลุ่มบ้าน” (Home Groups) 2) ผู้สอนแบ่งเนื้อหาออกเป็น
หัวข้อย่อย ๆ เท่ากับจำนวนสมาชิกกลุ่ม 3) สมาชิกภายในบ้านของเราแยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่ม
อื่น ซึ่งได้รับเนื้อหาเดียวกัน จัดต้ังเป็น “กลุ่มผู้เช่ียวชาญ” (Expert Groups) 4) นักเรียนแต่ละคน
ออกจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญกลับไปกลุ่มบ้านของตน ผลัดกันอธิบายเพื่อถ่ายทอดความรู้ท่ีตนได้ศึกษามา
ให้เพื่อนฟังจนครบทุกหัวข้อ และ 5) นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมเกี่ยวกับเนื้อหาท้ังหมดเป็น
รายบุคคล  
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3.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ (2554) ได้ศึกษาผลการใช้รูปแบบจ๊ิกซอว์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทยและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบจ๊ิกซอว์กับนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา 
จำนวน 81 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจ๊ิกซอว์ จำนวน 41 คน และกลุ่ม
ควบคุมซึ่งจัดการเรียนรู้แบบปกติ จำนวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจ๊ิกซอว์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยสูงกว่านักเรียนท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจ๊ิกซอว์มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจ๊ิกซอว์มีทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นสูงกว่าก่อนการ
ทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ณัฐชยา พอพิน (2555) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วย
เทคนิคจ๊ิกซอว์ เรื่องการวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ในเพลงไทยลูกทุ่ง ประชากร คือ นักเรียนท่ีเรียน
กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ วิชาภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2554 จำนวน 16 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์
สูงกว่าก่อนเรียน 

ล้ินจ่ี บุญประเสริฐ (2557) ศึกษาปัญหาการสอนในรายวิชาโภชนาการและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยพยาบาลพระ
จอมเกล้า กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัยพยาบาลพระ
จอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ปีการศึกษา 2554 จำนวน 60 คน โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย
และแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการจับคู่ได้กลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน ผลการวิจัยพบว่า  (1) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโภชนาการหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโภชนาการของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 1 กลุ่ม
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ท่ีเข้าร่วมการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์สูงกว่ากลุ่มท่ีใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อารีวรรณ ธาตุดี (2557) ศึกษาผลการศึกษาการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ ( jigsaw) 
เรื่อง ระบบการลำเลียงของพืชดอก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5/11 จำนวน 50 คน ของโรงเรียนสารคามพิทยา
คม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2555 ผลการวิจัยพบว่า (1) การสอนแบบร่วมมือ
เทคนิคจ๊ิกซอว์ เรื่อง ระบบการลำเลียงของพืชดอก มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.43/83.85 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ (2) ดัชนีประสิทธิภาพผลการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยการสอนแบบร่วมมือ
เทคนิคจ๊ิกซอว์ มีค่าเท่ากับ 0.7100 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และ (4) ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิคจ๊ิกซอว์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ชนมน ต้ังพิทักษ์ไกร (2558) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะ การ
ทำงานเป็นทีม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (การงานอาชีพ 1) ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาท่ีใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ห้อง ม.1/12 
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 33 คน 
ผลการวิจัยสรุปว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ส่งผลให้นักเรียนมีความร่วมมือ
ในการทำงานเป็นทีม รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเองทำให้งานประสบความสำเร็จ และมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สามารถนำไปใช้เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนได้ 

วริศรา วิทยาลัย (2562) ทำการศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง 
พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา โดยเทคนิคจ๊ิกซอว์ร่วมกับส่ือประสม สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทพรัตน์  ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศึกษา 2561 จำนวน 22 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า (1) แผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ เรื่องพัฒนาการของอาณาจักร
อยุธยา โดยเทคนิคจ๊ิกซอว์ร่วมกับส่ือประสม สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีจำนวน 18 แผน 
ใช้เวลา 18 ช่ัวโมง มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
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หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (3) ความพึงพอใจของนักเรียน
ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

4 แนวคิดเก่ียวกับการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการสอนโดยใช้กรณีศึกษา และแนวคิดเทคนิคจ๊ิกซอว์ นำมา
สังเคราะห์เป็นการสอนของผู้วิจัยดังตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 การสังเคราะห์ข้ันตอนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 

การสอนโดยใช้กรณีศึกษา เทคนิคจ๊ิกซอว์ 
การสอนโดยใช้กรณีศึกษา  

ร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์  
1. นำเสนอกรณีศึกษา 1. จัดกลุ่มนักเรียนโดยให้มี

ความสามารถคละกัน เรียกว่า 
“กลุ่มบ้าน” (Home Groups) 

ขั้นที่ 1 เสนอกรณีศึกษาในกลุ่มบ้าน นักเรียน
กลุ่มบ้านเข้าเรียน ครูผู้สอนนำแบบก่อสร้างที่
ใช้เป็นกรณีศึกษาเพ่ืออธิบายวัตถุประสงค์การ
เรียน 

2. ศึกษากรณีศึกษา 2. ผู้สอนแบ่งเน้ือหาออกเปน็หัวข้อ
ย่อย ๆ 

ขั้นที่ 2 อ่านเน้ือหาในกลุ่มเชี่ยวชาญ 
นักเรียนกลุ่มบ้านแบ่งหัวข้อแยกย้ายกันไป
ศึกษาหัวข้อร่วมกับกรณีศึกษา จัดต้ังเป็นกลุ่ม
เชี่ยวชาญ ค้นหาความรู้จากเอกสาร
ประกอบการเรียนและกรณีศึกษา 

3. แยกย้ายไปรวมกับกลุ่มที่ได้รับ
เน้ือหาเดียวกันเรียกว่า “กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ” (Expert Group) 

3. อภิปรายความรู้ 4. นักเรียนในกลุ่มเชี่ยวชาญ
กลับไปกลุ่มบ้านผลัดกันอธิบาย 

ขั้นที่ 3 กลับกลุ่มบ้านอภิปรายความรู้ 
นักเรียนกลับกลุ่มบ้าน รวบรวมข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาหัวข้อในกลุ่มเชี่ยวชาญ ทำใบงาน  5. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำกิจกรรม 

4. สรุปผลการเรียนรู้และ
แก้ปัญหา - 

ขั้นที่ 4 เข้าสู่การแก้ปัญหา ครูผูส้อนกำหนด
เงื่อนไขในการเขียนแบบให้แก่นักเรียนได้
ร่วมกันสร้างสรรคผ์ลงาน 

5. นำเสนอและประเมินผล 
- 

ขั้นที่ 5 ออกมานำเสนองาน นักเรียนนำเสนอ
ผลงาน และครผูู้สอนประเมินผลงาน 

 ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดของบทบาทของครูและนักเรียน ของการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ดังแสดงในตารางท่ี 6 
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ตารางที่ 6 บทบาทของครู และนักเรียนตามข้ันตอนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์  
ขั้นตอนการสอน บทบาทครู บทบาทนักเรียน 

ขั้นที่ 1 เสนอกรณีศึกษาในกลุ่มบ้าน 
นักเรียนกลุ่มบ้านเข้าเรียน ครผูู้สอนนำ
แบบก่อสร้างที่ใช้เป็นกรณีศึกษาเพ่ือ
อธิบายวัตถุประสงค์การเรียน 

- ครูนำแบบก่อสร้างในเรื่องที่จะเรียน
วันน้ัน ๆ  

1. รับทราบ วัตถุประสงค์ของ
การเรียนรู้  
2. เข้ากลุ่มบ้าน 

ขั้นที่ 2 อ่านเน้ือหาในกลุ่มเชี่ยวชาญ 
นักเรียนกลุ่มบ้านแบ่งหัวข้อแยกย้ายกัน
ไปศึกษาหัวข้อร่วมกับกรณีศึกษา จัดต้ัง
เป็นกลุ่มเชี่ยวชาญ ค้นหาความรู้จาก
เอกสารประกอบการเรียนและกรณศีึกษา 

- ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเมื่อ
นักเรียนร้องขอ 

1. นักเรียนร่วมกันหาความรู้
จากรณีศึกษา ในส่วนต่าง ๆ 
ทั้ง 3 – 4 หัวข้อ 
2. เข้ากลุ่มเชี่ยวชาญ 

ขั้นที่ 3 กลับกลุ่มบ้านอภิปรายความรู้ 
นักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ได้
คำตอบของประเด็นคำถาม ผู้สอนให้
ปัญหาเพ่ือแก้ปัญหา 

1. คอยให้คำแนะนำนักเรียนใน
การศึกษากรณศีึกษา และร่วมกัน 
รวบรวมข้อมูลและ ร่วมกันวิเคราะห์
งาน 
2. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเมื่อ
นักเรียนร้องขอ ตอบคำถาม 

1. เข้ากลุ่มบ้าน 
2. สมาชิกภายในกลุ่ม ร่วมกัน
อภิปรายความรู้  
3. นักเรียนร่วมกันทำใบงาน  

ขั้นที่ 4 เข้าสู่การแก้ปัญหา ครูผูส้อน
กำหนดเงื่อนไขในการเขียนแบบให้แก่
นักเรียนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ครูใช้ปัญหาในการทำกิจกรรม 
2. คอยให้คำแนะเมื่อนักเรียนร้องขอ  
3. กระตุ้นนักเรียนในการทำกิจกรรม
กลุ่ม 
4. ประเมินความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้ช่วยวิจัย 

1. หัวหน้ากลุ่ม ดำเนินการ
แก้ปัญหา  
2. สมาชิกภายในกลุ่มนำเสนอ
แนวทางการทำงานเป็นทีม 
3. นักเรียนส่งผลงานให้แก่
ครูผูส้อน  

ขั้นที่ 5 ออกมานำเสนองาน นักเรียน
นำเสนอผลงาน และครูผู้สอนประเมินผล
งาน 

1. ถามข้อสงสัย 
2. ประเมินผลงาน 

1. นำเสนอผลงานของกลุ่ม 
2. ตอบข้อสงสัยของครูผูส้อน 

5 แนวคิดเก่ียวกับความสามารถในการทำงานเป็นทีมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
การศึกษาการทำงานเป็นทีม มีประเด็นท่ีนำเสนอ 5 ประเด็น ได้แก่ 1) ความหมายของการ

ทำงานเป็นทีม 2) ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม 3) องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม 4) การ
ประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม และ 5) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งแต่ละประเด็นมี
รายละเอียด ดังนี้ 
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5.1 ความหมายของการทำงานเป็นทีม 
จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ โดยใช้คำสำคัญในการสืบค้นข้อมูลท่ีมีคำสำคัญเกี่ยวกับ

การทำงานเป็นทีม มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้คล้ายกัน ดังนี้ 

Nolan (1989) กล่าวว่าการทำงานเป็นทีมเป็นการท่ีสมาชิกเสียสละความเป็นส่วนตัวในการ
ทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  

Dickinson และMcIntyre (1997) ได้กล่าวว่าการทำงานเป็นทีมว่าเป็นพฤติกรรมของ
สมาชิกในกลุ่มท่ีแบ่งปันข้อมูลและร่วมมือกันทำงาน 

Wang, MacCann, Zhuang, Liu และRoberts (2009) ได้กล่าวว่าการทำงานเป็นทีม เป็น
การทำงานร่วมกับผู้อื่น มีการช่วยเหลือสนับสนุน และให้กำลังใจกันและกัน ร่วมกันแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง อีกท้ังให้คำแนะนำผู้อื่นด้วย 

ทิศนา แขมมณี (2545) ได้ให้ความหมายของการทำงานเป็นทีมกับการทำงานเป็นกลุ่มว่า
เป็นการท่ีกลุ่มบุคคลเข้ามาร่วมปฏิบัติงานอย่างใดอย่างร่วมกัน และทุกคนในกลุ่มมีบทบาทในการ
ช่วยกันดำเนินงานกลุ่ม มีการติดต่อส่ือสารประสานงาน และร่วมกันตัดสินใจ เพื่อให้งานบรรลุผล
สำเร็จตามเป้าหมาย  

วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2549) ได้กล่าวว่าการทำงานเป็นทีม คือการท่ีบุคคลมารวมกลุ่มกัน
เพื่อร่วมมือในการกระทำส่ิงใดส่ิงหนึ่งให้งานบรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือ 
ประสานงาน ดึงศักยภาพแต่ละบุคคลคนภายในกลุ่มออกมาช่วยในการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม 

จากการศึกษาสรุปได้ว่า การทำงานเป็นทีม หมายถึง การทำงานร่วมกันของกลุ่มบุคคล แต่
ละคนมีบทบาทหน้าท่ีในการทำงานของทีม มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและวางแผนการทำงาน 
ยอมรับความแตกต่างของสมาชิกในทีม รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบต่องานท่ี
ทำ และดึงศักยภาพของแต่ละคนในทีมออกมาเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย 
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5.2 ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม 
ความสามารถในการทำงานเป็นทีมสามารถอธิบายความสำคัญของการทำงานเป็นทีมได้

หลากหลายตามทัศนะของนักการศึกษา ท้ังนี้นักการศึกษาหลายท่านได้อธิบายความสำคัญของการ
ทำงานเป็นทีมไว้ ดังนี้ 

Tarricone และLuca (2002) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะท่ีสำคัญในการทำงานเป็นทีมให้ประสบ
ความสำเร็จไว้ดังนี้ 

1. ข้อตกลงต่อความสำเร็จของทีมและเป้าหมายท่ีวางไว้ร่วมกัน (Commitment to Team 
Success and Shared Goal) สมาชิกแต่ละคนภายในทีมต้องมีข้อตกลงร่วมกันต่อความสำเร็จของ
ทีมและเป้าหมายท่ีวางไว้ร่วมกันต่อโครงการนั้น ๆ โดยทีมจะประสบความสำเร็จได้สมาชิกต้องได้รับ
การกระตุ้น มีส่วนร่วมช่วยเหลือกัน และต้ังเป้าให้ทีมประสบความสำเร็จในระดับสูงสุด 

2. ก ารพึ่ งพ าอา ศัยกั น  ( Interdependence) สม า ชิก ทุ ก คน ภ าย ใน ที ม ต้ อ งสร้ า ง
สภาพแวดล้อมท่ีทุกคนร่วมกันให้ความช่วยเหลือกันทำงานมากกว่าการทำงาน เป็นรายบุคคล 
สภาพแวดล้อมการพึ่งพาอาศัยกันในเชิงบวกจะทำให้ทีมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในระดับท่ี
สูงขึ้นไป สมาชิกแต่ละคนควรส่งเสริมและให้กำลังใจสมาชิกคนอื่นในทีมเพื่อให้ประสบความสำเร็จ
และได้เรียนรู้การทำงานจากผู้อื่น 

3. ทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal Skills) ความสามารถในการอภิปรายกับสมาชิกคน
อื่นในทีม มีความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจให้การสนับสนุน ให้ความเคารพ และเอาใจใส่สมาชิกคนอื่นใน
ทีม 

4. การส่ือสารแบบเปิดและการให้ผลป้อนกลับเชิงบวก (Open Communication and 
Positive Feedback) รับฟังสมาชิกคนอื่นในทีมและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมของการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ สมาชิกในทีมควรเต็มใจในการให้และรับคำวิจารณ์
ตลอดจนให้ผลป้อนกลับตามสภาพจริง 

5. การวางองค์ประกอบของทีมอย่างเหมาะสม (Appropriate Team Compositions) มี
ความสำคัญในการทำให้ทีมให้ประสบความสำเร็จ สมาชิกในทีมจำเป็นต้องตระหนักถึงบทบาทของ
บทบาทหน้าท่ีของตนเองในทีมและเข้าใจว่าทีมคาดหวังอะไรจากบทบาทหน้าท่ีของตน 

6. ข้อตกลงร่วมกันต่อกระบวนการทำงานของทีม ความเป็นผู้นำ และความรับผิดชอบ 
(Commitment to Team Processes, Leadership, and Accountability) ส ม า ชิ ก ใ น ที ม
จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย ตระหนักรู้ถึงกระบวนการทำงานของทีม 
รวมถึงความเป็นผู้นำ มีการตัดสินใจและการแก้ปัญหาร่วมกันซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีจะทำให้
ทีมประสบความสำเร็จ 
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ทิศนา แขมมณี (2545) ได้ประมวลความสำคัญของการทำงานเป็นทีมออกเป็น 6 ประการ 
ดังนี้ 

1. มนุษย์ทุกคนมีข้อจำกัดในเรื่องพลังการทำงานใด ๆ เพียงคนเดียวให้สำเร็จนั้นย่อมเป็น
การยาก โดยเฉพาะงานใหญ่กำลังเพียงคนเดียวนั้นคงทำไม่ได้ จำเป็นต้องใช้กำลังและแรงของผู้อื่น
การทำงานเป็นทีมจึงเป็นเรื่องท่ีจำเป็นโดยเฉพาะในการทำงานใหญ่หรืองานท่ีมีความสลับซับซ้อน 

2. มนุษย์ทุกคนมีข้อจำกัดของความแตกต่างในเรื่องสติปัญญาความสามารถ การท่ีจะคิดทำ
การงานใด ๆ เพียงคนเดียวย่อมสู้หลายคนไม่ได้ เพราะหลายคนสามารถช่วยกันคิดช่วยกันดูได้
กว้างขวางขึ้น รอบคอบข้ึน 

3. มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ซึ่งอยู่อย่างโดดเด่ียวเพียงลำพังไม่ได้ จำเป็นท่ีจะต้องพึ่งพาอาศัยกัน
และกันการท่ีมนุษย์ได้ช่ือว่าเป็นสัตว์สังคมนี้ เพราะว่ามนุษย์มีความต้องการท่ีจะปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมกับผู้อื่น การท่ีมนุษย์มีโอกาสท่ีจะอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่นจึงเป็นการสนองความต้องการขั้น
พื้นฐานท่ีจำเป็นของมนุษย์ 

4. ลักษณะของสังคมปัจจุบันเป็นสังคมท่ีต้องมีการทำงานร่วมกันในทุกระดับและทุกองค์กร
หากเราไม่มีความสามารถในการทำงานเป็นทีมแล้ว ก็จะเกิดปัญหาไปในทุกระดับและทุกองค์กร ซึ่ง
เป็นอุปสรรคต่อการเป็นอยู่และความก้าวหน้าของสถาบันและของประเทศ 

5. การทำงานเป็นทีมให้ผลของงานดีกว่าการทำงานคนเดียว เนื่องด้วยการมารวมตัวกันนั้น 
มีความหมายมากกว่าการนำบุคคลมารวมกัน ดังตัวอย่างท่ีทดลองในประเทศญี่ปุ่น คนงาน 1 คน
ประกอบรองเท้าได้ 3 คู่ต่อวัน ดังนั้นคนงาน 10 คน จะประกอบรองเท้าได้ 30 คู่ต่อวัน แต่ถ้าคนงาน 
10 คนนี้ทำงานเป็นทีมแล้ว ทีมงานนี้จะประกอบรองเท้าได้ 50 คู่ต่อวัน การทดลองนี้ช้ีให้เห็นชัดว่า
การทำงานเป็นทีมให้ผลของงานดีกว่าและมากกว่าการทำงานแบบต่างคนต่างทำ 

6. การท่ีบุคคลได้มีโอกาสมารวมกลุ่มกันทำงานเป็นทีมนี้ช่วยให้บุคคลนั้นได้เรียนรู้จากผู้อื่น
เกิดเป็นความเจริญงอกงามแห่งตนขึ้น ในขณะเดียวกันความเจริญส่วนบุคคลก็จะส่งผลให้กลุ่มเจริญ
งอกงามตามไปด้วย 

วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2549) ได้สรุปสาระความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ไว้ดังนี้ 
1. เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา 
2. เพื่อผลประโยชน์ท้ังส่วนบุคคลและส่วนรวม 
3. เพื่อความรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง 
4. เพื่อตอบสนองความต้องการของจิตใจ เช่น ความต้องการใฝ่สัมพันธ์ ความต้องการความ

ปลอดภัย ความต้องการการยกย่องนับถือความต้องการพัฒนาตนเอง 
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จากการศึกษาความสำคัญของการทำงานเป็นทีมผู้วิจัยพบว่าส่วนมากจะมีวัตถุประสงค์ไป
ในแนวทางเดียวกันนั่นคือ เป็นการรวมบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพท่ีแตกต่างกัน 
เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เกิดการพัฒนาตนเองเนื่องจากได้เรียนรู้
จากผู้อื่นทำให้งานบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของทีม ทำให้นักเรียนสามารถทำงานท่ียากและ
ซับซ้อนได้  

5.3 องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม 
จากการศึกษาเอกสารและตำรา พบว่ามีนักการศึกษาหลายท่านได้ระบุถึงองค์ประกอบของ

การทำงานเป็นทีมไว้ ดังนี้ 

Tarricone และLuca (2002) กล่าวว่า องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมให้ประสบ
ผลสำเร็จ ได้แก่ 

1. การพึ่งพาซึ่งกันและกัน สมาชิกในทีมรู้สึกว่าพวกเขามีความรับผิดชอบต่อคนอื่น ๆ และ
ความสำเร็จของโครงการขึ้นอยู่กับแต่ละคนในทีม การมีส่วนร่วมของสมาชิกในทีมมีความสุขเสมอท่ี
จะช่วยเพื่อนร่วมงาน เมื่อพวกเขาประสบปัญหาทีมงานจะทำให้สมาชิกในทีมมีกำลังใจและช่วยเหลือ
กันให้งานประสบผลสำเร็จไปได้ 

2. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทีมงานท่ีมีบุคลิกแตกต่างของสมาชิกในทีม ได้รับการ
ยอมรับมีการยอมรับการให้เกียรติกัน  ปรึกษาหารือให้โอกาสในการทำงานไม่ดูถูกดูแคลน มี
ปฏิสัมพันธ์กันจะทำให้งานประสบผลสำเร็จ 

3. การส่ือสาร ทีมงานต้องมีการติดต่อส่ือสารกันอย่างดี มีการพูดคุยกันอย่างสุภาพไม่
ทะเลาะเบาะแว้งกัน ให้กำลังใจกันในขณะทำงาน พูดคุยถึงปัญหาและช่วยกันแก้ไข เพื่อให้เข้าใจถึง
ปัญหา 

4. องค์ประกอบท่ีเหมาะสมของทีม ทีมต้องรักษาบทบาทหน้าท่ีซึ่งแต่ละทีมจะมีความ
แตกต่างกันตามลักษณะของทีม รวมท้ังความรู้ความสามารถของสมาชิกโดยมีการจัดแบ่งบทบาท
และหน้าท่ีความรับผิดชอบกระจายงานกันตามความรู้ความสามารถให้เหมาะสม 

5. ความร่วมมือ กระบวนการความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ สมาชิกในทีมทุกคนต้อง
ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทของสมาชิกทุกคนภายในทีม และกระบวนการท่ีใช้โดยทีมงานมี
การวางแผน และกำหนดเวลา อีกท้ังคุณภาพของงานท่ีต้องการ ผู้นำต้องเป็นผู้นำท่ีดีเป็นท่ีเคารพนับ
ถือ โดยให้คำปรึกษาเสมอ 
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Stephen และTimothy (2013) กล่าวถึง องค์ประกอบในการทำงานเป็นทีมได้ ดังนี้   
1. การจัดองค์ประกอบ (Composition) เป็นการจัดทีมงานซึ่ งประกอบด้วยความรู้

ความสามารถ บุคลิกภาพของสมาชิก กำหนดบทบาทท่ีหลากหลาย มีความยืดหยุ่นของทีมงาน และ
ความเต็มใจร่วมทีมของสมาชิก 

2 . การจัดบริบท (Context) ได้แก่  ทรัพยากรท่ีเพียงพอ ภาวะผู้นำท่ีดีมีระบบ การ
ประเมินผล และค่าตอบแทนท่ีดี 

3. กระบวนการ (Process) ได้แก่ ความผูกพันต่อวัตถุประสงค์ร่วมกัน การกำหนดเป้าหมาย
เฉพาะทีม ความเช่ือมั่นการบริหาร ความขัดแย้ง ลดการเอาเปรียบของสมาชิกบางคน 

ทิศนา แขมมณี (2545) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบสำคัญในการทำงานเป็นทีมไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านผู้นำหรือทีมงาน ผู้นำเป็นบุคคลท่ีสำคัญมากในการดำเนินงานของกลุ่ม กลุ่มใดขาด

ผู้นำก็ยากท่ีจะทำงานให้เป็นผลสำเร็จ เนื่องจากขาดฟันเฟืองท่ีสำคัญท่ีจะเป็นในการช่วยให้กลุ่ม
ดำเนินงาน หากกลุ่มใดมีผู้นำท่ีมีคุณสมบัติท่ีดี รู้ และเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตน มีทักษะในการ
ปฏิบัติตนตามหน้าท่ีนั้นแล้ว ถือได้ว่ากลุ่มนั้นมีแนวโน้มท่ีจะประสบความสำเร็จสูง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากผู้นำนั้นมีลักษณะผู้นำท่ีดีและสามารถใช้ภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้ว กลุ่มนั้น
ย่อมบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว ความสำคัญของผู้นำต่อกลุ่มหรือทีมงานนี้ ได้รับการ
ทดลองและยืนยันจากงานวิจัยจำนวนมาก จึงกล่าวได้ว่าผู้นำ เป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญต่อ
ความสำเร็จ และประสิทธิภาพของการทำงานเป็นทีม 

2. ด้านบทบาทสมาชิกกลุ่ม ในการทำงานเป็นทีมใด ๆ ก็ตาม หากกลุ่มมีผู้นำแม้ว่าจะดี
เพียงใดก็ตาม แต่ถ้าสมาชิกกลุ่มขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของตน ไม่ปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ี
ของสมาชิกกลุ่มท่ีดี กลุ่มนั้นจะทำงานให้บรรลุสำเร็จได้ยาก เพราะการทำงานเป็นทีมต้องอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจจากทุกคนเป็นสำคัญ ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญอีกประการหนึ่งท่ี
จะช่วยให้การทำงานเป็นทีมบรรลุเป้าหมาย หากผู้ร่วมทีมหรือสมาชิกกลุ่มทุกคนตระหนักใน
ความสำคัญของตน พยายามปฏิบัติตนในการทำงานในฐานะสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม การดำเนินงานของ
กลุ่มก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว 

3. ด้านกระบวนการทำงาน กลุ่มหรือทีมงานใดก็ตามหากมีผู้นำท่ีดี มีสมาชิกกลุ่มท่ีเข้าใจ
และช่วยกลุ่มตามบทบาทหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีแล้ว กลุ่มนั้นก็มีแนวโน้มท่ีจะดำเนินไปได้ดี 
อย่างไรก็ตามถึงแม้คนจะดีสักเพียงใดแต่กระบวนการดำเนินงานไม่เหมาะสม กลุ่มก็ประสบกับ
ปัญหาไม่น้อย ตัวอย่างท่ีพบเห็นกันท่ัวไป เช่น กลุ่มท่ีทำงานโดยขาดการวางแผนร่วมกัน ไม่เข้าใจใน
แผนงานและขั้นตอนการทำงาน จะเป็นสาเหตุทำให้การดำเนินงานของสมาชิกเป็นไปคนละทิศคน
ละทางเป็นปัญหาต่อการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม อีกประการหนึ่งกระบวนการทำงานท่ีไม่ดีพออาจ
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ก่อให้เกิดปัญหาระหว่างบุคคลขึ้นมา ทำให้สมาชิกในกลุ่มเกิดการแตกแยกกันได้ ดังนั้นกระบวนการ
ทำงานจึงนับเป็นองค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลยิ่งต่อการทำงาน เป็นทีม กลุ่มใดมีความเข้าใจใน
กระบวนการทำงานท่ีดี และสามารถปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกลุ่มนั้นก็มักจะประสบผลสำเร็จในการ
ทำงาน 

วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2549) กล่าวถึงองค์ประกอบในการทำงานเป็นทีม ดังนี้ 
1. มีเป้าหมายร่วมกัน การทำงานเป็นทีมจะเกิดผลดีก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกคนในทีมมีเป้าหมาย 

มีการรับรู้ถึงแนวความคิดเกี่ยวกับจุดประสงค์หรือเป้าหมายของทีมในเรื่องเดียวกัน เมื่อทราบถึง
จุดประสงค์หรือเป้าหมายแล้วทุกคนในทีมจะช่วยกัน ร่วมมือ ร่วมใจ ทำงานให้ประสบความสำเร็จ
ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ 

2. การยอมรับนับถือ การทำงานเป็นกลุ่มภายใต้ความรู้ความสามารถท่ีแตกต่างกัน และเช่ือ
ว่าการได้มีการนำความแตกต่างของเพื่อนในกลุ่มมาใช้ จะทำให้งานกลุ่มนั้นมีคุณภาพท่ีดี ซึ่งเป็นการ
ท่ีสามารถดึงเอาศักยภาพ หรือความสามารถของเพื่อนในกลุ่มมาใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่องาน
ส่วนรวม สมาชิกในกลุ่มจะต้องยอมรับนับถือในความแตกต่างกันของเพื่อนในกลุ่ม เช่น ความรู้ 
ความสามารถ ความคิด อารมณ์ความรู้สึก ความเข้าใจ รวมไปถึงยอมรับในศักด์ิศรีของความ เป็น
มนุษย์ ท่ีต้องการการเอาใจใส่ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

3. ความร่วมมือในการทำงาน ทุกคนในกลุ่มล้วนมีความสำคัญคล้ายกับฟันเฟืองของ
เครื่องจักรซึ่งขาดไม่ได้แม้แต่ช้ินเดียว งานของกลุ่มก็เช่นกันไม่สามารถทำสำเร็จได้เพียงคนเดียว ต้อง
อาศัยความร่วมมือของสมาชิกทุกคนในการช่วยกันระดมความคิด แสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์
ต่อทำงาน วางแผนการทำงาน ไปจนถึงการร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุจุดประสงค์ท่ีกลุ่มตามแผนงาน
ท่ีกลุ่มได้ช่วยกันวางแผน 

4. การแบ่งงานกันตามความรู้ความสามารถ การจัดแบ่งการทำงานถือเป็นส่ิงสำคัญท่ีมาก
ของการทำงานเป็นทีม การแบ่งงานภายในทีมจะต้องแบ่งงานตามความรู้ ความสามารถ และความ
พึงพอใจของสมาชิกในทีมโดยปราศจากการบังคับ ซึ่งผู้นำทีมพอท่ีจะรู้จักและคุ้นเคยกับเพื่อนในทีม
เป็นอย่างดี รู้ว่าใครเป็นอย่างไร ถนัดทำงานประเภทใด เพื่อท่ีจะมอบหมายงานและแบ่งหน้าท่ีความ
รับผิดชอบให้ตรงตามความรู้ความสามารถของบุคคลผู้นั้น สมาชิกในทีมควรเปิดเผยตัวตนให้สมาชิก
คนอื่นได้รู้จัก และบอกความรู้ความสามารถ ความถนัด และความพึงพอใจในการทำงานให้กับเพื่อน
สมาชิกคนอื่นได้รับรู้ เพื่อง่ายต่อการมอบหมายงาน และช่วยกระจายงานให้ตรงตามความสามารถ
หรือความถนัดของสมาชิกในกลุ่ม 
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5. ความรับผิดชอบ เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม เนื่องจากความรับผิดชอบของ
แต่ละคนคือความสำเร็จของกลุ่ม สมาชิกในทีมจะต้องรู้จักบทบาทหน้าท่ีและยังต้องมีความ
รับผิดชอบต่องานของตนเอง จึงจะช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ 

6. ความเข้าใจซึ่งกันและกัน และความผูกพันต่อกัน ความผูกพันกันและเข้าใจกัน ซึ่งได้
เรียนรู้จากความแตกต่างกันของแต่ละคนในกลุ่ม ช่วยทำให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น 

บุหงา วชิระศักดิ์มงคล และเมธี ดิสวัสด์ิ (2550) กล่าวว่า องค์ประกอบของการทำงานเป็น
ทีม มีดังนี้ 

1. กำหนดวัตถุประสงค์ในการทำงาน เป็นการศึกษาประเด็นต่าง ๆ ท่ีทีมงานจะต้อง
ดำเนินการแก้ไข โดยกำจัดขอบเขตของปัญหาและหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนในการแก้ปัญหา มี
การวางแผน รู้จักวิเคราะห์งาน พร้อมท้ังกำหนดระยะเวลาการทำงานให้แล้วเสร็จ มีการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และประเมินความก้าวหน้าของงาน โดยการรวบรวมข้อผิดพลาดต่าง ๆ  

2. การมีส่วนร่วมของสมาชิก การสร้างบรรยายกาศในการทำงานร่วมกันทำให้การทำงาน
สามารถควบคุมอารมณ์ในการทำงานได้ การส่ือสารเข้าใจกันในทีมงานด้วยการใช้คำพูดท่ีเหมาะสม
ระหว่างสมาชิก รู้จักเสียสละ แสดงความรู้สึกให้ผู้อื่นภาคภูมิใจในตนเอง 

3. การเป็นสมาชิก สมาชิกในกลุ่มต้องมีความรับผิดชอบต่อทีม มีความกระตือรือร้นในการ
ทำงาน กล้าแสดงความคิดท่ีสร้างสรรค์ เสนอแนะวิธีการทำงานต่าง ๆ กล้าเผชิญกับปัญหา และรู้จัก
การแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

4. ผู้นำ เป็นบุคคลสำคัญท่ีคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำงานของทีมเป็นอย่างดี ผู้นำ
จะต้องรู้จักบทาทหน้าท่ี ยึดหลักในการทำงาน มีความเป็นประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้สมาชิกในทีม
แสดงความคิดเห็นอย่างท่ัวถึง อีกท้ังยังต้องสร้างแรงจูงใจในการทำงาน กระตุ้นให้สมาชิกในทีม
ปฏิบัติงานอย่างจริจัง ควบคุมการทำงาน และยังต้องให้กำลังใจสมาชิกอยู่เสมอ 

ธีระ รุญเจริญ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า ทีมงานจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมี
องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบด้านสมาชิกในกลุ่ม สมาชิกในทีควรมีเจตนาท่ีดีและต้ังใจทำงาน ความ
กระตือรือร้นท่ีจะทำงานร่วมกัน ภักดี และซื่อตรงต่อกัน มีทักษะในการทำงาน เช่ือในความสามารถ
ของเพื่อนสมาชิกด้วยกัน และพร้อมท่ีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความร่วมมือ ติดต่อส่ือสารและ
ประสานงานกัน ระหว่างสมาชิกด้วยความยินดี และมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีความไว้ใจท่ีตระหนักถึง
ความต้องการและความรู้สึกของบุคคลอื่นในกลุ่ม พยายามปรับค่านิยมให้กลมกลืน เข้าใจพฤติกรรม
ของบุคคลอื่น 
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2. องค์ประกอบด้านผู้นำกลุ่ม ผู้นำทีมงานต้องมีความอดทน ต้ังใจจริง ไม่หงุดหงิดในความ
ล่าช้า ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นอย่างท่ัวถึง ไม่บังคับกลุ่มในการตัดสินใจ และเปิดโอกาสให้ผู้อื่น
ได้เป็นผู้นำบ้าง สามารถขจัดความขัดแย้งภายในกลุ่ม เอาใจใส่กลุ่ม เพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิกมี
ความเช่ือมั่นท่ีจะทำงาน มีเทคนิคในการจูงใจสมาชิก เข้าใจพฤติกรรมของสมาชิกในแต่ละคน มี
ความรอบรู้ในการวางแผนปฏิบัติงานการติดตาม และประเมินผล 

ตารางที่ 7 การสังเคราะห์องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม 

ลำดับ องค์ประกอบ 
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1 การมีเป้าหมายร่วมกัน - ✓ - ✓ ✓ - - 

2 แผนการทำงาน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 ความร่วมมือในการทำงาน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
3 การยอมรับฟังความคิดเห็น ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ 
 การสื่อสาร ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ 
4 ความรับผิดชอบ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
5 การติดตามและการประเมิน - ✓ - - - ✓ - 

จากการศึกษาองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม ผู้วิจัยได้สังเคราะห์และสรุปขั้นตอนท่ีมี
ความถี่สอดคล้องกันเกินกึ่งหนึ่งของท้ังหมด ท้ังนี้ผู้วิจัยได้เพิ่มเติมหัวข้อผลสำเร็จของงานเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ เนื่องจากในองค์ประกอบต่าง ๆ ของนักวิชาการ กล่าวถึงการบรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งในท่ีนี้ก็คือผลงานท่ีใช้เป็นตัวช้ีวัดว่ากลุ่มได้ทำภารกิจสำเร็จหรือไม่ จึงสามารถสรุปได้ 4 
องค์ประกอบสำคัญ ดังนี้ 
 1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงาน สมาชิกในทีมร่วมกันออกแบบแผนการทำงาน 
ซึ่งมีความสำคัญท่ีจะช่วยให้ทีมงานทราบกระบวนการหรือขั้นตอนการทำงานท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ส่งผลให้ผลลัพธ์ในการทำงานออกมาตามวัตถุประสงค์ สมาชิกในทีมมีความร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน รู้จักคิดแก้ปัญหาร่วมกัน 
 2. ความรับผิดชอบ สมาชิกในทีมมีความรับผิดชอบต่องานท่ีตนเองได้รับ ซึ่งสมาชิกในทีม
ต้องรู้จักบทบาทหน้าท่ี จึงจะช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ 
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3. การยอมรับฟังความคิดเห็น สมาชิกในทีมมียอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนคนอื่น มีการ
ส่ือสารระหว่างกัน พูดคุยแลกเปล่ียนข้อมูล เปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกในทีมแสดงความคิดเห็นอย่าง
เต็มท่ี และยอมรับความแตกต่างระหว่างความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล 
 4. ผลสำเร็จของงาน สมาชิกร่วมกันทำงานให้สมบูรณ์ในเวลาท่ีกำหนด มีความภาคภูมิใจใน
ผลสำเร็จของทีม  

5.4 การประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
นักการศึกษาได้เสนอแนวคิดในการประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม ดังนี้ 

Wang และคณะ (2009) ได้พัฒนาแนวทางในการประเมินการทำงานเป็นทีมสำหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้วิธีการประเมิน 3 วิธี ได้แก่ การประเมินตนเอง (Self-Report) การ
ประเมินจากการตัดสินจากสถานการณ์ (Situational Judgment Test) และการประเมินจาก
ครูผู้สอน (Teacher-Report) เมื่อเปรียบเทียบวิธีการประเมินการทำงานเป็นทีมท้ัง 3 วิธี พบว่าในแต่
ละวิธีมีปัญหาแตกต่างกันไป เช่น การประเมินตนเอง นักเรียนบางคนอาจทำการประเมินท่ีไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง นักเรียนทำการประเมินดีกว่าหรือแย่กว่าจากความเป็นจริง ซึ่งการประเมินจาก
ครูผู้สอนช่วยป้องกันปัญหาความเป็นจริงตรงจุดนี้ได้ แต่ข้อจำกัดของการประเมินจากครูผู้สอน คือ
ครูผู้สอนไม่สามารถทำการประเมินนักเรียนได้อย่างท่ัวถึง การประเมินจากครูผู้สอนทำได้ยากคือ
ครูผู้สอนต้องทำอย่างอื่นไปด้วย ส่วนการประเมินจากการตัดสินจากสถานการณ์มีความน่าเช่ือถือ
มากกว่าการประเมินตนเอง เพราะมีสถานการณ์กำหนดมาให้ ข้อจำกัดของการประเมินวิธีนี้คือแบบ
ประเมินมีตัวหนังสือมากเกินไป ทำให้นักเรียนข้ามการอ่านสถานการณ์นั้นไป 

W. L. Robert (2010) กล่าวว่าการประเมินการทำงานเป็นทีมสามารถทำได้ 2 วิธี ได้แก่ 1) 
ประเมินแบบท้ังทีม 2) การประเมินแต่ละคนในทีม ซึ่งจะให้ความสำคัญการประเมินแต่ละคนในทีม 
เนื่องจากต้องการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมของนักเรียนแต่ละคน ซึ่ง Lingard ได้ระบุแนว
ทางการประเมินการทำงานเป็นทีมด้วยหลัก 3 วิธี ได้แก่ การสังเกตอย่างอิสระ ( Independent 
Observation) ก าร ป ระ เมิ น ค ว าม มี ส่ วน ร่ ว ม ข อ งแ ต่ ล ะ บุ ค ค ล  (Evaluating Individual 
Contributions) และการประเมินโดยเพื่อน (Peer Review)  

1. การสังเกตอย่างอิสระ (Independent Observation) เป็นการประเมินจากผู้สังเกต
ภายนอก เช่น ครูผู้สอน ผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการ เป็นผู้ประเมินการทำงานเป็นทีมจากกิจกรรมท่ี
นักเรียนทำ โดยมีเกณฑ์ร่วมกัน การประเมินแบบนี้ช่วยให้การประเมินมีความเท่ียงตรง ไม่เกิดความ
ลำเอียง แต่การประเมินวิธีนี้มีข้อจำกัดคือนักเรียนรู้ตัวเองว่ากำลังถูกประเมินซึ่งจะต้ังในทำกิจกรรม
เป็นพิเศษ 
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2. การประเมินความมีส่วนร่วมของแต่ละบุคคล (Evaluating Individual Contributions) 
เป็นการประเมินจากช้ินงาน/ภาระงานของนักเรียนแต่ละคนภายในทีม หรือให้นักเรียนต้ังกลุ่มเพื่อ
ส่ือสารกันภายในกลุ่ม ครูผู้สอนสามารถประเมินนักเรียนแต่ละคนได้ การประเมินแบบนี้จะลดความ
กดดันจากครูผู้สอน 

3. การประเมินโดยเพื่อน (Peer Review) นักเรียนในแต่ละทีมจะประเมินการทำงานของ
เพื่อนในกลุ่มด้วยเกณฑ์ท่ีครูผู้สอนต้ังไว้ ผู้ท่ีทำประเมินการไม่ควรเขียนช่ือลงไปเพื่อให้การประเมินมี
ประสิทธิภาพ การประเมินแบบนี้มีข้อจำกัดท่ีนักเรียนบางคนไม่กล้าเขียนวิจารณ์การทำงานของ
เพื่อนในเชิงลบ 

Southern Cross University (2013) ได้ระบุเกณฑ์ประเมินการทำงานเป็นทีมว่าการเป็น
การประเมินท้ังผลลัพธ์ (Output) และกระบวนการ (Process) อีกท้ังสามารถประเมินแบบกลุ่มหรือ
ประเมินรายบุคคลได้เช่นกัน นอกจากนี้การประเมินยังสามารถทำได้โดยการประเมินตนเองหรือ
เพื่อนในทีมประเมินก็ได้ เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินการทำงานเป็นทีมท่ีมีเกณฑ์การให้คะแนนแบบ
มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามตัวอย่างแบบประเมินในตารางท่ี 8 

ตารางที่ 8 ตัวอย่างแบบประเมินการทำงานเป็นทีมโดยใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
ระดับการปฏิบัติ 1 

(Process Rank = 1) 
ระดับ 

(Rank) 
ระดับการปฏิบัติ 5 

(Process Rank = 5) 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Goal and objectives)  

สมาชิกสับสนในเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

1     2     3     4     5 สมาชิกเข้าใจและเห็นด้วยกับ 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทีม  

ความเชื่อใจและความขัดแย้ง (Trust and Conflict) 
มีความเชื่อใจสมาชิกในกลุ่มเล็กน้อย 
และเกิดความขัดแย้งอย่างเห็นได้ชัด 

1     2     3     4     5 มีความเชื่อใจสมาชิกในกลุ่มสงูและ
จัดการความขัดแย้งได้ตลอดการ
ทำงาน 

การแสดงออกของความแตกต่าง (Expression of Differences) 

สมาชิกมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน ก่อให้เกิด
ปฏิกิริยาตอบโต้ 

1     2     3     4     5 สมาชิกมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน ไม่
ก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ 

ความเป็นผู้นำ (Leadership) 
สมาชิกคนหน่ึงแสดงบทบาทความเป็น
ผู้นำ และไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นแสดงความ
เป็นผู้นำ 

1     2     3     4     5 สมาชิกทุกคนในทีมได้มีส่วนร่วมใน
การแสดงบทบาทความเป็นผู้นำ 
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ตารางที่ 8 ตัวอย่างแบบประเมินการทำงานเป็นทีมโดยใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ (ต่อ) 
ระดับการปฏิบัติ 1 

(Process Rank = 1) 
ระดับ 

(Rank) 
ระดับการปฏิบัติ 5 

(Process Rank = 5) 

การควบคุมและขั้นตอนการดำเนินงาน (Control and Procedures) 
มีการควบคุมน้อยและขาดข้ันตอนเพ่ือ
เป็นแนวทางในการทำงานของทีม 

1     2     3     4     5 มีข้ันตอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็น
แนวทางการทำงานเป็นทีม สมาชิกใน
ทีมสนับสนุนข้ันตอนเหล่าน้ี 

การใช้แหล่งข้อมูล (Utilization of Resources) 

ไม่มีการใช้ข้อมูลของสมาชิกที่ได้เสนอ 
1     2     3     4     5 ใช้ข้อมูลของสมาชิกที่เสนออย่าง

เต็มที่ 

การสื่อสารระหวา่งบุคคล (Interpersonal Communication) 

สมาชิกมีการสื่อสารแบบปิด 1     2     3     4     5 ทุกคนมีส่วนร่วมในการสื่อสาร
ระหว่างสมาชิกแบบเปิด 

การฟัง (Listening)  
ไม่รับฟังสมาชิกคนอื่น 1     2     3     4     5 รับฟังสมาชิกคนอื่นอย่างต้ังใจ  

ความราบรื่นของการสื่อสาร (Flow of Communication) 

การอภิปรายในกลุ่มต้องมีการทวนวนไป
วนมา ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ 

1     2     3     4     5 การอภิปรายดำเนินไปข้างหน้าอย่าง
ต่อเน่ือง  

การแก้ปัญหา/การตัดสินใจ (Problem Solving /Decision Making) 

ทีมไม่มีการตกลงแนวทางการ แก้ปัญหา
หรือการตัดสินใจ 

1     2     3     4     5 ทีมมีการตกลงแนวทางการ แก้ปัญหา
หรือการตัดสินใจเป็นอย่างดี 

การทดลองและความคิดสร้างสรรค์ (Experiment and Creativity) 

ทีมน่ิงเฉย ไม่มีการทดลองหาแนวทางใน
การทำงาน 

1     2     3     4     5 ทีมมีการทดลองทำงานด้วยวิธีต่าง ๆ 
และมีความคิดสร้างสรรค์  

การประเมิน (Evaluation) 

ไม่มีการประเมินการทำงานหรือ
กระบวนการของทีม 

1     2     3     4     5 ทีมมักจะประเมินการทำงานหรือ 
กระบวนการ  

 นันทวุฒิ มูลแสง (2558) สร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 5 ทักษะย่อยมา
กำหนดเป็นพฤติกรรมท่ีชัดเจนขึ้น เพื่อใช้ในการสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักเรียน ดัง
ตารางท่ี 9 
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ตารางที่ 9 ตัวอย่างแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
ทักษะย่อยการทำงาน

เป็นทีม 
การให้คะแนน 

3 2 1 
1. การร่วมกำหนด
เป้าหมายวัตถุประสงค์
และแบ่งหน้าท่ีกัน
ทำงาน 

มีการวางแผนและปรึกษา
กันในทีมและกำหนดหน้าท่ี
ของสมาชิก 

มีการวางแผนและปรึกษา
กันในทีมแต่ไม่มีการ
กำหนดหน้าท่ีของสมาชิก 

ไม่แสดงพฤติกรรมใดเลย 

2. การตระหนักใน
บทบาทหน้าท่ีของ
ตนเอง 

อยู่ร่วมในทีม ช่วยทีมคิด
ระดมสมองตามหน้าท่ี
ตนเองเป็นคนเขียนเรื่อง
นำเสนอหน้าชั้นเรียน 

อยู่ร่วมในทีม ช่วยทีมคิด
ระดมสมอง แต่ไม่ทำตาม
หน้าท่ีตนเอง 

ไม่แสดงพฤติกรรมใดเลย 

3. การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
พ่ึงพาอาศัยและ
ช่วยเหลือกัน 

ช่วยอำนวยความสะดวกส่ง
ของให้เพ่ือนและอาสา
หน้าท่ีในทีม 

ช่วยอำนวยความสะดวกส่ง
ของให้เพ่ือน แต่ไม่อาสา
หน้าท่ีในทีม 

ไม่แสดงพฤติกรรมใดเลย 

4. การรักษาบรรยากาศ
ในการทำงานและ
ปรับตัวหากัน 

บอกเพ่ือนให้ช่วยกันทำงาน
และอยู่ร่วมกันในทีมไม่
แยกตัวออกไป 

บอกเพ่ือนให้ช่วยกัน
ทำงาน แต่ไม่แยกตัว
ออกไปทำอย่างอื่น 

ไม่แสดงพฤติกรรมใดเลย 

5. การสื่อสารแบบเปิด 
มีการปรึกษาและแก้ไข
ปัญหา 

เสนอความคิดเห็นตนเองรับ
ฟังและสนับสนุนเพ่ือน ใช้
ภาษาเหมาะสมร่วม
แก้ปัญหาในทีม 

เสนอความคิดเห็นตนเอง
รับฟังและสนับสนุนเพ่ือน 
ใช้ภาษาเหมาะสมไม่ร่วม
แก้ปัญหาในทีม 

ไม่แสดงพฤติกรรมใดเลย 

 ชนมน ต้ังพิทักษ์ไกร (2558) ได้สร้างแบบประเมินกระบวนทำงานกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างทักษะ
การทำงานเป็นทีม ใน 4 ด้านคือ 1) การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน 2) การแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบ 3) 
การปฏิบัติตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 4) การประเมินและปรับปรุง ดังตารางท่ี 10 
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ตารางที่ 10 ตัวอย่างแบบประเมินกระบวนการทำงานกลุ่ม 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 

1. การกำหนดเป้าหมาย
ร่วมกัน 

สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมใน
การกำหนดเป้าหมายการ
ทำงานอย่างชัดเจน 

สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
ในการกำหนดเป้าหมาย
การทำงาน 

สมาชิกส่วนน้อยมีส่วน
ร่วมในการกำหนด
เป้าหมายการทำงาน 

2. การแบ่งหน้าท่ี
รับผิดชอบ 

การกระจายงานได้ทั่วถึง 
และตรงตามความสามารถ
ของสมาชิก 

การกระจายงานได้ทั่วถึง 
และไม่ตรงตาม
ความสามารถ 

การกระจายงานไม่ทั่วถึง 

3. การปฏิบัติตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย 

ทำงานได้สำเร็จตาม
เป้าหมายตรงเวลาท่ี
กำหนด 

ทำงานได้สำเร็จตาม
เป้าหมาย ช้ากว่าเวลาท่ี
กำหนดไม่ตรงตาม
ระยะเวลาท่ีกำหนด 

ทำงานไม่สำเร็จตาม
เป้าหมาย 

4. การประเมินและ
ปรับปรุง 

สมาชิกทุกคนร่วมมือ
ปรึกษาหารือ ติดตาม
ตรวจสอบ และปรับปรงุ
งานเป็นระยะ 

สมาชิกส่วนใหญ่ร่วมมือ
ปรึกษาหารือ ติดตาม 
ตรวจสอบ และปรับปรงุ
งานเป็นระยะ 

สมาชิกส่วนน้อยร่วมมือ
ปรึกษาหารือติดตาม 
ตรวจสอบ และปรับปรงุ
เป็นระยะ 

 การประเมินการทำงานเป็นทีมมีรูปแบบการประเมินท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการประเมิน
โดยครูผู้สอน การประเมินด้วยตนเอง หรือการประเมินจากเพื่อนร่วมงาน สำหรับในงานวิจัยเล่มนี้ใช้
การประเมินโดยครูผู้สอนด้วยการสังเกตพฤติกรรม โดยทำการประเมินตามองค์ประกอบของการ
ทำงานเป็นทีม ซึ่งเป็นการประเมินท่ีมีเกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) 4 ระดับ 
ดังตารางท่ี 11 
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ตารางที่ 11 แบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม 

องค์ประกอบ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การมีส่วน
ร่วมในการวาง
แผนการทำงาน 

ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการ
ทำงาน 

นักเรียนร้อยละ 65 มี
ส่วนร่วมในการวาง
แผนการทำงาน 

นักเรียนร้อยละ 35 - 
65 มีส่วนร่วมในการ
วางแผนการทำงาน  

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 35 มีส่วน
ร่วมในการวาง
แผนการทำงาน  

2. ความ
รับผิดชอบใน
การทำงาน 

ทุกคนมีความเข้าใจ
ในหน้าท่ีและ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ที่ได้รับมอบหมาย 

นักเรียนร้อยละ 65 มี
ความเข้าใจในหน้าท่ี
และรับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

นักเรียนร้อยละ 35 - 
65 มีความเข้าใจใน
หน้าท่ีและรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 35 มีความ
เข้าใจในหน้าท่ีและ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ที่ได้รับมอบหมาย 

3. การยอมรับ
ฟังความคิดเห็น 

ทุกคนยอมรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น
อย่างมีเหตุผล 

นักเรียนร้อยละ 65 
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นผู้อื่นอย่างมี
เหตุผล 

นักเรียนร้อยละ 35 - 
65 ยอมรับฟังความ
คิดเห็นผู้อื่นอย่างมี
เหตุผล 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 35 ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นผู้อื่น
อย่างมีเหตุผล 

4. ผลสำเร็จ
ของงาน 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่าง
สมบูรณ์ และ
ภายในเวลาท่ี
กำหนด 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่าง
สมบูรณ์ แต่ส่งช้ากว่า
เวลาท่ีกำหนด 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายไมส่มบูรณ์ 
แต่ส่งภายในเวลาท่ี
กำหนด 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายไมเ่สร็จ
สมบูรณ์ และส่งช้า
กว่าเวลาท่ีกำหนด 

5.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ทำการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงานเป็นทีม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ (2554) ศึกษาผลการใช้รูปแบบจ๊ิกซอว์ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ภาษาไทยและทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์
วิทยา จำนวน 81 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจ๊ิกซอว์ จำนวน 41 คน 
และกลุ่มควบคุมซึ่งจัดการเรียนรู้แบบปกติ จำนวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาไทยของนักเรียนท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบจ๊ิกซอว์มีสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอน
แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (2) ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนช้ัน
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มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบจ๊ิกซอว์มีสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (3) ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบจ๊ิกซอว์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ชนมน ต้ังพิทักษ์ไกร (2558) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดย
ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม กลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ) ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี1 โรงเรียน
ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  กรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายท่ีศึกษาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
นักเรียนช้ัน ม.1/12 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 33 คน ผลการวิจัยพบว่า การเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ส่งผลให้นักเรียนมีความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม รู้จัก
บทบาทหน้าท่ีของตนเองทำให้งานประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สามารถนำไปใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็น
ทีมของนักเรียนได้ 

ประภาภรณ์ พลเยี่ยม (2560) ศึกษาการพัฒนาการทำงานเป็นทีมโดยใช้การสอนแบบจ๊ิก
ซอว์ 2 ร่วมกับส่ือสังคมออนไลน์ กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนแก่นนคร
วิทยาลัย ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ผลการวิจัยพบว่า (1) ทักษะการทำงานเป็นทีม โดยใช้
การสอนแบบจ๊ิกซอว์ 2 มีคุณภาพระดับมาก (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการสอนโดยใช้การสอนแบบจ๊ิกซอว์ 
2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ (3) ความพึงพอใจต่อการ
สอนแบบจ๊ิกซอว์ 2 ซึ่งมีคุณภาพระดับมาก  
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บทที่ 3 
การดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนนายสิบทหารบก 
เหล่าทหารช่าง โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียน
นายสิบ โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
นายสิบ ก่อนและหลังการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนนายสิบ ท่ีมีต่อการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร คือ นักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารช่าง รุ่นท่ี 24 ปีงบประมาณ 2564  

กองร้อยนักเรียนนายสิบท่ี 1 กองพันนักเรียน จำนวน 239 นาย 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนนายสิบทหารบก กองร้อยนักเรียนนายสิบท่ี 1 กองพัน
นักเรียน โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง จำนวน 47 นาย เนื่องจากช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 จึงทำให้นักเรียนนายสิบท่ีแยกอยู่ตามโรงนอน ท้ัง 6 โรงนอน จึงทำให้
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง เป็นรูปแบบออนไลน์ มีข้อจำกัดใน
เรื่องการใช้อุปกรณ์ส่ือสารของนักเรียนนายสิบหลายนาย ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่ศึกษาจากตำราด้วย
ตนเอง และเข้าสอบตามวัน เวลา ท่ีครู ผู้สอนได้กำหนด ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้ช่วยสิบเวร 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยวิธีการอาสาสมัคร (Volunteer Sampling) จำนวน 47 นาย 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 ตัวแปรต้น คือ การสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
 2.2 ตัวแปรตาม คือ 1. ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. ความพึงพอใจ 
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3. แบบแผนการวิจัย 
 3.1 ความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนนายสิบ ในการทำการประเมิน
ความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนนายสิบ ผู้วิจัยได้ใช้แบบการทดลองแบบประเมินซ้ำ
หลายครั้ง The One-Shot Repeated Measured Design (มนต์ชัย เทียนทอง, 2548) โดยทำการ
ประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีมในแผนการสอนท่ี 2 แผนการสอนท่ี 4 แผนการสอนท่ี 6 
และแผนการสอนท่ี 10 เพื่อดูแนวโน้มของพัฒนาการอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมีแบบแผนการวิจัย ดังนี้ 

 x O1 x O2 x O3 x O4 

แผนภูมิที่ 2 รูปแบบการวิจัย The One-Shot Repeated Measured Design 

 เมื่อ x  คือ การสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
 O1 คือ การประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีมในแผนการสอนท่ี 2 
  O2 คือ การประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีมในแผนการสอนท่ี 4 
  O3 คือ การประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีมในแผนการสอนท่ี 6 
  O4 คือ การประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีมในแผนการสอนท่ี 10 

 3.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบ ก่อนและหลังการสอนโดยใช้
รูปแบบการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ 
The One-Group Pretest–Posttest Design (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558) เป็นรูปแบบท่ีมีกลุ่มทดลอง
กลุ่มเดียว 

O1 x O2  
แผนภูมิที่ 3 รูปแบบการวิจัย The One-Group Pretest–Posttest Design 

 เมื่อ x   คือ การสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
 O1 คือ การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้แผนการสอน 
 O2 คือ การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้แผนการสอน 
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4. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด ได้แก่ แผนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิก
ซอว์ แบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ ซึ่งมีข้ันตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแต่ละชนิด ดังนี้ 

4.1 แผนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ โดยมีขั้นตอนในการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

 4.1.1 ศึกษา/วิเคราะห์แถลงหลักสูตร หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหาร
ช่าง 1 ปี 6 เดือน ตามท่ีกรมยุทธศึกษาทหารบกอนุมัติ ในรายวิชาการเขียนแบบงานก่อสร้าง 

 4.1.2 เลือกรณีศึกษาจากแบบก่อสร้างอาคารพักอาศัย 2 ช้ัน จำนวน 2 หลัง ในแต่
ละหลังประกอบไปด้วยแบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้า และแบบสุขาภิบาล ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อนักเรียนเพื่อใช้ในการทำงานจริงและสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา มีการลำดับวิธีการ
เขียน ให้นักเรียนเห็นรายละเอียดในแบบต่าง ๆ  

4.1.3 จัดทำแผนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ จำนวน 10 แผน 

ตารางที่ 12 แผนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์  
แผนการ

สอน 
เน้ือหา สื่อ การประเมิน 

จำนวน
(ชม.) 

การเขียน
แบบรูป
แปลนพ้ืน 

1. ความหมายของแปลนพ้ืน 
2. ความสัมพันธ์ของแปลนพ้ืนชั้นล่าง 
กับแปลนพ้ืนชั้นบน 
3. สัญลักษณ์ของแปลนพ้ืน 
4. มาตราส่วนของแปลนพ้ืน 
5. ข้ันตอนการเขียนแบบแปลนพ้ืน 

1. แบบแปลนพ้ืน 
2. กระดาษ A3 
3. เอกสารประกอบการ
เรียน 
4. อุปกรณ์เขียนแบบ 
5. ใบงานที่ 1 เรื่อง 
แปลนพ้ืน 

- ประเมินผล
งาน 

4 

การเขียน
แบบรูปตัด 

1. ความหมายของรูปตัด 
2. สัญลักษณ์ของรูปตัด 
3. มาตราส่วนของรูปตัด 
4. ข้ันตอนการเขียนแบบรูปตัด 
 

1. แบบรูปตัด 
2. กระดาษ A3 
3. เอกสารประกอบการ
เรียน 
4. อุปกรณ์เขียนแบบ 
5. ใบงานที่ 2 เรื่อง รูป
ตัด 

- ประเมินผลงาน 
- ประเมิน
ความสามารถใน
การทำงานเป็น
ทีม ครั้งที่ 1 

4 
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ตารางที่ 12 แผนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ (ต่อ) 

แผนการสอน เน้ือหา สื่อ การประเมิน 
จำนวน
(ชม.) 

การเขียนรูป
ด้าน 

1. ความหมายของรูปด้าน 
2. ข้อกำหนดเก่ียวกับการเขียนรูป
ด้าน 
3. สัญลักษณ์ของรูปด้าน 
4. มาตราส่วนของรูปด้าน 
5. ข้ันตอนการเขียนแบบรูปด้าน 

1. แบบรูปด้าน  
2. กระดาษ A3 
3. เอกสารประกอบการ
เรียน 
4. อุปกรณ์เขียนแบบ 
5. ใบงานที่ 3 เรื่อง รูป
ด้าน 

- ประเมินผลงาน 4 

การเขียนแบบ
รูปขยาย
รายละเอียด
งาน
สถาปัตยกรรม 

1. ความหมายของแบบขยาย
รายละเอียดงานสถาปัตยกรรม 
2. ลักษณะของแบบขยาย
รายละเอียดงานสถาปัตยกรรม 
3. รายละเอียดในแบบขยาย
รายละเอียดงานสถาปัตยกรรม 
4. สัญลักษณ์ของแบบขยาย
รายละเอียดงานสถาปัตยกรรม 
5. มาตราส่วนของแบบขยาย
รายละเอียดงานสถาปัตยกรรม 
6. ข้ันตอนการเขียนแบบขยาย
รายละเอียดงานสถาปัตยกรรม 

1. แบบขยาย
รายละเอียดงาน
สถาปัตยกรรม 
2. กระดาษ A3 
3. เอกสารประกอบการ
เรียน 
4. อุปกรณ์เขียนแบบ 
5. ใบงานที่ 4 เรื่อง 
แบบขยายรายละเอียด
งานสถาปัตยกรรม 

- ประเมินผลงาน 
- ประเมิน
ความสามารถใน
การทำงานเป็น
ทีม ครั้งที่ 2 
 

4 

การเขียนแบบ
รูปแปลน
โครงสร้าง 

1. ความหมายของแปลนโครงสร้าง 
2. ส่วนประกอบของโครงสร้าง
อาคาร 
3. สัญลักษณ์ของแปลนโครงสร้าง 
4. มาตราส่วนของแปลนโครงสร้าง 
5. ข้ันตอนการเขียนแบบแปลน
โครงสร้าง 

1. แบบขยายแบบรูป
แปลนโครงสร้าง 
2. กระดาษ A3 
3. เอกสารประกอบการ
เรียน 
4. อุปกรณ์เขียนแบบ 
5. ใบงานที่ 5 เรื่อง 
แบบรูปแปลนโครงสร้าง 

- ประเมิน
คะแนนจาก
ผลงาน 

4 
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ตารางที่ 12 แผนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ (ต่อ) 

แผนการสอน เน้ือหา สื่อ การประเมิน 
จำนวน
(ชม.) 

การเขียนแบบ
ขยายงาน
วิศวกรรม 

1. ความหมายของแบบขยาย
รายละเอียดงานวิศวกรรม 
2. รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็กเสริม
งานคอนกรีต 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับเหล็ก
รูปพรรณในงานโครงสร้าง 
4. สัญลักษณ์ของแบบขยาย
รายละเอียดงานวิศวกรรม 
5. มาตราส่วนของแบบขยาย
รายละเอียดงานวิศวกรรม 
6. ข้ันตอนการเขียนแบบขยาย
รายละเอียดงานวิศวกรรม 

1. แบบขยาย
รายละเอียดงาน
วิศวกรรม 
2. กระดาษ A3 
3. เอกสารประกอบการ
เรียน 
4. อุปกรณ์เขียนแบบ 
5. ใบงานที่ 6 เรื่อง 
แบบขยายรายละเอียด
งานวิศวกรรม 

- ประเมิน
ความสามารถใน
การทำงานเป็น
ทีม ครั้งที่ 3 
- ประเมิน
คะแนนจาก
ผลงาน 

4 

การเขียนแบบ
งานไฟฟ้า 

1. ความหมายของแปลนไฟฟ้า 
2. ข้อกำหนดเก่ียวกับงานไฟฟ้า 
3. สัญลักษณ์ของงานไฟฟ้า 
4. มาตราส่วนของแปลนไฟฟ้า 
5. ข้ันตอนการเขียนแบบแปลน
ไฟฟ้า 

1. แบบสุขาภิบาล 
2. กระดาษ A3 
3. เอกสารประกอบการ
เรียน 
4. อุปกรณ์เขียนแบบ 
5. ใบงานที่ 7 เรื่อง งาน
สุขาภิบาล 

- ประเมิน
คะแนนจาก
ผลงาน 

2 

การเขียนแบบ
งานสุขาภิบาล 

1. ความหมายของงานสุขาภิบาล 
2. รายละเอียดเกี่ยวกับท่องาน
สุขาภิบาล 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับบ่อน้ำเสีย 
และข้อกำหนดของกฎหมาย 
4. สัญลักษณ์งานสุขาภิบาล 
5. มาตราส่วนงานสุขาภิบาล 
6. ข้ันตอนการเขียนแบบงาน
สุขาภิบาล 

1. แบบแปลนไฟฟ้า 
2. กระดาษ A3 
3. เอกสารประกอบการ
เรียน 
4. อุปกรณ์เขียนแบบ 
5. ใบงานที่ 8 เรื่อง 
แปลนไฟฟ้า 

-  ประเมิน
คะแนนจาก
ผลงาน 

2 
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ตารางที่ 12 แผนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ (ต่อ) 

แผนการสอน เน้ือหา สื่อ การประเมิน 
จำนวน
(ชม.) 

การเขียนแบบ
ผังบริเวณและ
ผังที่ต้ัง 

1. ความหมายของผังบริเวณ 
2. ความหมายของผังที่ต้ัง 
3. ข้อกำหนดเก่ียวกับผังบริเวณ 
และผังที่ต้ัง 
4. สัญลักษณ์ของผังบริเวณ และผัง
ที่ต้ัง 
5. มาตราส่วนของผังบริเวณ และ
ผังที่ต้ัง 
6. ข้ันตอนการเขียนแบบผังบริเวณ 
และผังที่ต้ัง 

1. แบบผังบริเวณ และ
ผังที่ต้ัง 
2. กระดาษ A3 
3. เอกสารประกอบการ
เรียน 
4. อุปกรณ์เขียนแบบ 
5. ใบงานที่ 9 เรื่อง ผัง
บริเวณ และผังที่ต้ัง 

-  ประเมิน
คะแนนจาก
ผลงาน 

2 

การเขียน
สารบัญแบบ
และรายการ
ประกอบแบบ 

1. ความหมายของสารบัญแบบ 
และรายการประกอบแบบ 
2. ข้อกำหนดเก่ียวกับสารบัญแบบ 
และรายการประกอบแบบ 
3. ข้ันตอนการเขียนสารบัญ และ
รายการประกอบแบบ 

1. สารบัญแบบ และ
รายการประกอบแบบ 
2. กระดาษ A3 
3. เอกสารประกอบการ
เรียน 
4. อุปกรณ์เขียนแบบ 
5. ใบงานที่ 10 เรื่อง 
สารบัญแบบ และ
รายการประกอบแบบ 

-  ประเมิน
ความสามารถใน
การทำงานเป็น
ทีม ครั้งที่ 4 
-  ประเมิน
คะแนนจาก
ผลงาน 

2 

4.1.4 เสนอแผนการสอนท่ีสร้างขึ้นต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และเหมาะสมเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปสนทนากลุ่มเพื่อสอบถามความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 

4.1.5 ผู้วิ จัยกำหนดวัน เวลา สถานท่ี หัวข้อในการสนทนากลุ่ม และแจ้งให้
ผู้เช่ียวชาญทราบล่วงหน้าเพื่อดำเนินการสนทนากลุ่ม 

4.1.6 ผู้วิจัยเริ่มดำเนินการสนทนากลุ่มแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM 
เกี่ยวกับเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยท้ังหมด ในวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. 
ประกอบด้วย ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 2 คน ด้านการสอน 2 คน วัดและประเมิน 1 คน ผู้วิจัยแนะนำ
ตัว บอกถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขออนุญาตผู้เข้าร่วมสนทนาในการบันทึกเสียง จด
บันทึกข้อความ และถ่ายภาพขณะทำการสนทนา  

4.1.7 รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการสนทนาใน 7 ประเด็น ประกอบด้วย 1) แผนการ
สอน 2) เอกสารประกอบการเรียน 3) แบบก่อสร้างท่ีใช้เป็นกรณีศึกษา 4) ใบงาน 5) แบบทดสอบ 6) 
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แบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม และ 7) แบบประเมินความพึงพอใจท่ีจากนั้นปรับแก้
ตามคำแนะในจากการสนทนากลุ่ม ซึ่งมีประเด็นท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขดังตารางท่ี 13 

ตารางที่ 13 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากการสนทนากลุ่มของผู้เช่ียวชาญ 
ประเด็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ 

1. แผนการสอน 1. เสนอให้แก้หัวข้อในตารางของเกณฑ์การประเมิน 
2. เสนอให้เขียนรายละเอียดในแต่ละข้ันตอน ให้ชัดเจนมาก
ย่ิงข้ึน 
3. เสนอให้ทบทวนเวลาท่ีใช้ในการทำกิจกรรมบางกิจกรรม
ที่คาดว่าจะไม่เพียงพอหรือน้อยเกินไป 

2. เอกสารประกอบการเรียน 1. เสนอให้ตรวจสอบความชัดเจนของภาพประกอบ 
เน่ืองจากบางภาพค่อนข้างจะแตกมองไม่ชัดเจน 
2. เสนอให้มีการตรวจสอบคำผิดอีกครั้ง 

3. แบบก่อสร้างที่ใช้เป็นกรณีศึกษา ไม่มีข้อเสนอแนะ 

4. ใบงาน - เสนอให้ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมใบงานที่มีความท้าทายกับ
นักเรียน  

5. แบบทดสอบ 1. เสนอให้แก้ข้อคำถามข้อที่ ซึ่งไม่ตรงกับพฤติกรรมการ
เรียนรู้จากผังออกข้อสอบ ให้เป็นไปตามผังออกข้อสอบ 
2. เสนอให้ปรับแก้ข้อคำถามอัตนัยข้อที่ 1 ซึ่งใช้เวลาในการ
ทำมากเกินไป จะทำให้นักเรียนทำไม่ทัน 

6. แบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็น
ทีม 

- เสนอให้มีการปรับแก้คำในการประเมินจากคำว่า “กึ่ง
หน่ึง” เป็น “ร้อยละ” 

7. แบบประเมินความพึงพอใจ ไม่มีข้อเสนอแนะ 

4.1.8 นำแผนการสอนท่ีปรับแก้ตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญท่ีดำเนินการสนทนา
กลุ่ม กลับไปให้ผู้เช่ียวชาญชุดเดิม เพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพโดยใช้แบบประเมินความเหมาะสม
แบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ของ Likert (Likert Five Rating Scales) โดยการตรวจสอบ
ความเหมาะสมเชิงเนื้อหา (Content Validity) ใช้เกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ (มาเรียม นิลพันธุ์ , 
2558) 

ระดับคะแนน  5   หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
ระดับคะแนน  4   หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
ระดับคะแนน  3   หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
ระดับคะแนน  2   หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย 
ระดับคะแนน  1   หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
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ในการหาค่าคุณภาพของแผนการสอนใช้การวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยการแปลความหมายของคะแนนเฉล่ียพิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี้  

ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
ผลการตรวจสอบความเหมาะสมพบว่า คุณภาพของแผนการสอนมีความเหมาะสม

ในระดับมากท่ีสุดทุกแผนการสอน (M = 4.92, SD = 0.272) โดยแผนการสอนท่ีได้ค่ามากท่ีสุดคือ
แผนการสอนท่ี 2 (M = 4.97, SD = 0.181) และแผนการสอนท่ีได้ค่าน้อยท่ีสุดคือแผนการสอนท่ี 5 
และ 8 (M = 4.87, SD = 0.343) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แต่ละประเด็นมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด (รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้าท่ี 129-139) แสดงว่าแผนการสอนมีความ
เหมาะสมในการนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

4.1.9 ทดลองใช้แผนการสอน ในวันท่ี 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 กับนักเรียนนาย
สิบ จำนวน 30 นาย เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้สำหรับการนำไปใช้ในสภาพ
การเรียนการสอนจริง  

4.1.10 ปรับปรุงแก้ไข และจัดพิมพ์ เป็นแผนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับ
เทคนิคจ๊ิกซอว์ เพื่อนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสร้างแผนการสอน 
 

 

ศึกษา/วิเคราะห์แถลงหลักสูตร 
นักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารช่าง 

จัดทำแผนการสอน จำนวน 10 แผน 
 

ปรับปรุงแก้ไข 
แผนการสอน 

นำแผนการสอนไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
5 คน ตรวจสอบ 

ปรับปรุงแก้ไข 
แผนการสอน 

 

เสนอแผนการสอนที่สร้างข้ึนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสนทนากลุ่มแก่ผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 

ดำเนินการสนทนากลุ่ม 

 

ทดลองใช้แผนการสอนกับนักเรียนนายสิบ จำนวน 30 นายเป็นเวลา 

12 ชั่วโมง 

รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ

สนทนากลุ่ม 

ปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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4.2 แบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม เป็นแบบประเมินท่ีมีเกณฑ์ในการให้
คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (Analysis Rubric) โดยมีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ดังนี้ 

4.2.1 ศึกษาการสร้างแบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม จากเอกสาร
หลักการประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
  4.2.2 สร้างแบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม โดยใช้เป็นแบบสังเกต
พฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักเรียนนายสิบ ในขั้นตอนท่ี 4 ของการสอน โดยทำการ
ประเมิน 4 องค์ประกอบ แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงาน 2) 
ความรับผิดชอบในการทำงาน 3) การยอมรับฟังความคิดเห็น และ 4) ผลสำเร็จของงาน 

ตารางที่ 14 แบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม 

องค์ประกอบ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การมีส่วน
ร่วมในการวาง
แผนการทำงาน 

ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการ
ทำงาน 

นักเรียนร้อยละ 65 
มีส่วนร่วมในการวาง
แผนการทำงาน 

นักเรียนร้อยละ 35 - 
65 มีส่วนร่วมในการ
วางแผนการทำงาน  

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 35 มีส่วน
ร่วมในการวาง
แผนการทำงาน  

2. ความ
รับผิดชอบใน
การทำงาน 

ทุกคนมีความเข้าใจ
ในหน้าท่ีและ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ที่ได้รับมอบหมาย 

นักเรียนร้อยละ 65 
มีความเข้าใจใน
หน้าท่ีและ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ที่ได้รับมอบหมาย 

นักเรียนร้อยละ 35 - 
65 มีความเข้าใจใน
หน้าท่ีและ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ที่ได้รับมอบหมาย 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 35 มีความ
เข้าใจในหน้าท่ีและ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ที่ได้รับมอบหมาย 

3. การยอมรับ
ฟังความคิดเห็น 

ทุกคนยอมรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น
อย่างมีเหตุผล 

นักเรียนร้อยละ 65 
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นผู้อื่นอย่างมี
เหตุผล 

นักเรียนร้อยละ 35 - 
65 ยอมรับฟังความ
คิดเห็นผู้อื่นอย่างมี
เหตุผล 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 35 ยอมรับ
ฟังความคิดเห็นผู้อื่น
อย่างมีเหตุผล 

4. ผลสำเร็จ
ของงาน 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่าง
สมบูรณ์ และภายใน
เวลาท่ีกำหนด 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่าง
สมบูรณ์ แต่ส่งช้า
กว่าเวลาท่ีกำหนด 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายไม่
สมบูรณ์ แต่ส่ง
ภายในเวลาท่ี
กำหนด 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายไมเ่สร็จ
สมบูรณ์ และส่งช้า
กว่าเวลาท่ีกำหนด 
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เกณฑ์ประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
 3.26 – 4.00  คะแนน ความสามารถในการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับดีมาก 
 2.51 – 3.25  คะแนน ความสามารถในการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับดี 
 1.76 – 2.50  คะแนน ความสามารถในการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับพอใช้ 
 1.00 – 1.75  คะแนน ความสามารถในการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับปรับปรุง 

4.2.3 นำแบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม ของนักเรียนนายสิบเสนอ
ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง นำมาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

4.2.4 นำแบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีมท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ 
5  ประกอบด้วย ด้านการสอน 2 คน ด้านเนื้อหาวิชา 2 คน และด้านการประเมินผล 1 คน เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาและความถูกต้องของภาษาในการส่ือความหมาย จากนั้นนำผล
การพิจารณาของผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Item Objective Congruence: 
IOC) โดยในการตรวจสอบความสอดคล้อง มีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 

+1 หมายถึง ว่ารายการประเมิน สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
0 หมายถึง  ไม่แน่ใจ ว่ารายการประเมิน สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 
-1 หมายถึง ว่ารายการประเมิน ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน 

หลังจากท่ีผู้เช่ียวชาญได้ตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีมในด้านความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับเกณฑ์การประเมินเรียบร้อยแล้วจึง
นำผลมาคำนวณหาค่าดัชนี IOC ซึ่งมีสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

IOC = 
∑R
N  

 เมื่อ  IOC   คือ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับเกณฑ์การ
ประเมิน 

 ∑R  คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
 N    คือ จำนวนผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC สำหรับผู้เช่ียวชาญ 5 คน ท่ีมีค่าต้ังแต่ 0.60 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคำถามนั้น
ใช้ได้ มีความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับเกณฑ์การประเมิน แต่ถ้าต่ำ
กว่า 0.60 แสดงว่าข้อคำถามนั้นไม่สอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับเกณฑ์การประเมิน ตัดท้ิง
หรือนำมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558)  
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ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรายการประเมินกับเกณฑ์การประเมิน
เหมาะสมพบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ในทุกรายการ แสดงว่าแบบประเมิน
ความสามารถในการทำงานเป็นทีมมีความเหมาะสมในการนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล (รายละเอียด 
ภาคผนวก ค หน้าท่ี 139) 

4.2.5 นำแบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีมท่ีไปทดลองใช้กับนักเรียน
นายสิบ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ในวันท่ี 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 30 นาย เป็นเวลา 12 
ช่ัวโมง แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet และให้ผู้ช่วยวิจัยอีก 2 นาย เป็นครูท่ีทำหน้าท่ี
สอนในโรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง หรือมีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 5 ปี ร่วม
ทำการประเมิน พบว่า ในการประเมินจะต้องให้นักเรียนนายสิบต้ังกล้องท่ีให้สามารถเห็นสมาชิกใน
กลุ่ม ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นรายกลุ่ม แล้วจึงพูดคุยถึงองค์ประกอบใน
การทำงานเป็นทีมว่า พฤติกรรมแบบนี้อยู่ในระดับใด ในบางกลุ่มอาจไม่เห็นสมาชิกท้ังหมด หรือกว่า
จะเข้าไปประเมินในบางกลุ่มได้วางแผนการทำงานเสร็จไปแล้ว ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยจึงได้ทำการ
สอบถามภายในกลุ่มว่า “มีการวางแผนกันบ้างหรือไม่ ใครทำอะไรบ้าง” โดยคะแนนคิดจากค่าเฉล่ีย
ของผู้ประเมินท้ัง 3 นาย เป็นคะแนนของกลุ่ม  

4.2.6 หาค่าความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน (Rater Agreement Index: RAI) 
เพื่อยืนยันความสอดคล้องระหว่างผู้วิจัย และผู้ช่วยวิจัยอีก 2 นาย ซึ่งมีค่าความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 
0 ถึง 1 สามารถแปลความหมายได้ดังนี้ (Koo T. K. และY., 2016) 

0.00 – 0.49 ความน่าเช่ือถือของผู้ประเมินมีความสอดคล้องกันในระดับต่ำ 
0.50 – 0.74  ความน่าเช่ือถือของผู้ประเมินมีความสอดคล้องกันในระดับพอใช้ 
0.75 – 0.89  ความน่าเช่ือถือของผู้ประเมินมีความสอดคล้องกันในระดับดี 
0.90 – 1.00  ความน่าเช่ือถือของผู้ประเมินมีความสอดคล้องกันในระดับดีมาก 

RAI ซึ่งมีสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

RAI = 1 - 
∑ ∑ ∑ |Rmnk – R̅nk|

M
m=1

N
n=1

K
k=1

K N (M -1) (I -1)
  

เมื่อ RAI  คือ ดัชนีความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน  
Rmnk  คือ คะแนนท่ีได้จากผู้ประเมินคนท่ี m ของกลุ่มท่ี n ในการประเมิน

องค์ประกอบท่ี k  

R̅nk คือ คะแนนเฉล่ียของกลุ่มท่ี n ในองค์ประกอบท่ี k  
K  คือ จำนวนขององค์ประกอบการประเมินท้ังหมด  
N คือ จำนวนกลุ่มท้ังหมด  
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M  คือ จำนวนของผู้ประเมินท้ังหมด  
I  คือ จำนวนของคะแนนท้ังหมดท่ีเป็นไปได้ (ตามเกณฑ์การให้คะแนน) 

ตารางที่ 15 เปรียบเทียบความสอดคล้องของผู้ประเมิน ในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนนายสิบ 
ครั้งท่ี 1 - ครั้งท่ี 3 

การประเมิน 
ค่าความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 

ความสามารถในการทำงานเป็นทีม .96 .96 .93 

ตารางท่ี 15 แสดงค่าความสอดคล้องระหว่างผู้วิจัยกับผู้ช่วยวิจัยแต่ละนายพบว่า ค่าความ
สอดคล้องระหว่างผู้ประเมินครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 มีค่าเท่ากันคือ .96 ส่วนครั้งท่ี 3 มี ค่าความ
สอดคล้องระหว่างผู้ประเมินเท่ากับ .93 เนื่องจากการประเมินครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 มีการพูดคุย
ระหว่างผู้ประเมินถึงเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินอีกครั้งหนึ่งว่ามีความเห็นพ้องกันหรือไม่ แล้วจึงให้คะแนน 
ส่วนการประเมินในครั้งท่ี 3 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ต่างแยกย้ายกันไปตามห้องเรียน ต่างคนต่างประเมิน 
โดยไม่มีการพูดคุยกันถึงเกณฑ์การประเมิน แต่โดยภาพรวมค่าความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมินทุก
ครั้งมากกว่า .90 แสดงว่าการสังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมของนักเรียนโดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย
แต่ละนายมีความสอดคล้องกันในระดับดีมาก  
  4.2.7 นำแบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนนายสิบ 
จัดพิมพ์และนำไปใช้ประเมินกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม 

4.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แบบขยายส่วนประกอบอาคาร เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 15 ข้อ ให้คะแนนตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน รวม 
15 คะแนน และข้อสอบอัตนัย 1 ข้อ ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) 3 
ระดับ ได้แก่ 3 ดี 2 พอใช้ และ 1 ปรับปรุง ประเมินใน 5 หัวข้อ ดังนี้ 1) น้ำหนักเส้น 2) รายละเอียด
และสัญลักษณ์ 3) การจัดหน้ากระดาษ 4) มาตราส่วน และ 5) ความสะอาด รวม 15 คะแนน รวม
ท้ังส้ิน 30 คะแนน เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนและหลังการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับ
เทคนิคจ๊ิกซอว์ โดยมีกระบวนการสร้างและตรวจสอบ ดังนี้ 

 4.3.1 ศึกษาเนื้อหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู้วิชาการเขียนแบบงานก่อสร้าง 
 4.3.2 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการออกข้อสอบตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ Bloom’s 

4.3.3 สร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 16 ข้อ แบบทดสอบท่ีสร้างขึ้น
มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก 15 ข้อ จำนวน 2 ชุด รวม 30 ข้อ และข้อสอบชนิด

ศึกษาการสร้างแบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม 

สร้างแบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม 

 

นำแบบประเมินฯ ไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบ 

นำแบบประเมินฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับ นนส.ทบ.  

ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 

หาค่าความสอดคล้องระหว่างผู้ประเมิน  
(Rater Agreement Index: RAI) 

เสนอแบบประเมินที่สร้างข้ึนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

ปรับปรุงแก้ไขแบบ
ประเมิน 

นำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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อัตนัยเพื่อวัดความสามารถในการเขียนแบบ 1 ข้อ จำนวน 2 ชุด รวม 2 ข้อ ในระดับพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก 
(r) ของแบบทดสอบกับนายสิบนักเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วจึงคัดเลือกข้อสอบท่ีได้ค่าตามเกณฑ์ท่ี
กำหนดให้เหลือ 16 ข้อ ประกอบด้วย ปรนัย 15 ข้อ และอัตนัย 1 ข้อ เพื่อนำมาใช้เป็นแบบทดสอบ
ฉบับจริง กับนักเรียนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง ดังตารางท่ี 16 

ตารางที่ 16 ผังการออกข้อสอบ 

วัตถุประสงค์ 

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ 

รว
ม 

จำ
 

เข
้าใ

จ 

ปร
ะย

ุกต์
ใช

้ 

วิเ
คร

าะ
ห ์

ปร
ะเ

มิน
ค่า

 

สร
้าง

สร
รค

์ 

1. วิเคราะห์และจำแนกส่วนประกอบของอาคารได้ - - 1 1 - - 2 
2. ระบุความหมายของการเขียนแบบต่าง ๆ ได้ 1 1 - - - - 2 

3. วิเคราะห์หลักการข้อกำหนดเก่ียวกับการเขียนแบบก่อสร้างได้ - - 1 1 - - 2 

4. จำแนกสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในงานเขียนแบบได้ - 1 1 - - - 2 
5. วิเคราะห์และจำแนกมาตราส่วนที่ใช้ในงานเขียนแบบได้ - - - 2 - - 2 

6. อธิบายข้ันตอนในการเขียนแบบก่อสร้างได้ - 1 1 - - - 2 

7. ประเมินรูปแบบของการเขียนแบบก่อสร้าง - - - - 2 - 2 
8. มีความสามารถในการเขียนแบบก่อสร้าง - - - - 1 1* 2 

รวม 1 3 4 4 3 1* 16 

* ข้อสอบอัตนัย 
4.3.4 เสนอแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

และเหมาะสมเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขก่อนให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาความเห็น  
 4.3.5 นำแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 คน ประกอบด้วย ด้านการสอน 

2 คน ด้านเนื้อหาวิชา 2 คน และด้านการประเมินผล 1 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา
และความถูกต้องของภาษาในการส่ือความหมาย จากนั้นนำผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญมา
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) โดยในการตรวจสอบความ
สอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ มีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 

 +1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับระดับพฤติกรรมและจุดประสงค์ท่ี
ต้องการวัด 

 0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับระดับพฤติกรรมและจุดประสงค์ท่ี
ต้องการวัด 
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 -1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามไม่ความสอดคล้องกับระดับพฤติกรรมและจุดประสงค์ ท่ี
ต้องการวัด 

 หลังจากท่ีผู้เช่ียวชาญได้ตรวจสอบความสอดคล้องของแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้น
เรียบร้อยแล้วจึงนำผลมาคำนวณหาค่าดัชนี IOC ซึ่งมีสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

IOC = 
∑R
N  

 เมื่อ  IOC คือ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับระดับพฤติกรรมและ
จุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 

 ∑R  คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
N  คือ จำนวนผู้เช่ียวชาญ 

 ค่า IOC สำหรับผู้เช่ียวชาญ 5 คน ท่ีมีค่าต้ังแต่ 0.60 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคำถามนั้น
ใช้ได้ มีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับระดับพฤติกรรมและจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด แต่ถ้าต่ำ
กว่า 0.60 แสดงว่าข้อคำถามนั้นไม่มีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับระดับพฤติกรรมและ
จุดประสงค์ท่ีต้องการวัดตัดท้ิงหรือนำมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558) 

ผลการตรวจสอบความเหมาะสมพบว่า แบบทดสอบมี ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์เท่ากับอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 (รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้าท่ี 
140 – 141) แสดงว่าแบบทดสอบมีความเหมาะสมในการนำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

 4.3.6 นำแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนายสิบนักเรียนหลักสูตรนายสิบช้ันต้น 
สำหรับทหารกองหนุน/พลเรือน เพื่อบรรจุในเหล่าสนับสนุนการช่วยรบของเหล่า ช. รุ่นท่ี 9 สาขาช่าง
ก่อสร้าง จำนวน 30 นาย วันท่ี 30 ก.ค.64 เวลา 10.00 – 12.00 น. แบบทดสอบท่ีมีค่าความยากง่าย 
(p) อยู่ระหว่าง 0.167 – 0.833 และค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง -0.20 – 0.467 จากนั้นทำการ
เลือกข้อคำถามท่ีมีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่าอำนาจจำแนก (r) มากกว่า 
0.2 ให้เหลือ 16 ข้อ โดยข้อคำถามท่ีผ่านเกณฑ์ต้องมีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 – 0.80 และค่า
อำนาจจำแนก (r) มากกว่า 0.20 และ วิเคราะห์ความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบท่ีผ่าน
เกณฑ์ โดยใช้สูตรของ Kuder Richardson (KR20) โดยแบบทดสอบท่ีผ่านเกณฑ์ต้องมีค่าความ
เช่ือมั่นมากกว่า 0.70 (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558) 

 4.3.7 คัดเลือกข้อคำถาม 16 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 28, 29 และ 32 ผลการวิเคราะห์ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบมีค่าความเช่ือมั่น (KR20) 
เท่ากับ 0.727 (รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้าท่ี 141) 
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4.3.8 นำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ส่วนประกอบอาคาร จัดพิมพ์
เป็นแบบทดสอบ และนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

 

 

ศึกษาเน้ือหาและวัตถุประสงค์การเรียนรู ้

ศึกษาเอกสารเก่ียวกับการออกข้อสอบตามทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
Bloom’s 

สร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ปรับปรุงแก้ไข
แบบทดสอบ 

นำแบบทดสอบ ท่ีสร้างข้ึนไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบ 

วิเคราะห์ความยากง่าย (p) อำนาจจำแนก (r)  

และความเชื่อมั่น (Reliability) 

เสนอแบบทดสอบที่สร้างข้ึนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

นำแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับ นสน.  

กองหนุน/ปวช. รุ่นที่ 9 (สาขาช่างก่อสร้าง) 

คัดเลือกข้อคำถาม 16 ข้อ และนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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4.4. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการสอน เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) ของ Likert โดยมีข้ันตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

4.4.1 ศึกษาการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจจากเอกสาร 
4.4.2 สร้างแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการสอน โดยทำการประเมิน 4 ด้าน 

15 ข้อ ได้แก่ ด้านท่ี 1 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) กิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์
การเรียนรู้ 2) กิจกรรมการสอนมีข้ันตอนชัดเจน 3) กิจกรรมสามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 4) 
ระยะเวลาท่ีใช้การทำกิจกรรมมีความเหมาะสม ด้านท่ี 2 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ประกอบด้วย 5) 
บรรยากาศในช้ันเรียนมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้ 6) บรรยากาศในช้ันเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมี
อิสระ ในการทำงาน 7) บรรยากาศในช้ันเรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน 8) บรรยากาศในช้ัน
เรียนมีความเป็นกันเองระหว่างผู้สอนกับนักเรียน ด้านท่ี 3 ด้านส่ือการเรียนรู้ ประกอบด้วย 9) 
กรณีศึกษาท่ีนำมาให้ศึกษามีความหลากหลายเข้าใจได้ง่าย 10) กรณีศึกษามีความน่าสนใจทำให้เกิด
การเรียนรู้ 11) กรณีศึกษามีความชัดเจนมีความเหมาะสมกับนักเรียน 12) ใบงานมีความยากง่ายตาม
ความเหมาะสม และด้านท่ี 4 ด้านความสามารถในการทำงานเป็นทีม ประกอบด้วย 13) นักเรียนมี
ความกล้าแสดงความคิดเห็น 14) นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำ และ 15) นักเรียนสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยกำหนดค่าของคำตอบเป็น  5 
ระดับ  

5 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
4 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
3  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  
2  หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย  
1 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจ เป็นคะแนนเฉล่ียเป็น 5 ระดับ 
4.51 - 5.00   คะแนน  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
3.51 - 4.50   คะแนน  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
2.51 - 3.50   คะแนน  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
1.51 - 2.50   คะแนน  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
1.00 - 1.50   คะแนน  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

4.4.3 นำแบบประเมินความพึงพอใจ เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง นำมาแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

4.4.4 นำแบบประเมินความพึงพอใจท่ีสร้างขึ้นไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 คน ประกอบด้วย 
ด้านการสอน 2 คน ด้านเนื้อหาวิชา 2 คน และด้านการประเมินผล 1 คน เพื่อพิจารณาความ
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เหมาะสมของเนื้อหาและความถูกต้องของภาษาในการส่ือความหมาย จากนั้นนำผลการพิจารณาของ
ผู้เช่ียวชาญมาวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item Objective Congruence: IOC) โดยในการ
ตรวจความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ มีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 

+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
 0  หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
-1  หมายถึง แน่ใจว่าข้อคำถามไม่ความสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 

IOC ซึ่งมีสูตรการคำนวณ ดังนี้ 

IOC = 
∑R
N  

เมื่อ  IOC  คือ ค่าดัชนีความสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 

∑R   คือ ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
N  คือ จำนวนผู้เช่ียวชาญ 

ค่า IOC สำหรับผู้เช่ียวชาญ 5 คน ท่ีมีค่าต้ังแต่ 0.60 ขึ้นไป แสดงว่าข้อคำถามนั้น
ใช้ได้ มีความเหมาะสมหรือมีความสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด แต่ถ้าต่ำกว่า 
0.60 แสดงว่าข้อคำถามนั้นไม่ความสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด ตัดท้ิงหรือนำมา
ปรับปรุงแก้ไขใหม่ (มาเรียม นิลพันธุ์, 2558) 

ผลการตรวจสอบ ข้อคำถามมีความสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการ
วัดพบว่า มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับจุดประสงค์เท่ากับอยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 
(รายละเอียด ภาคผนวก ค หน้าท่ี 142) แสดงว่าแบบประเมินความพึงพอใจมีความเหมาะสมในการ
นำไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 

4.4.5 นำแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนายสิบ จัดพิมพ์และนำไปใช้
ประเมินกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

5. การดำเนินการรวบรวมและเก็บข้อมูล 
 การดำเนินการวิจัยและก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเป็นผู้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง 
โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนการวิจัย ระยะดำเนินการวิจัย และระยะหลังการวิจัย 

5.1 ระยะก่อนการวิจัย 
5.1.1 ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือท่ีจะใช้ในการวิจัยและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 

แผนการสอนท่ี 1-10, แบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม, แบบทดสอบ และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 

5.1.2 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ถึงรองผู้บัญชาการ
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง เพื่อขออนุญาตดำเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.1.3 ขอรับการสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย 2 นาย 
5.1.3.1 ผู้ช่วยผู้วิจัยท่ีเป็นครูหรือครูผู้ช่วยท่ีทำหน้าท่ีสอนในโรงเรียนทหาร

ช่าง กรมการทหารช่าง หรือมีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
5.1.3.2 จัดการประชุมช้ีแจงให้กับผู้ช่วยวิจัย อธิบายถึงแผนการสอนท่ีผู้วิจัย

ได้สร้างขึ้น และอธิบายแบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม ในวันท่ี 4 สิงหาคม พ.ศ. 
2564 เวลา 15.00 น. ช่องทางออนไลน์ โปรแกรม ZOOM  
  5.1.4 เปิดรับสมัครกลุ่มตัวอย่าง 

5.1.4.1 รับสมัครอาสาสมัครนักเรียนนายสิบท่ีมีความสนใจ ผ่านกลุ่ม LINE 
โดยให้ผู้ท่ีสนใจ เข้ากลุ่ม LINE ท่ีผู้วิจัยได้ต้ังขึ้นเพื่อติดต่อกับนักเรียนนายสิบท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง  

ศึกษาการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

ปรับปรุงแก้ไข
แบบประเมิน 

นำแบบทดสอบ ท่ีสร้างข้ึนไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบ 

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 

นำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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5.1.4.2 ผู้วิจัยช้ีแจงการเรียนให้นักเรียนนายสิบทราบถึงวัตถุประสงค์ และ
จัดกลุ่มนักเรียนนายสิบ ออกเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 4 - 6 นาย โดยแบ่งตามโรงนอนเพื่อไม่ให้เกิดการ
เดินทางข้ามโรงนอน ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บังคับบัญชา จากนั้นผู้วิจัยแบ่งกลุ่มนักเรียนแบบคละ
ความสามารถ ให้สมาชิกเลือกหัวหน้ากลุ่ม 1 นาย เพื่อทำหน้าท่ีติดต่อด้านธุรการกับครูผู้สอน 
   5.1.4.3 ฝึกการใช้เครื่องมือ โดยทดลองให้นักเรียนเข้า Breakout Room 
ในโปรแกรม ZOOM พบว่านักเรียนนายสิบบางนายไม่สามารถเข้าได้ จึงทำให้ผู้สอนต้องกลับมาใช้ 
Google Meet ครูผู้สอนจึงใช้ Google Meet และแบ่งห้องการประชุมเป็นห้องย่อยแทนการทำ 
Breakout Room 
   5.1.4.4 ผู้วิจัยแจ้งให้นักเรียนนายสิบทราบเรื่องทดสอบก่อนเรียน ในวันท่ี 
13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น.  

5.1.5 ผู้วิจัยเตรียมส่ือการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มประกอบด้วย 1) แบบก่อสร้างท่ีใช้เป็น
กรณีศึกษา 1 ชุด 2) กระดาษ A3 จำนวน 20 แผ่น 3) ไม้บรรทัดมาตราส่วน 4) แผ่นฉลุอเนกประสงค์ 
บรรจุลงในถุง ให้แต่ละกลุ่ม 10 กลุ่ม และจัดเตรียม 1) เอกสารประกอบการเรียน และ 2) ใบงาน 
จำนวน 47 ชุด นำไปฝากไว้กับสิบเวรกองร้อยนักเรียนนายสิบท่ี 1 ทางจุดรับ-ส่ง พัสดุ ของกองพัน
นักเรียนฯ 
  5.1.6 จัดเตรียมกลุ่มห้องเรียนใน Google Meet  

5.2 ระยะดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาในการทดลองท้ังหมด 2 สัปดาห์ ซึ่งมีรายละเอียดในการดำเนินการ
ทดลองดังนี้ 
  5.2.1 ทดสอบก่อนเรียนเรื่อง แบบขยายส่วนประกอบอาคาร ในวันท่ี 13 สิงหาคม 
พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. ประกอบด้วย ข้อสอบชนิดปรนัย 15 ข้อ 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 ตอบผิด
ได้ 0 และข้ออัตนัย 1 ข้อ ใช้เกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) 3 ระดับ 5 หัวข้อ 
โดยผู้ช่วยสิบเวรเป็นผู้แจกแบบทดสอบให้แก่นักเรียนตามโรงนอน และให้เก็บรวบรวมส่งผู้วิจัยทางจุด
รับ-ส่ง พัสดุ ของกองพันนักเรียนฯ และผู้สอนจะแจ้งผลการประเมินให้นักเรียนทราบ เพื่อให้นักเรียน
รู้ถึงระดับความรู้ของตนเอง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถต้ังเป้าหมายและวางแผนการเรียนได้อย่าง
เหมาะสม 
  5.2.2 ดำเนินการจัดการเรียนการสอนท่ีได้ออกแบบเป็นเวลา 2 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 
16 ช่ัวโมง รวม 32 ช่ัวโมง แบบออนไลน์ โดยใช้ Google Meet ท่ีผู้วิจัยได้จัดเตรียมห้องไว้แล้ว 
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ตารางที่ 17 การดำเนินการใช้แผนการสอน 
วันที่ทดลอง การดำเนินการใช้แผนการสอน เคร่ืองมือที่ใช ้ จำนวนชั่วโมง 

16 ส.ค.64 1. การเขียนแบบรูปแปลนพ้ืน - แผนการสอนที่ 1 4 
17 ส.ค.64 2. การเขียนแบบรูปตัด 

- ประเมินความสามารถในการทำงานเป็น
ทีม ครั้งที่ 1 

1. แผนการสอนที่ 2 
2. แบบประเมินความสามารถ
ในการทำงานเป็นทีม 

4 

19 ส.ค.64 3. การเขียนรูปด้าน - แผนการสอนที่ 3 4 

20 ส.ค.64 4. การเขียนแบบขยายงานสถาปัตยกรรม 
- ประเมินความสามารถในการทำงานเป็น
ทีม ครั้งที่ 2 

1. แผนการสอนที่ 4 
2. แบบประเมินความสามารถ
ในการทำงานเป็นทีม 

4 

23 ส.ค.64 5. การเขียนแบบรูปแปลนโครงสร้าง - แผนการสอนที่ 5 4 

24 ส.ค.64 6. การเขียนแบบขยายงานวิศวกรรม 
- ประเมินความสามารถในการทำงานเป็น
ทีม ครั้งที่ 3 

1. แผนการสอนที่ 6 
2. แบบประเมินความสามารถ
ในการทำงานเป็นทีม 

4 

26 ส.ค.64 7. การเขียนแบบงานไฟฟ้า - แผนการสอนที่ 7 2 
8. การเขียนแบบงานสุขาภิบาล - แผนการสอนที่ 8 2 

27 ส.ค.64 9. การเขียนแบบผังบริเวณและผังที่ต้ัง - แผนการสอนที่ 9 2 

10. การเขียนสารบัญแบบและรายการ
ประกอบแบบ 
 - ประเมินความสามารถในการทำงานเป็น
ทีม ครั้งที่ 4 

1. แผนการสอนที่ 10 
2. แบบประเมินความสามารถ
ในการทำงานเป็นทีม 

2 

รวมเวลาใช้แผนการสอน 32 

5.2.3 ประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีมจำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ แผนการ
สอนท่ี 2 แผนการสอนท่ี 4 แผนการสอนท่ี 6 และแผนการสอนท่ี 10 ในขั้นการสอนขั้นท่ี 4 คือขั้น
แก้ปัญหา โดยให้นักเรียนต้ังกล้องจากโทรศัพท์มือถือของกลุ่มตนเองท่ีเห็นสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อให้
ครูผู้สอนและผู้ช่วยผู้วิจัยสังเกตถึงพฤติกรรมการทำงานเป็นทีมได้ การประเมินใช้เกณฑ์การประเมิน
แบบแยกส่วน (Analytic Rubric) 4 ระดับ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการทำงาน 2) ความรับผิดชอบ 3) การยอมรับฟังความคิดเห็น และ 4) ผลสำเร็จของงาน โดยมี
ผู้ช่วยวิจัยอีก 2 นาย ร่วมประเมิน โดยการคิดคะแนนคิดจากค่าเฉล่ียของผู้ประเมินท้ัง 3 นาย เป็น
คะแนนของกลุ่ม ดังนี้ 
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 3.26 – 4.00  คะแนน ความสามารถในการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับดีมาก 
 2.51 – 3.25  คะแนน ความสามารถในการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับดี 
 1.76 – 2.50  คะแนน ความสามารถในการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับพอใช้ 
 1.00 – 1.75  คะแนน ความสามารถในการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับปรับปรุง 
  5.2.4 ทดสอบหลังเรียน ในวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น. 
ทำการสอบบนโรงนอน โดยการกำกับดูแลของสิบเวร และให้ผู้ช่วยสิบเวรเก็บรวบรวมส่งคืนผู้วิจัย ใน
วันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทางจุดรับ-ส่ง พัสดุ ของกองพันนักเรียนฯ 
  5.2.5 ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการสอนโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ หลัง
ทำแบบทดสอบหลังเรียน โดยผู้วิจัยส่งลิงก์ Google Form ลงในกลุ่ม LINE และให้นักเรียน ส่งภายใน
เวลา 17.00 น. ของวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

5.3 ระยะหลังการวิจัย 
 หลังการทดลอง ผู้วิจัยนำข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง และความพึงพอใจ มาวิเคราะห์และรายงานผล 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 6.1 ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนนายสิบ โดยการคำนวณ
ค่าเฉล่ีย (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ 
(One-way ANOVA with Repeated Measures) 
 6.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบ โดยการคำนวณค่าเฉล่ีย (M) 
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ด้วยการทดสอบค่าทีแบบ dependent (t-test dependent) 
 6.3 คำนวณหาค่าสถิติพื้นฐานของความพึงพอใจของนักเรียนนายสิบท่ีมีต่อการสอน โดยการ
คำนวณค่าเฉล่ีย (M) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
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แผนภูมิที่ 8 ขั้นตอนการการดำเนินการรวบรวมและเก็บข้อมูล 

ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยฯ ถึงรองผู้บัญชาการโรงเรยีนฯ 
เพ่ือขออนุญาตดำเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล 

ก่อ
นก

าร
วิจั

ย 

ชี้แจงการเรียน / แบ่งกลุ่มผู้เรียน 

เตรียมอุปกรณ์การเรียนเป็นกลุ่ม 10 กลุ่ม 

ทดสอบก่อนเรียน 

ระ
หว

่าง
กา

รว
ิจัย

 

ดำเนินการสอนโดยใช้แผนการสอนฯ 

ขอรับการสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย และชี้แจงเก่ียวกับเครื่องมือที่ใช้ 

สร้างเครื่องมือวิจัยและตรวจสอบคุณภาพ 

ประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม 

ทดสอบหลังเรียน 

วิเคราะห์และรายงานผล 

หล
ังก

าร
วิจั

ย 

ประเมินความพึงพอใจ 

ทดลองใช้เครื่องมือ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนนายสิบทหารบก 
เหล่าทหารช่าง โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ เป็นงานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียน
นายสิบ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนนายสิบ จากนั้นจึงดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และนำเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูล เป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์พัฒนาการความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนนายสิบโดยใช้
กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ด้วยการคำนวณค่าเฉล่ีย (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ (One-way ANOVA with Repeated Measures) 
 2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบก่อนและหลังการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ด้วยการคำนวณค่าเฉล่ีย (M) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ด้วย
การทดสอบค่าที แบบ dependent (t-test dependent)  
 3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนนายสิบท่ีมีต่อการสอนโดยใช้กรณีศึกษา
ร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ด้วยการคำนวณค่าเฉล่ีย (M) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

1. ผลการวิเคราะห์พัฒนาการความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
 1.1 ผลการวิเคราะห์ความสามารถในการทำงานเป็นทีมจำแนกตามคร้ังของการวัด 

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม ด้วย
การสังเกตพฤติกรรมการทำงาน ของผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย ทำการประเมิน 4 ครั้ง ได้แก่ 

ครั้งท่ี 1 การประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม แผนการสอนท่ี 2 เรื่อง รูปตัด 
นักเรียนนายสิบทุกนายสนใจกับกิจกรรมหลังจากผู้สอนได้อธิบายถึงหัวข้อและกิจกรรมท่ีต้องการให้
ทำ โดยในแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมการทำงานดังนี้ : 
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กลุ่มท่ี 1 : นักเรียนแบ่งงานกันทำ แต่ก็ค่อนข้างจะเงียบ ไม่สามารถทำงานท่ีได้รับ
มอบหมายได้ ในการทำงานกลุ่มมีบางนายไม่เสนอความคิดเห็น มีการเร่งการทำงานท้ายคาบ 

กลุ่มท่ี 2 : นักเรียนเข้าร่วมทำงานน้อย มีการแบ่งงานกันทำ การทำงานส่วนใหญ่จะ
อยู่ท่ีนายหนึ่งนายใด เริ่มมีการเกี่ยงกันทำงานในช่วงท้ายคาบ 

กลุ่มท่ี 3 : นักเรียนจับกลุ่มแล้วมีการปรึกษากัน มีการเสนอความคิดและสอบถาม
ครูผู้สอน การทำงานยังเป็นแค่บางนายเท่านั้น มีนักเรียนอาสาสมัครท่ีจะนำเสนอผลงาน 

กลุ่มท่ี 4 : นักเรียนสนใจกับการเขียนแบบและช่วยกันหาความรู้จากเอกสาร มีการ
ตกลงการทำงานภายในกลุ่ม แบ่งหน้าท่ีกันเป็นอยา่งดี แต่ยังไม่ค่อยมีการแสดงความคิดเห็นมากนัก 

กลุ่มท่ี 5 : นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำงาน พูดคุยกันตลอดเวลาทำงาน แสดงความ
คิดเห็นและรับฟังกันเพียงบางนายและช่วยเหลือกันทำงาน 

กลุ่มท่ี 6 : นักเรียนพูดคุยในการทำงาน ร่วมวางแผนการทำงาน แบ่งงานกันตาม
ความรับผิดชอบ ช่วยเหลือกันในกลุ่ม มีการโต้แย้งกันบ้าง  

กลุ่มท่ี 7 : นักเรียนในกลุ่มแบ่งงานกันทำ พูดคุยการทำงานในกลุ่มอย่างสนุกสนาน 
มีการหยอกล้อ การแสดงความคิดเห็นมีเป็นเพียงบางนาย เกี่ยงกันนำเสนอผลงาน  

กลุ่มท่ี 8 : นักเรียนในกลุ่มร่วมกันวางแผนกันทำ ผลัดกันทำ ผลัดกันพัก พูดคุยกัน
บ้าง บรรยากาศค่อนข้างเงียบ 

กลุ่มท่ี 9 : นักเรียนค่อนข้างเงียบ พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันบ้าง มีบางนายไม่ได้
พูดเสนอใด ๆ คอยรับฟังอย่างเดียว ยังมีการเล่นมากกว่าการทำงาน 

กลุ่มท่ี 10 : นักเรียนจับกลุ่มแล้วพูดคุยกันบ้าง แต่จะเป็นเพียงคนใดคนหนึ่งในการ
แจกจ่ายงาน หรือให้ความเห็นในกลุ่ม มีบางนายเล่นโทรศัพท์มือถือ ทำงานของตนเองไม่สำเร็จ 

ตัวอย่างคำพูดท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
“ของกลุ่มเราจะเลือกแนวไหนดี” (การวางแผนการทำงาน) 
“มันมองตามหัวลูกศร จะต้องเห็นห้องนอนกับห้องครัวไหม” (แสดงความคิดเห็น) 
“เอ็งวาดตัวบ้าน เด๋ียวเราใส่รายละเอียด” (การวางแผนการทำงาน) 
“วันนี้ใครจะเป็นคนนำเสนองาน” (วางแผนการทำงาน) 

โดยมีผลคะแนนการประเมินของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยอีก 2 นาย ดังตารางท่ี 18 
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ตารางที่ 18 ค่าคะแนนเฉล่ียความสามารถในการทำงานเป็นทีมครั้งท่ี 1 

กลุ่มที่ 
1. การมีส่วนร่วม

ในการวาง
แผนการทำงาน 

2. ความ
รับผิดชอบในการ

ทำงาน 

3. การยอมรับ
ฟังความ
คิดเห็น 

4. ผลสำเร็จ
ของงาน 

M 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 

1 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 พอใช ้

2 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 พอใช ้
3 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 พอใช ้
4 2.67 3.00 2.00 2.00 2.42 พอใช ้

5 3.00 2.67 2.00 2.00 2.42 พอใช ้
6 3.00 3.00 2.00 2.00 2.50 พอใช ้
7 3.00 3.00 2.00 2.00 2.50 พอใช ้

8 2.67 2.00 2.00 2.00 2.17 พอใช ้
9 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 พอใช ้
10 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 พอใช ้

M 2.43 2.37 2.00 2.00 2.20 พอใช ้
SD 0.473 0.483 0.000 0.000 0.383  

จากตารางท่ี 18 พบว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ (M = 2.20, SD = 0.383) กลุ่มท่ีได้
คะแนนมากท่ีสุด (M = 2.50) คือกลุ่มท่ี 6 และกลุ่มท่ี 7 และกลุ่มท่ีได้น้อยท่ีสุด (M = 2.00) คือกลุ่มท่ี 
1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 กลุ่มท่ี 9 และกลุ่มท่ี 10  

ครั้งท่ี 2 การประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม แผนการสอนท่ี 4 เรื่อง แบบ
ขยายงานสถาปัตยกรรม นักเรียนนายสิบสร้างบรรยากาศในช้ันเรียนมากขึ้น โดยในแต่ละกลุ่มมี
พฤติกรรมการทำงานดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 : นักเรียนบางนายนั่งเล่นกัน มีส่วนร่วมในการทำงานกลุ่มน้อย ยังไม่ค่อย
แสดงความคิดเห็นในการทำงาน การทำยังเป็นนายใดนายหนึ่ง 

กลุ่มท่ี 2 : นักเรียนพูดคุยกันน้อยในการทำงาน เป็นการให้นายใดนายหนึ่งทำงาน 
ยังไม่มีการแบ่งหน้าท่ีกันเท่าท่ีควร สมาชิกยังไม่ออกความคิดเห็น 

กลุ่มท่ี 3 : นักเรียนจัดกลุ่มแล้วมีการปรึกษากัน แบ่งงานกันทำภายในกลุ่ม มีการ
เปิดเพลงในการทำงาน แบ่งงานกันวาดภาพและช่วยกันทำใบงาน การแสดงความคิดเห็นยังไม่ครบทุก
นาย 

กลุ่มท่ี 4 : นักเรียนแบ่งงานกันเขียนแบบ และช่วยกันหาความรู้จากเอกสาร มีการ
ตกลงการทำงานภายในกลุ่ม มีการขอคำปรึกษาจากครูผู้สอน มีบางนายท่ียังไม่ค่อยออกความคิดเห็น 
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กลุ่มท่ี 5 : นักเรียนมีการวางแผนกันทำงาน ช่วยกันทำงาน เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย พูดคุยกันภายในกลุ่ม เมื่อมีข้อสงสัยสอบถามครูผู้สอนบ่อยครั้ง 

กลุ่มท่ี 6 : นักเรียนพูดคุยกันตลอดเวลาทำงาน เสนอความคิดเห็นและรับฟัง แบ่ง
หน้าท่ีในการทำงาน ค่อนข้างจะเสียงดัง 

กลุ่มท่ี 7 : นักเรียนแบ่งงานกันทำ มีการเปิดเพลงระหว่างทำงาน พูดคุยแนะนำการ
ทำงานระหว่างเพื่อน บรรยากาศสนุกสนาน 

กลุ่มท่ี 8 : นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำงาน ช่วยกันตอบคำถามเป็นอย่างดี แบ่งงาน
กันทำตามความสมัครใจ มีการช่วยกันเรียนรู้ 

กลุ่มท่ี 9 : นักเรียนค่อนข้างเงียบ หัวหน้าทีมเป็นคนท่ีวางแผนการทำงาน สมาชิกใน
ทีมยังไม่ค่อยร่วมกันวางแผน พูดคุยแสดงความคิดเห็นกันบ้าง มีบางคนไม่ได้พูดเสนอใด ๆ คอยรับฟัง
อย่างเดียว  

กลุ่มท่ี 10 : นักเรียนช่วยกันแบ่งงานตามความถนัด มีการเสนอความคิดเห็นบ้าง 
หลังจากนั้นแยกย้ายกันไปทำงาน ค่อนข้างจะเงียบ 

ตัวอย่างคำพูดท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
“ใครจะเขียนห้องน้ำ ใครจะเขียนประตู-หน้าต่าง” (วางแผนการทำงาน) 
“แยกประตู-หน้าต่างไหม หรือเขียนในแผ่นเดียวกันเลย” (วางแผนการทำงาน) 
“เราเขียนเสร็จแล้วนะ ดูให้หน่อยใช้ได้ไหม” (รับผิดชอบในการทำงาน) 

โดยมีผลคะแนนการประเมินของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยอีก 2 นาย ดังตารางท่ี 19 
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ตารางที่ 19 ค่าคะแนนเฉล่ียความสามารถในการทำงานเป็นทีมครั้งท่ี 2 

กลุ่มที่ 
1. การมีส่วนร่วม

ในการวาง
แผนการทำงาน 

2. ความ
รับผิดชอบในการ

ทำงาน 

3. การยอมรับ
ฟังความ
คิดเห็น 

4. ผลสำเร็จ
ของงาน 

M 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 

1 2.00 1.33 2.00 2.00 1.83 พอใช ้

2 2.00 1.33 2.00 2.00 1.83 พอใช ้
3 3.00 2.67 3.00 2.00 2.67 ดี 
4 3.00 3.00 2.67 3.00 2.92 ดี 

5 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดี 
6 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดี 
7 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดี 

8 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 ดี 
9 2.33 2.00 2.00 2.00 2.08 พอใช ้
10 2.33 2.00 2.00 2.00 2.08 พอใช ้

M 2.67 2.43 2.57 2.50 2.54 ดี 
SD 0.444 0.704 0.498 0.527 0.537  

จากตารางท่ี 19 พบว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี (M = 2.54, SD = 0.537) ซึ่งกลุ่มท่ีได้
คะแนนน้อยท่ีสุด (M = 1.83) อยู่ในระดับ พอใช้ ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ส่วนกลุ่มท่ีได้คะแนน
มากท่ีสุด (M = 3.00) อยู่ในระดับ ดี ได้แก่ กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 6 กลุ่มท่ี 7 และกลุ่มท่ี 8 

ครั้งท่ี 3 การประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม แผนการสอนท่ี 6 เรื่อง แบบ
ขยายงานวิศวกรรม นักเรียนนายสิบทุกนายสนใจกับกิจกรรมหลังจากผู้สอนได้อธิบายถึงหัวข้อและ
กิจกรรมท่ีต้องการให้ทำ โดยในแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมการทำงานดังนี้  

กลุ่มท่ี 1 : นักเรียนแบ่งงานกันทำโดยการนำของหัวหน้ากลุ่ม ในกลุ่มพูดคุยในการ
ทำงานบ้าง แต่บรรยากาศโดยรวมจะเงียบ  

กลุ่มท่ี 2 : การจ่ายงานเป็นหน้าท่ีของหัวหน้ากลุ่ม แต่ก็ร่วมกันทำงานดี มีการเล่น
โทรศัพท์มือถือบ้าง ต่างทำงานของตนเอง มีการตัดสินใจเพียงลำพังทำให้ผลงานนั้นผิดพลาด 

กลุ่มท่ี 3 : แบ่งงานกันทำในกลุ่ม สอบถามพูดคุย ปรึกษา ช่วยกันหาความรู้ในกลุ่ม 
แบ่งงานและสอนเพื่อนในกลุ่ม มีบางนายเล่นโทรศัพท์มือถือ กว่าจะเริ่มงานของตัวเองได้เวลาก็ผ่านไป
มากแล้ว 

กลุ่มท่ี 4 : หาความรู้จากเอกสารและแบบก่อสร้าง ช่วยกันออกความเห็น แบ่งงาน
กันทำ เมื่อมีข้อสงสัยสอบถามผู้สอน 
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กลุ่มท่ี 5 : ทุกนายช่วยกันทำงาน แสดงความคิดเห็น พูดคุยกันภายในกลุ่ม พูดคุย
กันอย่างสนุกสนาน  

กลุ่มท่ี 6 : นักเรียนในกลุ่มช่วยกันตลอดเวลาทำงาน เสนอความคิดเห็นและรับฟัง
ความคิดเห็น แบ่งหน้าท่ีในการทำงาน ผลงานค่อนข้างจะสมบูรณ์ 

กลุ่มท่ี 7 : นักเรียนแบ่งหน้าท่ีในการทำงาน ช่วยกันทำงาน พูดคุยปรึกษาการทำงาน
ตลอดเวลา งานกลุ่มเสร็จเร็วกว่ากลุ่มอื่น 

กลุ่มท่ี 8 : ช่วยกันสอนและปรึกษากันในกลุ่ม พูดคุยกันเสียงดัง มีการเล่นกันบ้าง 
งานสำเร็จก่อนเวลาท่ีกำหนด ทุกนายแสดงความคิดเห็น 

กลุ่มท่ี 9 : นักเรียนในกลุ่มค่อนข้างเงียบ แต่แบ่งงานกันทำ ต่างคนต่างทำเป็นส่วน
ใหญ่ เมื่อมีข้อสงสัยจะสอบถามกันเองภายในกลุ่ม 

กลุ่มท่ี 10 : นักเรียนแบ่งงานกันทำ พูดคุยกันน้อย มีการเล่นโทรศัพท์ การทำงาน
ค่อนข้างช้า  

ตัวอย่างคำพูดท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 
“แบ่งกันเขียนละกัน ใครอยากเขียนอันไหน” (การมีส่วนร่วมในการทำงาน) 
“กลุ่มเราจะมีคานกี่ตัว เขียนเท่าท่ีมีใช่ไหม” (ความรับผิดชอบในการทำงาน) 
“เราว่าเอาฐานรากไว้ด้านซ้าย คานไว้ด้านขวา พื้นไว้ด้านล่าง ดีไหม จะได้สมส่วน

หน้ากระดาษ” (การแสดงความคิดเห็น) 
โดยมีผลคะแนนการประเมินของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยอีก 2 นาย ดังตารางท่ี 20 
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ตารางที่ 20 ค่าคะแนนเฉล่ียความสามารถในการทำงานเป็นทีมครั้งท่ี 3 

กลุ่มที่ 
1. การมีส่วนร่วม

ในการวาง
แผนการทำงาน 

2. ความ
รับผิดชอบในการ

ทำงาน 

3. การยอมรับ
ฟังความ
คิดเห็น 

4. ผลสำเร็จ
ของงาน 

M 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 

1 2.00 2.00 2.00 3.00 2.25 พอใช ้

2 2.00 2.00 2.00 3.00 2.25 พอใช ้
3 4.00 2.67 3.00 4.00 3.42 ดีมาก 

4 4.00 3.33 3.67 3.00 3.50 ดีมาก 

5 4.00 3.67 3.33 3.67 3.67 ดีมาก 
6 4.00 4.00 4.00 3.67 3.92 ดีมาก 
7 4.00 4.00 4.00 3.67 3.92 ดีมาก 

8 4.00 3.00 4.00 3.67 3.67 ดีมาก 
9 3.00 2.00 2.00 2.67 2.42 พอใช ้
10 3.00 2.00 2.00 2.67 2.42 พอใช ้

M 3.40 2.87 3.00 3.30 3.14 ดี 
SD 0.843 0.849 0.916 0.483 0.791  

จากตารางท่ี 20 พบว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี (M = 3.14, SD = 0.791) ซึ่งกลุ่มท่ีได้
คะแนนน้อยท่ีสุด (M = 2.25) อยู่ในระดับ พอใช้ ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ส่วนกลุ่มท่ีได้คะแนน
มากท่ีสุด (M = 3.92) อยู่ในระดับ ดีมาก ได้แก่ กลุ่มท่ี 6 และกลุ่มท่ี 7 

ครั้งท่ี 4 การประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม แผนการสอนท่ี 10 เรื่อง การ
เขียนสารบัญแบบและรายการประกอบแบบ นักเรียนนายสิบทุกนายสนใจกับกิจกรรม โดยในแต่ละ
กลุ่มมีบรรยากาศและการแสดงพฤติกรรมดังนี้ : 

กลุ่มท่ี 1 : แบ่งงานกันทำ พูดคุยในการทำงานบ้าง แต่บรรยากาศโดยรวมจะเงียบ มี
การทำงานเพียงบางนาย  

กลุ่มท่ี 2 : ไม่ค่อยพูดคุยในการทำงาน ส่วนใหญ่าจะเล่นไม่สนใจทำงานเท่าท่ีควร 
เป็นการตัดสินใจเพียงบางนาย  

กลุ่มท่ี 3 : นักเรียนแบ่งหน้าท่ีในการทำงาน พูดคุยในการทำงาน ช่วยกันออกความ
คิดเห็น ตรวจสอบผลงานก่อนส่งงาน 

กลุ่มท่ี 4 : นักเรียนหาความรู้จากเอกสารและแบบก่อสร้าง ช่วยกันออกความเห็น 
แบ่งงานกันทำ เมื่อมีข้อสงสัยสอบถามผู้สอน 
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กลุ่มท่ี 5 : ทุกนายช่วยกันทำงาน แสดงความคิดเห็น พูดคุยกันภายในกลุ่มอย่าง
สนุกสนาน งานค่อนข้างท่ีจะสมบูรณ์ เรียบร้อย 

กลุ่มท่ี 6 : ทุกนายมีความกระตือรือร้นในกลุ่ม แบ่งหน้าท่ีและช่วยกันทำงาน พูดคุย
กันอย่างสนุกสนานในการทำงาน ช่วยกันตรวจสอบผลงานครั้งสุดท้ายก่อนส่งงาน  

กลุ่มท่ี 7 : นักเรียนภายในกลุ่มใส่ใจในการทำงาน ช่วยกันทำงาน  เปิดเพลงฟัง
ในขณะทำงาน งานสำเร็จเร็วกว่ากลุ่มอื่น ทุกคนในกลุ่มร่วมกันตรวจสอบผลงานท่ีเพื่อนในกลุ่มทำ
ก่อนจะส่งงานเช่นเดียวกันกับหลายกลุ่ม 

กลุ่มท่ี 8 : ช่วยกันสอนและปรึกษากันในกลุ่ม พูดคุยกันเสียงดัง มีการเล่นกันบ้าง 
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการทำงาน เมื่อทำงานเสร็จจะไปเล่นโทรศัพท์มือถือ เมื่อถึงเวลานำเสนอ
ผลงานก็จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง 

กลุ่มท่ี 9 : มีการจับกลุ่มทำงานด้วยความสงบ มีการให้เลือกการทำงานท่ีตนเอง
อยากทำ ช่วยกันออกความคิดเห็นบ้าง  

กลุ่มท่ี 10 : ค่อนข้างเงียบเหมือนทุกครั้ง พูดคุยกันน้อย แบ่งงานกันทำมากขึ้น 
ตัวอย่างคำพูดท่ีแสดงถึงพฤติกรรมการทำงานเป็นทีม 

“แบ่งงานกันนะ งานสุดท้ายแล้ว เขียนสารบัญ กับผังบริเวณ” (วางแผนการทำงาน) 
“เราเขียนสารบัญเอง” (มีส่วนร่วมในการทำงาน) 
“ใครเขียนผังบริเวณก็ให้คนนั้นเขียน แผนท่ีไปเลยไหม” (แสดงความคิดเห็น) 

โดยมีผลคะแนนการประเมินของผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยอีก 2 นาย ดังตารางท่ี 21 
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ตารางที่ 21 ค่าคะแนนเฉล่ียความสามารถในการทำงานเป็นทีมครั้งท่ี 4 

กลุ่มที่ 
1. การมีส่วนร่วม

ในการวาง
แผนการทำงาน 

2. ความ
รับผิดชอบในการ

ทำงาน 

3. การยอมรับ
ฟังความ
คิดเห็น 

4. ผลสำเร็จ
ของงาน 

M 
เกณฑ์
การ

ประเมิน 

1 2.00 2.00 2.00 3.00 2.25 พอใช ้

2 2.00 2.00 2.00 3.00 2.25 พอใช ้
3 4.00 3.00 3.33 4.00 3.58 ดีมาก 
4 4.00 4.00 3.33 3.00 3.58 ดีมาก 

5 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดีมาก 
6 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดีมาก 
7 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 ดีมาก 

8 4.00 4.00 3.67 3.67 3.83 ดีมาก 
9 3.00 3.00 2.00 2.67 2.67 ดี 
10 3.00 3.00 2.00 2.67 2.67 ดี 

M 3.40 3.30 3.03 3.40 3.28 ดีมาก 

SD 0.843 0.823 0.922 0.584 0.789  

จากตารางท่ี 21 พบว่าภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก (M = 3.28, SD = 0.789) ซึ่งกลุ่มท่ี
ได้คะแนนน้อยท่ีสุด (M = 2.25) อยู่ในระดับ พอใช้ ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ส่วนกลุ่มท่ีได้
คะแนนมากท่ีสุด (M = 4.00) อยู่ในระดับ ดีมาก ได้แก่ กลุ่มท่ี 5 กลุ่มท่ี 6 และกลุ่มท่ี 7 

 1.2 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการในการทำงานเป็นทีมในภาพรวม 
  1.2.1 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉลี่ยความสามารถในการทำงานเป็นทีมใน
ภาพรวมจำแนกตามคร้ังของการวัด 

ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบคะแนนด้านความสามารถในการทำงานเป็นทีมแยก
เป็นรายองค์ประกอบท้ัง 4 ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีคะแนนเต็ม 4 คะแนน (รวม 4 องค์ประกอบ 
คะแนนเต็ม 16 คะแนน) คะแนนเฉล่ียรายองค์ประกอบของนักเรียนนายสิบท้ัง 10 กลุ่ม ดังตารางท่ี 
22 และแผนภูมิท่ี 9 
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ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ียความสามารถในการทำงานเป็นทีมในภาพรวมจำแนกตาม
ครั้งของการวัด 

องค์ประกอบ  
(แต่ละองค์ประกอบเต็ม 4 คะแนน) 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 

M SD M SD M SD M SD 

1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ทำงาน 

2.43 0.473 2.67 0.444 3.40 0.843 3.40 0.843 

2. ความรับผิดชอบในการทำงาน 2.37 0.483 2.43 0.704 2.87 0.849 3.30 0.823 
3. การยอมรับฟังความคิดเห็น 2.00 0.000 2.57 0.498 3.00 0.916 3.03 0.922 

4. ผลสำเร็จของงาน 2.00 0.000 2.50 0.527 3.30 0.483 3.40 0.584 

รวม 2.20 0.383 2.54 0.537 3.14 0.791 3.28 0.789 
ระดับ 

ความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
พอใช ้ ดี ดี ดีมาก 

 

แผนภูมิที่ 9 แสดงคะแนนเฉล่ียความสามารถในการทำงานเป็นทีมจากการวัดครั้งท่ี 1 - 4 

จากตารางท่ี 22 และแผนภูมิท่ี 9 พบว่าแต่ละองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมของ
นักเรียนนายสิบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยค่าเฉล่ียคะแนนด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงาน 
ครั้งท่ี 1 – 3 มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คือ 2.43, 2.67 และ 3.40 ตามลำดับ สำหรับครั้งท่ี 4 มี
ค่าคงท่ี เท่ากับครั้งท่ี 3 คือ 3.40 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านความรับผิดชอบในการทำงาน ครั้งท่ี 1 – 4 มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ต้ังแต่ครั้งท่ี 1 จนถึงครั้งท่ี 4 คือ 2.37, 2.43, 2.87 และ 3.30 

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4

คะแนนเต็ม 4 คะแนน

1. การมีส่วนร่วม 2. ความรับผิดชอบ
3. การยอมรับฟังความคิดเห็น 4. ผลส าเร็จของงาน
รวม
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ค่าเฉล่ียคะแนนด้านการยอมรับฟังความคิดเห็น ครั้งท่ี 1 – 4 มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ต้ังแต่ครั้งท่ี 1 จนถึงครั้งท่ี 4 คือ 2.00, 2.57, 3.00 และ 3.03 

ค่าเฉล่ียคะแนนด้านผลสำเร็จของงาน ครั้งท่ี 1 – 4 มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ครั้งท่ี 1 
จนถึงครั้งท่ี 4 คือ 2.00, 2.50, 3.30 และ 3.40 

1.2.2 ผลการวิเคราะห์พัฒนาการความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
ก่อนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ ผู้วิจัยได้ดำเนินการ

ทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นคือความแปรปรวนของความสามารถในการทำงานเป็นทีม โดย Mauchly’s 
Test of Sphericity พบว่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 แสดงว่าความสามารถใน
การทำงานเป็นทีมครั้งท่ี 1 ถึง ครั้งท่ี 4 มีค่าความแปรปรวนท่ีไม่เป็น Compound Symmetry 
ดังนั้นในการอ่านผลจะต้องเลือกอ่านวิธี Greenhouse-Geisser, Huynh-Feldt หรือ Lower-bound 
ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เลือกการทดสอบด้วยวิธี Greenhouse-Geisser ดังตารางท่ี 23 

ตารางที่ 23 ผลการทดสอบความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำของความสามารถในการทำงานเป็น
ทีม 
สถิติ SS df MS F Sig. 

Greenhouse-Geisser 7.773 1.107 7.022 36.310 .000* 

Huynh-Feldt 7.773 1.149 6.764 36.310 .000* 

Lower-bound 7.773 1.000 7.773 36.310 .000* 
Mauchly’s Test of Sphericity: Mauchly’s W = .014, Approx. Chi-Square = 32.742, df = 5, p = .000 

*p<.05 
จากตาราง ท่ี  23 พบว่าวิธี  Greenhouse-Geisser ท่ี ใช้ทดสอบมีความแตกต่างของ

ความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงให้เห็นว่าความสามารถใน
การทำงานเป็นทีมในแต่ละครั้งแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ ผู้วิจัยจึงทำการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ 
ด้วยการวิเคราะห์โดยใช้วิธี Bonferoni ดังตารางท่ี 24 
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ตารางที่ 24 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียรายคู่ของความสามารถในการทำงานเป็นทีมแต่ละครั้ง 
การประเมิน Mean Different SD Error Sig. 

คร้ังที่ 1 กับ ครั้งที่ 2 -.340 .263 1.000 

คร้ังที่ 1 กับ ครั้งที่ 3 -.9430* .263 .006 
คร้ังที่ 1 กับ คร้ังที่ 4 -1.082* .263 .001 

คร้ังที่ 2 กับ ครั้งที่ 3 -.603 .263 .166 

คร้ังที่ 2 กับ ครั้งที่ 4 -.742* .263 .046 
คร้ังที่ 3 กับ ครั้งที่ 4 -.139 .263 1.000 

*p<.05 

ผลการทดสอบรายคู่พบว่า คะแนนเฉล่ียความสามารถในการทำงานเป็นทีมจากการวัดครั้งท่ี 
4 สูงกว่า ครั้งท่ี 1 และ 2 และในการวัดครั้งท่ี 3 สูงกว่าการวัดครั้งท่ี 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ในขณะท่ีการวัดครั้งท่ี 1 กับ ครั้งท่ี 2, ครั้งท่ี 2 กับ ครั้งท่ี 3 และครั้งท่ี 3 กับ ครั้งท่ี 4 มี
คะแนนความสามารถในการทำงานเป็นทีมไม่แตกต่างกัน ดังนั้น พัฒนาการความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีมของนักเรียนนายสิบ โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์เพิ่มสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 1 คือ การสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับ
เทคนิคจ๊ิกซอว์ นักเรียนนายสิบมีพัฒนาการความสามารถในการทำงานเป็นทีมท่ีสูงขึ้น 

2. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แบบขยาย
ส่วนประกอบอาคาร จำนวน 16 ข้อ ทดสอบนักเรียนเรียนจำนวน 47 นาย คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
ท้ังก่อนและหลังการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ผลแสดงดังตารางท่ี 25 

ตารางที่ 25 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แบบขยายส่วนประกอบอาคาร ก่อนและหลังการสอนโดย
ใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 

กลุ่มตัวอย่าง N M SD t-test df Sig 
ก่อนเรียน 47 5.55 1.489 27.140 46 .000* 

หลังเรียน 47 20.15 3.872 

*p<.05 

 จากตารางท่ี 25 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง แบบขยายส่วนประกอบอาคาร ของ
นักเรียนนายสิบหลังการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ มีคะแนนเฉล่ีย (M = 20.15, SD 
= 3.872) สูงกว่าคะแนนเฉล่ียก่อนเรียนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ (M = 5.55, SD = 
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1.489) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 คือ หลังการสอน
โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ นักเรียนนายสิบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการสอนโดย
ใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารช่าง ดังตารางท่ี 26 

ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์คะแนนความพึงพอใจของนักเรียนนายสิบ ท่ีมีต่อการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 

ความพึงพอใจ N M SD ระดับความพึงพอใจ 

ด้านที่ 1 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 47 4.58 0.584 มากท่ีสุด 
ด้านที่ 2 ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 47 4.52 0.580 มากท่ีสุด 

ด้านที่ 3 ด้านสื่อการเรียนรู ้ 47 4.66 0.527 มากท่ีสุด 

ด้านที่ 4 ด้านความสามารถในการทำงานเป็นทีม 47 4.54 0.592 มากท่ีสุด 
รวม 47 4.57 0.571 มากที่สุด 

 จากตารางท่ี 26 พบว่า นักเรียนนายสิบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (M = 4.57, SD 
= 0.571) ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 3 คือ การสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
นักเรียนนายสิบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจ
ในทุกด้านอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ด้านส่ือการเรียนรู้ (M = 4.66, SD = 
0.527) รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (M = 4.58, SD = 0.584) ด้านความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีม (M = 4.54, SD = 0.592) และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ ด้านบรรยากาศการ
เรียนรู้ (M = 4.52, SD = 0.580) ดังท่ีนักเรียนนายสิบได้เขียนไว้ในข้อเสนอแนะดังนี้ 

“ อยากเรียนกับครูแบบใกล้ชิดเพื่อเห็นภาพและจะได้เข้าใจในรายละเอียดลึก ๆ ” 
       (นักเรียนนายสิบ คนท่ี 4) 

“ อยากเรียนแบบปกติ มากกว่าเรียนแบบออนไลน์ครับ ” 
 (นักเรียนนายสิบ คนท่ี 13) 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีม ของนักเรียนนายสิบทหารบก 
เหล่าทหารช่างโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) 
ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนนายสิบ โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับ
เทคนิคจ๊ิกซอว์ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบ ก่อนและหลังการสอนโดย
ใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนายสิบ ท่ีมีต่อการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์  

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนนายสิบ เหล่าทหารช่าง รุ่นท่ี 24 ปีงบประมาณ 2564 กองร้อย
นักเรียนนายสิบท่ี 1 กองพันนักเรียน โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง จำนวน 47 นาย โดยการ
รับสมัครด้วยความสมัครใจ (Volunteer Sampling) ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ตัวแปรต้น 
คือ การสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ตัวแปรตาม คือ 1) ความสามารถในการทำงาน
เป็นทีม 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) ความพึงพอใจเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 4 ชนิด 
ได้แก่ 1) แผนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 2) แบบประเมินความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีม 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ การ
วิเคราะห์ข้อมูล 1) วิเคราะห์พัฒนาการความสามารถในการทำงานเป็นทีม ของนักเรียนนายสิบโดยใช้
กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ด้วยการคำนวณค่าเฉล่ีย (M) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ำ (One-way ANOVA with Repeated Measures) 
2) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนนายสิบก่อนและหลังการสอนโดยใช้กรณีศึกษา
ร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ด้วยการคำนวณค่าเฉล่ีย (M) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ด้วยการทดสอบ
ค่าที แบบ dependent (t-test dependent) และ 3) วิเคราะห์ความพึงพอใจ ของนักเรียนนายสิบท่ี
มีต่อการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ด้วยการคำนวณค่าเฉล่ีย (M) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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1. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีม ของนักเรียนนายสิบทหารบก 
เหล่าทหารช่าง โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.1 พัฒนาการความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนนายสิบ โดยใช้กรณีศึกษา
ร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์เพิ่มสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย
ข้อท่ี 1 คือ การสอนโดยใช้กรณี ศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์  นักเรียนนายสิบมีพัฒนาการ
ความสามารถในการทำงานเป็นทีมท่ีสูงขึ้น  
 1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนนายสิบ เรื่องแบบขยายส่วนประกอบอาคาร หลัง
การสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 2 คือ หลังการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
นักเรียนนายสิบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
 1.3 ความพึงพอใจของนักเรียนนายสิบท่ีมีต่อการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 3 คือ การสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับ
เทคนิคจ๊ิกซอว์ นักเรียนนายสิบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป 

2. อภิปรายผลการวิจัย 

 การอภิปรายผลการวิจัย เรื่องการพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีม ของนักเรียน
นายสิบทหารบก เหล่าทหารช่าง โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ผู้วิจัยได้แบ่งการนำเสนอ
เป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) พัฒนาการความสามารถในการทำงานเป็นทีมหลังการสอนโดยใช้กรณีศึกษา
ร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
และ 3) ความพึงพอใจท่ีมีต่อการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ซึ่งได้อภิปรายตามลำดับ 
ดังนี้  

2.1 พัฒนาการความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนนายสิบ โดยใช้กรณีศึกษา
ร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 

พัฒนาการความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนนายสิบ โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับ

เทคนิคจ๊ิกซอว์เพิ่มสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในการประเมินความสามารถในการ

ทำงานเป็นทีม ผู้วิจัยทำการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่  

1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงาน การมีส่วนร่วมในการทำงานจะช่วยให้นักเรียน
รู้จักการลำดับการทำงานก่อน-หลังและให้มีการแบ่งงานกันตามความถนัดของแต่ละคน จากการ
ประเมินการทำงานในช่วงแรก นักเรียนยังไม่รู้ว่าใครถนัดงานส่วนใดและยังเกรงใจท่ีจะแบ่งงานให้
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เพื่อนทำ แต่เมื่อระยะเวลาเรียนผ่านไปช่วงหนึ่งนักเรียนในกลุ่มรู้จักมักคุ้นกับเพื่อนในกลุ่มของตนเอง 
ทำให้คนในกลุ่มมีวางแผนร่วมกันทำงานมากขึ้น ดังท่ี Kagan (1994) วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2549) 
และ Johnson and Johnson (2003 อ้างถึงใน ชนมน ต้ังพิทักษ์ไกร , 2558) กล่าวว่า การทำงาน
เป็นทีมเป็นการทำงานท่ีมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีบทบาทหน้าท่ีท่ีต่างกัน แต่ทุก
คนต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานท่ีเท่าเทียมกัน ช่วยกันแก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน โดย
ใช้เสียงส่วนใหญ่ในการตัดสินใจ การแบ่งงานกันตามความรู้ความสามารถ และความพึงพอใจของ
สมาชิกในทีมโดยปราศจากการบังคับ ดังนั้น สมาชิกในทีมควรเปิดเผยตัวตนให้สมาชิกคนอื่นได้รู้จัก 
และบอกความรู้ความสามารถ ความถนัด และความพึงพอใจในการทำงานให้กับเพื่อนสมาชิกคนอื่น
ได้รับรู้ เพื่อง่ายต่อการมอบหมายงาน และช่วยกระจายงานให้ตรงตามความสามารถหรือความถนัด
ของสมาชิกในกลุ่ม เมื่อผู้นำทีมพอท่ีจะรู้จักและคุ้นเคยกับเพื่อนในทีมเป็นอย่างดี รู้ว่าใครเป็นอย่างไร 
ถนัดทำงานประเภทใด จะมอบหมายงานและแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบให้ตรงตามความรู้
ความสามารถของบุคคลผู้นั้น ซึ่งการจัดแบ่งการทำงานถือเป็นส่ิงสำคัญท่ีมากของการทำงานเป็นทีม  

2) ความรับผิดชอบในการทำงาน หลังจากท่ีนักเรียนได้วางแผนการทำงานแล้ว นักเรียน
จะต้องรับผิดชอบงานท่ีตนเองได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายตาม
ท่ีต้ังไว้ ในการประเมินการทำงานเป็นทีมพบว่าในการวัดครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 นักเรียนยังไม่มีความ
รับผิดชอบมากนักเนื่องจากเนื้อหาท่ีค่อนข้างยากจนไม่อยากทำและเกี่ยงให้เพื่อนทำ ครูผู้สอนจึง
คอยให้คำปรึกษาและสอนการมองภาพเพิ่มเติมให้กับนักเรียน เมื่อเวลาผ่านไปนักเรียนมีความเข้าใจ
เนื้อหาและการมองภาพมากขึ้น จึงทำให้ความรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเองสูงขึ้นด้วย ดังท่ีพิมพันธ์ 
เดชะคุปต์ (2544) วราภรณ์ ตระกูลสฤษด์ิ (2549) บุหงา วชิระศักดิ์มงคล และเมธี ดิสวัสด์ิ (2550) 
และทิศนา แขมมณี (2561) กล่าวว่าความรับผิดชอบ เป็นหัวใจสำคัญของการทำงานเป็นทีม สมาชิก
ทุกคนในทีมต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน มีความกระตือรือร้นในการทำงาน พยายามทำงานท่ีได้รับ
มอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อผลงานของทีม และการรู้จักบทบาทหน้าท่ี จะช่วยให้ทีม
ประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ต้ังไว้ 

3) การยอมรับฟังความคิดเห็น นักเรียนในกลุ่มต้องมีการส่ือสารแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก แม้จะมีการคัดค้านแต่ก็มีเหตุผลในการแสดงออกทาง
ความคิด ทำให้บรรยากาศในการทำงานเป็นไปได้ด้วยดี จากการประเมินในด้านนี้พบว่า นักเรียนมี
การแสดงความคิดเห็นและการยอมรับฟังความคิดเห็นมากขึ้นจากครั้งแรก ๆ อีกท้ังยังมีการสร้าง
บรรยากาศในการทำงานไปด้วย ดังท่ี Kagan (1994) และ Arend (1994  อ้างถึง ใน  วรรณกร 
หมอยาดี, 2544) ท่ีกล่าวว่าในการทำงานเป็นทีมทุกคนต้องแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ทำงานกัน
อย่างใกล้ชิด แสดงความคิดเห็น รับฟังผู้อื่นด้วยความรู้สึกท่ีดีไปพร้อม ๆ ยอมรับในความคิดเห็นของ
สมาชิก ในก ลุ่มด้วยและยัง ช่วย ให้ง านก ลุ่มประสบผลสำเร็จ ได้  และยัง สอดคล้อ งกับ 
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บุหงา วชิระศักดิ์มงคล และเมธี ดิสวัสด์ิ (2550) ท่ีกล่าวว่าการสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน
ทำให้การทำงานสามารถควบคุมอารมณ์ในการทำงานได้ การส่ือสารเข้าใจกันในทีมงานด้วยการใช้
คำพูดท่ีเหมาะสมระหว่างสมาชิก รู้จักเสียสละ แสดงความรู้สึกให้ผู้อื่นภาคภูมิใจในตนเอง 

4) ผลสำเร็จของงาน เป็นผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีสมาชิกในทีมได้ร่วมกันทำ มีความภาคภูมิใจใน
ผลงาน และสำเร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด จากการประเมินพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ของงานท่ี
เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องมาจากกระบวนการทำงานท่ีเป็นทีมมากขึ้น ช่วยกันตรวจผลงานก่อนท่ีจะ
ส่งครูผู้สอน ทำให้ช่วงหลัง ๆ นักเรียนมีความสมบูรณ์ของผลงานท่ีมากขึ้นและสำเร็จภายในระยะเวลา
ท่ีกำหนดไว้ ทำให้นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจและมีความต้ังใจท่ีจะเรียนในเนื้อหาต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ 
Arend (1994 อ้างถึงใน วรรณกร หมอยาดี, 2544) ท่ีกล่าวว่าผลสำเร็จของงานกลุ่ม จะทำให้สมาชิก
ในกลุ่มเกิดการยอมรับ ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและยอมรับความภาคภูมิใจท่ีมีร่วมกันในกลุ่ม 

ท้ังนี้การท่ีนักเรียนมีพัฒนาการความสามารถในการทำงานเป็นทีมท่ีสูงขึ้นเป็นผลมาจากการ
สอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ซึ่ง เป็นการสอนแบบร่วมมือท่ีให้นักเรียนร่วมกันหา
ความรู้ สร้างทักษะการทำงานร่วมกัน ค้นหาข้อมูล อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาซึ่งสอดคล้องกับ 
Sithsungnoen (2018) และอรรถพงษ์ ผิวเหลือง (2563) ท่ีกล่าวว่า การสอนโดยใช้กรณีตัวอย่าง 
เป็นวิธีการเรียนแบบร่วมมือท่ีช่วยให้นักเรียนมีประสบการณ์จากการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ทำให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้น และกล้าแสดงความคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นทีมเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันได้ สอดคล้องกับดรันภพ เพียรจัด (2551) และ Cliff and Write (1999 
อ้างถึงใน ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์, 2557) ท่ีได้กล่าวไว้ว่าการจัดการเรียนด้วยกรณีศึกษาเป็นการเรียนท่ี
เสนอเรื่องราว หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น หรือสร้างขึ้น จากครูผู้สอนเพื่อประยุกต์ใช้กับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กันในรูปของเรื่องราว การวาดรูป เอกสารรายงาน ข่าว ทีวีละคร 
บทประพันธ์ เสียงเพลง รูปภาพ เสียง การ์ตูน ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ ทำให้นักเรียนเกิดความ
กระตือรือร้น มีทักษะการคิดท่ีเพิ่มมากขึ้น สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ เพื่อประยุกต์ใช้
แก้ปัญหาต่าง ๆ โดยเน้นทักษะการทำงานเป็นทีม (Collaborative Sk i l l )  และยังสอดคล้องกับ 
วรรณกร หมอยาดี (2544) กล่าวว่าบรรยากาศการเรียนรู้ทำให้นักเรียนเกิดทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน 
จะช่วยให้นักเรียนฝึกฝนความเป็นประชาธิปไตย ช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม  

จากผลการประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีมในครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Skolnick (2009) พบว่ากลุ่มท่ีใช้การสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะทำงานเป็นทีม สูงกว่ากลุ่มท่ีใช้วิธีสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 เช่นเดียวกับ Nespoli และคณะ (2009) ผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าการใช้กรณีศึกษาเป็นส่ิงท่ีดึงดูด
ใจในการเรียน ท้าทายในการเรียน และสามารถพัฒนาการทำงานเป็นทีมและเสริมสร้างความสามารถ
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ด้านอื่น ๆ ต่อไป สอดคล้องกับ Sithsungnoen (2018) พบว่าหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมแรงรวมพลังของนักศึกษาครู สูงกว่าก่อนการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ดรุณนภา นาชัยฤทธิ์ (2557) 
พบว่าความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมหลังการเรียนด้วยรูปแบบท่ีพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับมาก 
ส่วนการใช้การเรียนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์สอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ (2554) พบว่า
ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบจ๊ิก
ซอว์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ ชนมน 
ต้ังพิทักษ์ไกร (2558) พบว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือส่งผลให้นักเรียนมีความร่วมมือในการทำงานเป็น
ทีม รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเองทำให้งานประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของประภาภรณ์ พลเยี่ยม (2560) พบว่าทักษะการทำงานเป็นทีม โดยใช้การสอนด้วย
เทคนิคจ๊ิกซอว์ 2 มีคุณภาพระดับดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการสอนโดยใช้กรณีศึกษา และเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
สามารถเพิ่มความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้ 

2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์  
นักเรียนนายสิบมีความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ท่ี .05 ท้ังนี้เนื่องมาจากการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ เป็นรูปแบบการสอนท่ีเน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนมีการรวมกลุ่มในการทำงาน มีอิสระในการทำงาน มีอิสระในการแสดง
ความคิดเห็น มีอิสระในการสร้างสรรค์ผลงานกันเองภายในกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียน
ได้รับความรู้และความเข้าใจ จากการสังเกตระหว่างการสอนพบว่านักเรียนนายสิบช่วยกันออกแบบ
และเขียนแบบให้ได้ตามมาตรฐานการเขียนแบบ ใช้ความรู้จากการจัดกลุ่มเช่ียวชาญมาใช้ในกลุ่มบ้าน
ทำให้นักเรียนนายสิบช่วยกันเรียนภายในกลุ่ม เข้าใจเนื้อหา และเข้าใจปัญหาท่ีครูผู้สอนได้ให้ในแต่ละ
กิจกรรม ซึ่งเห็นได้ว่าการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ส่งผลให้นักเรียนนายสิบมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น ดังท่ีเรวดี ศรีสุข (2561) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือมี
ประโยชน์หลายประการในการพัฒนาผู้เรียน นั้นคือช่วยพัฒนาความเช่ือมั่นของผู้เรียน พัฒนา
ความคิดของผู้เรียน เกิดเจตคติท่ีดีในการเรียน ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ส่งเสริมทักษะในการทำงานร่วมกันฝึกให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
ทำให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์หรือมุมมองกว้างขึ้น ส่งเสริมทักษะทางสังคม ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนมีการ
ปรับตัวในสังคมได้ดีขึ้น และสอดคล้องกับปรียา สมพืช (2559) กล่าวว่ารูปแบบการเรียนการสอนด้วย
กรณีศึกษา เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเสนอกรณีศึกษาให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการต่ืนตัวต่อการเรียนรู้ และสร้างความกระตือรือร้นด้านการรู้คิด การ
เรียนรู้เชิงรุกจึงมีบทบาทช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น 
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การสอนโดยใช้กรณีศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของอนา หวันสนิ (2556) พบว่านักเรียนท่ี
ได้รับการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างร่วมกับการสอนแบบ KWL-plus หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของวีนัส แก้วประเสริฐ (2557) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาส่ือการศึกษา 
แหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ของนักศึกษากลุ่มเก่งท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิง
โดยการสอนแบบกรณีศึกษาก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อีกท้ัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sithsungnoen (2018) พบว่าผลการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักศึกษาครู หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ
ร่วมแรงรวมพลัง สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 ส่วนการสอนด้วย
เทคนิคจ๊ิกซอว์สอดคล้องกับงานวิจัยของ พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ (2554) ท่ีพบว่านักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบจ๊ิกซอว์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย
สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อีกท้ัง ณัฐชยา 
พอพิน (2555) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการสอนด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์สูงกว่าก่อนเรียน  
อารีวรรณ ธาตุดี (2557) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคจ๊ิกซอว์ (jigsaw) สูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และล้ินจ่ี บุญประเสริฐ (2557) พบว่าหลังการสอน
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาโภชนาการทดลองสูงกว่าก่อนการสอนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วริศรา วิทยาลัย (2562) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีทำการเรียนรู้โดยเทคนิคจ๊ิกซอว์
ร่วมกับส่ือประสมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การสอนโดยใช้กรณีศึกษา และเทคนิคจ๊ิกซอว์ ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2.3 ความพึงพอใจที่มีต่อการสอนโดยใชก้รณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 
นักเรียนนายสิบมีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ อยู่ใน

ระดับมากท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องจากวิชาการเขียนแบบก่อสร้าง เป็นวิชาเหล่าทหารช่างท่ีนักเรียนให้ความ
สนใจ มีการใช้รูปแบบกรณีศึกษาจากแบบก่อสร้าง และกิจกรรมการเรียนท่ีใหน้ักเรียนได้ปฏิบัติรวมถึง
การสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันในกลุ่ม กิจกรรมมีความท้าทายแก่นักเรียน เป็นความรู้ใหม่ท่ีนักเรียนไม่
เคยได้เรียนมาก่อน อีกท้ังในการทำงานเป็นทีมก็ยังทำให้นักเรียนได้รู้จักความถนัดของสมาชิกในทีม 
แบ่งงานกันทำตามความสามารถ มีความรับผิดชอบในงานของตนเอง เกิดการแลกเปล่ียนและยอมรับ
ในความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม และยังมีครูผู้สอนคอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำอย่างท่ัวถึง ให้
นักเรียนได้สอบถามถึงปัญหาและข้อสงสัย แต่อย่างไรก็ตามการสอนแบบออนไลน์ทำให้ความพึงพอใจ
ในด้านบรรยากาศในช้ันเรียนได้คะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุด ดังท่ีนักเรียนได้เขียนไว้ในข้อเสนอแนะ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าการเรียนแบบออนไลน์เป็นบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของนักเรียน  
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จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนายสิบท่ีมีต่อการสอนโดยใช้กรณีศึกษา
ร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ได้สอดคล้องกับ Jones และGeorge (2002) ท่ีกล่าวว่าสภาพในการทำงาน 
(Work Situation) ได้แก่ ความท้าทายของงาน ส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย ช่ัวโมงในการเรียน ซึ่ง
เป็นโดยธรรมชาติของนักเรียนท่ีจะพอใจกับสภาพท่ีดี อีกท้ังยังมีเรื่องของคุณค่าของงาน (Values) มี
ผลต่อความพึงพอใจในการทำงาน เพราะคุณค่าของงานจะทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในผลงานนั้น 
ๆ และยังเป็นตัวกำหนดให้นักเรียนว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรต่องานนั้น เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนนั้นเกิด
ความรู้สึกว่างานนั้นมีคุณค่า เขาจะเกิดความพึงพอใจในงานแม้ต้องทำงานหลายช่ัวโมง และความพึง
พอใจยังขึ้นอยู่กับอิทธิพลจากสังคม (Social Influence) ซึ่งได้รับจากกลุ่ม หรือเพื่อนร่วมงาน ท่ีมีผล
ต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้ เรียน จะ ส่งผลต่อระดับความพึงพอใจท่ีแตกต่างกันไป
เช่นเดียวกับ เอกชัย กี่สุขพันธ์ (2553) ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจไว้ดังนี้ 1) ผลสัมฤทธิ์
ของงาน (Achievement) คือต้องการความสำเร็จในการทำงานและพอใจในการมีส่วนสร้างสรรค์งาน 
2) การยอมรับ (Recognition) พฤติกรรมการยอมรับในความคิด หรือความสามารถของสมาชิกใน
กลุ่ม 3) ความก้าวหน้า (Advancement) ทุกคนในกลุ่มได้มีการช่วยกันพัฒนาผลงานและพัฒนาฝีมือ
ของตนเอง 4) ความสนใจ (Interest) สมาชิกได้มีการพัฒนาหรือเสริมสร้างทักษะในการทำงานตาม
ความสนใจ 5) ความรับผิดชอบ (Responsibility) การทำงานด้วยความรับผิดชอบของตนเอง จะ
สามารถทำงานออกมาได้ ดีกว่าเมื่อถูกสภาพกดดัน และ 6) การมี ส่ วนร่วมในการทำงาน 
(Participation) ทุกคนมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนโยบาย วิธีทำงานตลอดจนการตัดสินใจใน
การทำงานจะสร้างให้เกิดความรู้สึกผูกพันกับหน่วยงาน หรือบริษัท การให้มีส่วนร่วมในการทำงานนี้
จะจูงใจให้บุคคลยอมรับในความสามารถซึ่งกันและกัน และมีโอกาสพัฒนาการทำงานเป็นทีมด้วย 

3. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาผลของการใช้แผนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ซึ่งผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  3.1.1 จากผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการทำงานเป็นทีม มีพัฒนาการท่ีสูงขึ้น 
แต่ก็ไม่แตกต่างกันทุกครั้ง อาจเป็นเพราะเนื้อหาช่วงแรกค่อนข้างจะยากนักเรียนไม่สามารถท่ีจะมอง
ภาพจากสามมิติให้เป็นสองมิติได้ ทำให้ในกลุ่มเริ่มงานไม่ถูกหรือเริ่มงานได้ช้าและไม่ทันเวลา ดังนั้น 
ครูผู้สอนควรเพิ่มเติมส่ือการสอนท่ีเป็นสามมิติในขั้นที่ 1 ให้มากขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้มองภาพจากมุม
ต่าง ๆ  
  3.1.2 จากผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แต่
เมื่อดูคะแนนของข้อสอบอัตนัยพบว่า คะแนนข้อสอบอัตนัยค่อนข้างจะน้อยเนื่องจากนักเรียนอาจ
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ไม่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดในการทำมากนัก ดังนั้นในการสอนขั้นท่ี 4 ครูผู้สอนควรเน้นย้ำถึง
เกณฑ์การให้คะแนนผลงานว่าเป็นเกณฑ์เดียวกันกับการให้คะแนนในข้อสอบอัตนัยด้วยเช่นกัน  

3.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 
  3.2.1 ควรนำการสอนโดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ ไปประยุกต์ใช้ใน
รายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรอื่น ๆ โดยเลือกใช้เนื้อหากรณีศึกษาตามวิชาท่ีจะใช้สอน 
  3.2.2 ควรจัดการเรียนการสอนแบบปกติ เพื่อศึกษาพัฒนาการความสามารถในการ
ทำงานเป็นทีมของนักเรียนนายสิบอีกครั้งหนึ่ง อีกท้ังเพื่อเป็นการสะดวกต่อการควบคุมการเรียน อาทิ
เช่น เมื่อนักเรียนสอบถามปัญหาแล้วครูผู้สอนคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มอื่น จะได้อธิบายในครั้งเดียว 
  3.2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการความสามารถในการทำงานเป็นทีมระหว่าง
กลุ่ม เพื่อท่ีจะได้ทราบว่าในแต่ละกลุ่มมีปัจจัยใดท่ีทำให้มีพัฒนาการท่ีสูงขึ้น เท่าเดิม หรือลดลง  
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- แบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม 
- แบบทดสอบ เรื่องส่วนประกอบอาคาร 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 
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แบบสนทนากลุ่ม 
เร่ือง การพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารช่าง

โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับเทคนิคจ๊ิกซอว์ 

วันที่สนทนา  30 มิถุนายน 2564  เวลา  15.00 – 17.00 น.    สถานท่ี     ออนไลน์ ZOOM     .  
ผู้ดำเนินการ  ร้อยโท วิชมัย  ญาณกร                     .  
ผู้ร่วมสนทนา 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม ตำแหน่ง  รองศาสตราจารย์     .             
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร  โพธิ์เงิน ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    .           
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชัย  โปร่งมณี ตำแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์    . 
 4.  อาจารย์ ดร.สุวิมล  สพฤกษ์ศรี ตำแหน่ง  อาจารย์             .               
 5.  เรือเอกหญิง ศิริลักษณ์  จักรเพชร ตำแหน่ง ประจำแผนกกำกับการช่าง    
คำช้ีแจง  
 1. การสนทนากลุ่มเป็นการศึกษาความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท่ีมีต่อแผนการสอน และข้อมูล
อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. ผู้วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค์ให้ผู้ร่วมสนทนาทราบ  
 3. ผู้วิจัยเป็นผู้ถามคำถามในประเด็นต่าง ๆ และจดบันทึกข้อมูลความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ
ด้วยตนเอง  

ประเด็นการสนทนา 
 1. แผนการสอนมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วนและเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 2. เอกสารประกอบการเรียนมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 3. แบบก่อสร้างท่ีใช้เป็นกรณีศึกษามีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 4. ใบงานท่ีพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 5. แบบทดสอบมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
 6. แบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีมท่ีพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมหรือไม่ 
อย่างไร 
 7. แบบประเมินความพึงพอใจท่ีพัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
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แผนการสอนท่ี ๑ เร่ือง   แปลนพื้น                                                                  .                                                                      

หลักสูตร       นักเรียนนายสิบทหารบก เหล่าทหารช่าง        รุ่นที่     ๒๔      เวลา   ๔    ชั่วโมง 

แผนกวิชา     ก่อสร้างและสาธารณูปโภค     กองการศึกษา โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง 

วันที่    ๑๖      เดือน      สิงหาคม          พ.ศ.     ๒๕๖๔    ผู้สอน    ร.ท. วิชมัย  ญาณกร      .   

สาระสำคัญ 
 แปลนพื้นหรือผังพื้น เป็นรูปท่ีแสดงในแนวระนาบของอาคารซึ่งจะทำให้เห็นความกว้าง และ
ความยาวของอาคารหรือห้องต่าง ๆ และมีสัญลักษณ์ อักษรย่อ อื่น ๆ ท่ีนักเรียนจำเป็นต้องทราบอีก
ด้วย รวมท้ังการเขียนแปลนพื้นนั้นจะต้องมีการเขียนอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ได้แปลนพื้นท่ีสมบูรณ์ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑. อธิบายความหมายของแปลนพื้นได้ 
 ๒. อธิบายสัญลักษณ์ของแปลนพื้นได้ 
 ๓. อธิบายมาตราส่วนของแปลนพื้นได้ 
 ๔. เรียงลำดับข้ันตอนการเขียนแบบแปลนพื้นได้ 
 ๕. เขียนแบบแปลนพื้นได้ 
 ๖. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักบทบาทหน้าท่ี และมีความรับผิดชอบกับงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ๑. การมีจิตสำนึก และเจตคติท่ีดีในการเรียน 
 ๒. มีลักษณะผู้นำ มีวินัย เคารพสิทธิของผู้อื่น ประพฤติปฏิบัติ ตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ ๑ เสนอกรณีศึกษาในกลุ่มบ้าน (๑๕ นาที) 
  ๑.๑ ครูผู้สอนเข้าร่วมใน Google Meet  

https://meet.google.com/jah-zqyn-qyp 
  ๑.๒ ครูผู้สอนนำเสนอแบบแปลนพื้นของอาคารซึ่งใช้เป็นกรณีศึกษาผ่านการแชร์
หน้าจอ แจ้งให้นักเรียนทราบเรื่องท่ีจะเรียนในช่ัวโมงนี้ 
  ๑.๓ ผู้สอนแนะนำจุดมุ่งหมายของการเขียนแปลนพื้น  (เอกสารหมายเลข ๑.๓ 
หมายเลขแบบ A-01) และถามนักเรียนว่า “จะมีวิธีการเขียนแบบแปลนพื้นนี้ได้อย่างไร และในแผ่น
แปลนพื้นมีข้อมมูลอะไรอยู่บ้าง” 

https://meet.google.com/jah-zqyn-qyp
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 ขั้นที่ ๒ อ่านเนื้อหาในกลุ่มเชี่ยวชาญ (๒๐ นาที) 
  ๒.๑ นักเรียนในกลุ่มบ้านแบ่งหัวข้อให้แก่สมาชิกในกลุ่ม แบ่งเป็น ๓ หัวข้อ (เอกสาร
หมายเลข ๑.๒ หน้า ๑-๑ ถึง ๑-๑๖) ได้แก่ ๑) ความหมายของแปลนพื้นและความสัมพันธ์ของแปลน
พื้นช้ันล่าง กับแปลนพื้นช้ันบน ๒) สัญลักษณ์ของแปลนพื้น และมาตราส่วนของแปลนพื้น และ ๓) 
ขั้นตอนการเขียนแบบแปลนพื้น  
  ๒.๒ ครูผู้สอนให้นักเรียนเข้ากลุ่มตามหัวข้อต่างเพื่อหาความรู้  

หัวข้อท่ี ๑  
หัวข้อท่ี ๒  
หัวข้อท่ี ๓  

https://meet.google.com/cdr-uxok-kek 
https://meet.google.com/rqt-tkhm-afq 
https://meet.google.com/jqe-pgxy-izs 

  ๒.๓ นักเรียนท่ีได้หัวข้อเดียวกับจับกลุ่มต้ังเป็นกลุ่มเช่ียวชาญ พูดคุยกันในหัวข้อท่ี
ตัวเองได้รับ และทำการสรุปความรู้จากหัวข้อท่ีตัวเองได้รับ 
 ขั้นที่ ๓ กลับกลุ่มบ้านอภิปรายความรู้ (๔๐ นาที) 

๓.๑ นักเรียนจากกลุ่มเช่ียวชาญกลับเข้ากลุ่มบ้าน  
กลุ่ม ๑ 
กลุ่ม ๒ 
กลุ่ม ๓ 
กลุ่ม ๔ 
กลุ่ม ๕ 
กลุ่ม ๖ 
กลุ่ม ๗ 
กลุ่ม ๘ 
กลุ่ม ๙ 
กลุ่ม ๑๐ 

https://meet.google.com/rsh-wiff-tyr 
https://meet.google.com/kmb-ggaz-izu 
https://meet.google.com/uez-iwjd-mga 
https://meet.google.com/gpx-gydk-pxn 
https://meet.google.com/bup-negc-vaz 
https://meet.google.com/nxp-pqzs-fui 
https://meet.google.com/pkk-vddm-rwn 
https://meet.google.com/fmj-jzvj-bpa 
https://meet.google.com/pcc-ffqj-kyw 
https://meet.google.com/hys-cogk-juj 

๓.๒ ผลัดกันอธิบายตามหัวข้อท่ีได้รับควบคู่กับการใช้กรณีศึกษา แบบแปลนพื้น 
(เอกสารหมายเลข ๑.๓ หมายเลขแบบ A-01) 

๓.๓ ครูผู้สอนให้นักเรียนทำใบงานท่ี ๑ เรื่อง แปลนพื้น (เอกสารหมายเลข ๑.๔ ใบ
งานท่ี ๑.๑ - ใบงานท่ี ๑.๒) 

๓.๔ ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายคำตอบใบงานท่ี ๑ 
 ขัน้ที่ ๔ เข้าสู่การแก้ปัญหา (๑๔๕ นาที) 
  ๔.๑ ให้นักเรียน “เขียนแบบอาคารพักอาศัย ๑ ห้องโถง/รับแขก ๑ ห้องนอน ๑ 
ห้องน้ำ ๑ ห้องครัว และส่วนอื่น ๆ ตามความชอบ ขนาดพื้นท่ีไม่เกิน ๘๐ ตารางเมตร จำนวนเสาไม่

https://meet.google.com/cdr-uxok-kek
https://meet.google.com/rqt-tkhm-afq
https://meet.google.com/jqe-pgxy-izs
https://meet.google.com/rsh-wiff-tyr
https://meet.google.com/kmb-ggaz-izu
https://meet.google.com/uez-iwjd-mga
https://meet.google.com/gpx-gydk-pxn
https://meet.google.com/bup-negc-vaz
https://meet.google.com/nxp-pqzs-fui
https://meet.google.com/pkk-vddm-rwn
https://meet.google.com/fmj-jzvj-bpa
https://meet.google.com/pcc-ffqj-kyw
https://meet.google.com/hys-cogk-juj
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เกิน ๑๕ ต้น หน้าบ้านอยู่ด้านลงของกระดาษ ลงในกระดาษ A๓ ท่ีจะได้รับแจก ให้มีองค์ประกอบ 
สัญลักษณ์ และส่วนประกอบให้ครบถ้วน” 

๔.๒ ครูผู้สอนให้นักเรียนร่วมกันเขียนแบบท่ีครูผู้สอนให้ไว้ ลงในกระดาษ A๓ ให้
เป็นผลงานท่ีสมบูรณ์ 
  ๔.๓ ครูผู้สอนอธิบายเกณฑ์การให้คะแนน (อยู่ท้ายแผนการสอน) ให้นักเรียนทราบ 
และจะให้เกณฑ์นี้ในการให้คะแนนในการทำแบบทดสอบด้วย 
  ๔.๔ นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งผลงานของกลุ่มตัวเองมาให้ครูผู้สอนผ่านช่องทาง Line 
 ขั้นที่ ๕ ออกมานำเสนองาน (๒๐ นาที) 
  ๕.๑ นักเรียนนำเสนอผลงาน (เกณฑ์การประเมินผลงาน ท้ายแผนการสอน) และ
อธิบายข้ันตอนการเขียนแบบแปลนพื้นของกลุ่มตัวเอง โดยครูผู้สอนใช้คำถามว่า “ให้อธิบายถึงแบบ
แปลนของกลุ่มตัวเองว่ามีข้ันตอนการเขียนแบบพื้นเป็นอย่างไรบ้าง” หน้าช้ันเรียน 
  ๕.๒ อธิบายข้ันตอนการเขียน  
  ๕.๓ ครูผู้สอนซักถามข้อสงสัยอื่น ๆ 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ๑. ใบงานท่ี ๑ แปลนพื้น 
 ๒. งานเขียนแบบแปลนพื้น 

สื่อการเรียนการสอน 
 ๑. แบบแปลนพื้น 
 ๒. กระดาษ A๓ 
 ๓. เอกสารประกอบการเรียน 
 ๔. อุปกรณ์เขียนแบบ 
 ๕. ใบงานท่ี ๑ เรื่อง แปลนพื้น 
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การวัดและการประเมินผล 

 

 

 

 

 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีการวัด เคร่ืองมือ เกณฑ์การผ่าน 

๑. อธิบายความหมายของ
แปลนพ้ืนได้ 
๒. อธิบายสัญลักษณ์ของ
แปลนพ้ืนได้ 
๓. อธิบายมาตราส่วนของ
แปลนพ้ืนได้ 

- ตรวจใบงานที่ 
๑ แปลนพ้ืน 

- ใบงานที่ ๑ แปลน
พ้ืน 

- หาจุดผิดและแก้ไขให้ถูกต้อง ๗ - ๑๐ 
จุด ระดับ ดีมาก 
- หาจุดผิดและแก้ไขให้ถูกต้อง ๓ - ๖ 
จุด ระดับ ดี 
- หาจุดผิดได้มากกว่า ๒ จุด แต่ไม่
สามารถแก้ไขให้ถูกทั้งหมดได้ ระดับ 
พอใช้ 
- หาจุดผิดได้น้อยกว่า ๓ จุด ระดับ 
ปรับปรุง 

๔. เรียงลำดับข้ันตอนการ
เขียนแบบแปลนพ้ืนได้ 
๕. เขียนแบบแปลนพ้ืนได้ 

- ตรวจงานเขียน
แบบแปลนพ้ืน 

- แบบประเมินผลงาน - ใช้เกณฑ์การวัดแบบแยกส่วน เต็ม ๑๕ 
คะแนน  
๑๔ - ๑๕ คะแนน ดีมาก 
๑๑ - ๑๓ คะแนน ดี 
๘ - ๑๐ คะแนน พอใช้ 
๕ - ๗ คะแนน ปรับปรุง 
- เกณฑ์ผ่าน ดี 

๖. สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ รู้จักบทบาทหน้าท่ี 
และมีความรับผิดชอบกับ
งานที่ได้รับมอบหมาย 

- สังเกตการ
ทำงานเป็นทีม 

- แบบการสังเกตการ
ทำงานเป็นทีม 

- ใช้เกณฑ์แบบแยกส่วน เต็ม ๒๐ 
คะแนน 
๑๗ - ๒๐ คะแนน ดีมาก 
๑๓ - ๑๖ คะแนน ดี 
๙ - ๑๒ คะแนน พอใช้ 
๕ - ๘ คะแนน ปรับปรุง 
- เกณฑ์ผ่าน ดี 
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เกณฑ์การประเมินผลงานเขียนแบบ 

รายการประเมิน 
เกณฑ์วัดผลงาน 

๓ (ดี) ๒ (พอใช้) ๑ (ปรับปรุง) 
๑. น้ำหนักเส้น - ใช้น้ำหนักเส้นถูกต้องตาม

หลักการ  
- น้ำหนักเส้นสม่ำเสมอ 

- ใช้น้ำหนักเส้นถูกต้องตาม
หลักการ  
- น้ำหนักเส้นไม่สม่ำเสมอ 

- ใช้น้ำหนักเส้นไม่เป็นไป
ตามหลักการ 
- น้ำหนักเส้นไม่สม่ำเสมอ 

๒. รายละเอียด
สัญลักษณ์ 

- ใช้สัญลักษณ์ถูกต้อง ตาม
หลักการ 
- รายละเอียดครบถ้วน 

- ใช้สัญลักษณ์ถูกต้อง ตาม
หลักการ 
- รายละเอียดไม่ครบ 

- ใช้สัญลักษณ์ไม่เป็นไปตาม
หลักการ 
- รายละเอียดไม่ครบ 

๓. การจัด
หน้ากระดาษ 

- การจัดหน้ากระดาษสมดุล
อยู่กึ่งกลาง 

- การจัดหน้ากระดาษอยู่
กึ่งกลาง ไม่สมดุลมีพ้ืนที่ว่าง
เหลือ 

- การจัดหน้ากระดาษไม่อยู่
กึ่งกลาง อยู่ส่วนใดส่วนหน่ึง
ของกระดาษ 

๔. มาตราส่วน - ใช้มาตราส่วนถูกต้องตาม
หลักการ 
- ขนาดตรงตามมาตราส่วน
ที่เขียน 

- ใช้มาตราส่วนถูกต้องตาม
หลักการ 
- ขนาดไม่ตรงตามมาตรา
ส่วนที่เขียน 

- ใช้มาตราส่วนไม่เป็นไป
ตามหลักการ 
- ขนาดไม่ตรงตามมาตรา
ส่วนที่เขียน 

๕. ความสะอาด - ไม่มีรอยน้ิวมือ 
- ไม่มีรอยดำของเขม่า
ดินสอ 
- กระดาษไม่ยับ 

- มีรอยน้ิวมือ 
- มีรอยดำของเขม่าดินสอ 
- กระดาษไม่ยับ 

- มีรอยน้ิวมือ 
- มีรอยดำของเขม่าดินสอ 
- กระดาษยับ 

ได้เกณฑ์ในประเมินคุณภาพ ดังนี ้
 ๑๔ - ๑๕ คะแนน ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 ๑๑ - ๑๓ คะแนน ระดับคุณภาพ ดี 
 ๘ - ๑๐ คะแนน  ระดับคุณภาพ พอใช้ 
 ๕ - ๗ คะแนน  ระดับคุณภาพ ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม สำหรับผู้สอน 

คำชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนักเรียนนายสิบ 
โดยทำการวัด 4 ด้าน ระหว่างขั้นตอนการสอน มีเกณฑ์การประเมินแบบแยกส่วน (Analytic Rubric) 
4 ระดับ แยกองค์ประกอบ โดยใส่หมายเลขคะแนนท่ีตรงกับระดับความสามารถของนักเรียนในแต่ละ
กลุ่มลงในตารางท่ี 1 โดยใช้ตารางเกณฑ์การให้คะแนนตารางท่ี 2 

ผู้ประเมิน           

ตารางที่ 1 คะแนนการประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนนายสิบ 

กลุ่ม
ที่ 

รหัสเข้าห้อง 

คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 

องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ องค์ประกอบที่ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 rsh-wiff-tyr                 

2 kmb-ggaz-izu                 
3 uez-iwjd-mga                 

4 gpx-gydk-pxn                 

5 bup-negc-vaz                 
6 nxp-pqzs-fui                 

7 pkk-vddm-rwn                 

8 fmj-jzvj-bpa                 
9 pcc-ffqj-kyw                 

10 hys-cogk-juj                 

 

 

 

 

 

 

 



  120 

ตารางที่ 2 เกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกส่วนของการทำงานเป็นทีม 

องค์ประกอบ 
ระดับคะแนน 

ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1) 
1. การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการ
ทำงาน 

ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการ
ทำงาน 

นักเรียนร้อยละ 65 
มีส่วนร่วมในการ
วางแผนการทำงาน 

นักเรียนร้อยละ 35 
- 65 มีส่วนร่วมใน
การวางแผนการ
ทำงาน  

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 35 มีส่วน
ร่วมในการวาง
แผนการทำงาน  

2. ความรับผิดชอบใน
การทำงาน 

ทุกคนมีความเข้าใจ
ในหน้าท่ีและ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ที่ได้รับมอบหมาย 

นักเรียนร้อยละ 65 
มีความเข้าใจใน
หน้าท่ีและ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ที่ได้รับมอบหมาย 

นักเรียนร้อยละ 35 
- 65 มีความเข้าใจ
ในหน้าท่ีและ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี
ที่ได้รับมอบหมาย 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 35 มี
ความเข้าใจใน
หน้าท่ีและ
รับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีที่ได้รับ
มอบหมาย 

3. การยอมรับฟัง
ความคิดเห็น 

ทุกคนยอมรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น
อย่างมีเหตุผล 

นักเรียนร้อยละ 65 
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นผู้อื่นอย่างมี
เหตุผล 

นักเรียนร้อยละ 35 
- 65 ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นผู้อื่น
อย่างมีเหตุผล 

นักเรียนน้อยกว่า
ร้อยละ 35 
ยอมรับฟังความ
คิดเห็นผู้อื่นอย่างมี
เหตุผล 

4. ผลสำเร็จของงาน ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่าง
สมบูรณ์ และ
ภายในเวลาท่ี
กำหนด 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายอย่าง
สมบูรณ์ แต่ส่งช้า
กว่าเวลาท่ีกำหนด 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายไม่
สมบูรณ์ แต่ส่ง
ภายในเวลาท่ี
กำหนด 

ทำงานที่ได้รับ
มอบหมายไมเ่สร็จ
สมบูรณ์ และส่งช้า
กว่าเวลาท่ีกำหนด 

เกณฑ์ประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม 

 3.01 – 4.00  คะแนน ความสามารถในการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับดีมาก 
 2.01 – 3.00  คะแนน ความสามารถในการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับดี 
 1.01 – 2.00  คะแนน ความสามารถในการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับพอใช้ 
 0.00 – 1.00  คะแนน ความสามารถในการทำงานเป็นทีมอยู่ในระดับปรับปรุง 
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แบบทดสอบวิชา การเขียนแบบก่อสร้าง หลักสูตร นักเรียนนายสิบ ช. รุ่นที่ 24 
สอบเม่ือ       ส.ค. 64   ให้เวลา 30 นาที  แบบทดสอบมีทั้งสิ้น 2 ตอน จำนวน 5 หน้า  
ตอนที่ 1 ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 15 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน       
ตอนที่ 2 อัตนัย 1 ข้อ ข้อละ 15 คะแนน  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ตอนที่ 1 จงเลือกคำตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใดหมายถึงแปลนพื้นหรือผังพื้น (FLOOR PLAN) 
 ก. รูปด้านท่ีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่างและขนาด  
 ข. รูปทางราบท่ีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่างและขนาด 
 ค. รูปตัดในทางราบท่ีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่างและขนาด 
 ง. รูปตัดในทางด่ิงท่ีแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่างและขนาด 

2. เมื่อมองจากภายนอกอาคาร รูปใดท่ีสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
 ก. แบบแปลนพื้น 
 ข. แบบรูปด้าน 
 ค. แบบรูปตัด 
 ง. แบบคาน 

3. สัญลักษณ์          จะไม่ ปรากฏในแบบใด 
 ก. โครงสร้าง     ข. แปลนพื้น 
 ค. รูปด้าน     ง. รูปตัด 

4. ข้อใดกล่าว ขั้นตอนการเขียนแบบขยายห้องน้ำ ได้ถูกต้อง 
  ขั้นตอนท่ี 1 หาศูนย์กลางคาน และหน้าตัดคานด้วยเส้นหนา 
  ขั้นตอนท่ี 2 เขียนเส้นผนังห้องโดยรอบด้วยเส้นหนา 
  ขั้นตอนท่ี 3 เจาะช่องประตู หน้าต่าง ด้วยเส้นบาง 
  ขั้นตอนท่ี 4 เขียนเส้นบอกขนาด เขียนสุขภัณฑ์ด้วยเส้นบาง 

 ก. ข้ันตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 4 
 ข. ขั้นตอนท่ี 2 และขั้นตอนท่ี 4  
 ค. ขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอนท่ี 2 
 ง. ขั้นตอนท่ี 1 , ขั้นตอนท่ี 2 และขั้นตอนท่ี 4 
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5. เมื่อดูรายละเอียดแบบขยายวิศวกรรม พบว่ามีเฉพาะรายละเอียดของเสาตอม่อ อยากทราบว่า
นักเรียนจะเขียนขนาดเสาอาคาร ได้อย่างไร 
 ก. เขียนขนาด เหล็กเสริมและเหล็กปลอกเท่ากับเสาตอม่อ 
 ข. เขียนขนาด เหล็กเสริมและเหล็กปลอกเล็กกว่าเสาตอม่อ 
 ค. เขียนขนาดเล็กกว่าเสาตอม่อ แต่เหล็กเสริมและเหล็กปลอกเท่ากับเสาตอม่อ 
 ง. เขียนขนาดใหญ่กว่าเสาตอม่อ แต่เหล็กเสริมและเหล็กปลอกเท่ากับเสาตอม่อ 

6. หากการเขียนแบบหนึ่งแบบใด ไม่มี กำหนดไว้ในกฎหมาย นักเรียนจะพิจารณาการเขียนจากส่ิงใด 
 ก. ให้เขียนรายละเอียดมากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได้ 
 ข. เขียนรายละเอียดเท่าท่ีจำเป็น โดยอาศัยแบบอื่น ๆ ด้วย 
 ค. เขียนรายละเอียดเท่าท่ีจำเป็น ชัดเจน และสัมพันธ์กับแบบอื่น ๆ 
 ง. เขียนรายละเอียดให้มากท่ีสุด ยิ่งมีข้อความเยอะเท่าไหร่ เส้นบอกขนาดมากเท่าไหร่ ยิ่งดี 

7. หากมีสัญลักษณ์ท่ีนักเรียนต้องการส่ือความหมายใหม่ โดยท่ีไม่เคยมีการเขียนมาก่อน นักเรียนจะมี
วิธีการใดในการสร้างสัญลักษณ์นั้น 
 ก. ใช้สัญลักษณ์ท่ีมีความคล้ายกัน 
 ข. ให้สัญลักษณ์ใหม่ในรูปทรงเรขาคณิต 
 ค. ใช้สัญลักษณ์ใหม่ท่ีใกล้เคียงเทียบเคียงกับของเดิมท่ีมีอยู่ 
 ง. ให้สัญลักษณ์ใหม่ท่ีมีความใกล้เคียงกับของจริง ในรูปทรงเรขาคณิต 

8. หากนักเรียนต้องเขียนแบบสุขาภิบาลต่อจากเพื่อน นักเรียนจะใช้แบบใดประกอบจึงจะสามารถ
เขียนแบบสุขาภิบาลต่อจากเพื่อนได้ 
 ก. แปลนพื้น และรูปด้าน    ข. รูปด้าน และแบบขยายห้องน้ำ 
 ค. รูปตัด และแบบขยายห้องน้ำ   ง. แปลนพื้น และแบบขยายห้องน้ำ 

9. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง 
 ก. จันทันไม้ ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 1”x5”   

ข. อกไก่ไม้ ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 2”x6” 
 ค. ด้ังไม้ ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 2”x6”   

ง. แปไม้ ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 1”x3” 
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10. ในการเขียนรูปตัด ควรเขียนรูปตัดให้เห็นในส่วนใดมากท่ีสุด 
 ก. ห้องใต้ดิน และห้องนอน   ข. ห้องน้ำ และบันได 
 ค. ห้องนอน และห้องน้ำ    ง. ห้องใต้ดิน และห้องครัว 

11. มาตราส่วนท่ีใช้เขียนแปลนพื้นและแบบขยายรายละเอียด มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร 
 ก. เหมือนกัน สามารถใช้มาตราส่วนเดียวกันได้ 
 ข. เหมือนกัน เนื่องจากเป็นแบบอาคารแบบเดียวกัน 
 ค. ต่างกัน เพราะแบบขยายมีความละเอียดต้องใช้มาตราส่วนท่ีเล็กกว่า 
 ง. ต่างกัน เพราะแบบแปลนพื้นขนาดใหญ่ต้องใช้มาตราส่วนท่ีเล็กกว่า 

12. เพราะเหตุใด มาตราส่วนในกระดาษ A3 จึงไม่เป็น 2 เท่าของกระดาษ A4 
 ก. มีขนาดไม่เท่ากัน    ข. สัดส่วนกว้างต่อยาวไม่เท่ากัน 
 ค. ไม่ได้สัดส่วนของขนาด    ง. สัดส่วนด้านต่อด้านไม่เท่ากัน 

13. แบบแปลนสุขาภิบาล (ระบบระบายน้ำเสีย) ต่อไปนี้มีความสมบูรณ์ แล้วหรือไม่อย่างไร 

 
 ก. ครบถ้วนแล้ว     ข. ยังไม่ครบถ้วน ขาด 1 ส่วน  
 ค. ยังไม่ครบถ้วน ขาด 2 ส่วน   ง. ยังไม่ครบถ้วน ขาด 3 ส่วน 
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14. จากแบบแปลนพื้นด้านล่าง นักเรียนจะเขียนรูปด้าน 3 ได้รูปใด 

 

 ก.   ข.  

 ค.   ง.   
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15. แบบแปลนโครงสร้างพื้นด้านล่าง ต้องเติมสัญลักษณ์อีกกี่ส่วน และอะไรบ้างจึงจะทำให้แบบนี้
สมบูรณ์  

 

 ก. 3 ส่วน คือ เส้นบอกระยะ หมายเลขคาน และหมายเลขผนัง 
 ข. 4 ส่วน คือ เส้นบอกระยะ หมายเลขเสา หมายเลขพื้น และหมายเลขผนัง 
 ค. 4 ส่วน คือ เส้นบอกระยะ หมายเลขคาน หมายเลขเสา และหมายเลขพื้น 
 ง. 5 ส่วน คือ เส้นบอกระยะ หมายเลขคาน หมายเลขเสา หมายเลขผนัง และหมายเลขพื้น 
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ตอนที่ 2  

16. ให้ นสน. ออกแบบระบบสุขาภิบาล-ประปาของแบบอาคารท่ีกำหนดให้ พร้อมองค์ประกอบให้
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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แบบประเมินความพึงพอใจ สำหรับนักเรียนนายสิบ 

คำชี้แจง แบบประเมินฉบับนี้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนายสิบ ท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนการสอน โดยทำ โดยกำหนดค่าของคำตอบเป็น 5 ระดับ (5) มากท่ีสุด (4) มาก (3) ปานกลาง 
(2) น้อย และ (1) น้อยท่ีสุด ให้ นนส. ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องท่ีตรงกับระดับความพึงพอใจของ
นักเรียน 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้      
1. กิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้      

2. กิจกรรมการสอนมีข้ันตอนชัดเจน      

3. กิจกรรมสามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้      
4. ระยะเวลาท่ีใช้การทำกิจกรรมมีความเหมาะสม      

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้      

5. บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้      
6. บรรยากาศในชั้นเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีอิสระ ในการทำงาน      

7. บรรยากาศในชั้นเรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน      

8. บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเป็นกันเองระหว่างผู้สอนกับนักเรียน      
ด้านสื่อการเรียนรู้      

9. กรณีศึกษาท่ีนำมาให้ศึกษามีความหลากหลายเข้าใจได้ง่าย      

10. กรณีศึกษามีความน่าสนใจทำให้เกิดการเรียนรู้      
11. กรณีศึกษามีความชัดเจนมีความเหมาะสมกับนักเรียน      

12. ใบงานมีความยากง่ายตามความเหมาะสม      

ด้านความสามารถในการทำงานเป็นทีม      
13. นักเรียนมีความกล้าแสดงความคิดเห็น      

14. นักเรียนรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตนเอง      

15. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้      

ข้อเสนอแนะ           
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ภาคผนวก ค 
การประเมินความเหมาะสมของเคร่ืองมือ 

ความสอดคล้องของเคร่ืองมือ 
- ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนท่ี 1 ถึง 10 

- ผลการประเมินความสองคล้องของแบบประเมินความสามารถในการ

ทำงานเป็นทีม 

- ผลการประเมินความสองคล้องของแบบทดสอบ 

- ผลการตรวจสอบค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความ

เช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

- ผลการประเมินความสองคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจ 
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ตารางที่ 27 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนท่ี 1 เรื่อง แปลนพื้น โดยผู้เช่ียวชาญ 5 
คน 

การประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

M SD 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

1. แผนการสอนมีองค์ประกอบที่
ครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. สาระสำคัญครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. จุดประสงค์สอดคล้องกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญ 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

4. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องตาม
รูปแบบที่พัฒนาข้ึน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. ข้ันตอนการประเมินจัดการเรียนรู้แต่
ละข้ันตอนมีความชัดเจน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้บรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

7. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาใน
การสอน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

8. กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมการทำงาน
เป็นทีม 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

9. กรณีศึกษาและสื่อการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

10. ชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

11. วิธีการวัดผลและประเมินผล
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

12. เกณฑ์การวัดและประเมินผลมีความ
ชัดเจน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.93 0.252 มากที่สุด 
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ตารางที่ 28 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนท่ี 2 เรื่อง รูปตัด โดยผู้เช่ียวชาญ 5 คน 

การประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

M SD 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

1. แผนการสอนมีองค์ประกอบที่
ครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. สาระสำคัญครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

3. จุดประสงค์สอดคล้องกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

4. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องตาม
รูปแบบที่พัฒนาข้ึน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. ข้ันตอนการประเมินจัดการเรียนรู้แต่
ละข้ันตอนมีความชัดเจน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้บรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

7. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาใน
การสอน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

8. กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมการทำงาน
เป็นทีม 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

9. กรณีศึกษาและสื่อการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

10. ชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

11. วิธีการวัดผลและประเมินผล
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

12. เกณฑ์การวัดและประเมินผลมีความ
ชัดเจน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.97 0.181 มากที่สุด 
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ตารางที่ 29 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนท่ี 3 เรื่อง รูปด้าน โดยผู้เช่ียวชาญ 5 คน 

การประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

M SD 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

1. แผนการสอนมีองค์ประกอบที่
ครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. สาระสำคัญครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. จุดประสงค์สอดคล้องกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญ 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

4. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องตาม
รูปแบบที่พัฒนาข้ึน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

5. ข้ันตอนการประเมินจัดการเรียนรู้แต่
ละข้ันตอนมีความชัดเจน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้บรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

7. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาใน
การสอน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

8. กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมการทำงาน
เป็นทีม 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

9. กรณีศึกษาและสื่อการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

10. ชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

11. วิธีการวัดผลและประเมินผล
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

12. เกณฑ์การวัดและประเมินผลมีความ
ชัดเจน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.95 0.220 มากที่สุด 
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ตารางที่ 30 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนท่ี 4 เรื่อง แบบขยายงานสถาปัตยกรรม 
โดยผู้เช่ียวชาญ 5 คน 

การประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

M SD 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

1. แผนการสอนมีองค์ประกอบที่
ครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. สาระสำคัญครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. จุดประสงค์สอดคล้องกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญ 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

4. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องตาม
รูปแบบที่พัฒนาข้ึน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

5. ข้ันตอนการประเมินจัดการเรียนรู้แต่
ละข้ันตอนมีความชัดเจน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้บรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

7. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาใน
การสอน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

8. กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมการทำงาน
เป็นทีม 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

9. กรณีศึกษาและสื่อการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

10. ชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

11. วิธีการวัดผลและประเมินผล
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

12. เกณฑ์การวัดและประเมินผลมีความ
ชัดเจน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

รวม 4.90 0.303 มากที่สุด 
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ตารางที่ 31 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนท่ี 5 เรื่อง แปลนโครงสร้าง โดย
ผู้เช่ียวชาญ 5 คน 

การประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

M SD 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

1. แผนการสอนมีองค์ประกอบที่
ครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

2. สาระสำคัญครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

3. จุดประสงค์สอดคล้องกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญ 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

4. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องตาม
รูปแบบที่พัฒนาข้ึน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. ข้ันตอนการประเมินจัดการเรียนรู้แต่
ละข้ันตอนมีความชัดเจน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้บรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

7. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาใน
การสอน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

8. กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมการทำงาน
เป็นทีม 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

9. กรณีศึกษาและสื่อการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

10. ชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

11. วิธีการวัดผลและประเมินผล
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

12. เกณฑ์การวัดและประเมินผลมีความ
ชัดเจน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.343 มากที่สุด 
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ตารางที่ 32 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนท่ี 6 เรื่อง แบบขยายงานวิศวกรรม โดย
ผู้เช่ียวชาญ 5 คน 

การประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

M SD 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

1. แผนการสอนมีองค์ประกอบที่
ครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. สาระสำคัญครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. จุดประสงค์สอดคล้องกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

4. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องตาม
รูปแบบที่พัฒนาข้ึน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. ข้ันตอนการประเมินจัดการเรียนรู้แต่
ละข้ันตอนมีความชัดเจน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้บรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

7. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาใน
การสอน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

8. กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมการทำงาน
เป็นทีม 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

9. กรณีศึกษาและสื่อการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

10. ชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

11. วิธีการวัดผลและประเมินผล
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

12. เกณฑ์การวัดและประเมินผลมีความ
ชัดเจน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.93 0.252 มากที่สุด 
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ตารางที่ 33 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนท่ี 7 เรื่อง งานสุขาภิบาล โดย
ผู้เช่ียวชาญ 5 คน 

การประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

M SD 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

1. แผนการสอนมีองค์ประกอบที่
ครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. สาระสำคัญครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. จุดประสงค์สอดคล้องกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญ 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

4. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องตาม
รูปแบบที่พัฒนาข้ึน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

5. ข้ันตอนการประเมินจัดการเรียนรู้แต่
ละข้ันตอนมีความชัดเจน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้บรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

7. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาใน
การสอน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

8. กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมการทำงาน
เป็นทีม 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

9. กรณีศึกษาและสื่อการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

10. ชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

11. วิธีการวัดผลและประเมินผล
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

12. เกณฑ์การวัดและประเมินผลมีความ
ชัดเจน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

รวม 4.93 0.252 มากที่สุด 

 
 
 
 



  136 

ตารางที่ 34 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนท่ี 8 เรื่อง งานไฟฟ้า โดยผู้เช่ียวชาญ 5 
คน 

การประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

M SD 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

1. แผนการสอนมีองค์ประกอบที่
ครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

2. สาระสำคัญครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

3. จุดประสงค์สอดคล้องกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

4. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องตาม
รูปแบบที่พัฒนาข้ึน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

5. ข้ันตอนการประเมินจัดการเรียนรู้แต่
ละข้ันตอนมีความชัดเจน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้บรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

7. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาใน
การสอน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

8. กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมการทำงาน
เป็นทีม 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

9. กรณีศึกษาและสื่อการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

10. ชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

11. วิธีการวัดผลและประเมินผล
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

12. เกณฑ์การวัดและประเมินผลมีความ
ชัดเจน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.87 0.343 มากที่สุด 
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ตารางที่ 35 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนท่ี 9 เรื่อง ผังบริเวณ โดยผู้เช่ียวชาญ 5 
คน 

การประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

M SD 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

1. แผนการสอนมีองค์ประกอบที่
ครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. สาระสำคัญครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. จุดประสงค์สอดคล้องกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญ 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

4. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องตาม
รูปแบบที่พัฒนาข้ึน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. ข้ันตอนการประเมินจัดการเรียนรู้แต่
ละข้ันตอนมีความชัดเจน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้บรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

7. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาใน
การสอน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

8. กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมการทำงาน
เป็นทีม 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

9. กรณีศึกษาและสื่อการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

10. ชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

11. วิธีการวัดผลและประเมินผล
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

12. เกณฑ์การวัดและประเมินผลมีความ
ชัดเจน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.92 0.279 มากที่สุด 
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ตารางที่ 36 ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอนท่ี 10 เรื่อง สารบัญแบบและรายการ
ประกอบแบบ โดยผู้เช่ียวชาญ 5 คน 

การประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

M SD 
ระดับ
ความ

เหมาะสม 
คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

1. แผนการสอนมีองค์ประกอบที่
ครบถ้วนและสัมพันธ์กัน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

2. สาระสำคัญครอบคลุมจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

3. จุดประสงค์สอดคล้องกับคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญ 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

4. กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องตาม
รูปแบบที่พัฒนาข้ึน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. ข้ันตอนการประเมินจัดการเรียนรู้แต่
ละข้ันตอนมีความชัดเจน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

6. กิจกรรมการเรียนรู้ทำให้บรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

7. กิจกรรมมีความเหมาะสมกับเวลาใน
การสอน 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

8. กิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมการทำงาน
เป็นทีม 

5 5 5 5 4 4.80 0.447 มากที่สุด 

9. กรณีศึกษาและสื่อการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมกับผู้เรียน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

10. ชิ้นงาน/ภาระงานสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

11. วิธีการวัดผลและประเมินผล
สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู ้

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

12. เกณฑ์การวัดและประเมินผลมีความ
ชัดเจน 

5 5 5 5 5 5.00 0.00 มากที่สุด 

รวม 4.92 0.279 มากที่สุด 
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ตารางที่ 37 สรุปผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการสอน โดยผู้เช่ียวชาญ 5 คน 

แผนการสอน M SD 
ระดับความ
เหมาะสม 

แผนการสอนที่ 1 เรื่อง แปลนพ้ืน 4.93 0.252 มากท่ีสุด 
แผนการสอนที่ 2 เรื่อง รูปตัด 4.97 0.181 มากท่ีสุด 

แผนการสอนที่ 3 เรื่อง รูปด้าน 4.95 0.220 มากท่ีสุด 

แผนการสอนที่ 4 เรื่อง แบบขยายสถาปัตยกรรม 4.90 0.303 มากท่ีสุด 

แผนการสอนที่ 5 เรื่อง แปลนโครงสร้าง 4.87 0.343 มากท่ีสุด 
แผนการสอนที่ 6 เรื่อง แบบขยายงานวิศวกรรม 4.93 0.252 มากท่ีสุด 

แผนการสอนที่ 7 เรื่อง งานสุขาภิบาล 4.93 0.252 มากท่ีสุด 

แผนการสอนที่ 8 เรื่อง งานไฟฟ้า 4.87 0.343 มากท่ีสุด 
แผนการสอนที่ 9 เรื่อง ผังบริเวณ 4.92 0.279 มากท่ีสุด 

แผนการสอนที่ 10 เรื่อง สารบัญแบบและรายการประกอบแบบ 4.92 0.279 มากท่ีสุด 

รวม 4.92 0.274 มากที่สุด 

ตารางที่ 38 ผลการประเมินความสองคล้องของแบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม โดย
ผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 คน 

องค์ประกอบ 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่ 
4 

คนที่ 
5 

1. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการ
ทำงาน 

1 1 1 1 1 1.00 เหมาะสม 

2. ความรับผิดชอบในการทำงาน 1 1 1 1 1 1.00 เหมาะสม 

3. การยอมรับฟังความคิดเห็น 1 1 1 1 1 1.00 เหมาะสม 
4. ผลสำเร็จของงาน 1 1 1 1 1 1.00 เหมาะสม 
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ตารางที่ 39 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบเรื่อง ส่วนประกอบอาคาร โดย

ผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 คน 

ข้อที ่
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

3 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

4 1 1 1 1 0 0.80 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

6 1 1 1 1 0 0.80 ใช้ได้ 

7 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

9 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

10 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 0 0.80 ใช้ได้ 

12 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

13 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
14 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

15 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

16 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
17 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

18 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

19 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
20 1 1 1 1 0 0.80 ใช้ได้ 

21 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

22 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
23 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

24 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

25 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
26 1  1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

27 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

28 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
29 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

30 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางที่ 39 ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบทดสอบเรื่อง ส่วนประกอบอาคาร โดย

ผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 คน (ต่อ) 

ข้อที ่
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

31 1 1 1 1 0 0.80 ใช้ได้ 
32 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

ตารางที่ 40 ผลการตรวจสอบค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเช่ือมั่นของ
แบบทดสอบ เรื่อง ส่วนประกอบอาคาร  

ข้อที ่

ค่าความยาก
ง่าย 
(p) 

ค่าอำนาจ
จำแนก 

(r) 
แปลผล  ข้อที ่

ค่าความยาก
ง่าย 
(p) 

ค่าอำนาจ
จำแนก 

(r) 
แปลผล 

1 0.533 0.267 ใช้ได้  17 0.433 0.333 ใช้ได้ 
2 0.367 0.200 ใช้ได้  18 0.333 0.267 ใช้ได้ 

3 0.467 0.267 ใช้ได้  19 0.433 0.200 ใช้ได้ 

4 0.767 0.467 ใช้ได้  20 0.833 0.333 ตัดทิ้ง 
5 0.567 0.200 ใช้ได้  21 0.367 0.467 ใช้ได้ 

6 0.533 0.133 ตัดทิ้ง  22 0.433 0.333 ใช้ได้ 

7 0.267 0.000 ตัดทิ้ง  23 0.300 0.200 ใช้ได้ 
8 0.200 0.267 ใช้ได้  24 0.367 -0.200 ตัดทิ้ง 

9 0.800 0.000 ตัดทิ้ง  25 0.300 0.200 ใช้ได้ 

10 0.400 0.267 ใช้ได้  26 0.267 0.133 ตัดทิ้ง 
11 0.500 -0.067 ตัดทิ้ง  27 0.500 -0.067 ตัดทิ้ง 

12 0.767 0.333 ใช้ได้  28 0.333 0.400 ใช้ได้ 

13 0.467 0.267 ใช้ได้  29 0.500 0.333 ใช้ได้ 
14 0.167 0.200 ตัดทิ้ง  30 0.467 0.133 ตัดทิ้ง 

15 0.667 0.400 ใช้ได้  31 0.533 0.382 ใช้ได้ 

16 0.467 -0.133 ตัดทิ้ง  32 0.331 0.582 ใช้ได้ 

KR-20 = 0.727 
จำนวนผู้เข้าทดสอบ 30 นาย 
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ตารางที่ 41 ผลการประเมินความสองคล้องของแบบประเมินความพึงพอใจ โดยผู้เช่ียวชาญจำนวน 5 
คน 

การประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC 
ระดับ
ความ

สอดคล้อง 
คน
ที่ 1 

คน
ที่ 2 

คน
ที่ 3 

คน
ที่ 4 

คน
ที่ 5 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

1. กิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1 เหมาะสม 
2. กิจกรรมการสอนมีข้ันตอนชัดเจน 1 1 1 1 1 1 เหมาะสม 

3. กิจกรรมสามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1 เหมาะสม 

4. ระยะเวลาท่ีใช้การทำกิจกรรมมีความเหมาะสม 1 1 1 1 0 0.8 เหมาะสม 
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 

5. บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ 

1 1 1 1 0 0.8 
เหมาะสม 

6. บรรยากาศในชั้นเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีอิสระ 
ในการทำงาน 

1 1 1 1 1 1 เหมาะสม 

7. บรรยากาศในชั้นเรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
นักเรียน 

1 1 1 1 1 1 เหมาะสม 

8. บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเป็นกันเองระหว่าง
ผู้สอนกับนักเรียน 

1 1 1 1 1 1 เหมาะสม 

ด้านสื่อการเรียนรู้ 

9. กรณีศึกษาท่ีนำมาให้ศึกษามีความหลากหลาย
เข้าใจได้ง่าย 

1 1 1 1 1 1 
เหมาะสม 

10. กรณีศึกษามีความน่าสนใจทำให้เกิดการเรียนรู้ 1 1 1 1 1 1 เหมาะสม 

11. กรณีศึกษามีความชัดเจนมีความเหมาะสมกับ
นักเรียน 

1 1 1 1 1 1 เหมาะสม 

12. ใบงานมีความยากง่ายตามความเหมาะสม 1 1 1 1 1 1 เหมาะสม 

ด้านความสามารถในการทำงานเป็นทีม 

13. นักเรียนมีความกล้าแสดงความคิดเห็น 1 1 1 1 0 0.8 เหมาะสม 
14. นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำ 1 1 1 1 1 1 เหมาะสม 

15. นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 1 1 1 1 1 1 เหมาะสม 
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ภาคผนวก ง 
ข้อมูลท่ีเก็บได้จากกลุ่มตัวอย่าง 

- การประเมินความสามารถในการเป็นทีมของนักเรียนนายสิบ 
- คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนนายสิบท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง          
- ผลการประเมินความพึงพอของนักเรียนนายสิบท่ีมีต่อการสอน   
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ตารางที่ 42 การประเมินความสามารถในการเป็นทีมของนักเรียนนายสิบ โดยผู้ประเมิน ในแต่ละครั้ง 
กา

รป
ระ

เม
ินค

รั้ง
ที่ 

กล
ุ่ม 

ผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัยคนที่ 1 ผู้ช่วยวิจัยคนที่ 2 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 1

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 3

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 4

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 1

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 3

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 4

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 1

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 3

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 4

 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 

5 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 

6 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 

7 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 

8 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 

9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 

3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

10 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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ตารางที่ 42 การประเมินความสามารถในการเป็นทีมของนักเรียนนายสิบ โดยผู้ประเมิน ในแต่ละครั้ง 

(ต่อ) 

กา
รป

ระ
เม

ินค
รั้ง

ที่ 

กล
ุ่ม 

ผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัยคนที่ 1 ผู้ช่วยวิจัยคนที่ 2 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 1
 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 3

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 4

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 1

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 3

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 4

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 1

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 3

 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 4

 

3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 

2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 

3 4 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 

4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 

5 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 

6 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

7 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 

8 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 

9 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 

10 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 

4 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 

2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 

3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 

4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 

5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

8 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 

9 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 

10 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 
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ตารางที่ 43 คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนนายสิบท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง              

นักเรียนนายสิบ 
คะแนน (เต็ม 30 คะแนน)  

นักเรียนนายสิบ 
คะแนน (เต็ม 30 คะแนน) 

ก่อนเรียน หลังเรียน  ก่อนเรียน หลังเรียน 

คนที่ 1 3 17  คนที่ 25 8 23 
คนที่ 2 6 20  คนที่ 26 4 24 

คนที่ 3 6 22  คนที่ 27 7 27 

คนที่ 4 6 20  คนที่ 28 3 21 
คนที่ 5 6 24  คนที่ 29 5 24 

คนที่ 6 8 20  คนที่ 30 5 22 

คนที่ 7 5 14  คนที่ 31 6 22 
คนที่ 8 7 16  คนที่ 32 5 24 

คนที่ 9 4 21  คนที่ 33 3 19 

คนที่ 10 7 21  คนที่ 34 9 23 
คนที่ 11 4 17  คนที่ 35 5 23 

คนที่ 12 4 18  คนที่ 36 7 25 

คนที่ 13 5 19  คนที่ 37 5 19 
คนที่ 14 4 20  คนที่ 38 5 24 

คนที่ 15 7 25  คนที่ 39 5 24 

คนที่ 16 4 22  คนที่ 40 7 18 
คนที่ 17 5 22  คนที่ 41 5 19 

คนที่ 18 6 19  คนที่ 42 7 21 

คนที่ 19 4 14  คนที่ 43 6 15 
คนที่ 20 4 12  คนที่ 44 6 18 

คนที่ 21 6 14  คนที่ 45 7 20 

คนที่ 22 5 17  คนที่ 46 8 11 
คนที่ 23 7 24  คนที่ 47 4 20 

คนที่ 24 6 23  M 5.55 20.15 

    SD 1.380 3.635 

 

 

 

 



  147 

ตารางที่ 44 ผลการประเมินความพึงพอของนักเรียนนายสิบท่ีมีต่อการสอนโดยใช้กรณีศึกษา ร่วมกับ
เทคนิคจ๊ิกซอว์ จำนวน 47 นาย 

การประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

M SD 
ระดับความ
เหมาะสม 5 4 3 2 1 

ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 118 61 9 0 0 4.58 0.584 มากที่สุด 
1. กิจกรรมสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ 

30 16 1 0 0 4.62 0.534 มากท่ีสุด 

2. กิจกรรมการสอนมีข้ันตอนชัดเจน 32 14 1 0 0 4.66 0.522 มากท่ีสุด 

3. กิจกรรมสามารถทำให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ 

29 15 3 0 0 4.55 0.619 มากท่ีสุด 

4. ระยะเวลาท่ีใช้การทำกิจกรรมมีความ
เหมาะสม 

27 16 4 0 0 4.49 0.655 มาก 

ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ 106 74 8 0 0 4.52 0.580 มากที่สุด 
5. บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเหมาะสม
ต่อการเรียนรู้ 

23 20 4 0 0 4.40 0.648 มาก 

6. บรรยากาศในชั้นเรียนส่งเสริมให้
นักเรียนมีอิสระ ในการทำงาน 

27 19 1 0 0 4.55 0.544 มากท่ีสุด 

7. บรรยากาศในชั้นเรียนส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของนักเรียน 

25 19 3 0 0 4.47 0.620 มาก 

8. บรรยากาศในชั้นเรียนมีความเป็นกับเอง
ระหว่างผู้สอนกับนักเรียน 

31 16 0 0 0 4.66 0.479 มากท่ีสุด 

ด้านสื่อการเรียนรู้ 130 53 5 0 0 4.66 0.527 มากที่สุด 
9. กรณีศึกษาท่ีนำมาให้ศึกษามีความ
หลากหลายเข้าใจได้ง่าย 

33 14 0 0 0 4.70 0.462 มากท่ีสุด 

10. กรณีศึกษามีความน่าสนใจทำให้เกิด
การเรียนรู้ 

34 12 1 0 0 4.70 0.507 มากท่ีสุด 

11. กรณีศึกษามีความชัดเจนมีความ
เหมาะสมกับนักเรียน 

33 13 1 0 0 4.68 0.515 มากท่ีสุด 

12. ใบงานมีความยากง่ายตามความ
เหมาะสม 

30 14 3 0 0 4.57 0.617 มากท่ีสุด 

ด้านความสามารถในการทำงานเป็นทีม  83 51 7 0 0 4.54 0.592 มากที่สุด 
13. นักเรียนมีความกล้าแสดงความคิดเห็น 29 14 4 0 0 4.53 0.654 มากท่ีสุด 

14. นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำ 27 18 2 0 0 4.53 0.584 มากท่ีสุด 

รวม 437 239 29 0 0 4.57 0.571 มากที่สุด 
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ภาคผนวก จ 

ภาพการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 
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ขั้นที่ 1 เสนอกรณีศึกษาในกลุ่มบ้าน นักเรียนกลุ่มบ้านเข้าเรียน ครูผู้สอนนำแบบก่อสร้างท่ีใช้เป็น
กรณีศึกษาเพื่ออธิบายวัตถุประสงค์การเรียน 

       

ขั้นที่ 2 อ่านเนือ้หาในกลุ่มเชี่ยวชาญ นักเรียนกลุ่มบ้านแบ่งหัวข้อแยกย้ายกันไปศึกษาหัวข้อร่วมกับ
กรณีศึกษา จัดต้ังเป็นกลุ่มเช่ียวชาญ ค้นหาความรู้จากเอกสารประกอบการเรียนและกรณีศึกษา 

       

ขั้นที่ 3 กลับกลุ่มบ้านอภิปรายความรู้ นักเรียนเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้คำตอบของประเด็น
คำถาม ผู้สอนให้ปัญหาเพื่อแก้ปัญหา 
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ขั้นที่ 4 เข้าสู่การแก้ปัญหา ครูผู้สอนกำหนดเงื่อนไขในการเขียนแบบให้แก่นักเรียนได้ร่วมกนั
สร้างสรรค์ผลงาน 

        

ขั้นที่ 5 ออกมานำเสนองาน นักเรียนนำเสนอผลงาน และครูผู้สอนประเมินผลงาน 
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ประว ัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล วิชมัย ญาณกร 
วัน เดือน ปี เกิด 25 พฤษภาคม 2534 
สถานที่เกิด อ.เมือง จ.ราชบุรี 
วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ที่อยู่ปัจจุบัน ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120   
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