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K 43462072 : สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
คําสําคัญ : / วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู / วิธีสอนตามแนวคูมือครู / ทักษะการทํางานกลุม  
                         อภิญญา สิงหสมบัติ : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสิทธิและหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยและ
ศึกษาทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและ       วิธีสอนตามแนวคูมือครู (A 
COMPARISON OF LEARNING ACHIEVEMENT ON RIGHTS AND DUTIES OF PEOPLE IN DEMOCRATIC SYSTEM AND THE STUDY 
OF GROUP WORKING SKILLS OF EIGHTH GRADE STUDENTS TAUGHT BY COOPERATIVE LEARNING METHODS AND 
TEACHER’S MANUAL) อาจารย ผูควบคุมวิทยานิพนธ : อาจารย ดร.วัชรา เลาเรียนดี, อาจารย ดร.ประเสริฐ  มงคล และอาจารย ดร.กาญจนา  วัฒายุ  
255 หนา. ISBN 974-653-536-6 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู 2)ศึกษาทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 และ 3)เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู กลุม
ตัวอยางไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ปการศึกษา 2545โรงเรียนสิรินธร-ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม 2 หองเรียน จํานวน  80 คน เปนการวิจัย
เชิงกึ่งทดลอง(Quasi Experimental Research) รูปแบบ (Randomized Control Group, Pretest - Posttest Design) แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
กลุมละ 40 คน โดยกลุมทดลองสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและกลุมควบคุมสอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู ใชเวลาสอนจํานวน 10 
คาบๆละ 50 นาที 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 1) แผนการสอนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  2) แผนการสอนตามแนวคูมือครู 3) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบประเมินทักษะการทํางานกลุมประเมินโดยครู 5) แบบประเมิน   พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
ประเมินโดยนักเรียนเปนกลุมและ 6) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2      ที่มีตอการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู                     
 การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ(%) , คาเฉลี่ย   (X) , คาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.), คาที(t-test)แบบ Dependent  และแบบ 
Independent, และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 ผลการวิจัยพบวา 
                        1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      ปที่ 2 ที่สอนดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โคย         ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่สอน
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูสูงกวา นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู 
 2. ทักษะการทํางานกลุม ซึ่งประเมินโดยครูพบวานักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีทักษะการทํางานกลุมอยูใน
ระดับมาก (X=4.10, S.D.=0.52)สวนนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู มีทักษะการทํางานกลุมอยูในระดับปานกลาง (X=3.24, S.D.=0.67) 
และจากการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม ประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม พบวา     นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมี
พฤติกรรมปฏิบัติงานกลุมบอยคร้ังคิดเปนรอยละ 62.96 และนักเรียนที่สอนดวย  วิธีสอนตามแนวคูมือครูมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมบอยคร้ังคิด
เปนรอยละ 54.32 
 3. ความคิดเห็นตอการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู พบวา               ดานกิจกรรมการ
เรียนการสอน นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีความคิดเห็นวานักเรียนมีสวนรวมใน               กิจกรรมการเรียนการสอนและ
สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณที่กําหนดอยูในระดับมากที่สุด (X=4.81, S.D.=0.43) ในขณะที่นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตามแนว
คูมือครู มีความคิดเห็นในเรื่องเดียวกันอยูในระดับปานกลาง (X=3.20, S.D.=0.80) ดานบรรยากาศในการเรียนการสอน นักเรียนที่สอนดวยวิธีแบบ
รวมมือกันเรียนรู มีความคิดเห็นวาบรรยากาศในการเรียนการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรียนที่มุงใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและกระตุนให
นักเรียนกระตือรือรนที่จะรวมกันเรียนรูเพื่อ    ความสําเร็จของกลุมอยูในระดับมาก (X=4.26, S.D.=0.64) ในขณะที่นักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนตาม
แนวคูมือครูมีความคิดเห็น     ในเร่ืองเดียวกันอยูในระดับปานกลาง (X=3.26, S.D.=0.79).  
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K 43462072    :   MAJOR : CURRICULUM AND SUPERVISION 
KEY WORD   :   COOPERATIVE LEARNING METHODS / TEACHER’S MANUAL / GROUP WORKING SKILLS  
                                      APINYA  SINGSOMBAT : A COMPARISON OF LEARNING ACHIEVEMENT ON RIGHTS AND DUTIES OF 
PEOPLE IN DEMOCRATIC SYSTEM AND THE STUDY OF GROUP WORKING SKILLS OF EIGHTH GRADE STUDENTS TAUGHT BY 
COOPERATIVE LEARNING METHODS AND TEACHER’S MANUAL.THESIS ADVISORS : WATCHARA LOWRIENDEE, Ph.D., 
PRASERT  MONGKOL, Ed.D., AND KANCHANA WATTAYU, Ph.D., 255 p.p. ISBN 974-653-536-6 
    The purposes of this research were to : 1) compare learning achievement on rights and duties of people in democratic 
system, 2) study of group working skills and 3) investigate the opinions of eighth grade students taught by cooperative learning methods and 
teacher’s manual. The samples consisted of two randomly selected classes of 80 eighth grade students of  Princess Sirindhorn’s College, Nakhon 
Pathom Province during the academic year 2002. This quasi experimental research  design was Randomized Control Group Pretest – Posttest 
Design. Each sample group comprised of 40 students, the experimental group was taught by Cooperative Learning Methods. Whereas the control 
groups was taught by Teacher’s Manual . Both groups were taught by the researcher  for 10 periods. The instruments used for gathering data were : 
1) the lesson plans of Cooperative Learning Methods, 2) the lesson plans of Teacher’s Manual , 3) achievement test, 4) group working skills 
evaluation form, 5) group working behaviors evaluation form, 6) observation form and 7) questionnaires. The statistical analysis employed were 
percentage, mean , standard deviation,  t-test dependent, t-test independent, and content analysis. 
 The results of the study were as follow: 
 1. The learning achievement on rights and duties of people in democratic system of eighth grade students taught by Cooperative 
Learning Methods and Teacher’s Manual were statistically significant different at the .01 level. The learning achievement of the experimental 
group was higher than the control group’s. 
 2. The group working skills as evaluated by the teacher indicated that the students taught by Cooperative Learning Methods had 
performed group working skills at a high level (X=4.10, S.D.=0.52).Whereas, the group working skills of student taught by Teacher’s Manual were 
at a moderate level (X=3.24, S.D.=0.67). The group working behavior as evaluated by  a group of students indicated that 62.97 percent of the 
students that taught by Cooperative Learning Methods had performed group working behaviors frequently ; whereas only 54.32 of the students that 
taught by Teacher’s Manual had performed the group working behaviors frequently. 
 3. The students’opinions towards the Cooperative Learning Methods and Teacher’s Manual indicated that on  learning activities 
aspect the students taught by Cooperative Learning Methods more participated in teaching and learning activities and were able to deal with 
problems in given situations at the highest level (X=4.81, S.D.=0.43). Whereas, the students taught by Teacher’s Manual had performed such 
activities at a moderate level (X=3.20, S.D.=0.80). The students’ opinions on the instructional environment aspect  indicated that the students 
taught by Cooperative Learning Methods agreed with the congruence between the instructional environment  and learning content at a high level 
(X=4.26, S.D.=0.64). Whereas, the students taught by Teacher’s  Manual agreed  with the same aspect at a moderate level (X=3.26, S.D.=0.79). 
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 วิทยานิพนธ เร่ือง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสิทธิและหนาที่     ของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยและศึกษาทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่สอนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรู และวิธีสอนตามแนวคูมือครู ฉบับนี้สําเร็จ    ลุลวงไดดวยความกรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา
อยางดียิ่ง จากอาจารย ดร.วัชรา เลาเรียนดี, อาจารย  ดร.ประเสริฐ มงคลและอาจารย ดร.กาญจนา วัฒายุ ผูเปน
อาจารยที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธ ตั้งแตเร่ิมตนจนสําเร็จเรียบรอย ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง
สูง 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.มาเรียม นิลพันธุประธานกรรมการตรวจสอบ     วิทยานิพนธและ 
รศ.สมประสงค นวมบุญลือ ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาใหคําปรึกษา ใหความกระจาง ในเชิงวิชาการ และแนะนําแกไข
ขอบกพรองเพื่อความถูกตองและสมบูรณ           
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.สุจิตรา คงจินดา, อาจารยพินิจ สิงหโต, อาจารย  นิตยา ชังคมา
นนท, อาจารยศักดิ์ชาย บุญทวี, อาจารยกฤติยา มหาชนะวงศ, อาจารยสายจินต อนวุงศนวรัตน และ
อาจารยสรัญญา ไหลสุพรรณวงศ  ที่กรณุาเปนผูเชีย่วชาญในการพิจารณาตรวจแกไขเครื่องมือในการวจิัยใหมี
ความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 
 ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร คณะครูโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวดันครปฐม   ที่
อํานวยความสะดวกในการทาํการศึกษาวิจยัเปนอยางด ี
 ขอบขอบพระคุณคณาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทุกทาน และขอขอบคุณ     พี่นองทุกคนที่
ใหการสนับสนุนทุกดานแกผูวิจัย 
 ขอขอบคุณพี่ๆโครงการปกติรุน15 และเพื่อน ๆ โครงการพิเศษรุน 4 และโครงการความรวมมือรุน1 
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศทุกคน สําหรับไมตรีและความเอื้ออาทรที่ไดรับตลอดมา 
 ทายที่สุดขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ซ่ึงเปนผูวางรากฐานทางการศึกษา          และทุกทานที่อยู
เคียงขางเปนกําลังใจและสนับสนุนผูวิจัยใหประสบความสําเร็จ 
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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดการศึกษาของไทยในระยะเวลาท่ีผานมาจนถึงแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 

ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) นับวาประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ       
ขยายเชิงปริมาณแตก็ยังประสบปญหาสําคัญประการหนึ่งคือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดจน   
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษานั้นยังไมสามารถตอบสนองตอความตองการในกระบวนการ
พัฒนา“คน”ในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ดังนั้นคุณภาพการศึกษาของไทยจึงอยูใน
ระดับท่ีนาเปนหวงความรูความสามารถของเด็กไทยโดยเฉล่ียต่ําลงท้ังในดานกระบวนการคิด
วิเคราะห การสังเคราะหอยางมีเหตุผล การริเริ่มสรางสรรค การแกปญหารวมท้ังคุณลักษณะ         
ท่ีพึงประสงคในดานลักษณะนิสัยใฝรูความมีคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัยและการทํางานเปน      
หมูคณะผลลัพธเหลานี้เกิดจากกระบวนการปลูกฝงเสริมสรางและการเรียนการสอน ซ่ึงยังขาด  
ประสิทธิภาพ การเรียนรูซ่ึงยังคงเนนใหผูเรียนรับรูและเช่ือฟงการถายทอดเนื้อหาวิชามากกวา   
การพัฒนาคนใหสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแสวงหาความรู การคิดสรางสรรค            
และแกปญหา(แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาต ิ ฉบับท่ี 8  2540 - 2544 : 27 – 52) จากท่ีกลาวมา     
ขางตน เห็นไดวาการศึกษานั้นมีประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหมีความสมดุลใน      
ทุก ๆ ดาน เพ่ือเตรียมความพรอมท่ีจะเปนทรัพยากรบุคคลท่ีทรงคุณคาในอนาคตการวางรากฐาน
การศึกษาใหแกเยาวชน ถือไดวาเปนบันไดขั้นแรกของการพัฒนาโดยเฉพาะการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน นับวาเปนรากฐานท่ีสําคัญเพราะเปนการศึกษาในระดับพ้ืนฐานท่ีผูเรียน
สามารถนําความรูทักษะและความชํานาญท่ีมีประสบการณท่ีสะสมไวไปใชในการแกปญหา       
ในชีวิตประจําวันสามารถพัฒนาตนเองและพัฒนาสังคมใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น (เฉลิม รอดเฉลย 
2537 : 38) ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา การศึกษามีบทบาทสําคัญในการชวยเตรียมกําลังคนหรือกําลัง
แรงงานใหสอดคลองกับงานในสาขาตาง ๆตามท่ีสังคมและประเทศชาติตองการ การศึกษา           
จึงเปรียบเสมือนเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการถายทอดประสบการณ ตลอดจนมรดกความรูและ
วัฒนธรรมสูคนรุนหลัง ทําหนาท่ีในการปลูกฝงความคิด ความเช่ือ คานิยม และอุดมการณ        
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ในการเตรียมพลเมืองท่ีดีใหแกประเทศชาติ จึงทําใหประเทศ        
ต าง  ๆท่ัวโลกหันมาศึกษาและเนนในเรื่องการพัฒนาผู เรียนให เติบโตอยางมีคุณภาพ                     
ในทุก ๆ ดานท้ังทางดานสติปญญา คุณธรรม จริยธรรมและการเปนพลเมืองดีของชาติ สภาพสังคม
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 ประเทศไทยก็เชนกัน มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วท้ังทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม    
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันเนื่องมาจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาการและระบบส่ือสาร    
ท่ีไรพรมแดน จึงผลักดันใหประเทศไทยตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหสามารถแขงขัน        
กับนานาประเทศได ดวยเหตุนี้ประเทศไทยจึงตองมีการปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับสังคม
ท่ีเปล่ียนไปจึงไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พุทธศักราช 2542  เม่ือวันท่ี 
20 สิงหาคม พ.ศ. 2542 เปนตนมา ซ่ึงในหมวด 4 มาตรา 22 กลาวถึงแนวการจัดการศึกษา โดยการ
จัดการศึกษา ตองยึดหลักท่ีวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและถือวา     
ผู เรียนมีความสําคัญท่ีสุด..กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผู เรียนสามารถพัฒนา         
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิ2540 : 17)

การจัดการศึกษาเปนกิจกรรมอยางหนึ่งของสังคม ถาสังคมใดขาดการศึกษาไมวา      
จะเปนการศึกษาในระบบหรือนอกระบบโรงเรียนก็ตาม สังคมนั้นก็จะมีความลาหลังเพราะ       
การศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการพัฒนามนุษยใหสามารถอยูรวมกับ 
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ซ่ึงอาจกลาวไดวาคุณภาพชีวิตของมนุษยยอมนําไปสูคุณภาพของสังคม     
ท่ีมนุษยอาศัยอยู โดยหลักธรรมชาติของชีวิตและสรรพส่ิงท้ังหลาย จําเปนจะตองมีการอยูรวมกัน
และพัฒนารวมกันจําเปนตองมีทักษะความสามารถ ไมวาจะเปนการแสวงหาความรู การสงเสริม 
ความคิดแบบสรางสรรค.การตัดสินใจตาง.ๆ...หรือทักษะการอยูรวมกันกับผู อ่ืนไดอยาง               
มีประสิทธิภาพและการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถรวมท้ังการเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ 
ท้ังในปจจุบันและอนาคตนั้น ครูผูสอนจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะครูสังคมศึกษาเพราะ
วิชาสังคมศึกษาเปนวิชาหนึ่งท่ีมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนสมาชิกและ      
พลเมืองท่ีดีของสังคมมุงอบรมให เปนคนดีมีคุณธรรมมีทักษะในการคิดรูจักการทํางาน                
เปนหมูคณะ รูจักการอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขและสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวัน
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 : บทนํา)ไดกําหนดใหมีการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโดยเฉพาะเรื่องการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน        
ผูเรียนเปนสําคัญใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุขและพัฒนาสติปญญาอยางเต็มตามศักยภาพ 
โดยกําหนดใหผูบริหารโรงเรียนและครูตองถือปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตามเจตนารมณ             
ของกฎหมาย จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ  ความถนัดและความสนใจของผูเรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกตางของผูเรียนแตละคนและฝกทักษะกระบวนความคิดใหผูเรียนไดเรียนรู
จากประสบการณจริง คิดวิเคราะหและแกปญหาอยางมีเหตุผล สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนมีความ
รับผิดชอบตอตนเอง  สังคม และประเทศชาติ (หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 :
บทนํา)ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนการยึดผูเรียนเปนสําคัญ แทนท่ีครูจะเปนผูแสดง
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บทบาทเองแตจะใหความไววางใจแกนักเรียนมากขึ้น ใหนักเรียนไดคิดเองทําเอง พยายาม            
แกปญหาอยางมีระบบบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริงอยางมีเหตุผล.ตลอดจนใหผูเรียนไดคนพบ   
ความสําคัญของกระบวนการคิดอยางมีระบบในการทํางานรวมกัน ฝกการตัดสินใจในแนวทาง     
ท่ีไมขัดตอหลักการและเหตุผลและเอ้ือตอประโยชนสวนรวม

จากการศึกษารายงานการสังเคราะหเอกสารเรื่องวิธีการสอน..และรูปแบบการเรียน 
การสอนวิชาภาษาไทย..ภาษาอังกฤษ...คณิตศาสตร...และวิทยาศาสตรและสังคมศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาของกองวิจัยทางการศึกษา (กรมวิชาการ 2543 : 8) กลาวถึงการจัดการเรียนการสอนวา ถาครู
ผูสอนใชวิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับวิธีการเรียนของนักเรียนแลวจะทําใหการเรียนรูของผูเรียน  
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคงทนยั่งยืน สุรพล พยอมแยม (2540 : 7)ไดกลาวถึงการเรียน       
ท่ีสงผลตอการเรียนรูวาการถายทอดการเรียนรูมีอิทธิพลตอการเรียนรูเปนอยางมาก การถายทอด     
ท่ีจะแบงงาน ท่ีจะเรียนรูเปนสวน ๆจะทําใหการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและครูผูสอน  
จะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการเรียนการสอนเขาใจธรรมชาติของกระบวน         
การเรียนรูและสามารถเลือกใชวิธีสอนอยางเหมาะสม..มีหลักการและวิธีการจูงใจใหผูเรียนสนใจ
และตองการท่ีจะเรียนรูนอกจากนี้ ศูนยพัฒนาการเรียนการสอนสํานักงานคณะกรรมการศึกษา
แหงชาติ(2541 :29)ไดเสนอแนวทางของกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนเกิดความสุข    
ในการเรียนจะตองเริ่มจากส่ิงท่ีงายไปหายาก คํานึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถในการยอมรับ
ของเด็กแตละวัย มีความตอเนื่องในเนื้อหาวิชาเพ่ือเสริมสรางความเขาใจตอชีวิตและโลกรอบตัว              
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองบรรลุจุดประสงค มีวิวัฒนาการและยึดตัวนักเรียน    
เปนหลักนั้นมีหลายวิธี เชน การสอนโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร การสอนแบบโครงการ        
การสอนแบบกระบวนการสรางเสริมคานิยม การสอนแบบแกปญหา การสอนโดยการเรียน      
เปนทีม การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ฯลฯ เชน ผลการวิจัยของอนุสรณ สุชาตานนท (2536 : 65)          
ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและบุคลิกภาพประชาธิปไตยของ       
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูกับการสอนตามแนวคูมือครู
พบวา นักเรียนท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาท่ีสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูและการสอน    
ตามแนวคูมือครูมีผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ     
มีบุคลิกภาพประชาธิปไตยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ             
ท่ีระดับ .01 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยของ จุฑามาศ  สดแสงจันทร (2540 : 61)ไดทําการวิจัยเพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาท่ีสอนโดยการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค 
STADกับการสอนตามปกติ  พบวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแตกตางกัน                 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และเสรี ถุนนอก (2542 : 55)ไดทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบ          
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่องการเมืองการปกครองกลุม      
สรางเสริมประสบการณชีวิตระหวางการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูกับการสอน   
แบบปกติพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน     
และเจตคติตอกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบปกติ    
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

วิชาสังคมศึกษาเปนวิชาบังคับแกนและวิชาบังคับเลือกในหลักสูตรมัธยมศึกษา        
ตอนตน พุทธศักราช2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการตระหนักดีวาวิชา
สังคมศึกษาเปนวิชาหนึ่งท่ีมีความสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมและรักษาความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของชาติบานเมืองและฝกอบรมเยาวชนของชาติ  เ พ่ือให เปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว                  
และของประเทศชาติและยังมุงเนนใหผู เรียนมีความรูความเขาใจ อยูรวมกันในสังคมโดย               
มีเปาหมายในการสรางเสริมสมาธิท่ีดี มีเจตคต ิ คานิยมในการท่ีจะมีบทบาทในการพัฒนาสังคม    
ดังท่ี(ไพฑูรย  สินลารัตน 2522 : บทนํา, อางถึงใน ทรงพรรณ วายโสภา 2531 : บทนํา) กลาววา 
สังคมศึกษาเปนวิชาท่ีมีความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีดีแกสังคมและ เอ็ดวิน.เฟนตัน 
(Edwin Fenton 1967,  อางถึงใน เอกสารการสอนชุดวิชาวรรณกรรมมัธยมศึกษา)ไดกลาวไววาวิชา
สังคมศึกษาคือวิชาการฝกอบรมนักเรียนเพ่ือเตรียมนักเรียนใหเปนพลเมืองดีท่ีมีประสิทธิภาพ        
รูจักคิดอยางวิเคราะหมีคานิยมท่ีถูกตองเหมาะสมกับสภาพสังคม รูจักสิทธิและหนาท่ีในฐานะ   
เปนสมาชิกท่ีดีของสังคมประชาธิปไตย...ดังนั้นวิชาสังคมศึกษาจึงนับวามีความสําคัญอยางมาก         
จึงจัดเปนวิชาบังคับท่ีนักเรียนทุกคนตองเรียนเพ่ือท่ีจะไดรับประสบการณขั้นพ้ืนฐานอันเปน
ประโยชนตอการดํารงชีวิตในสังคมตอไปนอกจากนี้ยัง สอดคลองกับกรอบหลักสูตรการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 ท่ีกลาวถึงความสําคัญของสาระการเรียนรูกลุมสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรมวามีความสําคัญในการชวยพัฒนาคุณลักษณะตาง ๆของผูเรียนสามารถนําความรู 
เทคนิค เทคโนโลยี นวัตกรรมใหมมาปรับใชในการดํารงชีวิตใหเขากับส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ
และสังคมไดอยางมีความสุขและมุงพัฒนาผูเรียนใหเขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจ   
ในความเปนไทยเปนพลเมืองดียึด ม่ันในวิ ถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย              
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข วิชาสังคมศึกษานอกจากจะสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะ        
ทางวิชาการ (Academic Skills) แลวยังสงเสริมใหผูเรียนมีทักษะทางสังคม (Social Skills) เชน
ความสามารถในการทํางานกลุม สามารถแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรคอันเปนลักษณะของ
บุคคลิกแบบประชาธิปไตย เวสเลย และรอนสกี้ (Weasley and Wronski 1964 :485 – 486          
อางถึงใน พิบูลย วาสนสมสิทธ์ิ 2526 : 56) ไดกลาวไววาบทบาทสําคัญในการสรางบุคลิกภาพ  
แบบประชาธิปไตยควรเปนหัวใจสําคัญของการสอนวิชาสังคมศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ 
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สุมนทิพย บุญสมบัติ(2526 : 200)ท่ีวาโรงเรียนควรเปนแหลงสําคัญในการสอนและพัฒนา
ประชาธิปไตย โดยเฉพาะครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเปน       
หลักการของประชาธิปไตย คือ เรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาพและภราดรภาพอันจะชวยให
เด็กเกิดการเรียนรู การรวมมือทางสังคมรูจักหนาท่ีและเคารพกฎหมายคําส่ัง มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและหมูคณะฝกการเปนผูนําและผูตามท่ีด ีนอกจากนี้ไมเคิลลิส (Michaelis 1950 : 30 - 42)  
ไดกลาวสรุปถึงบุคลิกภาพแบบประชาธิปไตย พรอมท้ังวิธีการท่ีสอดคลองกับแนวคิดหลักการของ
การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบประชาธิปไตยไวดังนี้

1. การรวมมือ (Cooperative)โดยการใหเด็กไดแบงปนความคิด วัสดุส่ิงของ และความ
พึงพอใจใหกับคนอ่ืน

2. การมีสวนรวม(Participatation)โดยการจัดใหเด็กไดรวมทํางานกับคนอ่ืนในกลุม
เพ่ือใหผลงานของกลุมนั้นไดผลดีท่ีสุด

3. การนําตนเอง (Self – Direction)โดยการกระตุนใหเด็กพยายามทํางานใหสําเร็จ        
มีความรับผิดชอบตองานนั้น ๆ

4. ความรับผิดชอบ(Responsibility)โดยเริ่มแรกใหเด็กเกิดความรูสึกวาเขาเปน        
คนหนึ่งท่ีเปนเจาของ เปนผูท่ีตองรวมรับผิดชอบตอสวนรวม

5. ความมีใจกวาง (Open – Mindedness) โดยการท่ีใหเด็กรูจักยอมรับฟงความคิดเห็น
ของคนอ่ืน เทาๆกับความคิดของตน

6. ความคิดสรางสรรค(Creativeness)โดยการใหเด็กเปนคนรูจักสังเกตสนใจใน       
ส่ิงแวดลอม ใหเด็กคิดดวยวาขณะท่ีเขาทํางานนั้นทําไปทําไม เพ่ืออะไร ทําอยางไรจึงจะดีขึ้นกวา
ท่ีเคยปฏิบัติมา

7. ความคํานึงถึงผูอ่ืน (Concern for Others) โดยการใหเด็กรูถึงปญหาความตองการ
และความสนใจของบุคคลอ่ืน ซ่ึงถาเด็กเกิดความรูสึกเชนนี้บอยๆ จะกลายเปนนิสัยนําไปปฎิบัติ
ท้ังท่ีบาน โรงเรียน และชุมชน

8. การปรับตัวเขากับสังคม (Social Adjustment) ส่ิงท่ีจะทําใหเด็กปรับตัวเขากับสังคม
ไดด ี เชนการใหเด็กมีความรับผิดชอบรวมกับคนอ่ืนๆวางแผนการทํางานรวมกัน และคํานึงถึงกลุม
เปนสําคัญจะเปนไปไดก็อยูท่ีลักษณะดังกลาวท่ีเหมาะสมกับวัตถุประสงคทางการเรียนการสอน

วิชาสังคมศึกษามุงฝกการกระทําท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนเพ่ือจะไดสามารถดําเนินชีวิต        
ในสังคมอยางสรางสรรคและสันติสุขปจจัยสําคัญอยางหนึ่งท่ีจะทําใหวิชาสังคมศึกษาบรรลุ      
เปาหมาย คือการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสังคมท่ีเกิดขึ้น
ซ่ึงการศึกษาสภาพการเรียนการสอนในปจจุบันพบวาครูมักจะสงเสริมใหผูเรียนมีการแขงขัน    
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เปนรายบุคคลเปนสวนใหญ...ซ่ึงระบบการศึกษาในลักษณะเชนนี้จึงไมเอ้ืออํานวยตอการทํางาน
กลุมหรือการรวมมือกัน จึงถือไดวาเปนการขัดแยงตอหลักประชาธิปไตย ในขณะเดียวกันโรงเรียน
ก็ไมสามารถฝกใหผูเรียนพัฒนาตนเองเพ่ือสวนรวมแตยังคงใชวิธีใหรางวัลผูเรียนจนลืมการ      
รวมมือท่ีเหมาะสมและการปฏิบัติรักษากติกาการทํางาน ท้ังนี้เพราะยังเห็นแกรางวัลและการ      
เอาชนะเปนสําคัญมุงเอารัดเอาเปรียบ เสียสละไมเปน แพไมเปน(โกวิท ประวาลพฤกษ 2529 : 19)
ลักษณะการแขงขันดังกลาวมีแนวโนมท่ีจะทําใหเด็กใชการแขงขันเพ่ือแยงชิงผลประโยชนกัน 
มากกวาการแกปญหาโดยการรวมมือกัน มุงม่ันท่ีจะเอาชนะโดยใชความพยายามทุกรูปแบบ ไมวา
จะอยูในกติกาหรือไมก็ตาม ยอมมีผลในการทําลายตอสวนรวมมากกวาผลสําเร็จ ซ่ึงสภาพปญหา
ทางสังคมท่ีพบเห็นอยูเปนประจําจะเปนดัชนีบงบอกคุณภาพของระบบการเรียนการสอนได       
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา   ก็พบปญหาทํานองเดียวกัน ดังท่ี ลาวัลย  ถนองจันทร
(2525 :51, อางถึงใน ปนัดดา  อางศิริน 2531 : 3) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรมัธยม
ศึกษาพุทธศักราช 2521 สรุปวาผูสอนวิชาสังคมศึกษาสวนใหญใชวิธีการสอนแบบบรรยายและ
ใหนักเรียนทองจํารายละเอียดขอเท็จจริงตาง ๆ จากคูมือคร.ูเนนกิจกรรมผูสอนเปนหลักโดยผูสอน
บอก เลา อธิบาย สาธิต หรือใหเนื้อหาความรูแกนักเรียนโดยผูเรียนจะเนนการฟงเพียงอยางเดียว
ซ่ึงจะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยตรงซ่ึงสอดคลองกับ ลาวัณย วิทยาวุฒิกุล
(2533 : 24) และกรมวิชาการ (2540 : 8-9) ท่ีสรุปไดวาปญหาท่ีทําใหการเรียนการสอนวิชาสังคม
ศึกษาขาดประสิทธิภาพประการหนึ่งก็คือครูยังยึดการสอนแบบบรรยายและขาดเทคนิควิธีการ
ใหมๆนักเรียนสวนใหญยังไมคอยมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นหรือฝกฝนการแกปญหา            
ในระหวางการเรียนการสอนรวมท้ังยังไมคอยมีสวนรวมในการเรียนอยางท่ัวถึงอีกท้ังมโนทัศน   
เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในประเทศไทยนั้นยังเปนวิชาภูมิศาสตร ประวัติศาสตร
โดยแยกสอนเปนรายวิชาเนนการถายทอดเนื้อหาโดยมุงดานความรูความจําซ่ึงเปนการเรียนรู 
ระดับต่ําเปนสําคัญ แมวาจะมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาหลักสูตรเปนการเนนการเรียนการสอน
แบบบูรณาการแลวแตแนวความคิดเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษาของสังคมไทยก็ยังคงอยูในวงแคบ

จากจุดมุงหมายของการจัดการศึกษาในปจจุบันมุงเนนใหผูเรียนเปนผูมีสมรรถภาพ 
ทางการเรียนคือ พัฒนาท้ังทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย และทักษะทางสังคม การจัด     
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีชวยใหนักเรียนเปนผูมีสมรรถภาพในทุกดานจึงควรไดรับการสงเสริม
ใหมากขึ้นในเรื่องกระบวนการสอนและกระบวนการเรียนรูนั้น สุริยา ชางพลายแกว (2533 : 4)
กลาววา การท่ีครูจะสอนใหนักเรียนไดรูเนื้อวิชาใดก็ตามปญหาสําคัญไมไดอยูท่ีความยากงายของ
เนื้อหาสาระแตอยูท่ีวิธีการจัดเนื้อหาและวิธีสอนของครู โดยไมจําเปนวาผูเรียนจะเรียนอยูท่ีไหน 
หรือมีอายุเทาไรก็สามารถสอนใหผูเรียนเรียนรูได ดังนั้นจึงถือวาวิธีสอนมีความสําคัญตอการเรียน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                              7

ของนักเรียน.โดยภาพรวมครูสวนใหญมุงเนนทําตามระเบียบของกรมวิชาการ.ซ่ึงกรมวิชาการ 
(2543 :12)ไดมีขอเสนอใหมีการพิจารณาเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาดังนี้1) ระเบียบ
การวัดผลเนนการสอบมากกวาการเรียน ทําใหนักเรียนไมใหความสําคัญในการเรียน 2) การวัดผล
การเรียนเนนความจํามากเกินไป ไมเนนการพัฒนาท้ัง  3  ดาน คือพุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย  จิตพิสัย 
และไมเนนความสามารถของนักเรียน 3) ขอสอบสวนใหญเปนแบบปรนัย ครูจริงจังกับตัวเลข 
ของคะแนนมากเกินไป 4) ครูยังไมเขาใจถึงวิธีการวัดผลอยางถองแทมักใชการวัดผลโดยการสอบ
เพียงอยางเดียว 5) วิชาสังคมศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํามาก แตยังไมมีการปรับปรุงแกไข  
6)วิธีการวัดผลยังไมเหมาะสมและยังขาดประสิทธิภาพโดยเฉพาะวิธีการวัดผลของครูยังไมถูกตอง
และเปนระบบ (กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ 2540 : 8 – 9) ดังผลการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาในระดับประเทศของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  พบวาในวิชาสังคมศึกษานักเรียน  
มีคะแนนโดยเฉล่ียรอยละ 42.65 และมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑรอยละ 4.02 มีผลการเรียนใน
ระดับพอใชมีเพียงรอยละ 36.63 ผลการเรียนในระดับดีเพียง  รอยละ 1.98 และตองปรับปรุงรอยละ   
61.39  สวนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับกลุมโรงเรียน (กลุมท่ี1)จังหวัดนครปฐมของ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จากผลการประเมิน  พบวา นักเรียนมีคะแนนโดยเฉล่ียท่ี 30.27 
จากคะแนนเต็ม 60 คะแนนและอยูในระดับเฉล่ียรอยละ.50.45..ซ่ึงเปนผลการเรียนระดับต่ํากวา
เกณฑท่ีกลุมโรงเรียนจังหวัดนครปฐมกําหนดไว คือรอยละ  60 และผลการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาในระดับกลุมโรงเรียน (กลุมท่ี2) จังหวัดนครปฐมของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  
พบวานักเรียนมีคะแนนโดยเฉล่ียรอยละ 29.43 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน และอยูในระดับเฉล่ีย
รอยละ 49.05  ซ่ึงเปนผลการเรียนระดับ  ต่ํากวาเกณฑท่ีกลุมโรงเรียนจังหวัดนครปฐมกําหนดไว 
คือรอยละ 60   สรุปจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาระดับ
กลุมโรงเรียนท้ังกลุม 1 และกลุม 2 ของจังหวัดนครปฐม มีผลการเรียนยังไมเปนท่ีนาพอใจ      
เนื่องจากมีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีกลุมโรงเรียนกําหนดไว กลุมท่ี 1 ต่ํากวาเกณฑรอยละ 9.55  
กลุมท่ี  2   ต่ํากวาเกณฑรอยละ 10.95 (รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2543  2544 : 5) และจากรายงานผลการประเมินระดับผลการเรียนของ       
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2 ระหวางปการศึกษา 2541 – 2543 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทาง       
การเรียนวิชาสังคมศึกษา ส 204 ของนักเรียนไมเปนท่ีนาพอใจ นักเรียนมีระดับผลการเรียนระดับ 
2  รอยละ 24.27 ระดับ  1  รอยละ  20.42  มีผลการเรียนไมผานเกณฑ ได  0  รอยละ  9.02  สวน
ระดับผล การเรียนระดับ 3 และ 4  อยูในเกณฑรอยละ 24.58  และ  21.65  ตามลําดับซ่ึงสอดคลอง
กับรายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย     
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อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2542 - 2544         
ดังแผนภูมิท่ี  1

ปการศึกษา   2542 -  2544
  คะแนนเฉลี่ยรอยละ

แผนภูมิท่ี  1    ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
                       อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา
                       2542 - 2544   โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
ท่ีมา  :  ฝายวิชาการ,รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบ
            ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2
             ปการศึกษา 2542 – 2544 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม.

                  จากแผนภูมิท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2542 
พบวานักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียรอยละ 46.14 และปการศึกษา2543 พบวา
นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียรอยละ 49.62 สวนปการศึกษา 2544 พบวา    
นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยเฉล่ียรอยละ 52.33 สรุปจากผลการประเมินคะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี              
พระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ปการศึกษา 2542 – 2544 โรงเรียน  
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สิรินธรราชวิทยาลัย อยูในระดับเฉล่ียรอยละ49.36ซ่ึงเปนผลการเรียนอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ
เฉล่ียท่ีกลุมโรงเรียนจังหวัดนครปฐมกําหนดไว  คือรอยละ 60

     จากการสัมภาษณ นิตยา ชังคมานนท 30 กันยายน 2544 หัวหนาหมวดวิชาสังคมศึกษา   
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดนครปฐม เกี่ยวกับปญหาในการจัด         
การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาปรากฏวามีปญหาเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยนักเรียน 
มีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวาระดับท่ีสํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดนครปฐม และทางกลุม
โรงเรียนกําหนด ซ่ึงพบวาสาเหตุหนึ่งนาจะมาจากการจัดการเรียนการสอนของครูท่ีเกิดจากกลวิธี
การสอนเนนใหนักเรียนสอบปลายภาคไดเทานั้น นักเรียนขาดการรวมมือกันเรียนรูรวมท้ังเนื้อหา
วิชาสังคมศึกษามีมาก จํานวนคาบในการเรียนการสอนมีนอย ใชวิธีเนนการบรรยายมาสูเนื้อหา
สาระเปนหลักและ กิจกรรมภายในโรงเรียนยังสอดแทรกในระหวางการเรียนอยูเปนประจําและ 
วิธีสอนของครูอาจจะไมเหมาะสม ส่ือการเรียนการสอนมีไมเพียงพอกับความตองการ ซ่ึงเปน
ปจจัยท่ีทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน  
สิรินธรราชวิทยาลัยจึงต่ํากวาเกณฑมาโดยตลอด แตถาครูเลือกใชยุทธวิธีและจัดการเรียนการสอน
ท่ีเหมาะสมกับเนื้อหา เชน การสอนโดยใหนักเรียนไดเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ 
เพ่ือใหนักเรียนไดรวมมือกันปฏิบัติกิจกรรมชวยเหลือพ่ึงพากันจะชวยใหเกิดความกระตือรือรน
อยากศึกษาคนควา  มีความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้นท้ังนอกและในเวลาเรียน โดยท่ีนักเรียน    
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นรวมกัน โดยมีครูเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือ นักเรียนไดรวมมือกัน
เรียนรูเม่ือ มีปญหาสามารถถามครูตรงท่ีไมเขาใจได  ซ่ึงเปนจุดท่ีทําใหทุกคนไดรวมกันแกปญหา
เพราะทุกคนไดรวมมือกันเรียน เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายในการเรียนแตละครั้งจะชวยใหสมาชิก
ทุกคนท่ีเรียนแบบรวมมือกันเกิดความตื่นตัวอยูเสมอและวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู สามารถ
ฝกใหผูเรียนมีความม่ันใจและเช่ือม่ันตนเองมากขึ้น กลาแสดงความคิดเห็น การจัดการเรียน      
การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเปนเทคนิควิธีสอนท่ีนาสนใจวิธีหนึ่งและมีการนําไปใชอยาง    
แพรหลายและมีเหตุผลสนับสนุนจากการศึกษาคนควาของนักวิจัยเปนจํานวนมาก ซ่ึงมีการสรุปไว
ดังนี้คือ การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูชวยเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเพ่ิมความคงทน      
ในการเรียนรู มีการใชเหตุผลระดับสูง เพ่ือแกปญหา การประเมินคา การวิเคราะห    การสังเคราะห 
นักเรียนไดมีโอกาสใชการอภิปราย การตั้งคําถาม การสังเคราะหความรู เพ่ิมความสามารถในการ
มองภาพรวม เนนการเรียนรูโดยทําความเขาใจเรื่องใหญกอนเรื่องยอย ทําใหความสัมพันธระหวาง
บุคคลและกลุมเปนไปในทางบวก ท้ังนี้เพราะผูเรียนไดติดตอซ่ึงกันและกันไดทํางานรวมกันและ 
ผู เรียนจะชอบการเรียนในแบบดังกลาวนี้ เพราะมีกิจกรรมตอเนื่องเปนผลใหผูเรียนมีความ  
สัมพันธกันและรักโรงเรียนมากขึ้น มีเจตคติทีดีตอครู มีความภูมิใจในตนเองสูง มีแรงจูงใจ         
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ภายในสูง มีการสนับสนุนทางสังคมสูงขึ้น นักเรียนมีการปรับตัวทางจิตวิทยาดีขึ้น มีพฤติกรรม     
ท่ีอยูกับงานมากขึ้น มีเจตคติท่ีดีตอวิชาท่ีเรียนตอการเรียนตอโรงเรียนตอครูและบุคลากรตาง ๆ     
ในโรงเรียน มีทักษะการรวมงานและการประสานงานกันดีขึ้น จากผลการวิจัยของ สามารถ       
สุขาวงษ (2537 : 96) พบวา นักเรียนท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการเรียนแบบโครงการโดยใช   
การเรียนแบบรวมมือและการสอนตามคูมือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุม
และความคงทนในการเรียนรูแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนผลการวิจัย
ของอารมณ  ชอบศิลประกอบ (2542 : 56)ไดศึกษาผลของการใชวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
ท่ีใช เทคนิคสแตด STADในการเรียนการสอนเรื่องหลักธรรมในรายวิชาพระพุทธศาสนาสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูท่ีใช
เทคนิคสแตด STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพฤติกรรมการทํางานกลุมสูงกวานักเรียนท่ีเรียน
โดยการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีเจตคติหลังเรียนสูงกวา        
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลองกับผลการวิจัยของ วราภรณ บรรติ   
(2543:บทคัดยอ)ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมในการทํางานกลุมในกลุม      
สรางเสริมประสบการณชีวิตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5โดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
กับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมี    
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุมสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการสอน
ตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากผลการวิจัยดังกลาวชวยใหม่ันใจวาการ       
จัดการเรียนสอนแบบรวมมือกันเรียนรู(Cooperative Learning)นาจะเอ้ือตอสภาพชีวิตในปจจุบัน   
ของนักเรียน เพราะเม่ือนักเรียนจบการศึกษาแลวตองเขาสูโลกของงานอาชีพในอนาคตท่ีมีระบบ
การทํางานในลักษณะกระบวนการกลุม ผูนํา ผูตาม การแลกเปล่ียนความรูซ่ึงกันและกันและ        
เนื่องจากการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูนักเรียนจะมีเปาหมายกลุมเดียวกันและชวยเหลือกันเพ่ือ     
ความสําเร็จของกลุม มีการทํางานรวมกันเปนกลุม มีการเสริมแรงใหคําชมเชยกัน เปนตน ซ่ึงการ
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูนั้นเพ่ือกระตุนใหนักเรียนรวมมือกันทํางาน การจัดนักเรียนเขากลุม    
จะตองประกอบดวยนักเรียนท่ีเรียนเกง  ปานกลาง ออน  ซ่ึงแตกตางจากการสอนแบบแบงกลุม   
ท่ัวไปโดยปกตินักเรียนแตละหองเรียนจะมีท้ังเด็กเรียนเกง ปานกลาง ออน คละกัน ดังนั้นการเรียน
การสอนในปจจุบัน จึงควรใหนักเรียนมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมและลงมือปฏิบัติ     
ดวยตนเอง รูจักการทํางานเปนหมูคณะและฝกทักษะการคิดตัดสินใจ รูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน
อยางมีความสุขสามารถนําเอาความรูท่ีไดรับไปใชในชีวิตประจําวันได สามารถสุขาวงษ(2537 : 3)

ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวิชาสังคมศึกษาไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงไดทําการ
ศึกษารวบรวมเกี่ยวกับสาเหตุท่ีทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํากวาเกณฑท่ีกําหนดไว จาก
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ผลการวิจัยและแนวคิดของนักการศึกษาพบวา สาเหตุท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน              
ของนักเรียนคือความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูและวิธีสอนของครู โดยครูจํานวน       
ไมนอยท่ียึดตัวเองเปนศูนยกลาง ไมคอยมีการสอนเพ่ือใหนักเรียนไดคิดและวิเคราะหตาม     
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ 2539 : 88 - 108)ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของกรมวิชาการ(2538 : 51) 
ท่ีพบวาวิธีสอนและกิจกรรมการสอนท่ีเสนอแนะไวในคูมือครูปฏิบัติตามไดยากจึงทําใหการเรียน
วิชาสังคมศึกษาเปนวิชาท่ีนาเบ่ือและนักเรียนไมเห็นคุณคาทําใหการเรียนวิชาสังคมศึกษา           
ไมสามารถพัฒนาผูเรียนไปสูการแสวงหาแนวทางในการแกปญหา ดังนั้นครูผูสอนควรตอง      
ชวยกันพัฒนาศักยภาพในดานการเรียนการสอน ปรับปรุงพัฒนาวิธีการสอนเพ่ือพัฒนาผูเรียน   
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมท้ังการบูรณาการเรียนการสอนใหสอดคลองกันและฝกทักษะ      
การทํางานกลุมเขาไปในเนื้อหาวิชา อันจะสงผลใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จผูเรียน
เกิดการเรียนรู เปนคนเกง ดี มีความสุข รูจักการวางแผน การตัดสินใจแกปญหาไดอยางรอบคอบ
และท่ีสําคัญคือสามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุขซ่ึงมีความสอดคลองกับ
แนวคิดเกี่ยวกับวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู(Cooperative Learning)ซ่ึงเปนวิธีการเรียนรู        
แบบหนึ่งท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ(Child Centered)เพราะเปนวิธีสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนได         
รวมมือกันเรียนรูอยางจริงจังซ่ีงจะสงเสริมประสิทธิภาพดานการเรียนการสอนไดเปนอยางดี     
และเปนการสอนท่ีเนนทักษะการทํางานกลุม เสริมสรางปฏิสัมพันธระหวางกันภายในกลุม       
แลกเปล่ียนความรูและพัฒนาความคิด นักเรียนแตละคนจะไดรับประโยชนจากการสอนโดยท่ี    
ตนเองจะไดเรียนรูเพ่ิมขึ้นจากการท่ีคนอ่ืนสอนและตนเองสอนคนอ่ืน จอหนสันและจอหนสัน 
(Johnson and Johnson 1992 : 44) ซ่ึงวิธีสอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูมีหลายแบบเชน
แบบจิกซอร แบบรวมกันคิด และแบบกลุมชวยสอนเปนรายบุคคล ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกใชวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD และเทคนิค TGT ในการสอนวิชาสังคมศึกษาในการ
วิจัยครั้งนี้  ดวยสภาพปญหาและเหตุผลดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ       
มหากษัตริยเปนประมุขและทักษะการทํางานกลุม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียน       
สิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สังกัดกรมสามัญศึกษาโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
เทคนิค STAD กับ TGT และวิธีสอนตามแนวคูมือครู ซ่ึงเปนเรื่องและเนื้อหาท่ียังไมเคยมีผูใดทํา
การวิจัยมากอน และผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเปนแนวทางในการพัฒนาวิธีสอนในวิชาสังคม
ศึกษาในเนื้อหาอ่ืน ๆ อยางเหมาะสมและมีประสิทธิผลตาม  วัตถุประสงคของหลักสูตรตอไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิและหนาท่ีของ

ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ์ เปนประมุขและศึกษาทักษะการ      
ทํางานกลุมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม         
ท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและการสอนตามแนวคูมือครู ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควา
จากแนวคิดและงานวิจัยตางๆท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีรวมมือกันเรียนรู ซ่ึงมีผู     
ใหความหมายแนวคิดรวมท้ังหลักการของวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูไวหลายทาน          
โดยเฉพาะแนวคิดและผลการศึกษางานวิจัยของ จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson 
1987 : 18) ; สลาวินและคณะ (Slavin and other 1995 : 4 - 5)ไดใหความหมายของการจัดการเรียน
การสอนแบบรวมมือกันวาเปนวิธีการจัดการเรียนการสอนของครูใหนักเรียนตั้งแต 2 – 6 คน      
เขากลุมกันโดยท่ีในแตละกลุมจะประกอบดวยนักเรียนท้ังเกง ปานกลาง ออน คละกัน รวมมือกัน
เรียนรูหรือรวมทํากิจกรรมจนบรรลุเปาหมายของกลุม ของสมาชิกแตละคนในกลุมยอมรับ        
กันและกัน โดยท่ีทุกคนชวยเหลือสนับสนุนและจะตองรับผิดชอบตอตนเองและตองานของกลุม...
ซ่ึงวิธีการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีหลายเทคนิคเชน

1) เทคนิค STAD : Student Teams Achievement Divisions
2) เทคนิค TGT : Teams Games Tournaments
3)  เทคนิค CIRC : Cooperative Integrated Reading and Composition
4) เทคนิค TAI : Teams Assisted Individualization
5) เทคนิค Jigsaw
6) เทคนิค Jigsaw II
7) เทคนิค LT : Learning Together
8) เทคนิค GI : Group Investigation
จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิธีสอนวิชาสังคมศึกษา พบวามีวิธีสอนหลายวิธี  

ท่ีสามารถพัฒนาระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู (Cooperative Learning) ดังท่ีผลการวิจัยของ สุรชาต ิมานิตย (2530:42)ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและบุคลิกภาพประชาธิปไตยของ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 ดวยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยการเรียนเปนทีมกับการสอนตามคูมือครู พบวา       
นักเรียนท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาท่ีสอนดวยการเรียนเปนทีมกับการสอนตามคูมือครูมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและบุคลิกภาพประชาธิปไตยแตกตางกันจากนักเรียนท่ีสอนตามคูมือครูอยางมี       
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชนิสา ตุไตลา (2540:บทคัดยอ)    
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ไดทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระหวาง
การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูกับการสอนปกติในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตพบวา          
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบ 
TGT สูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ        
นักเรียนเกง ปานกลาง และออน ในกลุมทดลองมีคาเฉล่ียของคะแนนความกาวหนาไมแตกตางกัน 
สอดคลองกับงานวิจัยของจินตนา กิจบํารุง (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบ       
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีสอนดวยการสอนแบบรวมมือกัน  
เรียนรูและวิธีสอนตามคูมือครู พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบ
การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญ    
ทางสถิติท่ีระดับ .01 จากงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวาการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เปนวิธีสอนท่ี
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นไดและเหมาะกับการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษา.ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดของนักการศึกษาตอไปนี้มา
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังท่ีจอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson 1987 : 18,
อางถึงใน อรุณศรี  เหลืองธาน ี 2542 : 10)ไดกลาวถึงหลักการและแนวคิดในการจัดกิจกรรม       
การเรียนแบบรวมมือกันไวดังนี้คือการเรียนแบบรวมมือกันเปนวิธีการจัดประสบการณเรียนรู    
ใหกับนักเรียนเปนกลุมเล็ก ๆ กลุมละ 3 – 5 คนสมาชิกในกลุม มีความแตกตางกัน เชน เพศ       
เช้ือชาติ ตลอดจนความสามารถทางการเรียนของสมาชิกแตละกลุมจะมีนักเรียนท่ีมีระดับ          
ความสามารถสูง  ปานกลาง ต่ํา คละกันสมาชิกในกลุมมีปฏิสัมพันธกัน รับฟงความคิดเห็น   
ตลอดจนชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สมาชิกในกลุมทุกคนจะตองรับผิดชอบและมุงประสบ         
ความสําเร็จในการเรียนรวมกัน

อาโจสและจอยเนอร (Ajose and Joyner 1990 : 198) กลาววา การเรียนแบบรวมมือกัน
เรียนรูเปนกระบวนการซ่ึงนักเรียนท่ีมีความสามารถตางกันอยูรวมกันเปนกลุมเล็ก.ๆ ทํางาน     
รวมกันเพ่ือบรรลุเปาหมายเดียวกัน..ซ่ึงการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูจะตองประกอบดวยลักษณะ
ท่ีสําคัญ  5 ประการ คือ  1) การพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 2) การมีปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด 3) 
ความรับผิดชอบของตนเองตองานท่ีไดรับมอบหมาย  4) การใชทักษะทางสังคม 5) การใชทักษะ
กระบวนการกลุมในการเลือกใชรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาและเพ่ือใหเกดิ                
ประสิทธิภาพนั้น จอหนสัน และจอหนสัน (Johnson and Johnson) 1987 : 18 ; สลาวิน (Slavin )
1995 : 4-5 ; อรพรรณ  พรสีมา 2540 : 70 ; วรรณทิพา  รอดแรงคา 2540 : 98 )ไดกลาวไวตรงกันวา 
วิธีสอนแบบรวมมือเปนวิธีการสอนท่ีชวยใหผูเรียนใชความสามารถเฉพาะตัวและศักยภาพ        
ในตนเองรวมกันแกไขปญหาตาง...ๆใหบรรลุผลสําเร็จได โดยสมาชิกในกลุมตระหนักวาแตละคน
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เปนสวนหนึ่งของกลุม ดังนั้นความสําเร็จของกลุมจึงขึ้นอยูกับความรวมมือและความสามารถของ
สมาชิกทุกคน การเรียนแบบนี้สมาชิกกลุมทุกคนจะตองรับผิดชอบตอการเรียนรูท่ีครูสอนและ 
ชวยเพ่ือนเรียนดวยเพ่ือทุกคนจะไดประสบความสําเร็จรวมกัน วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู       
มีหลายวิธีแตละวิธีจะมีโครงสรางแตกตางกันและมีความเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชาท่ี       
แตกตางกันไป  นาตยา ปลันธนานนท (2537 : 209-213) ไดกลาวถึงความสําคัญของการจัด          
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเรียนรูในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาไว ดังนี้คือ              
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือทําใหผูเรียนไดเห็นความสําคัญของการทํางานกลุม เปนการจัด      
การเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญซ่ึงคอนขางเหมาะสมกับวิชาสังคมศึกษา อันเนื่อง         
มาจากธรรมชาติของวิชาท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูเพ่ือการดํารงชีวิตการอยูรวมกันในสังคม,       
โดยเฉพาะเทคนิควิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบเทคนิค STAD  และ TGT ซ่ึงมีขั้นตอน       
การสอนดังนี้ 1)ขั้นเตรียมผูเรียน ประกอบดวยการช้ีแจงวัตถุประสงคของบทเรียน การช้ีแจง      
บทบาทหนาท่ีและวัตถุประสงคของการทํางานกลุม 2)ขั้นเสนอเนื้อหาสาระตอช้ันเรียนประกอบ
ดวยการทบทวนความรูเดิม การทําความเขาใจใหถองแท การอธิบายเนื้อหาใหมและยกตัวอยาง    
ใหนักเรียนท้ังช้ันเขาใจชัดเจน 3)ขั้นกิจกรรมกลุมยอยประกอบดวย ครูแบงนักเรียนเขากลุมยอย
แบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แตละกลุมมีนักเรียนท่ีมีความสามารถสูง 
ปานกลาง และต่ํา ในสัดสวน 1 : 2 : 1 กลุมละ 4 คนครูแจกแบบฝกหัดและกระดาษคําตอบ              
ใหผูเรียน 1 ชุด ตอผูเรียน 2 คน โดยใหนักเรียนฝกทําแบบฝกหัดกับคูของตน เนนการชวยเหลือ 
ซ่ึงกันและกันภายในกลุม สมาชิกในกลุมจะรวมกันอภิปรายปญหาจนแนใจวาทุกคนมีความเขาใจ
เนื้อหาอยางชัดเจน 4)ขั้นการทดสอบยอยหรือการแขงขันเกมวิชาการ สําหรับเทคนิค TGT เปนการ
ทําแบบทดสอบหรือแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหายอยท่ีเรียนจบแลวใชเวลาประมาณ 15 นาที 
5)ขั้นการประเมินผลและมอบรางวัลครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน ประเมินผลการทํางาน
กลุมและมอบรางวัลแกกลุมท่ีทําคะแนนไดตามเกณฑท่ีครูตั้งไวถามีส่ิงท่ีผูเรียนไมเขาใจครูก็
อธิบายเพ่ิมเติม

ก ารสอนตามแนวคู มื อครู เปนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามแนว                    
ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีขั้นตอนการสอนดังนี้ 1)ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2)ขั้น     
กิจกรรมการเรียนการสอน  3) ขั้นสรุปผล   4) ขั้นวัดและประเมินผล

จากการศึกษาแนวคิดและการวิจัยท่ีเกี่ยวของผูวิจัยจึงไดกําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชน       
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข.และทักษะการทํางานกลุมของนักเรียน
ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STADและเทคนิค TGT และวิธีสอนตาม
แนวคูมือครู ดังแผนภูมิท่ี  2
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แผนภูมิท่ี  2  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู และวิธีสอนตามแนวคูมือครู

2. เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการเรียน  
การสอนวิชาสังคมศึกษา . เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี             
พระมหากษัตริยเปนประมุข  ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู

ขอคําถามของการวิจัย
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครูแตกตางกันหรือไม

     กลุมทดลอง

วิธีสอนแบบรวม
มือกันเรียนรูโดย
ใชเทคนิค STAD
และเทคนิค TGT

ทักษะการทํางานกลุม

ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัด
การเรียนการสอนของครู

   กลุมควบคุม

วิธีสอนตาม
แนวคูมือครู
ของกระทรวง
ศึกษาธิการ

  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสิทธิและหนาท่ีของ
      ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
                    พระมหากษัตริยเปนประมุข
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2. ทักษะการทํางานกลุมในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับการ
สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครูอยูในระดับใดและเปนอยางไร

3. ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีไดรับ
การสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและตามแนวคูมือครูอยูในระดับใดและเปนอยางไร

สมมติฐานการวิจัย
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และทักษะการทํางานกลุมในการเรียน.เรื่องสิทธิหนาท่ี      

ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครูแตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2 โรงเรียน
สิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ท่ีกําลังศึกษาวิชาสังคมศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 
2545  จํานวน 10 หองเรียน รวม 400 คน

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ท่ีกําลังศึกษาวิชาสังคมศึกษาในภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา 2545  จํานวน 
2  หองเรียน รวมท้ังส้ิน 80 คน เปนกลุมทดลอง 1 หองเรียนและกลุมควบคุม 1 หองเรียน กลุม
ทดลองใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู

2. ตัวแปรท่ีศึกษา  ตัวแปรท่ีศึกษาสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย  2 ประเภท คือ
2.1 ตัวแปรอิสระ(Independent Variables) ไดแกวิธีสอน 2 วิธี คือ

2.1.1 วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STADและเทคนิค TGT
2.1.2 วิธีสอนตามแนวคูมือครู

2.2   ตัวแปรตาม  (Dependent Variables) ไดแก
     2.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาเรื่อง สิทธิหนาท่ีของประชาชน

ตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
  2.2.2 ทักษะการทํางานกลุม
       2.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและ       

วิธีสอนตามแนวคูมือครู
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3. เนื้อหา
                         เนื้อหาท่ีนํามาสรางแผนการสอน…เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขจากเนื้อหาวิชาสังคมศึกษาตามหลักสูตรมัธยม
ศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สาระท่ี 2 : หนาท่ีพลเมือง วัฒนธรรมและการดํารงชีวิตในสังคม มาตรฐานท่ี 2.1 : ปฏิบัติตนตาม
หนาท่ีของการเปนพลเมืองดีคามกฏหมาย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันใน
สังคมโลกอยางสันติสุข  และมาตรฐานท่ี 2.2 : เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจุบัน
ยึดม่ันศรัทธาและะรงรักษาไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย         
เปนประมุข ประกอบดวย เนื้อหาเรื่อง 1) ความหมายและความสําคัญของระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย.. 2) อํานาจอธิปไตยรัฐธรรมนูญ 3) สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน
4) หนาท่ีของประชาชนตามกฏหมาย  5) บทบาท หนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

4. ระยะเวลา
ระยะเวลาในการดําเนินการทดลองสอนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2545                

5  สัปดาห  จํานวน 10 คาบ คาบละ  50 นาที โดยทําการสอนสัปดาหละ 2 วัน วันละ  1  คาบ คือ 
วันจันทรและวันพุธ

ขอตกลงเบื้องตน
ในการทําการวิจัยครั้งนี้มีขอตกลงเบ้ืองตนดังนี้การวิจัยครั้งนี้ไมไดศึกษาถึงสภาพ   

แวดลอมและองคประกอบสวนตัวของนักเรียนแตมุงศึกษาเฉพาะผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสอน
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข โดยใชเทคนิค  STAD และเทคนิค  TGT

นิยามศัพทเฉพาะ
      เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะของการวิจัยครั้งนี้

ไวดังนี้
1.วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู(Cooperative Learning Methods)หมายถึงวิธีดําเนิน

การสอนของครู ซ่ึงมีการแบงผูเรียนออกเปนกลุมๆ ละ 4 คน ท่ีมีความสามารถแตกตางกัน มารวม
กันเรียนรู แตละกลุมมีนักเรียนท่ีมีความสามารถสูง ปานกลาง และต่ํา ในสัดสวน 1 : 2 : 1 ทํางาน
รวมกันสมาชิกภายในกลุมจะมีความรับผิดชอบรวมกันชวยเหลือกันในการเรียนรูทํางานและ    
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ยอมรับในความสามารถของตนเองและสมาชิกคนอ่ืน มีความกาวหนาไปดวยกันและผลงาน     
ของกลุมขึ้นอยูกับผลงานของทุกคนท่ีอยูในกลุม ซ่ึงในการวิจัยใชเทคนิค STADและเทคนิค TGT

2. เทคนิค STAD : Student Teams Achievement Divisions) รูปแบบหนึ่งของวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรู โดยครูจัดสมาชิกในกลุม ๆ ละ 4  คนท่ีประกอบดวยนักเรียน เกง 1 คน   
ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน รวมมือกันเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมซ่ึงประกอบดวยขั้นตอน   
การดําเนินการแบบหนึ่งของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูดังนี้ คือ 1)ขั้นเตรียมผูเรียนประกอบ
ดวยการช้ีแจงวัตถุประสงคของบทเรียนและวัตถุประสงคของการทํางานกลุม 2)ขั้นเสนอเนื้อหา
สาระตอช้ันเรียนประกอบดวยการทบทวนความรูเดิม การทําความเขาใจใหถองแท การอธิบายเนื้อ
หาใหมและยกตัวอยางใหนักเรียนท้ังช้ันเขาใจชัดเจน 3)ขั้นกิจกรรมกลุมยอย สมาชิกภายในกลุม
จะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน รวมกันอภิปรายปญหาจนแนใจวาทุกคนเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน 4)ขั้น
การทดสอบทําแบบทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียนจบแลวใชเวลาประมาณ 15 นาที 5)ขั้นการ
ประเมินผลและมอบรางวัลครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน ประเมินผลการทํางานกลุมและ
มอบรางวัลแกกลุมท่ีทําคะแนนไดตามเกณฑท่ีครูตั้งไว

3. เทคนิค TGT : Teams Games Tournaments) เปนรูปแบบหนึ่งของวิธีสอนแบบรวม
มือกันเรียนรู โดยครูจัดกลุมนักเรียน กลุมละ 4 คน คละความสามารถ ประกอบดวยนักเรียนท่ีมี   
ความสามารถสูง ปานกลาง และต่ํา ในสัดสวน 1 : 2 : 1 จัดใหมีการเรียนรูซ่ึงปฏิบัติงานรวมกัน
โดยไมมีการสอบทุกสัปดาหแตอาจมีการจัดทีมใหมท่ีมีความสามารถเทากัน ใหแขงขันกันตอบ
ปญหาทุกสัปดาหโดยพิจารณาจากความสามารถของแตละบุคคล สมาชิกภายในกลุมจะมีการชวย
เหลือซ่ึงกันและกันเพ่ือใหกลุมประสบความสําเร็จประกอบขั้นตอนการดําเนินการดังนี้                
1) ขั้นเตรียมผูเรียน ประกอบดวย การช้ีแจงวัตถุประสงคของบทเรียน การช้ีแจงบทบาทหนาท่ีและ
วัตถุประสงคของการทํางานกลุม  2) ขั้นเสนอเนื้อหาสาระตอช้ันเรียน ประกอบดวยการทบทวน
ความรูเดิม การทําความเขาใจใหถองแท การอธิบายเนื้อหาใหมและยกตัวอยางใหนักเรียนท้ังช้ัน
เขาใจชัดเจน 3) ขั้นกิจกรรมกลุมยอย สมาชิกภายในกลุมจะชวยเหลือซ่ึงกันและกันจะรวมกัน
อภิปรายปญหาจนแนใจวาทุกคนมีความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน  4) ขั้นการแขงขันเกมวิชาการ 
เปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียนจบแลว ใชเวลาประมาณ 15 นาที

4. วิธีการสอนตามแนวคูมือครู หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีดําเนิน     
ไปตามแนวการสอนของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ มีขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ดังนี้ 1) ขั้นนําเขาสูบทเรียน 2) ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธีการบรรยายและการ
อภิปรายกลุมยอย  3) ขั้นสรุปผล  และ 4) ขั้นวัดและประเมินผล
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5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขซ่ึง
ประกอบดวยเนื้อหาเรื่อง 1)ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย.2)อํานาจอธิปไตยรัฐธรรมนูญ 
3)สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน 4)หนาท่ีของประชาชนตามกฏหมาย 5)บทบาท
หนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
                  6. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึงความรูสึกนึกคิดของนักเรียนท่ีมีตอการเรียน     
การสอนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบรรยากาศในการเรียนการสอน โดยวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู

7. ทักษะการทํางานกลุม หมายถึงความสามารถในการทํางานของบุคคลภายในกลุมซ่ึง
มีวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน โดยปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของตนเองในการทํางานกลุมซ่ึง
ประกอบดวย ดานการเรียน การอภิปราย การแกปญหาความขัดแยง การเสนอผลงานและยอมรับ
มติกลุม

8. นักเรียน   หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม  ท่ีกําลังศึกษาวิชาสังคมศึกษา ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2545
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บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

การวิจัยเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน...เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขและทักษะการทํางาน. ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนดวยวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู ผูวิจัย
ไดศึกษาวรรณกรรมและผลการวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของและไดนําเสนอดังนี ้คือ

1.  หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2533
2.  การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
3.  ทักษะการทํางานกลุม
4.  วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
5. วิธีสอนตามแนวคูมือครู ของกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ
6.  สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

                   7.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  (Cooperative Learning Methods)

การเรียนการสอนปกติในช้ันเรียนท่ีผานมานั้น…ครูจะเปนผูบอกหรือบรรยายอาจให
นักเรียนตอบคําถามท้ังหองหรือตอบทีละคนเม่ือครูเรียก ถานักเรียนคนใดตอบถูกก็จะไดรับคํา  
ชมเชย นักเรียนคนนั้นก็จะดีใจ สวนนักเรียนท่ีไมมีโอกาสตอบ หรือตอบไมถูกก็จะมีความรูสึก    
ท่ีแตกตางออกไป บางก็เสียใจหรือผิดหวังท่ีไมมีโอกาสตอบ นักเรียนจึงมักจะเฉยเสียเพราะเช่ือวา
อยางไรก็สูนักเรียนเกง ๆไมได หลังจากนั้นครูก็จะใหนักเรียนทําแบบฝกหัด ซ่ึงบางคนก็อาจจะ  
ทําท่ีหองหรือกลับไปทําเปนการบาน ถาใครไมเขาใจใหถามครู การถามกันเองหรือการพูดคุย      
ในหองเรียนอันเปนส่ิงท่ีครูไมพึงปรารถนาของคร…ูนักเรียนจะพยายามทํางานท่ีไดรับมอบหมาย
ใหเสร็จภายในหองเรียนเพ่ือจะไดไมตองนํากลับไปทําเปนการบาน ดังนั้นงานท่ีตองใชความคิด
คิดคนจึงเปนงานท่ีนาเบ่ือสําหรับนักเรียนโดยเฉพาะงานท่ีตองใชเวลามากๆ การเรียนรูแบบ      
รวมมือกัน (Cooperative Learning) เปนกระบวนการเรียนการสอนท่ีผสมผสานกันระหวาง ทักษะ
ทางการอยูรวมกันในสังคม (Social Skill) และทักษะในดานเนื้อหาวิชาตาง ๆ ใชในการเสริม    
การเรียนการสอนใหดีขึ้นโดยครูจะเปนผูริเริ่มฝกใหนักเรียนตองใชความรูและมีความสามารถ     
ท่ีตางกันทํางานรวมกันเปนกลุมได(Mixed Ability Group) โดยมีจุดมุงหมายในการชวยเหลือกัน    
ภายในกลุมผูท่ีเรียนเกงกวาตองชวยเหลือผูท่ีเรียนออนกวาและตองยอมรับซ่ึงกันและกันเสมอ
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โดยท่ีความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับความรับผิดชอบของสมาชิกทุกคนภายในกลุม การจัดการเรียน
การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning)เปนท่ีนิยมมากในสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศในแถบ   เอเชีย เชน สิงคโปร มาเลเซีย และบรูไน เปนตน ดังท่ี ชัชว  เถาวชาลี (2536 : 8) 
ไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูวาเปนการจัดการเรียนการสอน             
ท่ีสงเสริมใหมีการรวมมือกันเรียนรูระหวางครูและนักเรียนซ่ึงเปนการพัฒนาทักษะทางสังคม   
และสงเสริมประชาธิปไตยในหองเรียน อันจะเปนรากฐานท่ีนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิต
ประจําวันได และสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเปนวิธีการสอนท่ีครูจัดใหนักเรียนเรียนรูรวมกันทํางาน     
รวมกันเปนกลุมยอย โดยใหสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุมรวมกันชวยกัน
ทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จโดยมีจุดมุงหมายรวมกัน สมาชิกกลุมมีการแลกเปล่ียนความคิด
เห็นซ่ึงกันและกัน ทํางานเต็มความสามารถ มีการคิดรวมกัน ทํางานรวมกัน มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
ตอกันและรวมกันชวยเหลือพ่ึงพากันทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ โดยมีผลงานของทุกคนคือผลงาน
ของกลุมและผลงานของกลุมคือผลงานของทุกคน วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยท่ีครูจะเนน
การสอนใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูจากการท่ีไดรวมมือกันเรียนรูและกลุมเขารวมกิจกรรมนั้น    
มีพ้ืนฐานมาจากปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการ (Progressivism) ท่ีเนนการใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการจัดทิศทางการพัฒนาตนเอง จึงทําใหเกิดการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง
ซ่ึงจอหน ดุยว(John Dewey)ไดนําเสนอปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการขึ้นและไดรับการ    
ยอมรับอยางแพรหลาย

แนวคิดที่สําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning)  เปนยุทธวิธีในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยจัดใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆโดยท่ัวไปจะจัดกลุมละ4–5 คน
แตละกลุมประกอบดวยนักเรียน  ท่ีมีความสามารถในการเรียนสูง ปานกลาง และต่ําคละอยูในกลุม
เดียวกัน นักเรียนแตละคนตองมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกัน  มีการชวยเหลือกันในการเช่ือมโยง
ความรูเดิมกับความรูใหมและชวยกันคิดแลกเปล่ียนความรูจนทําใหกลุมประสบความสําเร็จ การท่ี
ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหผูเรียนพ่ึงพาอาศัยกันอยางสมํ่าเสมอจะทําใหผูเรียนมีความกระตือ
รือรนในการเรียนและบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นอีกท้ังยังสามารถพัฒนาทักษะการ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดนอกจากแนวคิดดังกลาวขางตนยังมีนักการศึกษาอีกหลายคนไดทําการศึกษา
เกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู และใหแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูดังนี้
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สลาวิน ( Slavin 1983 : 20 – 21) เช่ือวาการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูจะชวยใหผูเรียน
พัฒนาความภูมิใจในตนเอง    กลาวคือผูเรียนจะเรียนดวยความสุขและ พัฒนาสติปญญาของตนเอง
อยางเต็มท่ี พรอมกับเกิดความรูสึกท่ีดีงามในทางสังคมและจากกระบวนการทํางาน

สลาวิน (Slavin 1987 :8) กลาววาการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู คือวิธีสอนรูปแบบ
หนึ่งซ่ึง นักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ  ตามปกติกลุมละ 4 คน และการจัดกลุมตองคํานึงถึง
ความสามารถของนักเรียน เชนนักเรียนท่ีมีความสามารถสูง 1 คน ความสามารถปานกลาง 2 คน
และความสามารถต่ํา 1 คนโดยสมาชิกในกลุมจะตองชวยกันรับผิดชอบและชวยเหลือเกี่ยวกับ
การเรียนซ่ึงกันและกัน

อาทซทและนิวแมน (Artzt and Newman 1990 : 448-449) ไดกลาวถึงการเรียนแบบ
รวมมือกันวาเปนแนวทางการเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ ซ่ึงสมาชิกในกลุมทุกคนตองระลึก 
เสมอวาพวกเขามีความสําคัญท่ีจะชวยใหกลุมประสบความสําเร็จหรือความลมเหลว ดังนั้นสมาชิก
ในกลุมตองชวยเหลือกันในการแกปญหาการเรียนรูรวมกัน   ครูผูสอนมีหนาท่ีคอยใหความชวย
เหลือช้ีแนะแหลงขอมูลและจัดหาส่ืออุปกรณใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเรียนรูอยางเต็มท่ี

อาโจสและจอยเนอร (Ajose and joyner 1990 : 198)   กลาววาการเรียนแบบรวมมือกัน
เปนกระบวนการซ่ึงนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกตางกันมาอยูรวมกันเปนกลุมเล็กๆทํางาน     
รวมกันเพ่ือบรรลุเปาหมายรวมกัน

สลาวิน ( Slavin 1995 : 1 – 11, อางถึงใน วรรณี  โสมประยูร และชาตรี  มณีโกศล
2540 : 1 – 6) กลาววาวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning Methods)จะประกอบ
ดวยเทคนิคหรือแบบการเรียนรูหลายๆแบบแตละแบบจะมีความเหมาะสมกับระดับการเรียนรู
ตางๆกันแตทุกๆรูปแบบจะเนนในประเด็นสําคัญเดียวกันท่ีวานักเรียนตองทํางานเพ่ือเรียนรู     
รวมกันและตองรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองและของเพ่ือน ๆ ในกลุมดวย นอกจากนี้ การเรียน
รวมกันเปนทีมหรือเปนกลุมยังเนนท่ีเปาหมายของกลุม และความสําเร็จของกลุมเปนสําคัญ

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีลักษณะท่ีสําคัญดังนี้
1. ใชการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยนักเรียนท่ีเรียนเกงตองชวยนักเรียนท่ีเรียนออน
2. ใชปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด
3. ใชทักษะทางสังคม
4. ใชทักษะกระบวนการกลุม
1. ใชความรับผิดชอบในตัวเองตองานท่ีไดรับมอบหมาย
ยุทธวิธีการเรียนรูแบบรวมมือมีหลายรูปแบบ จากผลการวิจัยพบวา วิธีการเรียนรูแบบ

รวมมือกันจะมีประสิทธิภาพสูงสุดตองมีองคประกอบท่ีสําคัญดังนี้
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1. มีการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของกลุม
2. สมาชิกทุกคนมีสวนรับผิดชอบรวมกัน
3. ทุกคนมีโอกาสเทากันท่ีจะประสบผลสําเร็จ
เปาหมายกลุมคือ การเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมท่ีแมจะมีความแตกตางกันจะรวมกัน

ปฏิบัติงานชวยเหลือกันและกันและทุกคนไดรับความดีความชอบเทาเทียมกันสมาชิกทุกคนมีสวน
รับผิดชอบตองานท่ีปฏิบัต ิ กลาวคือสมาชิกกลุมแตละคนจะมีสวนรับผิดชอบในการเรียนรูท่ีไดรับ
มอบหมาย สมาชิกมีโอกาสเทาเทียมกัน ท่ีจะประสบผลสําเร็จถาทุกคนพยายาม เขาจะไดรับรางวัล
โดยเฉพาะเม่ือทําคะแนนไดสูงกวาเดิม และคะแนนกลุมก็จะพัฒนาขึ้นดวย

ดังนั้นจึงกลาวไดวา วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมยอย   โดยใหสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบตอตนเอง
และตอกลุมรวมกัน ชวยกันทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จโดยมีจุดมุงหมายรวมกัน สมาชิก
กลุมมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน ทํางานอยางเต็มความสามารถ มีการคิดรวมกัน
มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกันและรวมมือกันทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ

ประโยชนและความสําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
ผลจากการนําวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูไปใช ไดขอสรุปวาวิธีสอนแบบรวมมือกัน

เรียนรู จะชวยใหนักเรียนไดฝกฝนและพัฒนาทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน   รูจักการแกปญหา 
การตัดสินใจการแสวงหาความรูใหมและการยอมรับซ่ึงกันและกัน ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะชวยใหนักเรียน
ไดเรียนรูอยางมีความสุข พรอมกับพัฒนาความดีงามความรูความสามารถซ่ึงมีนักการศึกษา     
หลายทานไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูดังท่ี สุรศักดิ์ หลาบมาลา  
(2531 : 5, อางถึงใน ปยะฉัตร ขาวแกว 2542 : 27) ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรู ดังนี้

1. นักเรียนท่ีเกง เขาใจคําสอนของครูไดดี  สามารถเปล่ียนคําสอนของครูเปนภาษาพูด
ของตนในวัยเดียวกันกับเพ่ือน แลวอธิบายใหเพ่ือนฟงได จึงทําใหเพ่ือนเขาใจไดดีขึ้น

2. นักเรียนท่ีทําหนาท่ีอธิบายบทเรียนใหเพ่ือนฟง จะเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น คือ            
ยิ่งสอนยิ่งเขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น

3. การสอนเพ่ือนเปนการสอนแบบตัวตอตัว ทําใหนักเรียนไดรับความเอาใจใส        
ชวยใหมีความสนใจมากยิ่งขึ้น

4. นักเรียนทุกคนตางก็พยายามชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพราะครูคิดคะแนนเฉล่ียของ
ท้ังกลุมเทากัน
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5. นักเรียนทุกคนเขาใจดีวาคะแนนของตนมีสวนชวยเพ่ิมหรือลดคาเฉล่ียของกลุม      
ดังนั้นทุกคนตองพยายามอยางเต็มท่ี จะคอยอาศัยเพ่ือนอยางเดียวไมได

6. นักเรียนทุกคนมีโอกาสฝกทักษะทางสังคม มีเพ่ือนรวมกลุมและเปนการเรียนรูวิธี
การทํางานเปนกลุมหรือเปนทีมงานซ่ึงจะเปนประโยชนมากเม่ือเขาสูระบบการทํางานอยางแทจริง

7. นักเรียนมีโอกาสเรียนรูกระบวนการกลุม เพราะในการปฏิบัติรวมกันนั้น ตองมีการ
ทบทวนกระบวนการทํางานของกลุม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือคะแนนของ
กลุมใหดีขึ้น

8. นักเรียนเกงจะมีบทบาททางสังคมในช้ันมากขึ้น เขาจะรูสึกวาเขาไมไดเรียนหรือ
หลบไปทองหนังสือเฉพาะตน เพราะเขาตองมีหนาท่ีตอสังคมดวย

9. ในการตอบคําถามในหองเรียน หากตอบผิดเพ่ือนจะหัวเราะ แตเม่ือทํางานเปนกลุม
รวมมือกันเรียนรูนักเรียนจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ถาหากตอบผิดก็ถือวาผิดท้ังกลุม คนอ่ืน ๆ
ก็อาจใหความชวยเหลือบาง ทําใหเด็กในกลุมมีความผูกพันกันมากขึ้น

กลาวไดวาการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู จะสงเสริมใหนักเรียนไดมีการฝกฝนและ
พัฒนาทักษะในการทํางานรวมกับผูอ่ืน รูจักแกปญหา ตัดสินใจ ยอมรับ ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
ทําใหการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูของนักเรียนไดผลดีกวาการเรียนแบบเดิมท่ีครูเปนผูสอน 
หรืออธิบายแตเพียงฝายเดียว และเปนการสรางเสริมพฤติกรรมการทํางานกลุมไดเปนอยางดี          
ชูศรี สนิทประชากร (2534 : 46 – 47, อางถึงใน ปยะฉัตร ขาวแกว 2540 : 28) ไดกลาวถึงประโยชน
และความสําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูไวดังนี้ 1)เปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู        
ท่ีดีขึ้นและความรูนั้นจะคงทนถาวร  2)ทําใหนักเรียนรูจักการใชเหตุผลมากขึ้นมีความเขาใจ       
ในเรื่องนั้นลึกซ้ังและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 3)มีแรงจูงใจท้ังภายในและภายนอกท่ีจะเรียนรู   
มากขึ้น 4)นักเรียนสนใจในการทํางานและลดความไมเปนระเบียบวินัยของหองเรียนลงไดมาก 
เพราะทุกคนทํางานรวมกัน 5)ไดรับแนวคิดและมีความสามารถมากขึ้นจากเพ่ือนดวยการชวยเหลือ
งานกลุม 6) มีการยอมรับในความแตกตางระหวางเพ่ือนในดานตาง ๆ เชน ลักษณะนิสัย เพศ ความ
สามารถและระดับของสังคม และลักษณะแตกตางอ่ืน ๆของเพ่ือนแมกระท่ังสีผิว ในสหรัฐอเมริกา 
ไดใชวิธีนี้กับการเรียนการสอนและประสบความสําเร็จ ทําใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน       
7) มีการชวยเหลือสนับสนุนกันในดานตาง ๆ 8)มีสุขภาพจิต การปรับตัว และการทํางานใน   
สถานท่ีเปนธรรมชาติดีไมตึงเครียด 9)มีการใชความสามารถของตนอยางเต็มท่ีท่ีจะคอย            
ชวยเหลือเพ่ือน  10)มีทักษะทางดานสังคมมากขึ้น 11)มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน ตอเพ่ือนรวมช้ัน 
และตอโรงเรียน สอดคลองกับ สุรีย บาวเออร (2535 : 19 – 20) และบุญชม ศรีสะอาด (2537 : 122)  
ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูไวดังนี้ 1)นักเรียนมีทักษะในการส่ือสาร
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การเขาสังคม การเปนผูนําและการอภิปรายกลุมได 2)มีความนับถือตนเองเพราะวาไดชวยกัน     
แกปญหาของกลุมไดสําเร็จ 3)มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันทําใหนักเรียนไดเรียนรู            
ส่ิงใหม ๆจากหลาย ๆทัศนะ 4)เกิดแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากทุกคนมีโอกาสประสบ        
ความสําเร็จในการเรียนสูง    5) สงผลทางดานจิตพิสัย (Affective) ทําใหนักเรียนสามารถอภิปราย
ตามท่ีตนรูสึก 6)นักเรียนท่ีเรียนออนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นทํากิจกรรมและสามารถประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนเทากับผูอ่ืน 7)สงเสริมดานความคิด (Cognitive) นักเรียนรูจักใชเหตุผล และ   
รูจักใชความคิดอยางรอบคอบ 8)สงผลทางดานสุขภาพจิต (Psych๐l๐gical Health) และนักเรียน    
รูสึกวาไดรับการยอมรับ 9)มีทัศนะคติท่ีดีตอกัน ซ่ึงสอดคลองกับทัศนะของ กุลยา เบญจกาญจน       
(2538 : 18) และสมศักดิ์ ขจรเจริญกุล (2538 :  21 – 22) ท่ีไดกลาวถึงขอดีของการเรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรูวา เม่ือผูเรียนไดรวมมือกันเรียนรูแลวจะเกิดการเรียนรูไดด ี มีการซักถามทําใหเกิดความ
กลาและไดทราบคําตอบในเรื่องท่ีตนสนใจ หรือเรื่องท่ียังไมกระจาง โดยการอธิบายใหเพ่ือนฟง  
จะสงผลทําใหผูอธิบายมีความแมนยําในเรื่องท่ีเรียนมากขึ้น เพ่ือนท่ีฟงเกิดความเขาใจอยางชัดแจง 
ผูเรียนก็ไดพัฒนาการเรียนเปนกลุมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคนท่ีเรียนออนไดเรียนรูจาก    
คนท่ีเกงกวา ซ่ึงจะมีความตั้งใจชวยเพ่ือน ๆ เพ่ือยกระดับผลงานของกลุมใหสูงขึ้น สงผลดีใหกับ
สมาชิกทุกคนในกลุม ดังนี้ 1)เปนการสรางทัศนคติและคุณคาตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งจาก ปฏิสัมพันธทาง
สังคม การเรียนแบบรวมมือจึงชวยใหนักเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทัศนคติพ้ืนฐานและคุณคาในการ  
รูจักคิดอยางอิสระท้ังในและนอกหองเรียน 2)ชวยใหผู เรียนรูจักสรางสรรคความคิดเห็น            
แลกเปล่ียนความคิดยอมรับและปรับเปล่ียนความคิดของตนเองกับสมาชิกภายในกลุม การทํางาน
รวมกันอาจจะประสบส่ิงท่ีชอบและไมชอบผูเรียนก็จะรูจักปรับตัวเขาหากัน 3)ปฏิสัมพันธ            
ในสังคมชวยใหมองเห็นตนเอง รูจักทัศนคติและคุณคาความสามารถของตนเองในสถานการณ  
ตาง ๆ รวมท้ังสรางบุคลิกภาพความเช่ือม่ัน การรูจักตนเองมากขึ้น  4)ชวยสรางกระบวนการเรียนรู
และความคิดสรางสรรค รูจักคิดอยางมีเหตุผลและเรียนรูทักษะการแกปญหาเปนกระบวนการ   
ทางความคิดระดับสูง ซ่ึงจะนําผูเรียนไปสูการสรางภาระงานแบบผูใหญ  5)มีผลสัมฤทธ์ิทาง      
การเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 6)มีความเขาใจการเรียนอยางลึกซ้ึงและเพลิดเพลิน 7)ไดพัฒนาทักษะ
ความเปนผูนําและสงเสริมเจตคติท่ีดีตอตนเองและผูอ่ืน  8)เห็นคุณคาของตนเองและภาคภูมิใจ   
ในตนเอง  9)ไดเรียนรูอยางกวางขวางและสามารถนําไปใชในการดําเนินชีวิตได และในทัศนะ
เดียวกัน นฤมล ยุตาคม (2541 : 35 – 36)ไดกลาวถึง ประโยชนท่ีไดจากการเรียนแบบรวมมือกัน
เรียนรูคือ 1)เปนการจําลองประสบการณจริงในการทํางานรวมกันของกลุมคนในอาชีพตาง ๆ     
ในการแกปญหาท่ียาก  2)การทํางานเปนกลุมจะไดท้ังความสนุกสนาน และความวิตกกังวลท่ี   
เกี่ยวของกับงานการแกปญหานั้น ๆ การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูจะชวยใหหองเรียนเปน          
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ท่ีรวมของความคิดและแนวทางการแกปญหาใหม ๆ 3)สงผลดีตอการพัฒนาทักษะทางสังคม    
และพัฒนาความรูสึกเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง 4)ทําใหไดใชพลังของตนในการทํางาน   
ท่ีสรางสรรค ขณะเดียวกันก็สนองความตองการขั้นพ้ืนฐานในการมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 5) ชวยให
ผูท่ีมีพ้ืนฐานทางสังคมตางกันไดรวมมือกันทํางาน เม่ือเขารวมอยูในกลุมท่ีมีจุดมุงหมายเดียวกัน 
จะเกิดความรูสึกในทางท่ีดีมากขึ้นตอกันและกันและตระหนักถึงความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
6)ชวยทําใหนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกตางกันไดทํางานรวมกันในวิถีทางท่ีเปนทางบวก       
นักเรียนท่ีมีความรูพ้ืนฐานนอยสามารถจะมีปฏิสัมพันธกับกลุมเพ่ือนนักเรียนท่ีอยูในเกณฑเฉล่ีย
และเกณฑสูงไดดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู นักเรียนจะรูสึกวาตนเองมีสวนทํางาน    
และแบงปนใหกับคนอ่ืนอีกดวย 7)เปนการใหความสําคัญกับนักเรียนและใหนักเรียนเขามี      
สวนรวมทําใหนักเรียนม่ันใจในตนเอง เนื่องจากเขาไดเรียนรูบางส่ิงบางอยางดวยตัวเองจาก       
การรวมมือกันทํางานมากกวาจะไดรับความรูท่ีเตรียมมาพรอมแลว ชวยทําใหนักเรียนเปนผูพอใจ
ในตนเองเปนผูนําตนเองและเปนผูท่ีเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต

สรุปความสําคัญและประโยชนของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เปนการรวมมือกัน
เรียนรูอยางกวางขวางทําใหนักเรียนมีความเขาใจลึกซ้ึงเรียนดวยความเพลิดเพลิน ผลสัมฤทธ์ิ    
ทางการเรียนสูงขึ้น สงเสริมใหเห็นคุณคาของตนและมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีเจตคติท่ีดีตอกัน 
พัฒนาทักษะความเปนผูนํา การส่ือสาร และการเขาสังคมไดดี

ลักษณะสําคัญของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1987 : 23 – 24 , อางถึงใน

ชีวพร  ตปนียากร 2538 : 9 - 10) ไดสรุปถึงลักษณะสําคัญของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูไวดังนี้
1. สมาชิกกลุมมีความรับผิดชอบตอกลุมรวมกัน…“อยูดวยกันหรือตายดวยกัน”       

ชวยกันทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จโดยมีจุดมุงหมายรวมกัน แบงขอมูลและอุปกรณระหวาง
สมาชิกของกลุม

2. สมาชิกกลุมมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ตอกัน อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น
ซ่ึงกันและกัน

3. สมาชิกกลุมแตละคนมีความรับผิดชอบในตัวเองตองานท่ีไดรับมอบหมาย              
จุดมุงหมายท่ีสําคัญคือ การท่ีแตละคนทํางานอยางเต็มความสามารถ

4. สมาชิกกลุมมีทักษะในการทํางานกลุม (Small Group Skills) และมีมนุษยสัมพันธ
ท่ีดี ครูสอนทักษะการทํางานกลุม และประเมินการทํางานกลุมของนักเรียน การท่ีจับใหนักเรียน
ท่ีขาดทักษะการทํางานกลุมมาทํางานกลุมรวมกันจะไมประสบความสําเร็จ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                              27

เทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning Techniques)
ในการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูนั้น เปนเทคนิคท่ีมุงเนนใหทุกคนเกิดการเรียนรูแบบ

รวมแรงรวมใจ สุมณฑา พรหมบุญ (2540 : 52) กลาววา นักเรียนจะตองไดรับการสอนเพ่ือใหเกิด
การเรียนรูในเรื่องตางๆตอไปนี้

1. การแบงปน (Sharing)นักเรียนตองยอมรับวาตองมีการแบงปนชวยเหลือพ่ึงพาซ่ึงกัน
และกัน ใครมีความรูมีขอมูล หรือแมกระท่ังมีหนังสือ สมุด อุปกรณการเรียนท่ีไมไดใชในขณะนั้น
ก็จะเอามาแบงปนกับเพ่ือน ๆ หรือใหเพ่ือนยืมไปใชได

2. การชวยเหลือ (Helping) ทุกคนตองชวยเหลือพ่ึงพากัน ดวยความจริงใจใครท่ี
พอจะชวยเหลือเพ่ือนในเรื่องใดไดก็จะพยายามอยางเต็มท่ี เชนชวยเหลือท่ีเรียนไมเขาใจใหเขาใจ
บทเรียน ชวยเพ่ือนท่ีเรียนชาใหเรียนทัน ชวยเพ่ือนท่ีทํางานไมเสร็จใหทําเสร็จในสวนท่ีกระทําได
ชวยเพ่ือนในการประสานงาน ติดตอ จัดหาขาวของเครื่องใชท่ีจําเปนตอการเรียน

3. การใหความรวมมือ (Cooperating) ทุกคนตองถือวาเปนหนาท่ีท่ีจะตองใหความ
รวมมือในกิจกรรมการเรียนการสอนของเพ่ือนและของโรงเรียน เชน เพ่ือนใหออกไปรวมแสดง
หนาช้ันเรียน สงเสริมใหกําลังใจใหเขารวมกิจกรรมกีฬา สันทนาการ ขนบธรรมเนียมประเพณี
และกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมท้ังหลาย นักเรียนตองเขารวมดวยความเต็มใจ
และอยางมีความสุข

สุมณฑา พรหมบุญ (2540 : 57 – 58, อางถึงใน ปยะฉัตร ขาวแกว 2540 : 30 – 31)       
ไดกลาวถึงเทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูไวดังนี้

1. เทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู   ชวยเสริมบรรยากาศการเรียนรูท่ีด ีนักเรียน
ในกลุมทุกคนจะชวยเหลือแลกเปล่ียน ใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน ทําใหบรรยากาศในการเรียน
เปนกันเองและเปดเผย สมาชิกในกลุมทุกคนกลาถามคําถามท่ีตนไมเขาใจ บรรยากาศเชนนี้จะ    
นําไปสูการอภิปรายซักถามท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน อันจะนําไปสูการเรียนรูแบบ            
ไรพรมแดน

2. เทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู     จะทําใหเกิดการเรียนรูในกลุมยอย การทํา
ความเขาใจในความคิดรวบยอด หรือหลักการท่ีสําคัญนั้น ครูอาจแบงออกเปนกลุมยอย             
เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียนไดพูดคุย อภิปราย และซักถามจนเกิดความเขาใจอยางแจมแจง           
คนท่ีเรียนไวสามารถชวยเหลือคนท่ีเรียนชาเพ่ือใหตามเพ่ือนไดทัน ในบางโอกาสครูอาจทํางาน
อยางใกลชิดกับนักเรียนบางคนหรือบางกลุม ในขณะท่ีมอบหมายงานใหกับสมาชิกกลุมอ่ืน ๆ    
ในช้ันใหทํางานมอบหมายใหอานตําราหรือทําแบบฝกหัด
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3. เทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู จะชวยลดปญหาขาดวินัยในช้ันเรียน ทุกคน
ในหองเรียนจะใหกําลังใจ  ยอมรับรวมมือและชวยเหลือซ่ึงกันและกันสมาชิกในกลุม                  
จะรับผิดชอบในความสําเร็จของกลุม จึงจําเปนตองรวมมือกันพัฒนาเสริมสรางพฤติกรรม                  
ท่ีพึงประสงคใหเกิดขึ้นในกลุม การขาดเรียน พฤติกรรมกาวราวอยางรุนแรง การโตเถียง              
ในช้ันเรียนจึงไมปรากฏใหเห็น

4. เทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู จะชวยยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เฉล่ียของท้ังช้ัน การท่ีนักเรียนเกงชวยเหลือนักเรียนท่ีเรียนชา นักเรียนเกงจะเรียนรูความคิด     
รวบยอดของหัวขอท่ีกําลังเรียนไดชัดเจนขึ้น ในขณะเดียวกันนักเรียนท่ีเรียนชายอมจะเรียนรู  
ความคิดรวบยอดจากเพ่ือน ซ่ึงใชภาษาใกลเคียงกันไดงายขึ้นกวาเรียนจากคร ู ซ่ึงครูอาจใชภาษา
วิชาการ  ช้ันสูงและเขาใจยาก

5. เทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู จะชวยสงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาความคิด
เชิงสรางสรรค ไดศึกษาคนควาทํางานและแกปญหาดวยตนเองผูเรียนมีอิสระท่ีจะเลือกยุทธศาสตร
การเรียนรูดวยตนเอง ทําใหผูเรียนมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง

6. นักเรียนท่ีมีประสบการณในการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูสวนใหญ จะมีทักษะ     
ในการบริหารการจัดการ การเปนผูนํา การแกปญหา มนุษยสัมพันธ การส่ือความหมายดีกวา      
นักเรียนท่ีไมมีประสบการณจากการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ทักษะดังกลาวถูกพัฒนาขึ้นได 
จากการท่ีนักเรียนไดทํางาน อภิปราย ซักถาม ชวยเหลือ แลกเปล่ียน และใหความรวมมือซ่ึงกัน
และกัน

7. เทคนิคการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูชวยเตรียมผูเรียนใหออกไปใชชีวิตในโลก
ของความเปนจริงซ่ึงเปนโลกท่ีอาศัยความรวมมือมากกวาการแขงขันแบบเผชิญหนา หองเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรูจะสะทอนใหเห็นสภาพชีวิตจริงในอนาคตของผูเรียนภายหลังจากสําเร็จ        
การศึกษา

องคประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
จากลักษณะของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู สามารถนํามาใชในการจัดการเรียน

การสอนไดโดย จัดองคประกอบของการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ไดดังตอไปนี ้
(สุจินต  วิสวธีรานนท 2536 : 231 - 232)

1. สรางความรูสึกพ่ึงพากันใหเกิดขึ้นในกลุมนักเรียน โดยกําหนดวัตถุประสงค     
เกี่ยวกับการพ่ึงพาชวยเหลือกันเพ่ือนําไปสูความสําเร็จรวมกัน เชนใหศึกษาจากเอกสารท่ีไดรับ 
และตรวจสอบวา สมาชิกทุกคนในกลุมเขาใจเนื้อหาสาระในเอกสารนั้น และเพ่ือสงเสริมให         
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มีการพ่ึงพากัน ครูอาจจะกําหนดใหมีการใหรางวัลรวม(Joint Rewards) เชนถาสมาชิกทุกคนของ
กลุมใดไดคะแนนคิดเปนรอยละ 90 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม สมาชิกในกลุมนั้นจะไดรางวัลพิเศษ 
(Bonus Point) อีกคนละ 5 คะแนน การสงเสริมการพ่ึงพาอีกวิธีหนึ่ง ไดแก การแยกแหลงขอมูล    
ท่ีจะใหนักเรียน เชนใหสมาชิกแตละคนมีขอมูลเพียงบางสวนของขอมูลท้ังหมดในการทํางาน      
ท่ีไดรับมอบหมาย แตกําหนดใหท้ังกลุมทํางานใหเสร็จ นอกจากนี้การสงเสริมการพ่ึงพากัน      
อาจทําไดโดยการใชวิธีกําหนดบทบาทของสมาชิกในกลุมเปนผูอาน ผูตรวจสอบ ผูใหกําลังใจ 
และผูช้ีแจงรายละเอียด

2. จัดใหมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียน เม่ือครูจัดใหมีความรูสึกพ่ึงพากันแลว   ครูตอง
เปดโอกาสใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธตอกัน เพ่ือชวยและสงเสริมการทํางานใหสําเร็จนักเรียนจะตอง
ซักถามและอภิปรายถึงส่ิงท่ีไดเรียนรู อธิบายกันและกันใหเขาใจวิธีการทํางาน ท่ีไดรับมอบหมาย 
ชวยเหลือ สนับสนุนและใหกําลังใจแกกัน

3. จัดใหมีความรูสึกรับผิดชอบในสวนบุคคล วัตถุประสงคของการเรียนรูแบบรวมมือ 
คือการทําใหสมาชิกแตละคนมีความสมบูรณหรือพัฒนาขึ้น นักเรียนเรียนดวยกันเพ่ือให แตละคน
มีความสามารถสูงขึ้น มิใชจัดใหนักเรียนเปนกลุมเพ่ือแกปญหาอุปกรณไมเพียงพอ เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาว จึงตองมีการประเมินผลงานของแตละคนควบคูไปกับผลงานกลุม  ภายใน
กลุมจะตองทราบวาสมาชิกคนใดตองการความชวยเหลือ ตองใหสนับสนุน หรือตองการกําลังใจ 
เพ่ือใหงานประสบผลสําเร็จ   อีกท้ังตองทําใหทุกคนทราบวาเขาไมสามารถกินแรงเพ่ือนในกลุมได

4. จัดใหมีความรูเกี่ยวกับทักษะสังคม…ครูจะจัดวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเพ่ือให
ประสบความสําเร็จไดนั้น จะตองอาศัยทักษะระหวางบุคคลและทักษะระหวางกลุม ถานักเรียน  
ไมมีทักษะสังคมจะเปนการยากท่ีกลุมการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูจะประสบความสําเร็จ        
ครูจะตองจัดสอนทักษะสังคมท่ีจําเปนในการทํางานรวมกันใหแกนักเรียน และเตือนใหนักเรียน         
ใชทักษะดังกลาว ตัวอยางทักษะสังคมท่ีตองมีการสอนไดแก ความเปนผูนํา การตัดสินใจ           
การสรางความไวเนื้อเช่ือใจ การส่ือสารและทักษะการจัดการกับขอขัดแยง

5. จัดใหมีกระบวนการกลุม  ครูจะตองใหสมาชิกของกลุมไดรวมกันอภิปราย          
วากลุมของตนทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคไดเพียงใด และจะทําใหความสัมพันธในการทํางาน 
คงอยูไดอยางไร กลุมจะตองระบุการกระทําของสมาชิกท่ีเปนประโยชนและไมเปนประโยชน และ
ตกลงกันวาการกระทําใดควรคงไว และการกระทําใดควรละเวนกระบวนการกลุมจะชวยใหขอมูล
ปอนกลับเกี่ยวกับการทํางานกลุมแกนักเรียน ความสําเร็จของกระบวนการกลุมอยูท่ีการใหเวลา
อยางเพียงพอแกนักเรียน เตือนใหนักเรียนใชทักษะสังคมขณะทํางานในกลุม และอธิบาย       
ความ คาดหวังของครูอยางชัดเจนวาตองการอะไร
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บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
                  บทบาทท่ีสําคัญของครูในการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ชูศรี สนิทประชากร 
(2534 : 42, อางถึงใน อนุสรณ  สุขาตานนท 2536 : 37) กลาววา ครูจะตองตั้งจุดมุงหมายในการ
สอนท้ังในดานวิชาการและอ่ืน ๆ (Academic and Collaborative Skills Objectives) ซ่ึงจุดมุงหมาย
หลังนี้จะเปนลักษณะของการทํางานรวมกันวาตองการใหมีลักษณะอยางไรอาจเปนทักษะการ
ทํางานกลุมหรือการเขาสังคม (Social Objective) นอกจากการท่ีครูตั้งจุดมุงหมายของการสอน   
ใหชัดเจนแลว ครูควรเอาใจใสในเรื่องของการจัดกลุมดวย ซ่ึงเรื่องการจัดกลุมนี้นับวาเปน          
ส่ิงสําคัญอยางยิ่งในการเรียนรูโดยการรวมมือ เพราะการจัดกลุมไมเหมาะสมนั้น จากการวิจัย    
พบวาจะสงผลตอการเรียนรูอยางยิ่ง ครูควรพิจารณาองคประกอบของการจัดการกลุมลักษณะใด       
กลุมอาจจัดเปนลักษณะเดียวกัน (Homogeneous) หรือลักษณะคละกัน (Heterogeneous) ลักษณะ
ดังกลาวไดแก เพศ อายุ เช้ือชาติ สีผิว ความสามารถ ความสนใจ หรืออ่ืน ๆ จะจัดแบบใดอยางไร 
ขึ้นอยูกับดุลพินิจของครูวาตองการจุดมุงหมายอ่ืน ๆ อะไรอีกบาง นอกเหนือจากจุดมุงหมาย     
ทางวิชาการ   ดังนั้นครูตองพิจารณาวากิจกรรมใดบางท่ีจะจัดกลุมเพ่ือการเรียนรูแบบรวมมือกัน

แนวทางการจัดกลุม ซ่ึงกลุมจะตองพิจารราและตัดสินใจวา
1. การจัดกลุมจะวางอยางไร เชน

        2  คน                  3  คน                        4  คน                                 5  คน

2. สมาชิกกลุมใครจะเปนผูเลือกให ครูเลือกหรือเด็กเลือกเองแตโดยท่ัวไปจากการวิจัย
พบวา การเรียนรูจะดีครูควรเปนผูเลือกให

3. ระยะเวลาท่ีกลุมอยูดวยกันควรยาวนานแคไหน การเรียนรูจึงจะประสบผลดี ครูควร
จะตองพิจารณาตามความเหมาะสม

4.  การเตรียมเอกสารหรืออุปกรณสําหรับผูเรียนวาควรจะมีชุดเดียวสําหรับของกลุม 
เพ่ือใชรวมกันหรือจัดแบงเปนหลายสวนหลายชุด แยกตามสมาชิกกลุม แลวมารวมกันใชทีหลัง
ก็แลวแตครูวาแบบไหนจะเหมาะสม

5. การกําหนดบทบาทของสมาชิกกลุม (Role Assignments) การท่ีครูกําหนดบทบาท
ของสมาชิกกลุม นับวาเปนส่ิงสําคัญมากเพราะทุกคนจะตองรับรูและเรียนรูเพ่ือจุดมุงหมาย      
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ของการเรียนรวมกัน สมาชิกในกลุมควรตองมีหนาท่ีและบทบาทโดยเสมอภาคกัน ซ่ึงในขอนี้   
พบวาถาไมไดกําหนดบทบาทหนาท่ีใหนักเรียนแลว บางคนในกลุมอาจไมทําอะไรซ่ึงจะเกิด
ปญหาและความขัดแยงอยูเสมอ ดังนั้นครูควรจะกําหนดบทบาทหนาท่ีของนักเรียนในกลุม        
แตละคนดังนี้คือ

ก. ผูนํากลุม – ทํางานใหลุลวง
ข. ผูสรุป – สรุปผลการเรียนรู
ค. ผูตรวจสอบ – ตรวจสอบทุกคนในกลุมใหรูรวมกันหมด
ง. ผูชวย – คอยชวยเหลือใหความคิดวาถูกตองหรือไม
จ. ผูช้ีแนะ – คอยเพ่ิมเติมความคิด ขยายความรู
ฉ. ผูหาขอมูล – หาเอกสารขอมูลใหกลุม
ช. ผูกระตุนเตือน – คอยใหกําลังใจและกระตุนใหทํางาน
ซ. ผูสังเกต – ดูแลวาทุกคนทําหนาท่ีของตนหรือยัง ไมออกนอกเรื่อง

การกําหนดบทบาทนี้นอกเหนือจากการใหความรูแลกเปล่ียนความคิดหรือทํางาน รวม
กันเพ่ือใหไดงานตามจุดมุงหมายรวมกันนั้น ก็เพ่ือใหทุก ๆ คนไดรูจักหนาท่ีของตนและ        รวม
ทํางานกลุมไปไดดวยด ี ซ่ึงนับวาเปนเทคนิคอยางหนึ่งท่ีครูควรใชในอธิบายและฝกใหทุกคนไดทํา
หนาท่ีอยางหนึ่งอยางใดการทํางานกลุม แตถากลุมแบง 4 คน หนาท่ีควรมีดังนี้

ก. ผูนํากลุม (Leader)
ข. ผูอธิบาย (Explainer)
ค. ผูตรวจสอบ (Checker)
ง. ผูกระตุนเตือนหรือใหกําลังใจ (Encourager)

เม่ือแบงกลุมและใหบทบาทสมาชิกกลุมแลวครูควรจัดใหเด็กทุกคนไดมีหนาท่ี      
อยางหนึ่งอยางใดและไดรวมมือกันเรียนรูทําผลงานรวมกัน โดยนํามาสงครูซ่ึงผลงานนี้ครู           
จะไมไดพิจารณาแตผลงานนั้น ๆอยางเดียวแตพิจารณาการทํางานกลุมของนักเรียนดวย รวมท้ัง
เวลาท่ีนักเรียนใชท้ังนี้ก็แลวแตวาครูไดตั้งจุดมุงหมายอยางไร งานของกลุมนั้นอาจใชวิธีการ
ทดสอบหรืออาจถามจากสมาชิกคนใดคนหนึ่งซ่ึงยอมสงผลรวมถึงคะแนนของคนอ่ืน ๆดวย 
เพราะนักเรียนเปนตัวแทนของกลุม ครูอาจประเมินผลดวยการซักถามถึงการไดมาซ่ึงผลงาน       
วิธีการทํางานของกลุมแลวจึงใหคะแนน แตอยางไรก็ตามวิธีการตัดสินดวยคะแนนอาจจะใชได 
ไมเหมาะสมทุกกรณ ีครูอาจใชการใหรางวัลอ่ืนๆ ควบคู  กันไปดวย   อยางไรก็ตามบทบาทของครู
ท่ีสําคัญคือ ครูควรกํากับดูแลใหความสนใจกระบวนการทํางานกลุมใหมีประสิทธิภาพโดยเนนให
นักเรียนไดรวมมือกันเรียนรู โดยครูไมควรรีบรอนบอกผลของการเรียนรูเสียกอน ซ่ึงครูอาจใชวิธี
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การชวยเหลือแนะนําเสริมทักษะตางๆท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จในการเรียน และควรวัดผล  
ท้ังในดานวิชาการและดานคุณภาพของผูเรียนโดยใชกลวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู

การเตรียมการสอนของครู
  ในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ครูตองเตรียมการสอนเตรียมเนื้อหา

ในดานตางๆ (อนุสรณ สุชานนท 2536 : 44, อางในจินตนา กิจบํารุง 2545:45 ) เชน ครูจะตองตั้ง 
จุดมุงหมายในการสอนท้ังในดานวิชาการและทักษะความรวมมืออ่ืนๆ(Academic and 
Collaborative Skill Objective)ซ่ึงจุดมุงหมายหลังนี้จะเปนลักษณะของการทํางานรวมกันวา
ตองการใหมีลักษณะอยางไร อาจเปนทักษะการทํางานกลุม หรือการอยูรวมกันในสังคม (Social 
Objective) นอกจากการตั้งจุดมุงหมายของการสอนใหชัดเจนแลว  ครูควรเอาใจใสในเรื่องของ 
การจัดกลุมดวย ซ่ึงการจัดกลุมนี้นับวาเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งในการเรียนรูแบบรวมมือกัน       
เพราะการจัดก ลุมไม เหมาะสมนั้น  จากการวิจั ยพบวาจะสงผลตอการเรียนรูอยางยิ่ ง                        
(ชูศรี  สนิทประชากร 2534 : 44-45) กลาววาครูตองเตรียมการสอนโดยกําหนดดังนี้

    1. บทบาทและหนาท่ี (Role and Duty)แบงสมาชิกท่ีแตกตางกันออกเปนกลุมๆละ 4 คน
สมาชิกทุกคนตองมีภาระและหนาท่ีความรับผิดชอบแตกตางกันไปตามท่ีไดรับมอบหมายโดยตอง
ชวยเหลือกัน เชน

1.1 ผูจดบันทึก (Record)
1.2 ผูสนับสนุน (Encourager)
1.3 ผูรายงาน (Reporter)
1.4 ผูตรวจสอบ (Checker)

2. การหันหนาเขาหากัน (Face to Face Interaction)    จัดใหนักเรียนนั่งอยางเหมาะสม
เพ่ือการรวมกิจกรรมอยางท่ัวถึง  นักเรียนจะนั่งเรียนเปนกลุม กลุมละ 2 – 4 คน หันหนาเขาหากัน
เพ่ือจะได ซักถาม ตอบปญหา อธิบาย โตตอบซ่ึงกันและกัน ใหสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการ
ทํางาน ยอมรับเหตุผลของผูอ่ืน โตเถียงกันดวยเหตุผล ไมใชเถียงกันเพราะบุคคล รูจักสนับสนุน
และกลาวชมเชยผูอ่ืน เปนการฝกทักษะพ้ืนฐานของการอยูรวมกันในสังคม

3. การรับผิดชอบของแตละบุคคล (Individual Accountability) กําหนดใหนักเรียน
แตละคนในกลุมมีหนาท่ีตองรับผิดชอบและตองทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ 
เชนสมาชิกแตละคนตองตอบคําถามเพ่ือนดวยความเต็มใจ สมาชิกแตละคนตองสนับสนุนและ
คอยใหกําลังใจแกเพ่ือนในกลุมและรูวาผลงานท่ีเกิดขึ้นจากความรวมมือและความรับผิดชอบ  
ของทุกคนภายในกลุม
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4. งาน (Task) ครูตองเตรียมใบงาน ใบความรู  เอกสารแนะแนว และแบบฝกตาง ๆ
ท่ีไดรับมอบหมายใหดําเนินการภายในกลุม

5. รางวัล (Reward) ครูตองเตรียมรางวัลหรือเครื่องเสริมกําลังใจ อยางเหมาะสม
รางวัลและคะแนนขึ้นอยูกับผลงานในกลุม เชนคะแนนกลุมไดมาจากการนําคะแนนของสมาชิก
ทุกคนภายในกลุมมารวมกัน ถาทีมใดท่ีมีสมาชิกทุกคนไดคะแนนรอยละ 80 ขึ้นไปจะไดรับรางวัล
หรือโบนัสพิเศษ

2. ทักษะทางสังคม (Social Skill) ครูตองฝกทักษะการทํางานของนักเรียนใหบรรลุผล
สําเร็จซ่ึงจะตองสอนและฝกนักเรียนดังนี้

6.1 ทักษะเบ้ืองตน (Fundamental Skill) ในการทํางานเปนกลุม ครูตองฝกใหนัก
เรียน มีทักษะและนิสัยตาง ๆ เชน จัดกลุมอยางรวดเร็ว และไมทําเสียงดังรบกวนผูอ่ืน นั่งทํางาน 
พูดคุย ซักถาม อธิบายใหไดยินกันภายในกลุมเทานั้นผลัดเปล่ียนกันทําหนาท่ีตาง ๆ เชน ผูบันทึก            
ผูสนับสนุน ผูตรวจสอบ ผูรายงาน  ใหความสําคัญแกสมาชิกทุกคนภายในกลุม
 6.2 ทักษะเกี่ยวกับหนาท่ี (Functioning Skill)ในการทํางานรวมกันใหเกิดผลสําเร็จ
ท่ีดีและรักษาความสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิกภายในกลุมโดยใหทุกคน มีการแลกเปล่ียน       
ความคิดเห็นภายในกลุม อธิบาย โตตอบ การแบงอุปกรณกันใชภายในกลุม กลาซักถาม           
ตอบคําถาม อธิบายและแกไขความเขาใจผิดตางๆท่ีเกิดขึ้นภายในกลุม และยอมรับฟงความคิดเห็น  
ของทุกคนภายในกลุม…มิใชยอมรับฟงเฉพาะผูท่ีเรียนเกงเทานั้น ใชคําพูดท่ีสุภาพ ไมกาวราวและ    
ไมโตเถียงกันดวยเหตุผลสวนตัวไมทําตัวเปนผูเผด็จการกลุม สรางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน
รวมกันโดยมีอารมณขันและรักษาน้ําใจซ่ึงกันและกัน

6.3 ทักษะเกี่ยวกับการกําหนดกฎเกณฑ (Forming Skill) เปนทักษะท่ีจําเปนในการ
พัฒนาการเรียนรูความเขาใจและใชเปนการกระตุนใหเกิดการใชความคิดอยางเปนลําดับ         
อยางมีเหตุผลโดยครูตองใหนักเรียนฝกทักษะเหลานี้คือ สรุปความคิดเห็นและขอเท็จจริงท้ังหมด            
ท่ีเกี่ยวของ ฝกแสดงความสามารถในการตรวจสอบความถูกตองแมนยําของผลงานกลุม โดยการ       
แกไขปรับปรุงขอคิดเห็นท่ียังไมถูกตองของเพ่ือนสมาชิก สมาชิกทุกคนตองตรวจสอบคําตอบ 
และผลงานกอนนําสงครู

แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning Implementation)
                  การนํายุทธวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูไปใชใหประสบผลสําเร็จ จะตองมีการ
ดําเนินการอยางเหมาะสม ตามลําดับขั้นตอน เริ่มตั้งแตขั้นวางแผนการสอน การเตรียมการเรียน
การสอน ซ่ึงหลักการแนวทางการดําเนินการโดยครูคอยชวยเหลือ แนะนําใหนักเรียนปฏิบัติตาม
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อยางถูกตองเหมาะสมโดยตลอด บางทีจะเกิดการพัฒนาท้ังทางดานรางกายและสังคมดังผลการ
วิจัยมากมายท่ียืนยัน เสนอ ผลทางบวกท่ีเกิดกับผูเรียนในหลาย ๆ ดาน

ไลทตั้น (Leighton M.S 1994 : 318 – 319, อางใน วัชรา เลาเรียนดี 2545)ไดเสนอ   
แนวทางการทําแผนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ดังนี้

1. ขั้นเตรียมการสอน
      1.1 เขียนวัตถุประสงคของบทเรียน/จุดประสงคการเรียนรู

1.2 สรางใบงาน สําหรับการปฏิบัติงานกลุมในแตละคาบเรียน ท่ีประกอบดวย
ปญหาคําถามตาง ๆ หรือประเด็นการอภิปราย ซ่ึงไดมาจากวัตถุประสงคของบทเรียน กําหนด
ประเด็นอภิปราย 2 – 3 ประเด็น สําหรับการอภิปรายท้ังช้ัน

1.3 สรางแบบทดสอบใหสอดคลอง ตามวัตถุประสงคการเรียนรูตามใบงาน
1.4 จัดกลุมนักเรียน 4 – 5 คน คละความสามารถ (เตรียมลวงหนา)
1.5 แจงวิธีการเก็บคะแนน ใหคะแนนพัฒนาการของกลุม    (และเกณฑการตัดสิน

กลุมดีเยี่ยม – ดีมาก – ดี) ทําแบบบันทึกการใหคะแนน
2. ขั้นดําเนินการเรียนการสอน

 2.1 แจงช่ือสมาชิกในแตละทีม (อธิบายขั้นในการจัดกลุม)
2.2 จัดโตะเรียน สําหรับการเรียนเปนกลุม
2.3 ใหแตละทีมตั้งช่ือทีมตนเอง
2.4 ทบทวนทักษะการทํางานกลุม บทบาทของสมาชิกแตละคน และความ           

รับผิดชอบของแตละคนตอตนเองและตอกลุม
3. สอนเนื้อหาสาระ

 3.1 แจงวัตถุประสงคการเรียนรู/จูงใจผูเรียน
3.2 ทบทวนทักษะท่ีจําเปน ความรูเดิมท่ีเกี่ยวของ
3.3 เพ่ิมนิยามสําคัญ สาระสําคัญ สาธิตวิธีการ
3.4 ตรวจสอบความเขาใจ ใหฝกปฏิบัติโดยครูคอยดูแลแนะนํา
3.5 เตือนใหสมาชิกกลุมแตละกลุม ปฏิบัติตามใบงานรวมกัน และทําแบบฝกหัด

ท่ีกําหนด
4. หลังจากจบบทเรียน

4.1 ตรวจแบบทดสอบใหคะแนน
4.2 ประกาศผลและใหคะแนนกลุมท่ีมีการพัฒนา
4.3 ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นการทํางานกลุม
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ขอดีของวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เปนการจัดกิจกรรมท่ีใหความสําคัญ 

ตอการพัฒนาทางดานทัศนคติและคานิยมในตัวนักเรียนท่ีจําเปนท้ังในและนอกหองเรียน          
การจําลองรูปแบบพฤติกรรมทางสังคมท่ีพึงประสงคในหองเรียนการเสนอแนะแลกเปล่ียน    
ความคิดเห็นท่ีหลากหลายระหวางสมาชิกในกลุม การพัฒนาพฤติกรรมการแกปญหา การคิด
วิเคราะหและคิดอยางมีเหตุผล รวมท้ังการพัฒนาลักษณะของผูเรียนใหเปนผูท่ีรูจักตนเองและ   
เพ่ิมคุณคาของตนเอง   กิจกรรมดังกลาวจะมีผลตอผูเรียนโดยสรุป 3 ประเด็น คือ

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียน (Cognitive Knowledge)
2. ทักษะทางสังคม โดยเฉพาะทักษะการทํางานรวมกัน (Social Skills)
3. การรูจักตนเองและตระหนักในคุณคาของตนเอง (Self – Esteem)
โรเบริต อี สลาวิน (Robert E. Slavin 1991) ไดทําการวิเคราะหงานวิจัยเรื่องการเรียน

แบบรวมมือกันเรียนรู เม่ือป 1991 โดยมีผลการวิเคราะหดังนี้ 1) เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน  วิธีท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จมากท่ีสุด มาจากพ้ืนฐานสําคัญคือเปาหมายของกลุม
และความรับผิดชอบของแตละบุคคล โดยกลุมจะไดรับรางวัลแหงความสําเร็จไดนั้นยอมขึ้นอยูกับ
การเรียนรูของแตละบุคคลและสมาชิกทุกคนในกลุม 2) เม่ือแนวคิดเรื่องเปาหมายของกลุม และ
ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคนถูกนํามาใช พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน        
ท่ีเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 3) ผลสัมฤทธ์ิท่ีไดรับจากการเรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรูในทุกรายวิชาและ พบวาโรงเรียนแถบชานเมืองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึ้นอยาง
เทาเทียมกันท้ังนักเรียนกลุมเกง  ปานกลาง และออน 4)  ผลในทางบวกของการเรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรู  พบวานักเรียนมีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความสัมพันธภายในกลุม ยอมรับนักเรียน  
ท่ีเรียนชา มีทัศนคติท่ีดีตอโรงเรียนและมีความสามารถท่ีจะทํางานกับผูอ่ืนได จากการวิเคราะห 
การวิจัยดังกลาวสรุปไดวา การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูมีความแตกตางกับการเรียนรูแบบเดิม 
ท้ังในดานตัวนักเรียน ตัวครู บทบาทและความรับผิดชอบในการทํางานของนักเรียนและครู           
ท่ีมีตอการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูแตกตางกันจากการเรียนเปนกลุมแบบเดิมอยางชัดเจน        
ดังตารางท่ี  1
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ตารางท่ี  1   แสดงเปรียบเทียบการเรียนรูแบบรวมมือกันและกลุมการเรียนรูแบบเดิม

กลุมการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
Cooperative Learning

กลุมการเรียนแบบเดิม
Traditional Learning

1. สมาชิกมีความรับผิดชอบรวมกัน
2. สมาชิกแตละคนรับผิดชอบงานของตนและ

ของสมาชิกกลุม
3. สมาชิกมีความสามารถท่ีแตกตางกัน
4. สมาชิกผลัดเปล่ียนกันเปนหัวหนา
5. สมาชิกแบงความรับผิดชอบซ่ึงกันและกัน
6. การประเมินเนนวิธีการและผลงาน
7. ครูจัดการเรียนการสอนทักษะทางสังคม
8. ครูสังเกตการณ แนะนําการทํางานกลุม
9. ครูเนนวิธีการทํางานกลุม

1. มีความรับผิดชอบเฉพาะตนเอง
2. สมาชิกแตละคนอาจจะไมรับผิดชอบงาน

ของตนเองและของสมาชิกกลุม
3. สมาชิกมีความสามารถใกลเคียงกัน
4. สมาชิกเลือกหัวหนา
5. สมาชิกรับผิดชอบเฉพาะตนเอง
6. การประเมินผลเนนท่ีผลงาน
7. ทักษะทางสังคมถูกละเลยไมมีการสอน
8. ครูละเลยไมสนใจการทํางานกลุม
9. มีวิธีการทํางานกลุมนอย

รูปแบบหรือเทคนิควิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (Cooperative Learning Techniques)
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีวิธีสอนหลายรูปแบบสามารถท่ีจะดัดแปลงนําไปใช

ในการจัดการเรียนการสอนเนื้อหาวิชาตาง ๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพนั้น ๆ  สําหรับรูปแบบ
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูท่ีนิยมใชกันท่ัวไปในประเทศสหรัฐอเมริกาและในยุโรปพบวา
ปจจุบันมี 8 เทคนิควิธี  ดังท่ี โรเบริต อี สลาวิน (Robert E. Slavin1995 : 71 – 128, อางถึงใน
สุรศักดิ์  หลาบมาลา 2535 : 97) ไวดังนี้

1. เทคนิค STAD : (Student Teams Achievement Divisions) เปนรูปแบบหนึ่งของ     
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เทคนิค STAD เปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีครูจัดสมาชิกในกลุมๆละ    
4  คนท่ีประกอบดวยนักเรียน เกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน โดยเริ่มกิจกรรมการเรียน      
การสอนดวยการท่ีครูทําการสอบบทเรียนใหนักเรียนท้ังช้ัน จากนั้นใหกลุมทํางานตามท่ีกําหนด 
นักเรียนในกลุมชวยเหลือกัน นักเรียนท่ีเกงจะชวยเหลือและตรวจงานของเพ่ือนใหถูกตอง       
กอนนําสงครู  นักเรียนทุกคนจะมีคะแนนฐาน (Base score) ของแตละคน ในการสอนครูจะเปน    
ผูเสนอบทเรียนแลวใหนักเรียนทํางานรวมกันแบงหนาท่ีรับผิดชอบหมุนเวียนกันไป เม่ือเรียนจบ
บทเรียนในแตละคาบแลว ใหทําแบบฝกหัดทักษะเพ่ือทบทวนความรูท่ีเรียนและทําการทดสอบ
ยอยเปนรายบุคคลประมาณ 15 – 20 นาทีคะแนนท่ีไดจะถูกเปล่ียนไปเปนคะแนนกลุม              
เพ่ือหาคะแนนพัฒนาของแตละบุคคล หลักท่ีสําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูคือ         
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การสรางแรงจูงใจใหนักเรียนตั้งใจเรียนและชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกในกลุมใหเรียนรูส่ิงท่ีครูสอน
อยางแจมแจง และถานักเรียนตองการใหกลุมของตนประสบความสําเร็จจนสามารถไดรับรางวัล 
สมาชิกในกลุมจะตองชวยเหลือกันกระตุนใหสมาชิกกลุมทําใหดีท่ีสุด การสอบนักเรียนตางคน
ตางทําขอสอบ แลวนําคะแนนของทุกคนมารวมกันเปนคะแนนของกลุม แลวจัดลําดับคะแนน  
ของทุกกลุมปดประกาศใหทุกคนทราบ การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD
ประกอบดวย 5 องคประกอบท่ีสําคัญ คือ

ขั้นท่ี 1 ครูเสนอบทเรียนตอช้ันเรียน โดยการทบทวนความรูเดิมท่ีมีมากอนและเสนอ
เนื้อหาใหมมีการยกตัวอยางและจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีการสรุปบทเรียนโดยการตั้งคําถามและ
ตอบขอสงสัยของนักเรียน
                  ขั้นท่ี 2  ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถกลุมละ4 - 5คนครูแจกใบงาน
และแบบฝกหัดเสริม
                  ขั้นท่ี 3ใหแตละกลุมยอยศึกษาหัวขอท่ีเรียนจากใบงานหรือแบบฝกหัดแตละกลุม    
ชวยกันปฏิบัติตามใบงานและแบงหนาท่ีตามบทบาทของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู

ขั้นท่ี 4 เม่ือแกปญหาครบทุกขอแลวสมาชิกทุกคนในกลุทมยอยจะรวมกันอภิปราย
ปญหา จนแนใจวาสมาชิกทุกคนมีความเขาใจเนื้อหาไดถูกตอง

ขั้นท่ี 5 ครูทําการทดสอบวัดความเขาใจประมาณ 15 - 20 นาที และคะแนนท่ีไดจาก
การทดสอบจะถูกแปลงเปนคะแนนของแตละกลุมท่ีเรียกวา "คะแนนกลุมสัมพันธ"และใหรางวัล
กลุมท่ีไดคะแนนสูงสุด

 2. เทคนิค TGT  : (Team-Games-Tournament)   เปนรูปแบบหนึ่งของวิธีสอนแบบรวม
มือกันเรียนรู  เทคนิค  TGT  มีลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีครูจัดกลุมนักเรียนกลุมละ  4   
คน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ท่ีใหนักเรียนไดรวมกลุมกันทํางานและชวยเหลือซ่ึงกัน
และกันโดยสมาชิกแตละกลุมประกอบดวยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตางกัน คือความสามารถ
สูง   ปานกลาง และต่ําในสัดสวน 1: 2 :1 ทุกกลุมจะมีเปาหมายอยูท่ีเกมการแขงขันความสําเร็จของ
กลุมจะขึ้นอยูกับความสามารถของแตละบุคคลเปนสําคัญ   และจะตองใชการเสริมแรงเพ่ือกระตุน
ใหนักเรียนรวมมือกันทํางานและทําใหกลุมประสบความสําเร็จมากท่ีสุด การรวมมือกันเรียนรูโดย  
ใชเทคนิค TGT ประกอบดวย 4 ขั้นตอนท่ีสําคัญคือ

ขั้นท่ี 1 การนําเสนอบทเรียนตอช้ันเรียน ครูสอนเนื้อหาตอช้ันเรียนโดยครูผูสอน     
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมตามลักษณะเนื้อหาของบทเรียนและใชส่ือการเรียน     
การสอนประกอบคําอธิบายของครูเพ่ือใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาในบทเรียนมากท่ีสุด

ขั้นท่ี 2  การเรียนเปนกลุม เปนการทํางานกลุมซ่ึงในแตละกลุมจะประกอบดวยสมาชิก
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 4 คน กิจกรรมของกลุมจะอยูในรูปของการอภิปรายหรือการแกปญหารวมกัน กลุมจะตองทําให      
ดีท่ีสุดเพ่ือชวยเหลือสมาชิกแตละคนในกลุมของตน ครูควรกระตุนใหสมาชิกทุกคนทราบวา    
งานของกลุมจะประสบความสําเร็จก็ตอเม่ือสมาชิกในกลุมสงเสริมและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน

ขั้นท่ี 3 การแขงขันเกมวิชาการ เปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาของ        
บทเรียนโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือทดสอบความรูความเขาใจในบทเรียน การแขงขันประกอบดวยผูเลน
กลุมละ 4 คน ซ่ึงแตละคนจะเปนตัวแทนของกลุมยอยแตละกลุม การกําหนดนักเรียนเขากลุม   
เลนเกมจะยึดหลักนักเรียนท่ีมีความสามารถทัดเทียมกันแขงขันกัน กลาวคือนักเรียนท่ีมี           
ความสามารถสูงของแตละกลุมจะแขงขันกัน นักเรียนท่ีมีความสามารถปานกลางของแตละกลุม
จะแขงขันกันและนักเรียนท่ีมีความสามารถต่ําของแตละกลุมจะแขงขันกัน การท่ีนักเรียนท่ีมี   
ความสามารถทัดเทียมกันของแตละกลุม มาทําการแขงขันกันเพ่ือใหนักเรียนแขงขันกับตนเอง          
และนักเรียนแตละคนมีโอกาสไดชวยเหลือกลุมใหประสบผลสําเร็จเทาเทียมกัน

ขั้นท่ี 4 การยอมรับกลุม กลุมท่ีไดคะแนนรวมถึงเกณฑท่ีกําหนดจะไดรับรางวัล    
โดยกําหนดรางวัลไว  3 รางวัล ไดแก กลุมยอดเยี่ยม กลุมเกงมาก และกลุมเกง
                   3.  เทคนิค TAI : Teams Assisted Individualization (Slavin et al 1984) สมาชิกของ
กลุม ๆ ละ 4 คนมีระดับความรูตางกัน ใชสําหรับประถมศึกษาปท่ี 3 - 6 ครูเรียกเด็กท่ีมีความรู
ระดับเดียวกันของแตละกลุมมาสอน ความยากงายของเนื้อหาวิชาท่ีสอนแตกตางกัน เด็กกลับไปยัง
กลุมของตนและตางคนตางทํางานท่ีไดรับมอบหมาย แตชวยเหลือซ่ึงกันและกันทุกคนสอบ       
ขอสอบโดยไมมีการชวยเหลือกัน มีการใหรางวัลทีมท่ีทําคะแนนไดดีกวาเดิม

ขั้นท่ี 1 ใหนักเรียนจัดกลุมท่ีแตกตางกัน ประมาณ 4 คน
ขั้นท่ี 2 ครูอธิบายทบทวนเนื้อหาบทเรยีนท่ีเรียนมาแลว     และใหนักเรียนทําแบบฝก

ท่ีครูเตรียมไว
ขั้นท่ี 3 ใหนักเรียนจับคูกันภายในกลุมของตนเอง เพ่ือแลกเปล่ียนแบบฝก ตรวจสอบ

อธิบายขอสงสัย ถานักเรียนคูใดทําแบบฝกไดถูกเกิน รอยละ 75 ใหรอทดสอบ แตถาไมถึงรอยละ
75 ใหทําแบบฝกชุดอ่ืนอีกจนกวาจะถึงรอยละ 75

ขั้นท่ี 4 การทดสอบ (Final Test) คะแนนท่ีไดจากการทดสอบจะมารวมเปนคะแนน
ของกลุม

ขั้นท่ี 5 กลุมท่ีไดคะแนนสูงสุดจะติดประกาศไวท่ีมุมจดหมายขาวของหอง
4.  เทคนิค CIRC : Cooperative Integrated Reading and Composition (Stevens et al

1987)เปนอีกเทคนิคหนึ่งของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูท่ีใชสําหรับวิธีอานเขียนและทักษะ  
อ่ืน ๆ ทางภาษา สมาชิกในกลุมมี 4 คน มีพ้ืนฐานความรูเทากัน คนอีก 2 คนก็เทากัน แตตางระดับ
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ความรูกับ 2 คนแรก ครูจะเรียกคูท่ีมีความรูเทากันจากทุกกลุมมาสอนใหกลับเขากลุม แลวเรียก
คูถัดไปจากกลุมมาสอน   คะแนนของกลุมพิจารณาจากคะแนนสอบของสมาชิกกลุมเปนรายบุคคล

5.  เทคนิค Jigsaw (Aronson et al 1976) ใชสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 - 6
สมาชิกในกลุมมี 6 คน ความรูตางระดับกัน สมาชิกแตละคนไปเรียนรวมกับสมาชิกของกลุมอ่ืน ๆ
ในหัวขอท่ีตางกันออกไป จากนั้นแลวทุกคนกลับมากลุมของตนเพ่ือสอนเพ่ือนในส่ิงท่ีตนไปเรียน
รวมกับสมาชิกของกลุมอ่ืน ๆมา   การประเมินผลเปนรายบุคคลแลวรวมเปนคะแนนของกลุม

6.  เทคนิค Jigsaw II (Slavin 1986) สมาชิกในกลุมมี 4 - 5 คน นักเรียนทุกคนเรียน  
เรื่องเดียวกัน สมาชิกแตละคนในกลุมใหความสนใจในหัวขอยอยในบทเรียนตางกัน ใครท่ีสนใจ       
ในหัวขอเดียวกันจะไปประชุมกัน  คนควาและอภิปรายแลวกลับมาท่ีกลุมเดิมของตน                  
เพ่ือนํากลับไปสอนเพ่ือนในเรื่องท่ีตนไปประชุมกับสมาชิกของกลุมอ่ืน ๆมา ผลการสอบของ     
แตละคนเปนคะแนนของกลุม กลุมท่ีทําคะแนนรวมไดดีกวาครั้งกอนจะไดรับรางวัล

ขั้นท่ี 1 ครูแบงหัวขอท่ีจะเรียนออกเปนหัวขอยอย ๆ ใหเทากับจํานวนกลุมสมาชิก
ขั้นท่ี 2 จัดกลุมนักเรียนโดยใหมีความสามารถตางกันภายในกลุมเปน Home Group

ประมาณกลุมละ 4 คน ใหสมาชิกแตละคนศึกษาเฉพาะหัวขอยอยท่ีตน ไดรับมอบหมายมาเทานั้น
ขั้นท่ี  3 ใหนักเรียนท่ีไดรับมอบหมายจากแตละกลุมท่ีศึกษาในหัวขอเดียวกัน           

มารวมกลุมกันเปน Expert Group เพ่ือซักถามและทํากิจกรรมรวมกันภายในกลุมโดยใหมีการ    
ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนหนาท่ีกันภายในกลุม จนเสร็จส้ินภาระกิจหรือทุกคนเขาใจดีแลว

ขั้นท่ี 4 นักเรียนแตละคนใน Expert Group กลับมายังกลุมเดิม Home Group แลว
ผลัดเปล่ียนกันอธิบายใหเพ่ือนสมาชิกในกลุมฟง เริ่มจากหัวขอยอยท่ี 1, 2, 3 และ 4

ขั้นท่ี 5 ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหัวขอยอยท่ี 1 – 4 ตามกลุมท่ีไดศึกษามาแลว
นําคะแนนของสมาชิกมารวมกันเปนคะแนนของกลุม

ขั้นท่ี 6 กลุมท่ีไดคะแนนสูงสุดในการสอบครั้งนี้ จะติดประกาศไวท่ีมุมจดหมายขาว
ภายในหองเรียน
                  7.  เทคนิค Learning Together (Sharan and Johnson : 1987) สมาชิกในกลุมมี 4 - 5 คน 
ระดับความรูตางกัน ใชสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2-6 ครูทําการสอนท้ังช้ัน เด็กแตละคน
ทํางานตามท่ีครูมอบหมาย คะแนนของแตละกลุม พิจารณาจากผลงานของกลุม

ขั้นท่ี 1 ใหนักเรียนจัดกลุมท่ีแตกตางกัน ประมาณ 4 คน
ขั้นท่ี 2 ใหนักเรียนแบงบทบาทหนาท่ีของตนในการปฏิบัติงานตามใบงาน

คนท่ี 1 อานคําถาม
คนท่ี 2 ฟงคําถามและโนตยอขอมูลท่ีกําหนดให
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คนท่ี 3 คิดไตรตรองและเขียนคําตอบ
คนท่ี 4 อานทบทวนและตรวจสอบ

ขั้นท่ี 3 แตละทีมตองตอบคําถามใหครบทุกขอ    แลวสงกระดาษคําตอบเพียงใบเดียว
ชมเชยและใหรางวัลแกทีมท่ีมีผลงาน

ขั้นท่ี 4 แตละสัปดาหจะมีจดหมายขาว 1 หนา แจงกลุมท่ีไดคะแนนสูงสุดในช้ันเรียน
8.  เทคนิค Group Investigation (Sharan and Sharan : 1980, 1989) มีลักษณะการ

จัดกิจกรรมโดยจัดสมาชิกในกลุมๆ ละ 2 – 6 คน  แตละกลุมเลือกหัวขอเรื่องท่ีตองการคนควา
สมาชิกในกลุมแบงงานกัน ท้ังกลุมเสนอผลงานหรือรายงานตอหนาช้ัน การใหรางวัลหรือคะแนน
ใหเปนกลุม

ขั้นท่ี 1 นักเรียนหลาย ๆ  คนปฏิบัติผลงานในกลุมท่ีแตกตางกัน กลุมละ 4 คน โดย
รวมมือกันในการสืบสวนสอบสวน อภิปรายในกลุม วางแผนงานและ โครงการรวมกัน

ขั้นท่ี 2 ครูกําหนดเรื่องใหแลวใหนักเรียนในแตละกลุมเลือกหัวขอยอยตางกัน            
นํามาแบงงานใหสมาชิกในกลุมของตน และทํากิจกรรมตาง ๆ ใหบรรลุผลสําเร็จ

ขั้นท่ี 3 แตละกลุมนําผลงานออกไปนําเสนอหนาช้ัน
ขั้นท่ี 4 ยกยอง ชมเชย และมอบรางวัลแกกลุมท่ีมีผลงาน

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD : Student Teams Achievement Division
โรเบริต อี สลาวิน (Robert E. Slavin 1986) ไดนําเสนอเทคนิค STAD ซ่ึงมีวิธีการท่ีงาย

ท่ีสุดในบรรดาเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือแบบอ่ืน ๆ เหมาะสําหรับครูท่ีใหมตอวิธีสอนแบบ    
รวมมือกันเรียนรู โดยท่ีครูเปนผูจัดกลุมนักเรียนใหเปนกลุมยอย กลุมละ 4 คน อัตราสวนนักเรียน
เรียนเกง   นักเรียนท่ีเรียนปานกลางและนักเรียนเรียนออน 1 : 2 : 1 ตามลําดับนักเรียนทุกคนจะมี
คะแนนฐาน (Base score) ของแตละคน ในการสอนครูจะเปนผูเสนอบทเรียน แลวใหนักเรียน
ทํางานรวมกัน แบงหนาท่ีรับผิดชอบหมุนเวียนกันไป เม่ือเรียนจบบทเรียนในแตละคาบแลว จะได
ทําแบบฝกหัดทักษะเพ่ือทบทวนความรูท่ีเรียนไปแลวโดยสมาชิกกลุมจะชวยเหลือกันและกัน และ
ทําการทดสอบยอยเปนรายบุคคล คะแนนท่ีไดจะถูกเปล่ียนไปเปนคะแนนกลุมเพ่ือหาคะแนน
พัฒนาของแตละบุคคล หลักสําคัญของการเรียนคือการสรางแรงจูงใจใหนักเรียนตั้งใจเรียน และ
ชวยเหลือเพ่ือนสมาชิกในกลุมใหเรียนรูส่ิงท่ีครูสอนอยางแจมแจง ถานักเรียนตองการใหกลุมของ
ตนประสบความสําเร็จและไดรับรางวัล ตองชวยเหลือกันและกระตุนใหสมาชิกในกลุมทําใหดี    
ท่ีสุด องคประกอบท่ีสําคัญของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู โดยใชเทคนิค STAD คือ 1. การ
สอนบทเรียนตอช้ันเรียน (Class Presentation)  2. การเรียนเปนกลุม (Team Study)  3. การทดสอบ 
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(Test)  4.คะแนนในการพัฒนาตนเอง (Individual Improvement Scores) 5. การยอมรับกลุม (Team 
Recognition)

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD มีขั้นตอนการสอนดังนี้
ขั้นท่ี 1 การเสนอบทเรียนตอช้ันเรียน (Class Presentation) เนื้อหาของบทเรียน         

จะถูกเสนอตอนักเรียนท้ังหองโดยครูผูสอน ซ่ึงครูผูสอนตองใชกิจกรรมการสอนท่ีเหมาะสม              
ตามลักษณะของเนื้อหาบทเรียนโดยใชส่ือการเรียนการสอนประกอบคําอธิบายของครู เพ่ือให         
ผูเรียนเขาใจเนื้อหาบทเรียน

ขั้นท่ี 2 การเรียนเปนกลุม (Team Study) ซ่ึงแตละกลุมจะประกอบดวยสมาชิก 4 คน 
ซ่ึงสมาชิกกลุมจะมีความแตกตางกันในเรื่องระดับสติปญญาซ่ึงหนาท่ีสําคัญของกลุมก็คือ          
การเตรียมสมาชิกของกลุมใหสามารถทําแบบทดสอบไดดีกิจกรรมของกลุมจะอยูในรูป             
การอภิปรายหรือการแกปญหารวมกัน การแกความเขาใจผิดของเพ่ือนรวมกลุม กลุมจะตอง        
ทําใหดีท่ีสุดเพ่ือชวยสมาชิกแตละคนของกลุม กลุมจะตองชวยสอนเสริมเพ่ือใหเพ่ือนในกลุม    
เขาใจเนื้อหาท่ีเรียนมาท้ังหมด ซ่ึงการทํางานของกลุมจะเนนความสัมพันธของสมาชิกในกลุมการ
ภูมิใจในตนเอง (Self - Esteem) และการยอมรับเพ่ือนท่ีเรียนออน ซ่ึงส่ิงท่ีนักเรียนควรคํานึงถึงคือ
นักเรียนตองชวยเหลือเพ่ือนใหรูเนื้อหาอยางถองแท นักเรียนไมสามารถศึกษาเนื้อหาจบโดยลําพัง
คนเดียวโดยท่ีเพ่ือนในกลุมไมเขาใจ ถาหากไมเขาใจควรปรึกษาเพ่ือนในกลุมกอนปรึกษาครู       
ในการปรึกษากันในกลุมไมควรเสียงดังรบกวนกลุมอ่ืนและใหแตละกลุมยอยศึกษาหัวขอท่ีเรียน
จากใบงานหรือแบบฝกหัดท่ีครูกําหนดประมาณ 2 - 3 ขอ โดยสมาชิกภายในกลุม ชวยกันปฏิบัติ
ตามใบงานและแบงหนาท่ีการทํากิจกรรม     และตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ

ขั้นท่ี 3 การทดสอบ (Test) หลังการเรียนไปแลว 1 - 2 คาบ นักเรียนจะตองไดรับการ
ทดสอบโดยครูทําการทดสอบวัดความเขาใจประมาณ 15-20 นาทีและคะแนนท่ีไดจากการทดสอบ
จะถูกแปลงเปนคะแนนของแตละกลุมท่ีเรียกวา "คะแนนกลุมสัมฤทธ์ิ" ซ่ึงในการทดสอบ นักเรียน
ทุกคนจะทําขอสอบตามความสามารถของตนโดยไมมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน

ขั้นท่ี 4 การคํานวณคะแนนในการพัฒนาตนเอง (Individual   Improvement  Scores)
ในการทดสอบแตละครั้งนักเรียนแตละคนจะไดคะแนนพัฒนา จากนั้นก็นําคะแนนของแตละคน
ในกลุมมารวมกันแลวคิดเปนคะแนนเฉล่ียของกลุม ถากลุมใดไดคะแนนเฉล่ียสูงถึงเกณฑ             
ท่ีกําหนดครูจะใหรางวัล การท่ีกลุมประสบความสําเร็จไดนั้นตองขึ้นอยูกับคะแนนของสมาชิก  
ทุกคน สลาวิน(Slavin 1980) ไดใหแนวปฏิบัติการคิดคะแนนพัฒนาไวดังนี้ ใหนําคะแนน        
แบบทดสอบของแตละคนไปเทียบกับคะแนนพ้ืนฐาน (Base Score) แลวคิดเทียบเปนคะแนน
พัฒนาตามเกณฑท่ีกําหนดไว จากนั้นนําคะแนนพัฒนาของสมาชิกในกลุมมารวมกันแลวนํามา   
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คิดเปนคะแนนเฉล่ียของกลุม ถากลุมใดไดคะแนนสูงหรือถึงเกณฑท่ีกําหนดก็จะไดรับรางวัล    
เปนเครื่องหมายแหงความสําเร็จ การคิดคะแนนพ้ืนฐานทําไดโดยการนําระดับผลการเรียนในวิชา  
เดียวกันของภาคเรียนท่ีผานมาหรือคะแนนจากการทดสอบ ในหนวยการเรียนท่ีผานมาแลว         
นํามาเฉล่ียเปนคะแนนพ้ืนฐาน

ขั้นท่ี 5 การยอมรับกลุม (Team Recognition) กลุมจะไดรับรางวัลเม่ือคะแนนเฉล่ีย     
ถึงเกณฑท่ีครูตั้งไว โดยกําหนดรางวัลไว 3 รางวัล ไดแก กลุมกลุมยอดเยี่ยม กลุมเกงมาก และ   
กลุมเกง โดยใชเกณฑการคิดคะแนนพัฒนาของกลุม

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT  :Teams GamesTournaments
                   เดอรวีส และสลาวิน (De Vries and Slavin : 1978) เทคนิค TGT เปนวิธีสอนแบบรวม
มือกันเรียนรูท่ีเปนการจัดกลุมเชนเดียวกับการสอนโดยใชเทคนิค STAD แตไมมีการสอบ          
ทุกสัปดาห แตจะมีการแขงขันกันตอบปญหา โดยมีการจัดกลุมใหมทุกสัปดาหโดยพิจารณาจาก
ความสามารถของแตละบุคคลโดยจัดเปนกลุมละ 4 - 5 คนแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและเพศ ภาระงานของกลุม คือหลังจากท่ีครูนําเสนอบทเรียนท้ังช้ันแลวใหนักเรียน
แตละกลุมทํางานตามท่ีครูกําหนดและแตละกลุมเตรียมสมาชิกแตละคนใหพรอมสําหรับการ   
แขงขันตอบคําถาม โดยปกติจะมีการแขงขันสัปดาหละ 1- 2 ครั้งประกอบดวยคําถามส้ัน ๆเกี่ยวกับ
เนื้อหาท่ีครูแจกให การตอบคําถามใชเวลาประมาณ 15 - 20 นาที ในการแขงขันครูจะจัดให        
นักเรียนท่ีมีผลการเรียน ในระดับเดียวกันแขงขันกัน คะแนนท่ีสมาชิกตอบคําถามไดจะนํามา   
รวมกันเปนคะแนนของกลุม เม่ือจบการแขงขันในแตละครั้งครูจะประกาศคะแนน ผูไดคะแนน 
สูงสุดและกลุมท่ีทําคะแนนไดสูงสุด และลําดับขั้นตอนการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
แบบกลุมการแขงขัน (TGT) มีดังนี้

ขั้น ท่ี  1 ครูทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนมาแลว  โดยการตั้งคําถามและตอบขอสงสัย          
ของนักเรียน

ขั้นท่ี  2 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ กลุม 4 - 5 คนครูแจกใบงาน 
หรือแบบฝกหัดใหนักเรียนในกลุมชวยกันทํา

ขั้นท่ี 3 สมาชิกกลุมรวมมือกันเรียนรู โดยใหแตละกลุมยอยศึกษาหัวขอท่ีเรียน        
จากใบงานหรือแบบฝกหัด แตละกลุมชวยกันปฏิบัติตามใบงานและแบงหนาท่ีตามบทบาท      
ของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เชน

คนท่ี 1 ผูนํากลุม (Leader)
คนท่ี 2 ผูอธิบาย (Explainer)
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คนท่ี 3 ผูตรวจสอบ (Checker)
คนท่ี 4 ผูกระตุนเตือนหรือใหกําลังใจ (Encourager)

ขั้นท่ี 4 สมาชิกกลุมยอยแตละกลุมรวมกันอภิปราย เม่ือแกปญหาครบทุกขอแลว
สมาชิกทุกคนในกลุมยอยจะรวมกันอภิปราย ปญหา จนแนใจวาสมาชิกทุกคนมีความเขาใจ        
ในเนื้อหาอยางชัดเจน

ขั้นท่ี 5 การแขงขันตอบคําถาม ใหแตละกลุมเตรียมสมาชิกสําหรับแขงขันตอบคําถาม

วิธีสอนตามแนวคูมือครูของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
                  วิธีสอนตามแนวคูมือครูของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการตาม(หลักสูตรมัธยม
ศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533, อางถึงใน  อัจฉรา วงษโสธร 2538 : 47)  
มีขั้นตอนการสอนดังนี้

1. ขั้นนํา ครูใชคําถามหรือกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือเตรียมความพรอมของนักเรียนและ       
ดึงดูดความสนใจของนักเรียนใหมาอยูท่ีการสอนและพรอมท่ีจะเริ่มเรียน

2. ขั้นสอน  ครูดําเนินการสอนเพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูในเนื้อหา โดยเนนนักเรียน
เปนสําคัญ ในการสอนนั้นอาจใชกิจกรรมตาง ๆ เชน การอภิปราย บทบาทสมมุต ิ สถานการณ
จําลองการแสดงละคร เพ่ือชวยใหการสอนนาสนใจและเราความสนใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้น      
สงผลใหนักเรียนมีความกระตือรือรนตลอดเวลา และทําใหนักเรียนมีบทบาทในการเรียนการสอน 
รวมท้ังทําใหการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ

3. ขั้นสรุป นักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา เพ่ือทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหา           
ท่ีเรียนมากยิ่งขึ้นและเห็นความสัมพันธของสวนประกอบตาง ๆ ของเนื้อหาท่ีไดเรียนมาแลวยังเปน
การย้ําใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น ซ่ึงอาจใชวิธีการใหนักเรียนรวมกันสรุป การอภิปราย
การใชส่ือ ฯลฯ

4. ขั้นวัดประเมินผล เปนขั้นตอนท่ีทําใหครูทราบวานักเรียนไดเรียนไปมากนอย     
เพียงใด โดยการทดสอบและการทําแบบฝกหัด

รูปแบบท่ีสอนโดยวิธีสอนตามคูมือครู ใชเวลาในการสอนแตละครั้ง เปนเวลา 50 นาที
มีรายละเอียดดังนี้

1. การทบทวนพ้ืนฐานความรู เดิม เปนการทบทวนความรู เดิมท่ีจําเปนตองใช         
เปนพ้ืนฐานในการเรียนเนื้อหาใหมในวันนั้น (5 นาที)

2. การสอนเนื้อหาใหม โดยมีลําดับขั้นตอนการเรียนรูดังนี้ (10 นาที)
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2.1 การทําความเขาใจใหถองแท เปนการนําเสนอเนื้อหาและอภิปรายวิเคราะห
เนื้อหา เพ่ือใหเกิดความเขาใจเนื้อหา

2.2 การหาวิธีการท่ีใชในการแกปญหาเปนการใหนักเรียนไดอภิปรายรวมกับครู        
ถึงวิธีการตาง ๆ ท่ีจะสามารถแกปญหาได แลวสรุปขั้นตอนการหาคําตอบ

2.3 การลงมือแกปญหาตามวิธีท่ีคิดไว เปนการใหนักเรียนลงมือหาคําตอบ              
ตามประโยคสัญลักษณท่ีไดคิดไว     โดยมีครูคอยใหกําลังใจและเปนท่ีปรึกษาถานักเรียนมีปญหา

2.4 การตรวจสอบคําตอบ
3. การวัดความเขาใจเม่ือดําเนินการสอนเนื้อหาใหมแลว ครูมีการตรวจสอบความ   

เขาใจของนักเรียน ถาพบวานักเรียนยังมีสวนท่ีไมเขาใจครูควรทบทวนการสอนเนื้อหานั้น ๆ          
อีกครั้ง

3.1 การสรุปบทเรียน เปนการใหนักเรียนและครูรวมกันสรุปบทเรียนท่ีไดเรียน 
ในวันนั้น ๆ (5 นาที)

3.2 การฝกทักษะ เปนการใหนักเรียนไดทําแบบฝกหัดในหนังสือเรียนหรือโจทย 
ท่ีครูสรางขึ้น โดยมีครูเปนท่ีปรึกษาถานักเรียนมีปญหา (10 นาที)

3.3 การนําความรูไปใช เปนการมอบหมายการบานตามท่ีระบุไวในคูมือครู       
ใหนักเรียนไปทํานอกเวลาเรียน ใชเวลาในการมอบหมายการบาน (5 นาที)

3.4 การประเมินผล เปนการประเมินผล เพ่ือตรวจสอบวานักเรียนมีความรู       
ความเขาใจในเนื้อหาใหมอยางไรบาง ถาพบวา มีนักเรียนบางสวนยังไมเขาใจเนื้อหาใหมนั้น ๆ  
ครูสามารถสอนซอมเสริมได โดยหาเวลาตามแตสมควร (5 นาที)

4. ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจํานวน 1 ฉบับ โดยเปนแบบทดสอบปรนัย 
ชนิด 4 ตัวเลือก ถูกได 1 คะแนน ผิดได 0 คะแนน (10 นาที)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Leaning Achievement)
                  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Leaning Achievement) เปนผลท่ีเกิดจากปจจัยตาง ๆ ในการ
จัดการศึกษา นักการศึกษาไดใหความสําคัญของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเนื่องจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเปนดรรชนีประการหนึ่งท่ีสามารถบอกถึงคุณภาพการศึกษา ดังท่ี กูด (Good 1973 : 7,
อางถึงใน อรัญญา นามแกว 2538 : 49) สรุปไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง ความรูหรือ
ทักษะอันเกิดจากการเรียนรูท่ีไดเรียนมาแลวท่ีไดจากผลการสอนของครูผูสอน ซ่ึงอาจพิจารณาจาก
คะแนนสอบท่ีกําหนดใหคะแนนท่ีไดจากงานท่ีครูมอบหมายใหหรือท้ังสองอยาง ซ่ึงสอดคลองกับ
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ไพศาล  หวังพานิช (2536 : 89) ไดใหความหมาย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาหมายถึง คุณลักษณะ
และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม         
และประสบการณการเรียนท่ีเกิดขึ้นจากการฝกอบรมหรือจากการสอบ จึงเปนการตรวจสอบระดับ
ความสามารถของบุคคลวาเรียนรูแลวเทาไรมีความสามารถชนิดใด สามารถวัดไดโดยการใชแบบ
ทดสอบตาง ๆ เชนใชขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ ขอสอบวัดภาคปฏิบัต ิเปนตน

จากความหมายขางตน พอสรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการวัดการ
เปล่ียนแปลงและประสบการณการเรียนรู ในเนื้อหาสาระท่ีเรียนมาแลวเกิดการเรียนรูแลวเทาไร   
มีความสามารถชนิดใด โดยสามารถวัดไดจากโดยการใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในลักษณะ
ตางๆและการวัดผลตามสภาพจริง  เพ่ือบอกถึงคุณภาพการศึกษา

ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จึงเปนการตรวจสอบระดับความสามารถหรือ       

ความสัมฤทธ์ิของบุคคลวาเรียนแลวรูเทาไร มีความสามารถชนิดใด ซ่ึงสามารถวัดไดโดยใชแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงมีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ (2538 : 218) และ พวงรัตน  ทวีรัตน 
(2543 : 96)ไดกลาวในทํานองเดียวกัน ถึงความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วาเปนแบบทดสอบท่ีวัดความรูของนักเรียนท่ีไดเรียนไปแลว ซ่ึงมักจะเปนขอคําถามใหนักเรียน
ตอบดวยกระดาษและดินสอ  กับใหนักเรียนปฏิบัติจริง ซ่ึงแบงแบบทดสอบประเภทนี้                
เปน  2  ชนิด คือ

1. แบบทดสอบของครู คือ ชุดของคําถามท่ีครูเปนผูสรางขึ้น ซ่ึงเปนคําถาม                
ท่ีถามเกี่ยวกับความรูท่ีนักเรียนไดเรียนในหองเรียนวา นักเรียนมีความรูมากแคไหนบกพรอง       
ท่ีตรงไหนจะไดสอนซอมเสริมหรือเปนการวัดดูความพรอมท่ีจะเรียนใหม ซ่ึงขึ้นอยูกับ          
ความตองการของครู

2. แบบทดสอบมาตรฐาน คือ ชุดคําถามท่ีสรางขึ้นจากผูเช่ียวชาญในแตละวิชา      
หรือจากครูผูสอนวิชานั้นแตผานการทดลองหาคุณภาพหลายครั้งจนกระท่ังมีคุณภาพดีพอ จึงสราง
เกณฑปกติของแบบทดสอบนั้น สามารถใชเปนหลักและเปรียบเทียบผลเพ่ือประเมินคา            
ของการเรียนการสอนในเรื่องใด ๆ ก็ได แบบทดสอบมาตรฐานจะมีคูมือดําเนินการสอนและ   
มาตรฐานในดานการแปลคะแนนดวย

จากท่ีนักวิชาการหลายทานท่ีไดกลาวมาแลวขางตน สรุปไดวาแบบทดสอบ              
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีวัตถุประสงคพ้ืนฐาน เพ่ือใชวัดความรูความสามารถทางการเรียนรู
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ดานเนื้อหาดานวิชาการและทักษะตาง ๆ ของสาขาวิชานั้น ๆ โดยเฉพาะและจะเปนการเนน      
การวัดผลการเรียนรู ท่ีเสร็จส้ินเรียบรอยไปแลวซ่ึงจะถือเปนการทดสอบผลสัมฤทธ์ิ หลังจาก       
ท่ีสอนจบไปบทหนึ่ง ๆ เพ่ือจะไดทราบผลวานักเรียนมีความรูความสามารในทักษะท่ีเรียนนั้น  
มากนอยเพียงใด

หลักเกณฑในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในการสรางแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เยาวด ีวิบูลยศรี (2528 : 82) และ   

วัญญา  วิศาลาภรณ (2533 : 67) กลาวถึงหลักเกณฑไวสอดคลองกันดังนี้
1. เนื้อหาหรือทักษะท่ีครอบคลุมในแบบทดสอบนั้น จะตองเปนพฤติกรรมท่ีสามารถ 

วัดผลสัมฤทธ์ิได
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีใชแบบทดสอบวัดนั้น ถานําไปเปรียบเทียบกันจะตอง  

ใหทุกคนมีโอกาสเรียนรูในส่ิงตาง ๆ เหลานั้น ไดครอบคลุมและเทาเทียมกัน
 3. วัดใหตรงกับจุดประสงค การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ควรจะ

วัดตามวัตถุประสงคทุกอยางของการสอน และจะตองม่ันใจวาไดวัดส่ิงท่ีตองการจะวัดไดจริง
                   4. การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนการวัดความเจริญงอกงามของนักเรียน             
การเปล่ียนแปลงและความกาวหนาไปสูวัตถุประสงคท่ีวางไว ดังนั้นครูควรจะทราบวากอนเรียน 
นักเรียนมีความรูความสามารถอยางไร เม่ือเรียนเสร็จแลวมีความรูแตกตางจากเดิมหรือไม โดยการ
ทดสอบกอนเรียนและทดสอบหลังเรียน

5. การวัดผลเปนการวัดผลทางออมเปนการยากท่ีจะใชขอสอบแบบเขียนตอบ           
วัดพฤติกรรมตรงๆของบุคคลได ส่ิงท่ีวัดไดคือการตอบสนองตอขอสอบ ดังนั้นการแปลง           
วัตถุประสงคใหเปนพฤติกรรมท่ีจะสอบวัด จะตองทําอยางรอบคอบและถูกตอง

 6. การวัดการเรียนรู เปนการยากท่ีจะวัดทุกส่ิงทุกอยางท่ีสอนไดภายในเวลาจํากัด      
ส่ิงท่ีวัดไดเพียงตัวแทนของพฤติกรรมท้ังหมดเทานั้น ดังนั้นตองม่ันใจวาส่ิงท่ีวัดนั้นเปนตัวแทน 
แทจริงได

 7. การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนเครื่องชวยพัฒนาการสอนของครูและ            
เปนเครื่องชวยในการเรียนของนักเรียน

 8. ในการศึกษาท่ีสมบูรณนั้น ส่ิงสําคัญไมไดอยูท่ีการทดสอบแตเพียงอยางเดียว     
การทบทวนการสอนของครูก็เปนส่ิงสําคัญยิ่ง

 9. การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ควรจะเนนการวัดความสามารถในการใชความรู 
ใหประโยชน หรือการนําความรูไปใชในสถานการณใหม ๆ
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 10.  ควรใชคําถามใหสอดคลองกับเนื้อหา วิชา และวัตถุประสงคท่ีจะวัด
              11. ใหขอสอบมีความเหมาะสมกับนักเรียนในดานตาง ๆ เชน ความยากงาย พอเหมาะ
มีเวลาพอสําหรับนักเรียนในการทําขอสอบ
                   ในการสรางแบบทดสอบใหมีคุณภาพ วิธีการสรางแบบทดสอบท่ีเปนคําถาม            
เพ่ือวัดเนื้อหาและพฤติกรรมท่ีสอนไปแลว ตองตั้งคําถามท่ีสามารถวัดพฤติกรรมการเรียนการสอน  
ไดอยางครอบคลุมและตรงตามจุดประสงคการเรียนรู  พวงรัตน ทวีรัตน (2543 : 97)ไดกลาวถึงวิธี
การสรางแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพ ดังนี้

1) วัดดานความรูความเขาใจ
2) วัดความเขาใจ
3) วัดการนําไปใช
4) วัดดานการวิเคราะห
5) วัดดานการสังเคราะห
6) วัดดานการประเมินคา
จึงสรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคือ ผลอันเกิดจากการใชแบบทดสอบไปวัดผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนตามจุดประสงค แลวนําผลนั้นมาใชเพ่ือประเมินผลกการเรียนวานักเรียน      
มีความรูความสามารถ ความกาวหนาตามจุดประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม รวมท้ังความรูและทักษะ
ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

ทักษะการทํางานกลุม (Group work skills)
  การทํางานกลุม เกิดจากการรวมตัวของบุคคลเปนกลุมมีเปาหมายเดียวกันในการทํางาน

รวมกัน แตละคนตองรูบทบาทหนาท่ีของตนและกระทําตามนั้นอยางคลองแคลวเต็มความสามารถ
ความหมายของกลุม

   สามารถ สุขาวงษ (2537 : 49, อางถึงในจินตนา กิจบํารุง 2545 : 59) ไดสรุปไววาการท่ี
บุคคลตั้งแต 2 คนมารวมกันโดยมีจุดมุงหมายท่ีจะกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน
ถือไดวาเปนกลุมท้ังส้ินและจะตองมีลักษณะดังนี้

   1. มีคนตั้งแต 2 คนมารวมกัน
                 2. มีจุดมุงหมายในการกระทําพฤติกรรมอยางเดียวกัน
                 3. ทุกคนจะมีบทบาทตามหนาท่ีของตน
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                 เดวิส (Davis 1962 : 405,  อางถึงในสามารถ สุขาวงษ 2538  :  48)ไดใหความหมายไววา
กลุมหมายถึง การท่ีบุคคล 2 คนขึ้นไปมีปฏิสัมพันธกัน โดยมีเปาหมายรวมกันอยางเห็นไดชัด
โดยท่ัวไปแลวกลุมมีความหมายนอกเหนือจากการท่ีคนเราอยูรวมกันอยางธรรมดา
                ซ่ึงสอดคลองกับกัลลี (Gulley 1963, อางถึงใน สายฝน เพ็งเภา 2542) ท่ีกลาววากลุม  
ควรประกอบไปดวยคุณลักษณะ 3 ประการคือ
                1. มีวัตถุประสงครวมกันวัตถุประสงคควรสนองความตองการของสมาชิกทุกคนในกลุม
                2. มีผลการทํางานอันเกิดจากความรวมมือของสมาชิกทุกคนในกลุม
                3. มีการส่ือสารทางวาจาหรืออยางใดอยางหนึ่งระหวางสมาชิกในกลุม
                ทักษะการทํางานรวมกันในกลุมหรือทักษะกระบวนการกลุม เปนการทํางานรวมกัน
อยางมีระบบและมีประสิทธิภาพในลักษณะประชาธิปไตยประกอบดวย การรวมมือกับผูอ่ืนในการ      
ทํางานกลุมยอยและกลุมใหญ การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายของกลุม
อยางสรางสรรค ความรับผิดชอบในการทํางานท่ีไดรับมอบหมาย ความสามารถในการเปนผูนํา
และผูตาม การวางแผนงานในกลุม การส่ือสารกับสมาชิกของกลุมอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังการพูด 
การฟง การเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ่ืนซ่ึงเกี่ยวของกับทักษะการดําเนินชีวิตรวมกัน    
ในสังคม (Social Living Skills) หมายถึง ความสามารถในการสรางความสัมพันธท่ีดีกับบุคคลอ่ืน 
มีน้ําใจ มีความเปนประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบ ใหความรวมมือ และมีสวนรวมในการทํางาน
กับบุคคลอ่ืน มีความโอบออมอาร ี เห็นแกประโยชนสวนรวม  ดังท่ี  เลียวนารด (Leonard 1973 : 
235, อางถึงใน ลาวัณย วิทยาวุฒิกุล 2533 : 130) กลาวถึง ลักษณะของผูนําท่ีมีทักษะทางสังคมไววา 
เปนผูท่ีสามารถฟงผูอ่ืนอยางสนใจและช่ืนชม เปนผูรวมสนทนาท่ีดีและมีมารยาท มีความสามรถ
ในการรวมงานกับผูอ่ืนเปนอยางดีและรับผิดชอบงานในกลุม ปฏิบัติตนตามมารยาทในวัฒนธรรม
ของตนและวัฒนธรรมสากลอยางมีประสิทธิภาพ  เปนผูมีมารยาทดีตามมาตรฐานของสังคม   
แสดงความช่ืนชมตอผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม อภิปรายแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค      
แสดงความเปนมิตร มีเมตตา สนใจจริงใจ เคารพช่ืนชมบุคคลอ่ืนดวยความผูกพันหวงใย             
ในความรูสึกถึงสวัสดิภาพและความสุข เปนผูนําและผูตามในฐานะสมาชิกท่ีดีของกลุมได       
อยางมีประสิทธิภาพ เคารพและปฏิบัติตามกติกา กฎเกณฑของกลุมและสังคมดวยความเต็มใจ    
ใหความรวมมือและมีสวนรวมในงานของกลุมของสังคมอยางมีความรับผิดชอบเต็มท่ี เขาใจและ
เคารพสิทธิของผูอ่ืนและมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืนและในทํานองเดียวกัน จอหนสัน 
และ จอหนสัน (Johnson and Johnson 1990 : 30) ไดกลาวถึง  ทักษะทางสังคมวามีความจําเปน  
ตอการทํางานกลุม การทํางานของกลุมจะบรรลุเปาหมายไดหรือไมนั้นสมาชิกในกลุมตองมีความ
ไววางใจซ่ึงกัน   และกันมีการส่ือสารท่ีถูกตองแมนยํา รูจักยอมรับและใหการสนับสนุนผูอ่ืนตลอด
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จนขจัดความขัดแยงใหหมด สมาชิกในกลุมจะมีคุณสมบัติดังกลาวไดจะตองไดรับการฝกทักษะ
การทํางานกลุม หรือทักษะทางสังคมในหลาย ๆ ทักษะจากทักษะตาง ๆ ดังนี้  เชนการเคล่ือนยาย
โตะเพ่ือเขากลุม การปรึกษาหารืออยางใกลชิด  การพูด การฟง การแบงงาน การสรางความคิด  
การผลัดเปล่ียนบทบาท การชมเชยซ่ึงกันและกัน การสนับสนุนใหมีสวนรวมในกลุม การ       
ตรวจสอบความเขาใจ การถามเพ่ือการอธิบาย การวิจารณความคิดแตไมวิจารณบุคคล การสรุป
ความคิด การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน ในการจัดการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนไดทํางาน  
เปนกลุมยอย โดยเฉพาะการจัดการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู นักเรียนควรไดรับการฝกการ        
ใชทักษะทางสังคมในการทํางานจึงจะทําใหการทํางานกลุมหรือการเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด   

สรุปไดวา กลุม หมายถึง การท่ีบุคคลหลายๆ คน หรือตั้งแต 2 คนขึ้นไปมาทํางาน    
ดวยกันเพ่ือบรรลุเปาหมายอยางเดียวกันทุกคนในกลุมมีใจตรงกันทํางานกันเต็มท่ีสุดฝมือและ
ประสานกันอยางดีเพ่ือแกปญหาตางๆใหสําเร็จตามวัตถุประสงค จากความหมายของการทํางาน
รวมกันท่ีกลาวในขางตน จึงพอสรุปไดดังนี้วา การทํางานรวมกันหมายถึงการทํากิจกรรมรวมกัน
ของบุคคลหลาย ๆ คน โดยท่ีทุกคนในกลุมตางทํางาน รวมกัน ชวยเหลือกันและประสานงานกัน
อยางเต็มท่ีในบรรยากาศท่ีสงเสริมซ่ึงกันและกันเพ่ือใหงานของกลุมบรรลุจุดมุงหมายท่ีตองการ

ทักษะการทํางานกลุมและพฤติกรรมการทํางานกลุม
การทํางานกลุม เกิดจากการวมตัวของบุคคลเปนกลุมท่ีมีการวางแผนและกําหนดเปาหมาย

รวมกัน ยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันละกัน สมาชิกทุกคนใชความรูความสามารถและปฏิบัติตาม  
บทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ีดวยความชํานาญ สามารถนําไปประยุกตใชกับ 
ประสบการณใหมเพ่ือแกปญหาตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ จนกลายเปนทักษะการทํางานกลุม 
ซ่ึงเปนส่ิงท่ีบุคคลจะตองเรียนรูและฝกปฏิบัติจนเกิดความชํานาญสามารถปฏิบัติไดอยาง        
คลองแคลว ถูกตองและมีประสิทธิภาพ

พฤติกรรมการทํางาน หมายถึงการแสดงออกหรือการกระทําในทุกๆ ดานของมนุษย
จะโดยรูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม

อารีย พันธมณ ี(2534: 15) กลาววาพฤติกรรมหมายถึงกิจกรรมหรือการกระทําของรางกาย
ท่ีบุคคลสามารถสังเกตเห็นได รูได หรือใชเครื่องมือตางๆ ตรวจสอบได

สรุปไดวาทักษะการทํางานกลุมและพฤติกรรมการทํางานกลุมมีความสัมพันธกันดังท่ี    
ทิศนา แขมมณ ี และคณะ (2531: 75)กลาววาการทํางานกลุมจะประสบความสําเร็จหรือลมเหลว 
นั้นสวนหนึ่งขึ้นอยูกับทักษะตางๆในการทํางานกลุม หากสมาชิกไดเรียนรูและฝกฝนทักษะ      
ตาง ๆจนชํานาญก็จะสามารถพัฒนาพฤติกรรมการทํางานกลุมของตนเองไดซ่ึงจะสงผลทําให    
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งานของกลุมประสบความสําเร็จได ทักษะการทํางานกลุมท่ีจําเปนในการพัฒนาพฤติกรรม        
การทํางานกลุมไดแกทักษะการส่ือความหมาย  การจูงใจ  การแกปญหาทักษะ การคิด การอาน 
และทักษะการประเมินผลการทํางานกลุม   ซันดา  ฮิเบล (Sunda Hibell และคณะ 1979, อางถึงใน 
ทิศนา แขมมณ ี และคณะ 2531) สวนทักษะท่ีบุคคลควรฝกปฏิบัติจนเปนความชํานาญเชนทักษะ
การเปนผูนํากลุม ทักษะการตัดสินใจ  ทักษะการวางแผนการทํางาน  ทักษะการส่ือความหมาย   
ทักษะการแกปญหาลดความขัดแยง  และทักษะทางสังคม เดวิส  จอหนสัน (Davis Johnson และ
คณะ 1982,  อางถึงในทิศนา แขมมณี และคณะ 2531)  ไดกลาววา การจัดการเรียนการสอนโดยใช
กระบวนการกลุม หรือการทํางานเปนกลุม   จําเปนตองฝกใหสมาชิกของกลุมมีทักษะตอไปนี้เปน
พ้ืนฐาน  8  ประการ คือ

1. ทักษะการวางแผนท้ังผูนําและสมาชิก     ตองรวมกันวางแผนภายใตการนําและควบคุม
ของผูนํากลุม

2. ทักษะการส่ือความหมาย  สมาชิทุกคนจะตองมีทักษะท่ีสําคัญ คือ ทักษะการพูด ทักษะ
การฟง ทักษะการเขียน และทักษะการอาน  สําหรับทักษะในการพูดและการฟงเปนส่ิงสําคัญและ
จําเปนมากในการทํางานกลุม

3. ทักษะการจูงใจ ระหวางการทํางานหรืออภิปรายกลุม   บรรยากาศของการทํางานกลุม
เปนปจจัยสําคัญ  เชน  การยิ้มแยมแจมใสตอกัน  ยอมรับซ่ึงกันและกัน กลาวชมเชย และติเพ่ือกอ
ส่ิงเหลานี้ลวนเปนแรงจูงใจในการทํางานกลุม

4.     ทักษะการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจเปนทักษะท่ีสําคัญท่ีมีผลตอการดําเนินงาน
5.  ทักษะการแกไขปญหาความขัดแยง    เปนทักษะท่ีสามารถแกไขปญหาความขัดแยง   

ท่ีเกิดขึ้นไดเม่ือจําเปนตองตัดสินใจเลือกระหวางส่ิงท่ีมีคุณสมบัติแตกตางกัน หรือสภาพการณท่ีมี
ความคิดหรือความตองการแตกตางกัน มีวิธีคิดท่ีตางกันการรับรูตางกันคานิยมตางกันมีอคติตอกัน 
หรือผลประโยชนท่ีขัดกัน

6. ทักษะการแกปญหาเปนกลุม   ตองอาศัยวิธีการท่ีมีระบบระเบียบการแกปญหาไดอยาง
มีประสิทธิภาพนั้น  จะตองรูและเขาใจปญหาอยางถองแท มีการรวบรวมความรูขอมูล ขอเท็จจริง
หลักการตาง  ๆ เพ่ือประกอบการวางแผนหาแนวทางการแกปญหา  และประเมินผลการแกปญหา

7. ทักษะการประเมินผลการทํางานกลุมโดยการพิจารณาไดจากคุณภาพของงานท่ีปรากฏ
และคุณภาพของผูรวมงาน ซ่ึงท้ังสองสวนนี้มีอิทธิพลตอกัน ถาผูรวมงานคุณภาพดี ก็จะไดงานท่ี
มีคุณภาพดี  ถาผูรวมงานไมดี ก็จะสงผลตอคุณภาพของงานใหไมดี
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8. ทักษะการนําเสนอผลงาน  ในการนําเสนอผลงานเปนขั้นตอนสุดทาย เปนการถายทอด
เรื่องราวตลอดจนวิธีการตาง ๆไปยังผูฟง ซ่ึงตองอาศัยเทคนิคและกรรมวิธีเพ่ือจะสามารถโนมนาว
ใหเห็นถึงความสําคัญของการนําเสนอผลงาน

ทักษะการทํางานกลุมในวิชาสังคมศึกษา
ทักษะการทํางานกลุมในวิชาสังคมศึกษา หมายถึง การท่ีผูเรียนมีโอกาสทํากิจกรรม

รวมกันเปนกลุมหรือเปนทีม ซ่ึงมีครูเปนผูแนะนําและเปนผูประสานความรวมมือของสมาชิก      
ในการทํางานกลุม ดวยเหตุผลนี้จึงตองมีการศึกษาทักษะการทํางานกลุมในวิชาสังคมศึกษา       
เพ่ือชวยใหผูเรียนไดเกิดทักษะการทํางานเปนกลุม ดังท่ี ลัดดา ศิลานอย (2534 : 53) ไดกลาวถึง    
วิธีการนําทักษะการทํางานกลุมไปใชในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ดังนี้

1. การสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตองานท่ีมุงหวังโดยการทํางานอยางใด
อยางหนึ่งท่ีครูมอบหมายให ดวยการวางแผนรวมกันในเรื่องของหนาท่ี ความรับผิดชอบ และ    
จุดมุงหมายในการประกอบกิจกรรม

2. ฝกการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน เม่ือมีการทํางานเปนกลุม ครูพยายามใหผูเรียน
ทุกคนไดแสดงความคิดเห็น และใหสมาชิกไดยอมรับความคิดเห็น ถึงแมจะไมเห็นดวยก็ตาม     
ควรท่ีจะรับฟงไมแสดงกิริยาท่ีไมพอใจ ไมสนใจ

3. ฝกการยอมรับความสามารถของผูอ่ืน เชน การผลัดเปล่ียนหนาท่ีของการเสนอ      
ผลงานดวยการรายงาน อภิปราย เสนอผลงาน ฯลฯ

4. พยายามใหสมาชิกในกลุม มีสวนชวยเหลือกลุม หรือมีสวนรวมในการทํางาน 
สมาชิกตองคิดวา ตนเองเปนสวนหนึ่งของกลุมท่ีจะชวยแกไขปญหาของกลุม ความสําเร็จของงาน
ถือเปนความสําเร็จของกลุม

5. ฝกการวิเคราะหรวมกันของผูเรียน จากประสบการณเรียนรูจากการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงท่ีตนไดพบระหวางการทํางานกลุม

ดังนั้นจากความหมายของคําวา “ทักษะ การทํางานกลุม” อาจกลาวไดวาเปนทักษะการ
ทํางานรวมกันซ่ึงเปนลักษณะของการปฏิบัติกิจกรรมรวมกันของบุคคล ในกลุมท่ีมีการวางแผน
และกําหนดเปาหมายรวมกัน ยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันละกัน สมาชิกทุกคนใชความรูความ
สามารถและปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ีดวยความชํานาญ สามารถ      
นําไปประยุกตใชกับประสบการณใหมเพ่ือแกปญหาตาง ๆไดอยางมีประสิทธิภาพ สรุปไดวา       
ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ครูจะตองสงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ
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มอบหมาย ฝกการยอมรับความคิดเห็น ยอมรับความสามารถของผูอ่ืน ใหความชวยเหลือแกปญหา
ในกลุม  และฝกวิเคราะหแลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณในระหวางทํางานกลุมรวมกัน

องคประกอบของการทํางานรวมกันเปนกลุม
การ ทําง านรวมกันเปนกลุมใหประสบผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด                     

มีองคประกอบท่ีเปนปจจัยสําคัญหลายประการ ดังท่ีนิพนธ จิตตภักดี (2528:5) มีแนวคิดสอดคลอง
กับ ทิศนา  แขมมณ ี และคณะ(2528 : 11 – 12) ท่ีไดกลาวถึงคุณสมบัติของกลุมท่ีทํางานอยางมี      
ประสิทธิภาพไวดังนี ้ 1) ผูนํากลุมท่ีไดรับคัดเลือกมาตองเปนผูนําท่ีมีความสามารถในการปฏิบัติ
หนาท่ีไมวาสถานการณใด 2) ผูนํามีคุณสมบัติท่ีดีกอใหเกิดบรรยากาศใหสมาชิกทํางานรวมกัน 
มากกวาแขงขัน มีความอดทนและความตั้งใจจริง มีความรับผิดชอบเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคน
รวมงานและแสดงความคิดเห็น 3) ผูนํากลุมตองไมเผด็จการควรใหกลุมรวมกันตัดสินใจ             
4) สมาชิกกลุมทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมทุกอยางของกลุม แตท้ังนี้ตองขึ้นอยูกับลักษณะของ     
กิจกรรมแตละอยางดวย  5) สมาชิกรวมกันทํางานเพ่ือจุดมุงหมายของกลุม ชวยกันแกปญหาและ
อุปสรรค 6) สมาชิกตองฟงความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน  ทุกคนมีสิทธิออกความคิดเห็นไมดูถูก
ความคิดของสมาชิกในกลุม ไมมีใครมีอํานาจเหนือใคร ทุกคนในกลุมรวมมือรวมใจกันทํางาน  
แมวาจะมีปญหาขัดแยงเกิดขึ้น กลุมจะตองศึกษาสาเหตุอยางรอบคอบและพยายามตัดสินใจ    
เลือกหาวิธีการและเหตุผลท่ีดีท่ีสุดเหมาะสมกับสาเหตุเพ่ือแกปญหาของกลุม 7) ขนาดของกลุม    
ท่ีเหมาะสมในการทํางานคือ 5 – 15 คน ท้ังนี้ขึ้นอยูกับเนื้อเรื่องกิจกรรมและอุปกรณเครื่องมือ 
ตลอดจนการจัดท่ีนั่งกลุมท่ีจะทําใหการทํางานเปนไปตามเปาหมายท่ีนิยม คอืสมาชิกนั่งเปน       
วง หันหนาเขาหากัน  8) บรรยากาศของกลุมตองเปนกันเอง ไมเปนทางการหรือเปนระบบระเบียบ   
9) จุดมุงหมายของกลุมตองชัดเจน และเปนท่ียอมรับของสมาชิกในกลุม  10) กลุมจะตองรวมกัน
วางแผนแบงกันทํางาน ตกลงกติกาการทํางานเพ่ือใหสมาชิกเขาใจและปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุ          
จุดมุงหมายของกลุม  11)  กระบวนการตัดสินใจตองสอดคลองกับสถานการณ และมีการตัดสินใจ 
รวมกัน 12) เนนการทํางานรวมกันสงเสริมความสามัคคีในกลุม 13) สมาชิกเปนผูประเมิน        
ประสิทธิภาพของกลุม  ตัดสินใจวาจะปรับปรุงและสงเสริมการทํางานใหดีไดอยางไร

การทํางานกลุมที่มีประสิทธิภาพ
องคประกอบท่ีสําคัญท่ีจะทําใหการทํางานกลุมมีประสิทธิภาพคือ นักเรียนตองรูจักทํางาน

เพ่ือกลุม ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับการเรียนรูและผลรวมของสมาชิกในกลุม นักเรียนท่ีมีความ
สามารถสูงจะตองชวยเหลือสมาชิกอ่ืนท่ีมีความสามารถต่ํากวา    การพยายามใหนักเรียนไดทํางาน
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กลุมรวมกัน  ครูควรอภิปรายใหนักเรียนทราบถึงความรับผิดชอบ  ของสมาชิกแตละคนในกลุม 
ซ่ึงจะมีประโยชนตอนักเรียนเปนอยางมาก ถามีการสรุปส่ิงเหลานี้และเขียนติดไวท่ีหนาหองจะ  
ทําใหนักเรียนทราบบทบาทหนาท่ีของตน  ซ่ึงถือเปนเกณฑมาตรฐานในการประเมินผลการทํางาน
กลุมของนักเรียนดวย  ดังท่ี นิพนธ  จิตตภักดี (2528 : 5)  กลาวไวโดยสรุปวากลุมจะตองประกอบ
ดวยส่ิงตาง ๆ ดังนี้   1) การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของกลุม ในการทํางานรวมกัน    
เพ่ือความสําเร็จและเพ่ือประสิทธิภาพไวอยางชัดเจน 2) การกําหนดบทบาทหนาท่ีของสมาชิก     
แตละคนไวอยางชัดเจน 3) การมีสวนรวมของสมาชิกภายในกลุมในการแสดงความคิดเห็น การ
วางแผน การตัดสินใจ การรับผิดชอบตองานของกลุม   4)  ตองตระหนักถึงความรูสึกของสมาชิก
ทุกคนในขณะรวมกันทํางานกลุม 5)วิธีการดําเนินงานของกลุมตองมีขั้นตอนมีการทบทวน 
ประเมินผลจนเปนท่ียอมรับของสมาชิกในกลุม   6) ผูนํากลุมตองไมเปนนักเผด็จการ 7)เปดโอกาส
ใหสมาชิกกลุมมีสวนรวมในการตัดสินใจ ไววางใจซ่ึงกันและกัน  ดังนั้นในการทํางานกลุมรวมกัน
ของสมาชิกจะมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  สลาวิน(Slavin1986, อางถึงใน 
สุรีย บาวเออร 2536 : 15) กลาวไววาตองคํานึงถึงองคประกอบ  3  ดานดังนี้

1. องคประกอบดานสมาชิกในกลุม สมาชิกจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น 
สมาชิกในกลุมควรมีคุณสมบัติดังนี้ คือมีเจตนาท่ีดีและตั้งใจทํางาน  มีทักษะในการทํางาน ยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของกันและกัน เช่ือในความสามารถในเพ่ือนสมาชิกดวยกันพรอมท่ีจะชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกันมีความรูสึกวาทุกคนมีความสําคัญ มีการยืดหยุนบทบาทท่ีแสดงภาวะผูนํา เปนผูมี
มนุษยสัมพันธท่ีตระหนักถึงความตองการและความรูสึกของบุคคลอ่ืนในกลุม พยายาม            
ปรับคานิยมใหกลมกลืนกัน  มีความไวเนื้อเช่ือใจกันและพยายามเขาใจพฤติกรรมของคนอ่ืน

2. องคประกอบดานผูนํากลุม   กลุมควรมีผูนําท่ีมีความสามารถคือตองมีความอดทน 
ตั้งใจจริง ไมหงุดหงิดในความลาชาและความไมคอยกาวหนาของกลุม เม่ือเผชิญปญหายุงยาก      
ก็ยอมรับผิดได ท่ีสําคัญคือมีความสามารถในการชักจูงใจสมาชิกใหเกิดความรวมมือรวมใจ          
มีความสามารถขจัดความขัดแยงของกลุมท่ีเปนอุปสรรคตอการทํางาน ดังนั้นกลุมท่ีดีตองรูวา        
ทําอยางไรจึงจะใชความขัดแยงของกลุมใหเปนไปในทางเสริมสรางได เอาใจใสกลุม เพ่ิมพูน 
ความรูใหแกสมาชิกใหมีความเช่ือม่ันท่ีจะทํางาน  มีความเขาใจในพฤติกรรมของสมาชิกแตละคน
และมีความรอบรูและมีความรูในการวางแผนการปฏิบัติงานและติดตามผลงาน

3. องคประกอบดานการจัดกลุม การจัดกลุมตองมีเปาหมายของกลุมชัดเจน มีขอบเขต
แนนอน   มีกลไกยอนกลับเพ่ือปรับปรุงผลงาน   มีวิธีการทํางานของกลุมอยางมีระบบซ่ึงสมาชิก
เขาใจกันเปนอยางดีอยางดี  มีรูปแบบการประสานงานอยางดี เกิดความยึดเหนี่ยวกันในกลุม  มีการ
แสวงหาวิธีการท่ีดีอยูเสมอ  และมีการจัดเง่ือนไขเสริมพลังกลุมอยางสมํ่าเสมอ
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ขั้นตอนการเรียนการสอนโดยใชทักษะกระบวนการทํางานกลุม
การเรียนการสอนโดยใชทักษะกระบวนการทํางานกลุม เปนกระบวนการจัดการเรียน

การสอนท่ี  จันทิภา ลิมปเจริญ (2522 : 45 –  46) กลาวโดยสรุปวาในการเรียนการสอนแตละครั้ง
จะแบงออกเปนขั้นใหญ ๆ ได 6 ขั้น แตละขั้นมิไดแยกออกจากกันโดยเด็ดขาด มีลักษณะดังนี้

1. ขั้นวางแผน(Planning)กอนการเรียนการสอน ครูตองวางแผนไวกอนวาจะจัด      
กิจกรรมใดใหสอดคลองกับเนื้อหาท่ีกําหนดไวและควบคุมอยางไร ใหผูเรียนพบอะไรบาง          
ซ่ึงเปาหมายท่ีตองการจัดกิจกรรม อาจเปนในรูปเกมหรือการอภิปราย

2. ขั้นการลงมือปฏิบัติ(Participation)ผูสอนเปนผูจัดกิจกรรมโดยเปดโอกาส            
ใหสมาชิกไดมีสวนรวมในกิจกรรมทุกคน

3. ขั้นคนพบ(Discovery)ผูเรียนตองรวมกิจกรรมและคอยสังเกตและเกิดความรูสึก
ความเขาใจ เปนการคนพบส่ิงท่ีเรียนดวยตนเอง

4. ขั้นวิเคราะห(Analysis)เม่ือเกิดความเขาใจในกิจกรรมก็จะเกิดการเรียนรู นําส่ิงท่ี 
เรียนรูเขาไปวิเคราะหดวยตนเองหรือบางครั้งก็ไดวิเคราะหรวมกันกับกลุมใหญ

5. การประเมินผล (Evaluation) เม่ือวิเคราะหวิจารณรวมกันแลว ก็จะมีการประเมินผล
อาจเปนการประเมินผลรวมกับกลุมหรือผูเรียนเกิดการวิเคราะหและประเมินเอง หลังจากกลุม
อภิปรายไปแลวก็ได

6. ขั้นนําไปใช (Application) เปนการนําส่ิงท่ีไดเรียนรูและประเมินผลแลว              
นําไปประยุกตใชเพ่ือประโยชนตอสวนรวมและตนเอง ขั้นนี้ยากท่ีจะติดตามผลของกันและกัน        
บางครั้งตัวผูเรียนหรือผูสอนเองก็นําส่ิงท่ีไดเรียนรูไปใชโดยไมรูตัว

   ขั้นตอนการเรียนการสอนท่ีกลาวมาเปนเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสามารถ
พัฒนาทักษะการทํางานกลุมของผูเรียนและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

การประเมินผลทักษะการทํางานกลุม
การท่ีผูเรียนจะมีทักษะในการทํางานกลุมไดดีนั้น จะตองพิจารณาท่ีผลงานของกลุม

พฤติกรรมการทํางานของกลุมในเรื่องของความรวมมือ การมีสวนรวมของสมาชิกโดยอาศัย
เทคนิคและวิธีการ ดังท่ีสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ (2539) ไดเสนอแนวทางในการ
ประเมินผลดังตอไปนี้

1. การสังเกต เม่ือมีการมอบหมายงานใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม ท้ังใน           
กิจกรรมการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครูสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ท้ังในดาน   
บทบาทสมาชิก ผูนํา ผูตาม และวิธีการทํางานของกลุม
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2. การซักถาม เปนวิธีการท่ีจะชวยใหครูรูพฤติกรรมการทํางาน ในขณะท่ีครูไมได
สังเกตดวยตนเอง

3. การใหผูเรียนประเมินตนเองและประเมินกันเอง ใหเพ่ือนผูเรียนประเมินการทํางาน
ของสมาชิกกลุม และใหผูเรียนประเมินตนเองตามรายการท่ีครูกําหนด ซ่ึงควรประเมินท้ังทางดาน
เนื้อหาหรือผลงานท่ีกลุมเรียนรูวาตนเขาใจเนื้อหาท่ีศึกษามากนอยเพียงใด ตองการความชวยเหลือ
จากกลุมหรือไมอยางไร ดานบทบาทของสมาชิกของกลุม ตนไดปฏิบัติตามขอตกลงของกลุม      
หรือไม ไดรวมปฏิบัติบทบาทท่ีเหมาะสมหรือไม ดานการทํางานของกลุมเปนอยางไร มีขอควร
ปรับปรุงหรือไมอยางไร การประเมินดังกลาวควรทําทุกครั้งท่ีมีการปฏิบัติงานกลุมโดยถือเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือใหผูเรียนทราบพัฒนาการของตนเองและฝก         
การยอมรับคําวิพากษวิจารณดวย

4. การประเมินดานผลงาน ใชวิธีการตรวจผลงานจากการปฏิบัติงานกลุมของผูเรียน
ผลงานท่ีควรจะตรวจไดแก  สมุดจดงาน  การรายงานของกลุม   และผลงานท่ีไดจากการปฏิบัติจริง

จากทักษะการทํางานกลุมท่ีกลาวมา แสดงใหเห็นวาพ้ืนฐานในการทํางานกลุมยอย      
จะตองอาศัยความรวมมือ ความรับผิดชอบและความเสียสละ จากสมาชิกแตละคนภายในกลุม      
ดังนั้นครูผูสอนจึงควรฝกหัดใหผูเรียนรูจักการทํางานกลุมและเกิดทักษะในการทํางาน

การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูนั้นเกิดจาก     

การจัดประสบการณท่ีเหมาะสมใหแกผูเรียนไดศึกษา เชนเดียวกันกับการจัดการเรียนการสอน                 
ในรายวิชาอ่ืนจะตองใชเทคนิควิธีสอนหลาย ๆ แบบท่ีสอดคลองเหมาะสมกับวัตถุประสงคของ
รายวิชาเนื้อหาสาระในสถานการณทางสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา การสอนวิชาสังคม
ศึกษาจําเปนท่ีจะตองสอนใหนักเรียนรูไดเทาทันสังคม โดยใชวิธีสอนเปนส่ือกลางเพ่ือทําให     
นักเรียนบรรลุถึงจุดมุงหมายปลายทาง การท่ีกลาววาวิธีการสอนใดดีท่ีสุดนั้นจํากัดไมไดและ      
จะสอนเวลาใดระยะเวลาแคไหนนั้น ตองขึ้นอยูกับสถานการณท่ีเหมาะสม เชน ขึ้นอยูกับเนื้อหา
และสภาพส่ิงแวดลอมตองเหมาะสมกับความตองการและความสามารถของนักเรียน ครูจะกําหนด
เวลาและวิธีสอนใหตายตัวไมได ดังท่ี สันต  ธรรมบํารุง (2522 : 78) กลาววา การเรียนวิชาสังคม
ศึกษาไมไดมุงใหนักเรียนไดเรียนรูในศาสตรทางสังคมทุกสาขา หรือเพ่ือพัฒนาความกาวหนา   
ทางวิชาการเฉพาะสาขาแตอยางใด แตเปนการเรียนรูเพ่ือใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูใน          
ส่ิงแวดลอมทุก ๆ ดานท่ีเกี่ยวของกับตน ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา จึงตอง
เนนประสบการณการเรียนรูของนักเรียน โดยถือวากลุมนักเรียนมีความสําคัญมีครูเปนมัคคุเทศก 
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เปนผูเช่ียวชาญผูนําทาง รวมท้ังครูตองการใชการสอนหลายวิธีเปนตนวา การสอนแบบสืบสวน         
สอบสวน การสอนแบบหนวย การสอนแบบสถานการณจําลอง การสอนแบบแกปญหา รวมท้ังให
นักเรียนไดมีโอกาสอภิปราย และแสดงความคิดเห็น ท้ังโดยการทํางานเปนกลุม  และการทํางาน
ตามลําพังกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีองคประกอบหลายอยางดวยกันซ่ึง หทัย ตันหยง 
(2525 :209) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค จําเปน
ตองพิจารณาถึงองคประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการคือ

1. ตัวผูเรียน จะตองพิจารณาลักษณะความสามารถพ้ืนฐานประสบการณ และสภาพ
ชีวิตในสังคม

2. กระบวนการเรียนการสอน จะตองคํานึงถึง จุดประสงค วิธีสอน วิธีเรียนท่ีจะบังเกิด
ผลดี ตองอาศัยหลักจิตวิทยาการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

3. รูปแบบการสอน จะตองพิจารณาแบบวิธีสอน รวมท้ังส่ือการสอนท่ีเหมาะสม     
กับระดับความรูและวัยของนักเรียน

4. แหลงวิชา ไดแกทรัพยากรทองถ่ิน ส่ิงแวดลอม ภูมิปญญาทองถ่ิน และปจจัยในการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสม

5. การประเมินผลทางการศึกษา จะตองสามารถใชระบบการวัดผล ประเมินผลได
อยางมีประสิทธิภาพ สามารถสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนไดอยางชัดเจนและสอดคลองกับ            
จุดประสงคท่ีตั้งไว  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สุภาภรณ  สภาพงศ (2542 : 163) ไดใหความ
สําคัญเรื่องกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงถือวาเปนหัวใจท่ีจะทําใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาในปจจุบัน จึงเนนในส่ิงตอไปนี้

1. เรื่องท่ีสอน เนนในเรื่องโครงสรางในสาขา ความคิดควบยอด การสรุปหลักการ 
และการแกไขปญหาตาง ๆ ดังตอไปนี้

1.1 เนนความสําคัญของการสอนใหเกิดความคิดรวบยอด เปนพ้ืนฐานมากขึ้น
1.2 สงเสริมใหนักเรียนรูกฎเกณฑตั้งแตช้ันตน ๆ และคอยขยายใหกวางและลึกซ้ึง

ในขั้นสูงตอไป
1.3 สงเสริมใหมีการศึกษาปญหา การขัดแยงในสังคม โดยสามารถคิดวิพากษและ

ตัดสินเหตุการณดวยใจเปนกลาง
1.4 สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูและเขาใจเหตุการณปจจุบัน
1.5 พิจารณาบทบาทของคานิยมและขนบธรรมเนียมประเพณ ี ท่ีมีผลกระทบตอ

ความเปนอยูของคนในสังคม
1.6 สงเสริมใหเกิดความเขาใจวัฒนธรรมของชาติอ่ืน ๆ
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2. วิธีสอน เนนเกี่ยวกับวิธีสอน ท่ีใหนักเรียนสามารถเรียนรูกฎเกณฑตาง ๆ ในสังคม
และศึกษาไดดวยตนเอง สงเสริมใหนักเรียนรูจักวิธีการคนควาหาความรูใหม ๆ เพ่ือใหเกิดทัศนคติ
วาความรูท่ีเหลืออยูในปจจุบันนี้ยังไมสมบูรณถึงท่ีสุด และไมยุติลงได

3. อุปกรณ มีการนําอุปกรณและเครื่องมือชวยสอนเขามาใชมากขึ้น เชน บทเรียนแบบ
โปรแกรมสําเร็จรูป เครื่องบันทึกเสียง สไลด ภาพยนตร โทรทัศน และคอมพิวเตอร ฯลฯ

4. การจัดการเรียนการสอน ตองคํานึงถึงนักเรียนหลากหลายประเภท เชน นักเรียน       
ท่ีเรียนเกงมาก ปานกลาง ออน นอกจากนี้ ยังคํานึงถึงการเรียนการสอนแบบแตละบุคคลและ        
แบบกลุมดวย  ในการจัดการเรียนการสอนในทุกวิชานอกเหนือจากการคํานึงถึงหลักการ เปาหมาย 
ของหลักสูตร ท่ีกําหนดแลวครูจะตองยึดหลักการและวัตถุประสงคในการสอนในวิชา                  
แตละรายวิชาซ่ึงในการจัดการเรียนการสอนในวิชาสังคมศึกษา หทัย ตันหยง (2525 : 210)                  
ไดกลาวถึงจุดประสงคของวิธีสอนวิชาสังคมศึกษาพอสรุปไดดังนี้ 1) เพ่ือสรางพฤติกรรมการเรียน
การสอนวิชาสังคมศึกษาใหเกิดขึ้น  2) เพ่ือนําหลักสูตรและหลักการสอนวิชาสังคมศึกษาไปสู   
การปฏิบัติใหนักเรียนบังเกิดผลแหงการเรียนรูและบังเกิดเปนแนวประพฤติปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิตของนักเรียน 3) เพ่ือชวยใหนักเรียนบรรลุจุดประสงคของการเรียนวิชาสังคมศึกษาซ่ึงกําหนด        
พฤติกรรมท่ีคาดหวังไว เชน มีบุคลิกภาพดี เขาใจสังคม รูจักคิดอยางมีเหตุผล รวมงานกับหมูคณะ
ไดด ี เขาใจและปฏิบัติตนเกี่ยวกับสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดชอบของตนเองและผูอ่ืน รูจักการ
ดํารงชีวิตดวยการประหยัด บริโภคส่ิงของดวยความฉลาด มีทักษะในการวิเคราะห วิจารณ รักษา
ระเบียบวินัย  4)  เพ่ือใหครูสามารถใชกลวิธีการสอน ส่ือการสอน และดําเนินการเรียนการสอน  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ ครั๊ก (Krug 1960 : 300) ไดกลาวถึง วัตถุประสงคของการสอน      
วิชาสังคมศึกษาดังนี้ 1) ดานสัจจะการแหงตน  ชวยใหนักเรียนมีประสบการณ มีทักษะในการ
สังเกตการใชภาษาในการทํางานเปนหมูคณะ และความรับผิดชอบในการทํางานรวมกัน 2) ดาน
มนุษยสัมพันธมุงใหสังคมศึกษาชวยใหนักเรียนรูจักผูกมิตรสัมพันธกับผูอ่ืนเขาใจและซาบซ้ึง 
เรื่องมารยาทอันดีงามในสังคม การทํางานรวมกันและการปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย     
3) ดานประสิทธิภาพและทางดานเศรษฐกิจมุงชวยใหพลเมืองรูจักการประกอบอาชีพตาม        
ความสามารถของตน มีความรับผิดชอบตองาน และทํางานนั้นใหไดผลด ี 4) มีความรับผิดชอบใน
ฐานะเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ การสอนวิชาสังคมศึกษาจะชวยใหนักเรียนเขาใจเรื่อง             
ความรับผิดชอบและหนาท่ีของตนเองตอสังคมตอประเทศชาติในฐานะเปนพลเมืองดี
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วิธีสอนวิชาสังคมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาจะใหประสบผลสําเร็จและบรรลุจุดมุงหมาย

ของหลักสูตรนั้น ยอมขึ้นอยูกับความสามารถของครูท่ีจะพัฒนาเทคนิคและวิธีสอนแบบตาง ๆ     
ใหเหมาะสมกับเนื้อหา และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ีมีอยู

เฟนตัน (Fenton 1967 : 25 – 58) ไดเสนอวิธีสอนวิชาสังคมศึกษาโดยเสนอแนะนําวา 
ในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษานั้น ครูสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิควิธีสอน
หลาย ๆ วิธี ซ่ึงแตละวิธีครูจะตองเลือกใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค เนื้อหาสาระ หลักสูตรและวัย 
ความพรอมของผูเรียนรวมท้ังอีกหลาย ๆ ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพของการจัดการเรียน
การสอน แตอยางไรก็ตามโดยลักษณะของรายวิชาสังคมศึกษาและจุดประสงคของรายวิชา           
ดังกลาวแลว ครูสามารถจัดการเรียนการสอนดวยเทคนิควิธีสอนดังตอไปนี้

1. การสอนแบบสืบสวนสอบสวน ครูอาจใชวิธีการแกปญหา ซ่ึงเปนวิธีการท่ีเนนให
นักเรียนรูจักคิด โดยผานกระบวนการสืบสวน วิธีนี้จะทําใหนักเรียนเกิดความคิดสรางสรรค รูจัก
ใชเหตุผล มีวิจารณญาณมากกวาการสอนแบบเกา ท่ีเนนใหนักเรียนทองจํา ซ่ึงครูเปนผูท่ีมีบทบาท 
มากท่ีสุด เปนผูคอยแนะนําใหความรูแกนักเรียน สวนนักเรียนก็เปนผูรับความรูท่ีครูใหการเรียน
ในลักษณะดังกลาว ทําใหนักเรียนเสียเวลาโดยเปลาประโยชน เพราะความรูท่ีครูใหนั้น           
เปล่ียนแปลงไปเรื่อย ๆ ในท่ีสุดนักเรียนจะกลายเปนผูท่ีไมรูอะไรเลย เพราะขาดประสบการณ      
ในการใชความคิด ดังนั้น การสอนวิชาสังคมศึกษา จึงควรเนนในเรื่องการใชความคิด สงเสริม
ความคิด ซ่ึงเปนส่ิงสําคัญของนักเรียนท้ังในปจจุบันและในอนาคต

2. การสอนแบบบรรยาย ในบางครั้งบางเนื้อหาสาระครูจําเปนท่ีจะตองใชในการสอน 
วิชาสังคมศึกษาอยูบาง แตครูไมควรใชการสอนแบบบรรยายอยูตลอดเวลา ควรหาวิธีการสอนอ่ืน 
มาใชดวย การสอนแบบบรรยายนั้นเปนท่ียอมรับกันวาเปนวิธีสอนท่ีทําใหนักเรียนไดรับความรู
และเนื้อหามาก ถาครูบรรยายดีแตจะนําไปใชกับสภาพหองเรียนอยูตลอดเวลาไมได การนําไปใช 
ควรอยูในดุลพินิจของครู

3. การสอนแบบอภิปราย เปนวิธีการสอนอีกวิธีหนึ่งท่ีนํามาใชสอนวิชาสังคมศึกษาได 
คือในการสอนแบบอภิปราย เรื่องท่ีจะนํามาอภิปรายนั้นไมจําเปนวาตองเปนความรูท่ีถูกตอง       
ในลักษณะท่ีเปนขอเท็จจริงเสมอไป เพราะขอเท็จจริงเหลานั้นนักเรียนสามารถอานไดดวยตนเอง 
ครูอาจจะใชคําถามใหนักเรียนตอบปากเปลา เพ่ือตรวจสอบดูวานักเรียนมีความรู ความเขาใจ      
ในขอมูลท่ีสําคัญบางเรื่องเพียงใด ในขณะท่ีมีการอภิปรายครูอาจจะมีการบรรยายส้ัน ๆซ่ึงจะทําให      
นักเรียนไดรับความรูใหมและมีการรวมอภิปรายเสนอความคิดเห็นภายในกลุมเสมอ
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4. การสอนแบบแกปญหา เปนวิธีสอนท่ีใชกันมากในการสอนวิชาสังคมศึกษา          
ท้ังทางทฤษฎีและปฏิบัต ิ ซ่ึงนักเรียนอาจจะเริ่มตนดวยการถามปญหาหรือคําถามท่ีเขาสงสัย และมี
ความหมายอยางแทจริงตอชีวิตของเขาดวยแรงกระตุนท่ีอยากจะเรียนรู…จะทําใหเขาเกิดความ  
เขาใจดีขึ้น จําไดนาน และสามารถถายทอดส่ิงท่ีเขาเรียนรูไปแลวนั้นไดงายในสถานท่ีแหงใหม  
นักเรียนจะรูจักการคิดแกปญหา ดังท่ี นาตยา ภัทรแสงไทย (2525 : 158 – 162) กลาวถึงการสอน
วิชาสังคมศึกษาดวยวิธีสอนตาง ๆ สอดคลองกับ  สันต ธรรมบํารุง (2522 : 78) ดังนี1้) การบรรยาย 
(lecture) การบรรยายควรมีความมุงหมายเฉพาะอยาง ใชไดดีกับการมุงใหมีขอสรุปการเช่ือมโยง
หัวขอปญหาหรือความคิดเห็นตางๆ การสอนแบบบรรยายควรมีการจัดเตรียมเนื้อหาท่ีจะบรรยาย
และไมควรใชเวลานานเกินไป  2) การอภิปราย (Discussion) การสอนแบบอภิปรายเหมาะท่ีจะ
พัฒนาความคิด โดยครูตองจัดบรรยากาศใหเปนกันเอง มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ไมควร
วิพากษวิจารณอยางเดียว นักเรียนจะฝกการเปนผูนํา การอยูรวมกันในสังคม การยอมรับฟง และ
การเคารพในสิทธิของผูอ่ืน  3) เกมส (Education Games) การสอนแบบนี้นิยมใชกันมากในวิชา
สังคมศึกษา นิยมนํามาสรางเปนสถานการณจําลอง เพ่ือใหนักเรียนเขาใจพฤติกรรมของมนุษย    
ครูทําหนาท่ีเพียงใหคําปรึกษาหรือเปนกรรมการตัดสินหลังจากเลนเกมจบแลว เกมจะใหผลดีมาก
สําหรับการพัฒนาทักษะทางปญญาท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจ  และการแกปญหาพัฒนา         
ความเขาใจในกระบวนการทางสังคม 4) ตําราเรียน (Textbook) ตําราวิชาสังคมศึกษาจะบรรจุ
ประกอบดวยสาระความรู ขอเท็จจริงและคําจํากัดความตาง ๆ เพ่ือใหนักเรียนไดแสวงหา         
ความคิดรวบยอดและขอเท็จจริงท่ีตั้งสมมติฐานไว ตําราเรียนสามารถใชไดตั้งแตขั้นนําจนถึง     
ขั้นประเมินผลการเรียนรูเพ่ือใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูไดในส่ิงแวดลอมทุก ๆ ดานท่ีเกี่ยวของ
กับตนเองและสังคม ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา จึงตองเนนประสบการณ
การเรียนรูของนักเรียน โดยถือวากลุมผูเรียนมีความสําคัญ มีครูเปนมัคคุเทศกท่ีเช่ียวชาญนําทาง 
รวมท้ังการใชการสอนหลายวิธี เปนตนวาการสอนแบบสืบสวนสอบสวน  การสอนแบบหนวย 
การสอนแบบสถานการณจําลอง การสอนแบบแกปญหา รวมท้ังใหนักเรียนไดมีโอกาสอภิปราย
และแสดงความคิดเห็นท้ังโดยการทํางานเปนกลุมและการทํางานตามลําพัง ดังนั้นการเรียน        
การสอนวิชาสังคมศึกษาใหมีประสิทธิภาพจึงตองศึกษาทักษะดานตาง ๆ ใหเกิดความชํานาญ ดังท่ี
ประนอม  เดชชัย (2521 :79 – 82) ไดกลาวถึงทักษะทางวิชาสังคมศึกษาท่ีสําคัญมีดังตอไปนี้

1. ทักษะในการอาน (Reading Skills) เปนทักษะพ้ืนฐานไดแก การอาน การตีความ 
การจับใจความสําคัญ การจัดลําดับ รูจักเก็บความคิดในเรื่องท่ีอานมาสัมพันธกันได

2. ทักษะในการคิด(Thinking Skills)เปนการคิดอยางมีวิจารณญาณ รูจักคิดอยาง        
มีเหตุผล รูจักวาอะไรเปนขอเท็จจริง อะไรเปนความคิดเห็น การฝกใหมีความนึกคิดวิพากษ        
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วิจารณนั้นจะชวยใหคนหาทางเลือกเปน…การรูจักคิดตัดสินใจไดถูกตองตามสภาวะการณ            
ส่ิงเหลานี้ตองฝกมาก ๆ เพ่ือใหเกิดทักษะ

3. ทักษะในการคนควาวิจัย (Research Skills) ทักษะนี้ควรเริ่มตนในขั้นตนของ        
การเรียนวิชาสังคมศึกษา โดยเริ่มจากการคนควาในหองสมุด จดโนตยอและนํามารายงาน หรือ
เขียนรายงาน จดรายงานจากการฟง การอานหนังสือหรือการฟงจากวิทยุ โทรทัศน หรือภาพยนตร 
ส่ิงเหลานี้เปนการเริ่มตนของการวิจัยท้ังส้ิน

4. ทักษะในการใชแผนท่ีและลูกโลก (Map and Globe Skills) ทักษะนี้มีความจําเปน
ในการใชเครื่องมือและอุปกรณทางวิชาสังคมศึกษาใหเกิดประโยชน และนํามาใชในชีวิตจริงได 
เชน รูจักการอานและการใชแผนท่ีไดถูกตอง รูจักทิศทาง ระยะทาง มาตราสวน การหาตําแหนง     
ท่ีตั้งของสถานท่ีตาง ๆ อันมีสวนเกี่ยวของมาถึงชีวิตมนุษย เปนตน  ทักษะตาง ๆเหลานี้             
สอดคลองกับ นาตยา  ภัทรแสงไทย (2525 : 198 – 199) ท่ีไดกลาวถึงทักษะในวิชาสังคมศึกษา 
โดยแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ทักษะทางวิชาการ(Academic Skills)และทักษะทางสังคม
(Social Skills)

ทักษะทางวิชาการ (Academic Skills) ประกอบดวย 1) การอาน  2) การมองเห็น 3) 
การฟง  4) การเขียนโครงราง  5) การสรางแผนภูมิ  6) การอานและการตีความแผนท่ี 7) การจด
โนตยอ 8) การเขียนหรือใหช่ือเรื่อง  9) การเขียนไดอะแกรม 10) การแสดงตาราง  11) การสราง
เสนเวลา 12) การถามคําถาม

ทักษะทางสังคม (Social Skills) ประกอบดวย 1) การวางแผนรวมกับผูอ่ืน 2) การ       
มีสวนรวมในโครงการตาง ๆ 3) การมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม 4) การสนองตอบอยาง            
มีมารยาทตอคําถามของผูอ่ืน  4)  การเปนผูนําอภิปราย  5)  การแสดงความรับผิดชอบ   6) การชวย
เหลือผูอ่ืน

สรุปก็คือ ทักษะตาง ๆ ท่ีจําเปนในวิชาสังคมศึกษาท่ีกลาวมาแลวนี้ ครูควรจัดให         
นักเรียนฝกในระหวางการจัดการเรียนการสอนใหครบถวน…เพ่ือใหนักเรียนเกิดความคุนเคย        
เกิดความคลองตัวและเกิดความชํานาญท่ีจะนําเอาทักษะตาง ๆไปใชในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
หรือการเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม

ประโยชนของการเรียนวิชาสังคมศึกษา
วิชาสังคมศึกษาเปนวิชาหลักท่ีสําคัญในการสรางคนใหเปนพลเมืองดีของสังคม       

หลักการท่ีสําคัญของวิชานี้คือ ประการแรกสรางความเขาใจและซาบซ้ึงตอมรดกความเปน
ประชาธิปไตยของชาติไทย  ประการท่ีสองเพ่ือการพัฒนาความคิดรวบยอดและวิธีศึกษาท่ีจะเขาใจ
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ความสัมพันธของมนุษยและการจัดการกับสถานการณหรือปญหาในสังคม ประการท่ีสามเพ่ือ
พัฒนาทักษะความคิดอยางไตรตรอง มีความสามารถในการวิเคราะหสังคม การเขารวมในการ       
ตัดสินใจมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเปนการปรับปรุงสถานภาพของมนุษยใหดีขึ้น หทัย ตันหยง
(2525 : 25 – 26) กลาววาวิชาสังคมศึกษาจะมีคุณคาในทางสรางสรรคประโยชนสุขเปนสําคัญ   
หากจะช้ีใหเห็นคุณคาของวิชาสังคมศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับ บุนนาค ตีวกุล (2535 : 3) ท่ีกลาวถึง
คุณคาในทางสรางสรรค ของวิชาสังคมศึกษาไวดังนี้

1. ชวยให ผู เรี ยน เกิดประสบการณ ชีวิตในทางสร างสรรค  ประสบการณ                  
ยอมประกอบดวยความรูและทักษะ ซ่ึงผูเรียนสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม ปรับตัวเขากับ
สภาวะของสังคมไดเปนอยางดี

2. ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจอยางแจมแจงตอสังคมมนุษย สังคมมนุษยยอมมี       
องคกรและระบบความสัมพันธซับซอน ความเขาใจสังคมยอมเปนทางใหเกิดความรวมมือ       
สรางประโยชนสุขแกสังคมสวนรวมไดเปนอยางดี

3. ชวยใหผูเรียนสามารถแสดงบทบาทในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
คานิยมในสังคม บุคคลยอมตองมีบทบาทและภาระหนาท่ีในสังคมนับตั้งแตเกิด จวบจนกระท่ัง
วาระสุดทายของชีวิต โดยชีวิตกิจวัตรประจําวันมนุษยจะตองมีความสัมพันธระหวางเพ่ือนมนุษย
และส่ิงแวดลอม ปญหาสังคมทุกวันนี้ยอมเกิดจากพฤติกรรมอันผิดปกติ หรือท่ีเรียกวา สังคมพิการ 
(Social Disorder) ก็เพราะมนุษยไมเคารพในระเบียบของสังคม ประพฤติผิดเพ้ียนจากคานิยมของ
สังคม วิชาสังคมศึกษาจึงมีคุณคาในทางสรางสรรคประโยชนสุขใหแกสังคม

4. ชวยใหผูเรียนเขาใจปทัสถานทางสังคม(Social Norm)และสามารถปฏิบัติตาม
ปทัสถานนั้น ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดความสงบสุขในสังคม

5. ชวยให ผู เรียนเกิดแนวคิด ทัศนคติและหลักการท่ีจะแกปญหาสังคมดวย            
หลักแหงปญญา(Method of Intelligence)และหลักเหตุผลโดยปราศจากซ่ึงนิสัยคดโกง ทุจริต       
มัวเมา มีโมหะ โทสะ โหดราย ทารุณและขาดคุณธรรม

6. ชวยให ผู เรี ยน เกิด ทัศนคติและทักษะนิสัยท่ีจะดํารงชีวิตอยูดวยทางแหง              
หลักประชาธิปไตย หลักประชาธิปไตยนั้นหมายถึง ปทัสถานทางสังคมท่ีเกิดขึ้นจากน้ําใจของ
บุคคลหรือสมาชิกของสังคมท่ีเกื้อกูลเพ่ือนมนุษยซ่ึงกันและกัน คือ

6.1 เคารพในความเปนเพ่ือนมนุษยซ่ึงกันและกัน เห็นคุณคาแหงความเปนคน  
คุณคาแหงชีวิต ไมทํารายเบียดเบียนซ่ึงกันและกัน

6.2 เอ้ือเฟอแบงปน มีเมตตาธรรมท่ีจะเห็นผูอ่ืนมีสุขเสมอตน สามารถรวมมือ  
รวมใจกันประกอบกิจการงานตาง ๆ ใหบรรลุเปาประสงคและกอประโยชนสุขขึ้นในสังคม
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6 .3 ใชหลักแหงปญญาและเหตุผลเปนเครื่องแกปญหาและตัดสินใจใน                
กิจการใด ๆ มีความม่ันคงในคุณธรรม เคารพตอหลักแหงคุณธรรม และคานิยมในสังคม

หลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2533
1. เพ่ือใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม 

พัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจการเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตย และ
หลักธรรมของศาสนา

2. เพ่ือใหสามารถนําความรูไปใชในการวิเคราะหปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม        
ท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน สามารถตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองและปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมได

3. เพ่ือใหตระหนักในคุณคาและสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ มรดกทางวัฒนธรรม
ไทย ยึดม่ันในวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย หลักธรรมและคุณธรรม มีคานิยมท่ีพึงประสงค รักและ
ผูกพันกับทองถ่ินและประเทศชาติ….มีความภูมิใจในความเปนไทย….และเทิดทูนสถาบัน                 
พระมหากษัตริย

4 . เ พ่ื อใหสามารถปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอัน                      
มีพระมหากษัตริยเปนประมุข…มีสวนรวมในการอนุรักษและเสริมสรางศิลปวัฒนธรรมและ        
ส่ิงแวดลอมในชุมชน

จุดประสงคการเรียนรู วิชาสังคมศึกษา ส 204 ประเทศของเรา
                    เรื่องสิทธิและหนาท่ีของพลเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข

1. มีความรูความเขาใจในระบอบประชาธิปไตยและรูจักสิทธิหนาท่ีพลเมือง            
ในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

2. บอกหลักการ วิธีการแบบประชาธิปไตยและลักษณะสําคัญของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขได

3. บอกความหมายและอธิบายเรื่องสิทธิ หนาท่ีและเสรีภาพของพลเมืองตามท่ี
กฎหมายบัญญัติได

4. บอกบทบาทหนาท่ีของประชาชน ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองตามระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขได
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โครงสรางวิชาสังคมศึกษา (บังคับแกน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ส 203  ทวีปของเรา 2 คาบ/สัปดาห/ภาค 1 หนวยการเรียน
ส 204  ประเทศของเรา 3 2 คาบ/สัปดาห/ภาค 1 หนวยการเรียน

คําอธิบายวิชาสังคมศึกษา ส 204  ประเทศของเรา
ศึกษาประวัติศาสตรสมัยกรุงศรีอยุธยาดานการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม

วัฒนธรรม โดยเนนการสรางและพัฒนาชาติ
ศึกษาสิทธิและหนาท่ีของพลเมืองตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข
ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน…ๆ…โดยเนนการปฏิบัติตาม         

หลักธรรมในการอยูรวมกัน
เพ่ือใหเกิดความเขาใจในความเพียรพยายามของบรรพบุรุษในการทะนุบํารุงและ

พัฒนาชาติ เห็นความจําเปนท่ีจะตองรวมมือกันรักษาชาติและมรดกของชาติ ปฏิบัติตน             
ตามบทบาทหนาท่ีของพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย และยึดม่ันในหลักธรรมของศาสนา

จากหลักการและเปาหมายจุดประสงคของหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาดังกลาว  ครูผูสอน
สังคมศึกษาควรนํามาเปนแนวทางในการสอนและประยุกตใชใหเหมาะสม โดยเนนใหผูเรียน        
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม ท้ังทางธรรมชาติ และ
ทางสังคม มุงใหผูเรียนรูจักปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมและคุณลักษณะตางๆ อันจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยมีเปาหมายในการพัฒนาความเปนพลเมืองด ี เปนผูมี
ความเจริญงอกงามในดานความรู ความคิด ทักษะในการแสวงหาความรูและการนําความรูไปใช
ในชีวิตประจําวันอันจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

การประเมินผลการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
การประเมินผลการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาแนวใหมจะมุงวัดทักษะเจตคติ และ

ความสามารถเชิงพฤติกรรมโดยไมวัดความรูแตเพียงอยางเดียว การประเมินผลวิชาสังคมศึกษานั้น
สามารถทําไดหลายวิธี  (กระทรวงศึกษาธิการ 2520 : 178)

1. การสังเกตโดยสังเกตความประพฤต ิการเลน การทํางานรวมกับผูอ่ืน การรวมรักษา
สาธาณะสมบัติ   การไมนิ่งดูดายในการงาน       การแสดงความรับผิดชอบและความสําเร็จของงาน
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2. การตรวจสอบผลงานภาคปฏิบัติจากการทําแผนท่ี แผนผัง ภาพจําลอง การจัด        
ช้ันเรียน การปรับปรุงบริเวณโรงเรียน การรายงาน การตรวจสมุดงานและกิจกรรมการเรียน       
การสอนวิชาสังคมศึกษา

3. การสัมภาษณ เ ม่ือจบเรื่ องหรือกิจกรรมหนึ่งๆโดยซักถามเพ่ือวัดความรู               
ความเขาใจ ความสนใจ เจตคต ิความคิดเห็น และการประเมินตนเองในกิจกรรมนั้น

4. การทดสอบขอเขียน…โดยทดสอบดวยการตั้งคําถามใหครอบคลุมส่ิงท่ีไดเรียน       
ไปแลวระยะหนึ่ง ๆ ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เพ่ือวัดความรู ความเขาใจ และความคิดเห็นของ
นักเรียน

จากความหมายและความสําคัญของการสอนสังคมศึกษา เห็นไดชัดวา วิชาสังคมศึกษา
มีความสําคัญตอผูเรียน ซ่ึงผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนจากการศึกษาเลาเรียนไปปรับใชได
ในชีวิตประจําวันและในอนาคต ทําใหผูเรียนยอมรับการเปล่ียนตางๆ ของโลกในปจจุบัน ท่ีเกิดขึ้น
ดังนั้น ครูสังคมศึกษาจึงมีหนาท่ีในการแสวงหาเทคนิควิธีการสอนใหม ตลอดจนใชวิธีการวัดผล
ประเมินผลแบบตาง ๆ ท่ีทันตอเหตุการณในปจจุบัน และนํามาใชประกอบกับการจัดการสอนตาม
ความเหมาะสมกับเนื้อหาและตัวผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรูมีทักษะการอยูรวมกันในสังคม 
อยางมีความสุข และปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคมสวนรวมและประเทศชาติ

พอสรุปไดวาการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ในปจจุบันเนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยผูเรียนมีบทบาทมากท่ีสุด โดยมีครูคอยแนะนํา สงเสริมสนับสนุน นําทาง รวมกันปฏิบัติและ
รวมแกปญหา ครูจึงตองพัฒนาตัวเองและแสวงหาวิธีการสอนท่ีหลากหลายท่ีจะเกิดประโยชนและ
สอดคลองกับเนื้อหาตาง ๆ ตามจุดประสงคการเรียนรูและเลือกสรรเทคนิคการสอนหลากหลาย 
รูปแบบมาประกอบการใชอุปกรณการสอนประเภทตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชกับบทเรียน          
จัดกิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนเปนสําคัญไดอยางเหมาะสมกับความตองการและความสามารถของ       
นักเรียน เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูความเขาใจ มีทักษะมีความสามารถในการแกปญหา
มีคานิยมท่ีถูกตอง เตรียมความพรอมท่ีจะเผชิญสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาและ    
อยางรวดเร็ว รูจักนําความรูท่ีไดปรับตัวใหสามารถดํารงชีวิตอยูในโลกปจจุบันไดอยางผาสุข

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆ ของโลกยุคโลกาภิวัตน มีผลตอการ เปล่ียน

แปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมท้ังประเทศไทยดวย จึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ ซ่ึงถือเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศเพ่ือสรางคนไทยใหเปนคนด ีมีปญญา มีความสุข มีศักยภาพพรอมท่ีจะแขงขันและรวมมือ
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อยางสรางสรรคในเวทีโลก ซ่ึงสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
กําหนดใหบุคคล มีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองปท่ีรัฐจะตอง
จัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ตองคํานึงถึง 
การมีสวนรวมขององคกรปกครองทองถ่ินและชุมชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษา     
แหงชาติ พ.ศ.2542 ไดกําหนดใหการศึกษาเปนกระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงาม         
ของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม    
การสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม
สังคมแหงการเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ตลอดชีวิต การจัด
การศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู 
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยาง             
มีความสุข  เปดโอกาสใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู
ใหเปนไปอยางตอเนื่อง นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาวไดกําหนดใหมีการ
จัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาต ิ การดํารง
ชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอและใหสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดทําสาระ
ของหลักสูตรในสวนท่ีเกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปญญา ทองถ่ิน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค เ พ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน  สังคมและประเทศชาติและ                 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดังกลาว กําหนดใหมีการศึกษาภาคบังคับ จํานวน 9 ป

กระทรวงศึกษาธิการโดยอาศัยอํานาจตามความในบทเฉพาะกาลมาตรา 74 แหง     
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีหลักสูตรการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 โดยยึดหลักความมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลาย     
ในการปฏิบัติ กลาวคือ เปนหลักสูตรแกนกลางท่ีมีโครงสรางหลักสูตรยึดหยุน กําหนดจุดหมาย   
ซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูในภาพรวม 12 ป สาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรูแตละกลุม 
มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน เปนชวงช้ันละ 3 ป จัดเฉพาะสวนท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาต ิการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือ  
การศึกษาตอ ใหสถานศึกษาจัดทําสาระในรายละเอียดเปนรายปหรือรายภาคใหสอดคลองกับ 
สภาพปญหาในชุมชน สังคม   ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณสมบัติอันพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดี  
ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ รวมถึงจัดใหสอดคลองกับความสามารถ ความถนัด 
และความสนใจของผูเรียนแตละกลุมเปาหมายดวย การจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญท้ังดาน
ความรู ความคิด ความสามารถ คุณธรรมกระบวนการเรียนรู และความรับผิดชอบตอสังคม       
เพ่ือพัฒนาคนใหมีความสมดุล โดยยึดหลักผูเรียนสําคัญท่ีสุดทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
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พัฒนาตนเองได สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ใหความสําคัญ
ตอความรูเกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ  
และสังคมโลก รวมท้ังความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย และระบบ         
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความรูและ
ทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรูความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ         
การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 
ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา 
ความรูและทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษาเนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง ความรูและ
ทักษะในการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข

หลักการ
เ พ่ือใหการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษา           

ของประเทศ จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไวดังนี้
1. เปนการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับ     

ความเปนสากล
2. เปนการศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาค   

และเทาเทียมกัน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือวา

ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาต ิและเต็มตามศักยภาพ
4. เปนหลักสูตรท่ีมีโครงสรางยืดหยุนท้ังดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู
5. เปนหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถ

เทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ
จุดหมาย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนคนด ี         
มีปญญา มีความสุข และมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนด
จุดหมายซ่ึงถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้

1 . เ ห็นคุณค าของตนเอง  มีวินั ยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ                      
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค

2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียน และรักการคนควา
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3. มีความรู อันเปนสากล  รู เทาทันการเปล่ียนแปลงและความเจริญกาวหนา             
ทางวิทยาการ มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การส่ือสารและใชเทคโนโลย ี ปรับวิธีการคิด   
วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ

4. มีทักษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด
การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต
 5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี

6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค  มีคานิยมเปนผูผลิตมากกวา               
เปนผูบริโภค

7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองด ี ยึดม่ัน
ในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย 
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาส่ิงแวดลอม

9. รักประเทศชาติและทองถ่ิน มุงทําประโยชนและสรางส่ิงท่ีดีงามใหสังคม

โครงสราง
เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปตามหลักการ จุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู             

ท่ีกําหนดไวใหสถานศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของมีแนวปฏิบัติในการจัดหลักสูตรสถานศึกษา จึงได
กําหนดโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังนี้

1. ระดับชวงช้ัน  กําหนดหลักสูตรเปน 4 ชวงช้ัน ตามระดับพัฒนาการของผูเรียนดังนี้
ชวงช้ันท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3
ชวงช้ันท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6
ชวงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3
ชวงช้ันท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6

2. สาระการเรียนรู กําหนดสาระการเรียนรูตามหลักสูตรซ่ึงประกอบดวยองคความรู 
ทักษะหรือกระบวนการเรียนรูและคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรมจริยธรรมของผูเรียนเปน 8 
กลุม ดังนี้

2.1 ภาษาไทย
2.2 คณิตศาสตร
2.3 วิทยาศาสตร
2.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
2.6 ศิลปะ
2.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2.8 ภาษาตางประเทศ

สาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุมนี้เปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีผูเรียนทุกคนตองเรียนรู โดยอาจจัด
เปน 2 กลุม คือ กลุมแรก ประกอบดวย ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมเปนสาระการเรียนรูท่ีสถานศึกษาตองใชเปนหลักในการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือสรางพ้ืนฐานการคิดและเปนกลยุทธ์ิในการแกปญหาและวิกฤตของชาติ กลุมท่ีสอง 
ประกอบดวยสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ 
เปนสาระการเรียนรู ท่ีเสริมสรางพ้ืนฐานความเปนมนุษยและสรางศักยภาพในการคิดและ           
การทํางานอยางสรางสรรค  เรื่องส่ิงแวดลอมศึกษา

3. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกิจกรรมท่ีจัดใหผู เรียนไดพัฒนาความสามารถ          
ของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพ่ิมเติมจากกิจกรรมท่ีไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู    
ท้ัง 8 กลุม การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรม      
ท่ีเลือกดวยตนเองตามความถนัดและความสนใจอยางแทจริง มีรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม       
กิจกรรมพัฒนา ผูเรียนแบงเปน 2 ลักษณะ คือ

3.1 กิจกรรมแนะแนว เปนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียน
ใหเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล สามารถคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริม
สรางทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ การเรียนรูในเชิงพหุปญญา และการสรางสัมพันธภาพท่ีดี

3.2 กิจกรรมนักเรียน เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนเปนผูปฏิบัติดวยตนเองอยางครบวงจร 
ตั้งแตการศึกษา วิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการทํางาน โดยเนน    
การทํางานรวมกันเปนกลุม เชน ลูกเสือ เนตรนาร ียุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน เปนตน

4. มาตรฐานการเรียนรู  หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดมาตรฐานการเรียนรู
ตามกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม ท่ีเปนขอกําหนดคุณภาพผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการ 
คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมของแตละกลุม เพ่ือใชเปนจุดมุงหมายในการพัฒนาผูเรียน           
ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ซ่ึงกําหนดเปน 2 ลักษณะ คือ

4.1 มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละ
กลุมสาระการเรียนรู เม่ือผูเรียนเรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

4.2 มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันเปนมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุมสาระ        
การเรียนรู เม่ือผูเรียนเรียนจบในแตละชวงช้ัน คือ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 และ 6 และ                   
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ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 และ 6 มาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดไวเฉพาะ
มาตรฐานการเรียนรูท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนเทานั้น สําหรับมาตรฐาน       
การเรียนรูท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะ            
อันพึงประสงคเพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดจน         
มาตรฐานการเรียนรู ท่ี เขมขึ้นตามความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของผูเรียน                  
ใหสถานศึกษาพัฒนาเพ่ิมเติมได

5. เวลาเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดเวลาในการจัดการเรียนรูและ      
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนไวดังนี้

ชวงช้ันท่ี 1 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-3    มีเวลาเรียนประมาณ ปละ 800-1,000
   ช่ัวโมง โดยเฉล่ียวันละ 4-5 ช่ัวโมง

ชวงช้ันท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4-6    มีเวลาเรียนประมาณ ปละ 800-1,000
   ช่ัวโมง โดยเฉล่ียวันละ 4-5 ช่ัวโมง

ชวงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3      มีเวลาเรียนประมาณ ปละ 1,000-1,200
                ช่ัวโมง โดยเฉล่ียวันละ 5-6 ช่ัวโมง

ชวงช้ันท่ี 4 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6      มีเวลาเรียนประมาณ ปละ 1,200 ช่ัวโมง
                โดยเฉล่ียวันละไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง

ตารางท่ี  2   แสดงโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ชวงช้ันที่ 1

(ป.1-3)
ชวงช้ันที่ 2

(ป.4-6)
ชวงช้ันที่ 3

(ม.1-3)
ชวงช้ันที่ 4

(ม.4-6)
การศึกษาภาคบังคับ

ชวงช้ัน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลป
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ

•
•
•
•
g
g
g
g

•
•
•
•
g
g
g
g

•
•
•
•

•
•
•
•
g
g
g
g

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน s s s s

เวลาเรียน
ประมาณปละ
800-1,000 ชม.

ประมาณปละ
800-1,000 ชม.

ประมาณปละ
1,000-1,200ชม.

ไมนอยกวาปละ
     1,200 ชม.
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หมายเหตุ
              • สาระการเรียนรูท่ีสถานศึกษาตองใชเปนหลักเพ่ือสรางพ้ืนฐานการคิด การเรียนรู

และการแกปญหา
            g สาระการเรียนรูท่ีเสริมสรางความเปนมนุษย และศักยภาพพ้ืนฐานในการคิด และ

การทํางาน
            s กิจกรรมท่ีเสริมสรางการเรียนรูนอกจากสาระการเรียนรู 8 กลุมและการพัฒนาตน

ตามศักยภาพ

การจัดหลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนหลักสูตรท่ีกําหนดมาตรฐานการเรียนรูในการ

พัฒนาผูเรียนตั้งแตช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 สําหรับผูเรียนทุกคน ทุกกลุม 
เปาหมาย สามารถปรับใชไดกับการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ ท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย สถานศึกษาตองจัดสาระการเรียนรูใหครบท้ัง 8 กลุม ในทุกช้ัน ใหเหมาะสมกับ  
ธรรมชาติการเรียนรูและระดับพัฒนาการของผูเรียน  โดยในชวงการศึกษาภาคบังคับคือ               
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จัดหลักสูตรเปนรายป  และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6  
จัดเปนหนวยกิตดังนี้

ชวงช้ันท่ี 1 และ 2 ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 - 3 และปท่ี 4 - 6 การศึกษาระดับนี้เปน
ชวงแรกของการศึกษาภาคบังคับ หลักสูตรท่ีจัดขึ้น มุงเนนใหผูเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวน
การเรียนรูทางสังคม ทักษะพ้ืนฐานดานการอาน การเขียน การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห ติดตอ
ส่ือสาร และพ้ืนฐานความเปนมนุษย เนนการบูรณาการอยางสมดุลท้ังในดานรางกาย สติปญญา
อารมณ สังคมและวัฒนธรรม

     ชวงช้ันท่ี 3  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3  เปนชวงสุดทายของการศึกษาภาคบังคับ มุงเนน
ใหผูเรียนสํารวจความสามารถ ความถนัด ความสนใจของตนเอง และพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน 
พัฒนาความสามารถ ทักษะพ้ืนฐานดานการเรียนรู และทักษะในการดําเนินชีวิตใหมีความสมดุล
ท้ังดานความรูความคิด ความสามารถความดีงาม และความรับผิดชอบตอสังคม สามารถเสริมสราง
สุขภาพสวนตนและชุมชน มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย ตลอดจนใชเปนพ้ืนฐาน                
ในการประกอบอาชีพหรือศึกษาตอ

      ชวงช้ันท่ี 4  ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6  เปนหลักสูตรท่ีมุงเนนการศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู และทักษะเฉพาะดาน  มุงปลูกฝงความรูความสามารถและทักษะในวิทยาการ                   
และเทคโนโลยี เพ่ือใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค นําไปใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษาตอและ
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การประกอบอาชีพ มุงม่ันพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเปนผูนําและ         
เปนผูใหบริการชุมชนในดานตาง ๆ เพ่ือใหเกดิความยดืหยุนในการจดัแผนการเรยีนรู ท่ีตอบสนอง 
ความสามารถ ความถนัด ความสนใจของผูเรียนแตละคนท้ังดานวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐาน
การเรียนรูท่ีแสดงคุณภาพผูเรียนเม่ือเรียนจบ 12 ป  และเม่ือจบการเรียนรูแตละชวงช้ันของสาระ
การเรียนรูแตละกลุมแลว สถานศึกษาตองนําโครงสรางดังกลาวนี้ไปจัดทําเปนหลักสูตร        
สถานศึกษา โดยคํานึงถึงสภาพปญหา ความพรอม เอกลักษณ ภูมิปญญาทองถ่ิน และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคท้ังนี้สถานศึกษาตองจัดทํารายวิชาในแตละกลุมใหครบถวนตามมาตรฐานท่ีกําหนด

สาระและมาตรฐานการเรียนรู
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการ

กําหนดคุณภาพของผูเรียน เม่ือเรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงกําหนดไวเฉพาะสวนท่ีจําเปน
สําหรับเปนพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ สําหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามความ
สามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพ่ิมเติมได สาระและ
มาตรฐานการเรียนรูการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรายวิชาสังคมศึกษามีรายละเอียดดังตอไปนี้

กลุมวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิชาสังคมศึกษา เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี        

พระมหากษัตริยเปนประมุข จัดอยูในสาระการเรียนรูกลุมวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
มาตรฐานการเรียนรู ส 2.1 และ ส 2.2  ดังนี้

มาตรฐาน ส 2.1 ปฏิบัติตนตามหนาท่ีของการเปนพลเมืองดีตามกฎหมาย ประเพณีและวัฒนธรรม
ไทย ดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทยและสังคมโลกอยางสันติสุข

มาตรฐาน ส 2.2 เขาใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปจจบัุน ยดึม่ัน ศรทัธา และธํารงรกัษา
ไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ท่ีมา :  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ, หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544
            (1-11,16-17)

จึงกลาวไดวาวิชาสังคมศึกษา ส 204 ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในจุดมุงหมายหลัก ขอ 7.  ท่ีมุงใหผูเรียน…เขาใจประวัติศาสตร 
ของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดียึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองระบอบ
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มีความสอดคลองเปนอยางยิ่งกับหลักสูตร           
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ซ่ึงจัดอยูในสาระการเรียนรู กลุมวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม มาตรฐานท่ี 2 ส 2.1 และ ส 2.2  ระดังชวงช้ันท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 - 3 โดย      
มีจุดประสงคใหผูเรียนมีความเจริญงอกงาม ท้ังในดานความรู ความคิด ทักษะการแสวงหาความรู 
และการนําความรูไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต มีเจตคติและคานิยมท่ีถูกตอง ปฏิบัติตนตาม 
บทบาทหนาท่ีของพลเมืองด ี ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข สามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

สภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ 36 พรรษา ในวันท่ี 2 เมษายน 2535             
ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสงยิ่ง ท่ีทรงสนพระทัยในการจัดการศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาใหแกเยาวชนในชนบทหางไกล ดร.โกวิท วรพิพัฒน อธิบดีกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น       
มีความคิดตามแนวพระราชดําริท่ีจะเปดโรงเรียนท่ีมีความพรอมทุก ๆ ดานและใหโอกาสแก         
นักเรียนตางจังหวัดในชนบทหางไกลไดเขาเรียนในโรงเรียนประเภทนี้บางจึงไดมอบหมายให     
นางสาวยุพิน  ดุษิยามี ผูอํานวยการโรงเรียนราชินีบูรณะ นครปฐม ศึกษาขอมูลความเปนไปไดท่ีจะ
ตั้งโรงเรียนใหมขึ้น เปนโรงเรียนประจําสําหรับนักเรียนหญิง และไป-กลับ สหศึกษา เม่ือไดขอมูล
ชัดเจนแลวกรมสามามัญศึกษาจึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําโครงการจัดตั้งโรงเรียนประจํา
สําหรับนักเรียนสตรีขึ้น คณะกรรมการไดประชุมและสรุปใหเปดโรงเรียนมัธยมพิเศษเพ่ิม              
อีก 1 โรงเรียนในปการศึกษา 2534 เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติและเปนอนุสรณทางการศึกษาโดย
ใชสถานท่ีของโรงเรียนราชินีบูรณะคณะสินธุรวี ตําบลสนามจันทร อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
กระทรวงศึกษาธิการไดกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ       
พระราชทานนามโรงเรียนวา“โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ”นามภาษาอังกฤษวา  
“Princess Sirindhorn’s College”  ปจจุบันโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เปนโรงเรียนสังกัดกรม
สามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปดทําการสอนนักเรียนโดยมีแผนช้ันเรียนเต็มรูป ระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน ระดับช้ันละ 10 หองเรียน รวม 30 หองเรียน ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายระดับ
ช้ันละ 6 หองเรียน รวม 18 หองเรียน รวมท้ังส้ิน 48 หองเรียน รับนักเรียนประจําสตรีท่ีมี             
ผลการเรียนดีเดนเปนตัวแทนของจังหวัดท่ัวประเทศ จังหวัดละ1 คนและนักเรียน ไป-กลับ        
สหศึกษา ดวยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี ท่ีทรง        
มีตอโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ทรงรับโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยไวในพระราชูปถัมภ       
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เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2537 และเสด็จพระราช-ดําเนินทรงเปดปายโรงเรียนและธนาคารนักเรียน     
สิรินธรราชวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2537 จึงนับเปนวันกอตั้งโรงเรียน

งานวิจัยที่เกี่ยวของวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู

งานวิจัยภายในประเทศ
อนุสรณ  สุชาตานนท (2536 : 65)ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

สังคมศึกษาและบุคลิกภาพประชาธิปไตยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีสอนโดยการเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรู โดยใชเทคนิค TGT กับการสอนตามแนวคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียน
ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาท่ีสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูและการสอนตามแนวคูมือครู     
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตยหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

สามารถ  สุขาวงษ (2537:96)ได ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                 
พฤติกรรมการทํางานกลุมและความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียน
วิชาสังคมศึกษาเรื่องการปกครองไทยโดยการเรียนแบบรวมมือดวยการสอนแบบโครงการกับ   
การสอนตามแนวคูมือคร ู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการสอนแบบโครง
การโดยใชการเรียนแบบรวมมือและการสอนตามแนวคูมือครู มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ    
พฤติกรรมการทํางานกลุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความคงทน      
ในการเรียนรูหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

จุฑามาศ  สดแสงจันทร (2540 : 61)ไดทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ           
ทางการเรียนและพฤติกรรมการทํางานกลุมท่ีเรียนวิชา ส 305 โลกของเราของนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี 3 ท่ีสอนโดยการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STADกับการสอนตามปกต ิผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ
ผลจากการศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนท่ีสอน 
โดยการเรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD ไมแตกตางกัน

ชนิสา ตุไตลา (2540 :บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ระหวางการสอนแบบรวมมือกับการสอนปกติ ในกลุม        
สรางเสริมประสบการณชีวิต ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช
รูปแบบการสอนแบบรวมมือแบบ TGT  สูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชรูปแบบ  การสอนปกติ   
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และนักเรียนเกง ปานกลาง และออน ในกลุมทดลอง             
มีคาเฉล่ียของคะแนนความกาวหนา ไมแตกตางกัน

เสร ี  ถุนนอก (2542 : 55) ไดทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ  
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่องการเมืองการปกครองกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 
ระหวางการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูกับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา       
นักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอกลุม
สรางเสริมประสบการณชีวิต สูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01

อารมณ  ชอบศิลประกอบ (2542 : 56) ไดศึกษาผลของการใชวิธีการเรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรูท่ีใชเทคนิคสแตค STADในการเรียนการสอนเรื่องหลักธรรมในรายวิชาพระพุทธศาสนา
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูท่ีใชเทคนิคสแตค STAD มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุมสูงกวา       
นักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีเจตคติหลังเรียน
สูงกวา กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

วราภรณ  บรรติ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรม   
ในการทํางานกลุมในกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
โดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใช เทคนิค STAD รวมกับ เทคนิค TGT กับการสอนตาม    
คูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีผลสัมฤทธ์ิทาง    
การเรียนและคะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุมสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตามคูมือครู 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

วัสริน  ประเสริฐศรี (2544 : บทคัดยอ)ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีสอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันโดยใช   
กิจกรรมการเรียนแบบกลุมการแขงขัน(TGT)และแบบกลุมสัมฤทธ์ิ(STAD) กับการสอนตาม    
แนว คูมือครูผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีผลสัมฤทธ์ิทาง     
การเรียนและคะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุม สูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนตาม            
แนวคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01

จินตนา  กิจบํารุง (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
สังคมศึกษาเรื่องประวัติศาสตรสุโขทัย และศึกษาทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี 1 ท่ีสอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู โดยใชกิจกรรมการเรียนแบบจิกซอร 2 และ
แบบรวมกันคิด กับวิธีสอนตามคูมือคร ูผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบรวมมือ
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กันเรียนรู มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุม สูงกวานักเรียนท่ีเรียน
โดยการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01

งานวิจัยตางประเทศ
เล็กซ (Lex, อางถึงใน จารุลักษณ พินพรหมราช 2529 : 54) ไดทําการศึกษาดวยการ

ทดลองกับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในรัฐอินเดียนนา (Indiana) โดยใหกลุม
ควบคุมไดรับการสอนแบบเกา กลุมทดลองใชวิธีการสอนแบบทักษะกระบวนการกลุมสัมพันธ
(Group Process) ผลจากการทดลองกอนสอนและหลังสอนพบวา กลุมทดลองมีความพอใจใน
ประสบการณท่ีไดรับและยินดีรวมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมีความตองการท่ีจะเรียนแบบทักษะ
กระบวนการกลุมสัมพันธอีก

แยกเกอร จอหนสัน และ จอหนสัน (Yaker, Johnson and Johnson 1985 : 60 – 66) ได
เปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนเกรด 2 จํานวน 75 คน ซ่ึงแบงกลุมออกเปน 3 กลุม แตละกลุม
ประกอบดวยนักเรียนท่ีเรียนดี เรียนปานกลางและเรียนออนท้ังสองเพศอยางละเทา ๆ กัน กลุมแรก
ใหทํางานท่ีไดรับมอบหมายเปนรายบุคคล กลุมท่ีสองใหทํางานโดยมีการอภิปรายกับเพ่ือนในกลุม
ยอยของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ซ่ึงมีการกําหนดโครงสรางของการอภิปรายไวอยางแนชัด 
และกลุมท่ีสามใหทํางานในลักษณะเดียวกับกลุมท่ีสอง แตแตกตางกันตรงท่ีการอภิปรายไมได
กําหนดโครงสรางใหแนชัด ปรากฏวานักเรียนท่ีมีการอภิปรายกับท้ังสองกลุมมีผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนเปนรายบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและการทดสอบความคงทน   
ในการเรียนรูซ่ึงจัดขึ้นภายหลังจากการเรียนท่ีใชในการทดลองเสร็จส้ินไปแลว 18 วัน โดยให    
นักเรียนทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล พบวานักเรียนในกลุมท่ีมีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู 
ท้ังสองกลุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีมีการเรียนเปนรายบุคคล

มอแกน และบอบเบทท (Morgan and Bobbete 1987 : 30 - 34) ไดทําการศึกษาเรื่อง
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู วิธีการท่ีครูใชการจัดสภาพหองเรียน การรวมกลุมทางสังคมและ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนในหองเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยวิธี
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูจะมีทัศนคติในทางบวกตอวิชาท่ีเรียนมากกวานักเรียนท่ีเรียน      
ในหองเรียนท่ีใชวิธีเรียนแบบปกติมากกวา 30% และมีผลสัมฤทธ์ิสูงกวา แตพฤติกรรมการรับรู
การรวมกลุมทางสังคมไมแตกตางกันและพบวาครูท่ีไดรับการฝกใหสอนโดยการเรียนแบบ       
รวมมือจะนําวิธีการไปใชไดดีกวาครูท่ีไมไดรับการฝก
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สรุป

  จากการศึกษาวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ     
รวมมือกันเรียนรูและศึกษาทักษะการทํางานกลุม สรุปไดวา หลักสูตรวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน มุงใหผูเรียนพัฒนาชีวิตทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยสามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข สวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 เปนหลักสูตรท่ีไดพัฒนา    
ใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตางๆ สภาพการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ   
เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
เปนคนดีมีปญญามีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ  
การจัดการศึกษามุงเนนความสําคัญดานความรูความคิด ความสามารถ ยึดหลักเนนผูเรียนเปน
สําคัญรวมท้ังการบูรณาการการเรียนการสอนใหสอดคลองกันและเนนการฝกทักษะการ        
ทํางานกลุม อันจะสงผลใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ ผูเรียนเกิดการเรียนรู เปนคนเกง 
ดี มีความสุข รูจักการวางแผน การตัดสินใจแกปญหาไดอยางรอบคอบและท่ีสําคัญคือสามารถ
ดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับวิธีสอนแบบรวมมือ      
กันเรียนรู (Cooperative Learning) ท่ีเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีไดมีการพัฒนาขึ้นมาเปน    
เวลานาน  โดยเนนท่ีการมีจุดมุงหมายของการเรียนรวมกันของกลุม ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับ          
ความรวมมือของสมาชิกภายในกลุม  และจากผลการวิจัยสวนใหญ พบวาการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูและใชทักษะการทํางานกลุมในการทํางานรวมกัน สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนสูงขึ้น และวีธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเปนวิธีการสอนท่ีครูจัดใหนักเรียนเรียนรู
รวมกัน กลุมละ 4 - 6 คนท่ีคละความสามารถ คนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน        
ชวยเหลือกันภายในกลุมและตองยอมรับซ่ึงกันและกัน ผูท่ีเรียนเกงตองชวยเหลือผูท่ีออนกวา
ทํางานรวมกันโดยใหสมาชิกทุกคนรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุมรวมกัน ชวยกันทํางาน          
ท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จโดยมีจุดมุงหมายรวมกัน สมาชิกกลุมมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
ซ่ึงกันและมีการคิดรวมกัน มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกันและรวมกันชวยเหลือพ่ึงพากัน ทําใหงาน
บรรลุผลสําเร็จ โดยมีผลงานของทุกคนคือผลงานของกลุม และผลงานของกลุมคือผลสําเร็จ       
ในการเรียนรูรวมกันของสมาชิกทุกคน การศึกษาวิธีการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอน
ตามแนวคูมือครู เพ่ือใหทราบแนวทางการสอนท่ีถูกตองและมีการศึกษาทักษะการทํางานกลุมของ
นักเรียน รวมท้ังศึกษาการวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนแนวทางในการทํางานวิจัยครั้งนี้
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บทท่ี 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัย เรื่อง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และศึกษาทักษะการทํางานกลุม       
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูกับวิธีสอนตาม 
แนวคูมือครู เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง(Quasi Experimental Research)รูปแบบการวิจัยโดยใช   
กลุมควบคุมและกลุมทดลอง แบบ Randomized Control Group , Pretest - Posttest Design โดย    
มีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis)
วิธีดําเนินการวิจัยมีรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้

การดําเนินการวิจัย
     เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัยตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  จึงกําหนดรายละเอียดของ

การดําเนินการวิจัยดังนี้
ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย

ศึกษาเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ ปญหา วรรณกรรม และการสัมภาษณ 
รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การสรางเครื่องมือ ไดแก แผนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ   
และแบบสอบถามความคิดเห็น การตรวจสอบคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือ        
และเสนอขอความเห็นชอบโครงการวิจัย

ขั้นตอนท่ี 2    การดําเนินงานตามโครงการวิจัย
           ผูวิจัยใชเครื่องมือท่ีพัฒนาจาก ขั้นตอนท่ี 1 ไปทดลองสอนและรวบรวม

ขอมูลจากตัวอยาง นํามาตรวจสอบความถูกตองจัดพิมพรายงานผลการวิจัยฉบับรางเพ่ือเสนอ     
ขออนุมัติโครงการวิจัย ปรับปรุงแกไขตามท่ีคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะและ      
สงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย

ระเบียบวิธีวิจัย
เพ่ือใหงานวิจัยครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับวิธีวิจัยประกอบดวย ประชากรและตัวอยาง ตัวแปร  
ท่ีศึกษา เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวมรวมขอมูล         
การวิเคราะหขอมูล และสถิติท่ีใช ดังรายละเอียดตอไปนี้
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี ้ ไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2 ของโรงเรียนสิรินธร-

ราชวิทยาลัย สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐมท่ีกําลังเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2545
จํานวน 10 หองเรียน หองเรียนละ 40 คน รวมเปนประชากรท้ังส้ิน 400 คน

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ของโรงเรียนสิรินธร-      
ราชวิทยาลัย จํานวน 2 หองเรียน  หองละ 40 คนรวมท้ังส้ิน 80 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย
(Simple Random Sampling)โดยมีรายละเอียดของวิธีการไดมาของกลุมตัวอยางดังนี้

ขั้นตอนท่ี 1 ทําการสุมกลุมตัวอยางนักเรียนจาก 10 หองเรียน
ใชวิธีสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชวิธีการจับฉลากจํานวน 2      

หองเรียนแลวนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข จํานวน 1 ฉบับมี 40 ขอซ่ึงผูวิจัยได       
ปรับปรุงจากจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาสังคมศึกษาของกรมวิชาการ     
นําไปทดสอบกับกลุมตัวอยางท้ัง 2 หองเรียน นําผลคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบ              
มาวิเคราะหความแตกตาง โดยการทดสอบคา(t–test) แบบ Independent โดยหอง ม.2/1 ไดคาเฉล่ีย 
(X) = 15.40 คาสวน เบ่ียงเบนมาตราฐาน(S.D.) = 1.15 และหอง ม.2/5 เปนกลุมควบคุมไดคาเฉล่ีย 
(X) = 16.08 คาสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (S.D.) = 1.33  ผลการทดสอบคาที (t .05 df 78 ) ไดคา       
t = 1.30 ซ่ึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวานักเรียนหอง ม.2/1และหอง ม.2/5 มีผลสัมฤทธ์ิ  
ทางการเรียนกอนเขาสูการทดลองไมแตกตางกัน(รายละเอียดในภาคผนวก ค ตารางท่ี 25 หนา148)

ขั้นตอนท่ี 2 จากขั้นตอนท่ี 1 ผูวิจัยทําการสุมเพ่ือหากลุมควบคุมและกลุมทดลอง    
โดยวิธีจับฉลาก ไดหอง ม.2/1 เปนกลุมทดลองใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู และหอง ม.2/5 
เปนกลุมควบคุมใชวิธีสอนตามแนวคูมือครู

รายละเอียดของจํานวนประชากร และการเลือกกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย                  
แตละขั้นตอนดังแผนภูมิท่ี  3
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               ประชากรท่ีใชในการวิจัยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2   ของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
                  คือจํานวน 10 หองเรียน  รวมท้ังส้ิน 400 คน

ข้ันท่ี 1 (จับฉลากหองเรียนท่ีใชเปนกลุมตัวอยาง)

หองเรียน
ม. 2/1
40 คน

หองเรียน
ม. 2/2
40 คน

หองเรียน
ม. 2/3
40 คน

หองเรียน
ม. 2/4
40 คน

หองเรียน
ม. 2/5
40 คน

หองเรียน
ม. 2/6
40 คน

หองเรียน
ม. 2/7
40 คน

หองเรียน
ม. 2/8
40 คน

หองเรียน
ม. 2/9
40 คน

หองเรียน
ม. 2/10

  40 คน

ข้ันท่ี 2 (จับฉลากกลุมควบคุมและกลุมทดลอง)

แผนภูมิท่ี 3 ประชากรและตัวอยางท่ีใชในการวิจัย

ม. 2/1    และ     ม. 2/5

ม. 2/1
    กลุมทดลอง

40 คน

ม.2/5
กลุมควบคุม

40 คน

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย รวมท้ังส้ิน 80 คน
         ช้ัน               จํานวน (คน)            กลุม                               วิธีสอน

       ม. 2/1                 40  คน              ทดลอง              วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
       ม. 2/5                 40  คน              ควบคุม             วิธีสอนตามแนวคูมือครู
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แบบแผนการทดลองของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Research)รูปแบบการ
วิจัยโดยใชกลุมควบคุมและกลุมทดลอง แบบ Randomized Control Group , Pretest - Posttest
Design (Tuckman 1999 : 162 – 163)  ดังตารางท่ี 3
ตารางท่ี 3   แสดงแผนผังการทดลองของการวิจัย

กลุม การทดสอบกอนทดลอง (Pretest) วิธีสอน การทดสอบหลังทดลอง (Pretest)

RE
RC

T1

T1

X
         ~X

T2

T2

สัญลักษณท่ีใชในแบบทดลอง
  RE    แทน กลุมทดลอง (Experimental Group)
  RC    “ กลุมควบคุม (Control Group)
  T1    “ การทดสอบกอนทําการทดลอง (Pretest)
  T2    “ การทดสอบหลังทําการทดลอง (Posttest)
  X    “ วิธีสอนแบบการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
~X    “ วิธีสอนตามแนวคูมือครู
  R    “ การไดมาของกลุมตัวอยางโดยการสุม

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
1. แผนการสอน เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี      

พระมหากษัตริยเปนประมุข สําหรับกลุมทดลองเปนแผนการสอนท่ีใชวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูโดยใชเทคนิค STAD 3 แผน ๆ ละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที  และใชเทคนิค TGT 2 แผน ๆ ละ      
2 คาบ ๆ ละ 50 นาที

2. แผนการสอนวิชา เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข สําหรับกลุมควบคุมเปนแผนการสอนท่ีใชวิธีสอนตามแนวคูมือครู
โดยใชเทคนิคการบรรยายและการอภิปรายกลุมยอยจํานวน 5 แผน แผน ๆ ละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที
             3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข จํานวน 1 ฉบับโดยเปนแบบทดสอบปรนัยชนิด     
4  ตัวเลือก กําหนดใหการใหคาคะแนนคือตอบถูกได 1คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนนจํานวน40 ขอ
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4.แบบประเมินทักษะการทํางานกลุม มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating scale) มี 5 ระดับ คือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด จํานวน 20 ขอ (ประเมิน   
โดยครู)

5.แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมประเมินมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบราย
การ (Checklist)ประเมินโดยใชคารอยละ (%) บอยครั้ง บางครั้ง ไมเคยจํานวน 10 ขอ (ประเมิน   
โดยนักเรียน)

6.แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและ     
วิธีสอนตามแนวคูมือครู มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) 5 ระดับ คือ      
ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด มาก ปานกลาง  นอย นอยท่ีสุด จํานวน  10  ขอ

ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
1. การสรางแผนการสอน เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD    
3 แผน ๆละ 2 คาบ ๆละ 50 นาที  มีขั้นตอนการสรางแผนการสอนดังนี้

1.1ศึกษารายละเอียดหลักสูตร จุดประสงค คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาวิชาสังคม
ศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2

1.2 ศึกษาการสรางแผนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูท่ีสอนโดยเทคนิค STAD
1.3 สรางแผนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD  แผนการสอน

แบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ประกอบดวย
    ขั้นท่ี 1 ครูเสนอบทเรียนตอช้ันเรียนโดยการทบทวนความรูเดิมท่ีมีมากอนและ
เสนอเนื้อหาใหมมีการยกตัวอยางและจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีการสรุปบทเรียนโดยการ           
ตั้งคําถามและตอบขอสงสัยของนักเรียน
                         ขั้นท่ี 2  ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถกลุมละ4 - 5คนครูแจก
ใบงานและแบบฝกหัดเสริม

    ขั้นท่ี 3 ใหแตละกลุมยอยศึกษาหัวขอท่ีเรียนจากใบงานหรือแบบฝกหัดแตละกลุม    
ชวยกันปฏิบัติตามใบงานและแบงหนาท่ีตามบทบาทของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู

     ขั้นท่ี 4 เม่ือแกปญหาครบทุกขอแลวสมาชิกทุกคนในกลุมยอยจะรวมกันอภิปราย
ปญหา จนแนใจวาสมาชิกทุกคนมีความเขาใจเนื้อหาไดถูกตอง

         ขั้นท่ี 5 ครูทําการทดสอบวัดความเขาใจประมาณ 15 - 20 นาที และคะแนนท่ีได
จากการทดสอบจะถูกแปลงเปนคะแนนของแตละกลุมท่ีเรียกวา "คะแนนกลุมสัมพันธ"และให
รางวัลกลุมท่ีไดคะแนนสูงสุด
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                        1.4 เสนอแผนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ตอคณะ
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขใหกิจกรรมการเรียน
การสอนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู

1.5 นําแผนการสอนใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานใชดุลยพินิจตรวจสอบความเท่ียงตรง    
เชิงเนื้อหา(Content  Validity)และภาษาท่ีใชและดานวัดผล เพ่ือนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง
ของเครื่องมือ (IC) ใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป (รายละเอียดในภาคผนวก ข 
ตารางท่ี 18 หนา 137)

1.6 นําแผนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD ไปใชเปน
เครื่องมือในการวิจัย (ดังรายละเอียดแผนภูมิท่ี 4

ข้ันท่ี  1

ข้ันท่ี  2

ข้ันท่ี  3

ข้ันท่ี  4

ข้ันท่ี  5

ข้ันท่ี  6

แผนภูมิท่ี  4  แสดงข้ันตอนการทําแผนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูท่ีสอนโดยใชเทคนิค STAD

               ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร หลักการ จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา
                สังคมศึกษา เรื่องสิทธิและหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

                            สรางแผนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
ท่ีสอนโดยใชเทคนิค STAD

              เสนอแผนการสอนตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ
                                            ความถูกตองและปรับปรุงแกไข

  นําแผนการสอนใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา(Content Validity)ดานภาษาท่ีใชและดานวัดผล
                 จํานวน 3  ทาน ตรวจสอบเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของ
                    เครื่องมือ (IC) ใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.5 ข้ึนไป

  นําแผนการสอนท่ีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือการวิจัยในกลุมทดลอง

                   ศึกษาการสรางแผนการสอนโดยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
                                                   ท่ีสอนโดยใชเทคนิค  STAD
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 2. การสรางแผนการสอน เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT
จํานวน 2 แผน ๆ ละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที มีขั้นตอนการสรางแผนการสอนดังนี้

     2.1 ศึกษารายละเอียดหลักสูตร จุดประสงค คําอธิบายรายวิชา เนื้อหาวิชาสังคม
ศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2

        2.2   ศึกษาการสรางแผนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูท่ีสอนโดยเทคนิค TGT    
                        2.3 สรางแผนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT แผนการสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT ประกอบดวย

  ขั้นท่ี 1 การนําเสนอบทเรียนตอช้ันเรียน ครูสอนเนื้อหาตอช้ันเรียนโดยครูผูสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมตามลักษณะเนื้อหาของบทเรียนและใชส่ือการเรียน     
การสอนประกอบคําอธิบายของครูเพ่ือใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาในบทเรียนมากท่ีสุด

  ขั้นท่ี 2 การเรียนเปนกลุม เปนการทํางานกลุมซ่ึงในแตละกลุมจะประกอบดวย
สมาชิก 4 คนกิจกรรมของกลุมจะอยูในรูปของการอภิปรายหรือการแกปญหารวมกัน กลุมจะตอง
ทําใหดีท่ีสุดเพ่ือชวยเหลือสมาชิกแตละคนในกลุมของตน ครูควรกระตุนใหสมาชิกทุกคนทราบวา    
งานของกลุมจะประสบความสําเร็จก็ตอเม่ือสมาชิกในกลุมสงเสริมและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน
                          ขั้นท่ี 3 การแขงขันเกมวิชาการ เปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาของ        
บทเรียนโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือทดสอบความรูความเขาใจในบทเรียน การแขงขันประกอบดวยผูเลน
กลุมละ 4 คน ซ่ึงแตละคนจะเปนตัวแทนของกลุมยอยแตละกลุม การกําหนดนักเรียนเขากลุม   
เลนเกมจะยึดหลักนักเรียนท่ีมีความสามารถทัดเทียมกันแขงขันกัน กลาวคือนักเรียนท่ี                   
มีความสามารถสูงของแตละกลุมจะแขงขันกัน นักเรียนท่ีมีความสามารถปานกลางของแตละกลุม
จะแขงขันกันและนักเรียนท่ีมีความสามารถต่ําของแตละกลุมจะแขงขันกัน การท่ีนักเรียนท่ีมี   
ความสามารถทัดเทียมกันของแตละกลุม มาทําการแขงขันกันเพ่ือใหนักเรียนแขงขันกับตนเอง          
และนักเรียนแตละคนมีโอกาสไดชวยเหลือกลุมใหประสบผลสําเร็จเทาเทียมกัน

    ขั้นท่ี 4 การยอมรับกลุม กลุมท่ีไดคะแนนรวมถึงเกณฑท่ีกําหนดจะไดรับรางวัล    
โดยกําหนดรางวัลไว  3 รางวัล ไดแก กลุมยอดเยี่ยม กลุมเกงมาก และกลุมเกง

2.4  เสนอแผนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT ตอคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขใหกิจกรรมการเรียนการสอน
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู

    2.5   นําแผนการสอนใหผูเช่ียวชาญ 3 ทานใชดุลยพินิจตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา(Content Validity)และภาษาท่ีใชและดานวัดผล เพ่ือนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของ
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เครื่องมือ (IC) ใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป (รายละเอียดในภาคผนวก ข      
ตารางท่ี 18 หนา 137)

2.6  นําแผนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT ไปใชเปนเครื่องมือ
ในการวิจัย (ดังรายละเอียดแผนภูมิท่ี 5)

ข้ันท่ี  1

ข้ันท่ี  2

ข้ันท่ี  3

ข้ันท่ี  4

ข้ันท่ี  5

ข้ันท่ี  6

แผนภูมิท่ี  5  แสดงข้ันตอนการทําแผนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูท่ีสอนโดยใชเทคนิค TGT

3.  การสรางและพัฒนาคุณภาพแผนการสอนโดยวิธีสอนตามแนวคูมือครู ท่ีใชวิธีสอน
แบบบรรยายรวมกับอภิปรายกลุมยอย ใชเวลาสอนท้ังหมด  10  คาบ ๆ   ละ 50 นาที โดยมีขั้นตอน
การสรางแผนดังนี้

3.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงคการเรียนรู และ เนื้อหา เรื่องสิทธิ
และหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ มหากษัตริยเปนประมุข

    3.2  ศึกษาการเขียนแผนการสอนตามแนวคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีใชวิธี
สอนแบบบรรยายรวมกับการอภิปรายกลุมยอย

               ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร หลักการ จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา
                สังคมศึกษา เรื่องสิทธิและหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

                            สรางแผนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
ท่ีสอนโดยใชเทคนิค TGT

              เสนอแผนการสอนตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ
                                            ความถูกตองและปรับปรุงแกไข

 นําแผนการสอนใหผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา(Content Validity)ดานภาษาท่ีใชและดานวัดผล
       จํานวน 3  ทาน ตรวจสอบเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IC)
                              .ใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.5 ข้ึนไป

  นําแผนการสอนท่ีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือการวิจัยในกลุมทดลอง

                   ศึกษาการสรางแผนการสอนโดยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
                                                   ท่ีสอนโดยใชเทคนิค  TGT
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                         3.3    ดําเนินการเขียนแผนการสอนตามแนวคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีใช
วิธีสอนแบบบรรยายรวมกับการอภิปรายกลุมยอย
                          3.4 เสนอแผนการสอนตามแนวคูมือครู ท่ีใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับ             
การอภิปรายกลุมยอย ตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและ  
ปรับปรุงแกไข ใหกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
                          3.5 นําแผนการสอนตามแนวคูมือครู ท่ีใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับการ
อภิปรายกลุมยอยท่ีปรับปรุงแลวใหผูเช่ียวชาญดานภาษา ดานเนื้อหาและดานการวัดผลจํานวน      
3 ทานใชดุลยพินิจเพ่ือนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IC) ใชเกณฑคาดัชนีความ         
สอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป (รายละเอียดในภาคผนวก ข   ตารางท่ี 19 หนา 138)

        3.6    นําแผนการสอนท่ีสอนดวยวิธีการสอนตามแนวคูมือครู ท่ีใชวิธีสอนแบบ
บรรยายรวมกับการอภิปรายกลุมยอย ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย(ดังรายละเอียดแผนภูมิท่ี  6

ข้ันท่ี  1

ข้ันท่ี  2

ข้ันท่ี   3

ข้ันท่ี  4

       ข้ันท่ี  5

ข้ันท่ี  5

  ข้ันท่ี  6

แผนภูมิท่ี 6 แสดงข้ันตอนการทําแผนการสอนโดยใชวิธีสอนตามแนวคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ

    ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร จุดประสงค เนื้อหาวิชาสังคมศึกษา เรื่องสิทธิและหนาท่ี
             ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

                 ศึกษาการเขียนแผนการสอนตามแนวคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ
                             ท่ีใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับการอภิปรายกลุมยอย

                 ดําเนินการเขียนแผนการสอนตามแนวคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ
                        ท่ีใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับการอภิปรายกลุมยอย

   นําแผนการสอน ท่ีใชวิธีสอนแบบบรรยายรวมกับการอภิปรายกลุมยอยใหผูเช่ียวชาญ
              ดานเนื้อหา(Content Validity)ดานภาษาท่ีใชและดานวัดผล จํานวน 3 ทาน
                      ตรวจสอบเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ(IC)
                                ใชเกณฑ คาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.5 ข้ึนไป

  เสนอแผนการสอนตามแนวคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีใชวิธีสอนแบบบรรยาย
                 รวมกับการอภิปรายกลุมยอยตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อ
                                    ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

    นําแผนการสอนตามแนวคูมือครูของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีใชวิธีสอนแบบบรรยาย
          รวมกับการอภิปรายกลุมยอย ไปใชเปนเครื่องมือการวิจัยในกลุมควบคุม
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4. การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขโดยใชเปนแบบทดสอบใชฉบับเดียว
กัน  ท้ังกอนการเรียนและหลังเรียนเปนขอสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก กําหนดใหคาคะแนนคือ
ตอบถูกตอง ได 1 คะแนน และตอบผิด ได 0  คะแนนจํานวน 1 ฉบับมีจํานวน  ท้ังหมด 60 ขอ
มีขั้นตอนดังตอไปนี ้

      4.1 ศึกษาหลักสูตรวิชาสังคมศึกษา ของช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2
4.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางแบบทดสอบชนิดปรนัยเลือกตอบ
4.3 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรูใหครอบคลุมเนื้อหา เรื่องสิทธิหนาท่ี

ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
4.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชน

ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขโดยมีแนวคิดในการสรางใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงค จํานวน 60 ขอ

4.5 เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

4.6 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและตารางวิ เคราะหแบบ                
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย                    
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ไปใหผูเช่ียวชาญวิชาสังคมศึกษาจํานวน 3 ทาน ใชดุลยพินิจ   
ดานภาษา ดานเนื้อหาและการวัดผล เพ่ือนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง(IC) ของแบบทดสอบ       
แลวเลือกขอสอบท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตาราง 
ท่ี 20 หนา 139-140)

4.7  นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    
ปท่ี 3 จํานวน 1 หอง 40 คน ซ่ึงกําลังเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2545 โรงเรียนสิรินธรราช
วิทยาลัย อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สังกัดกรมสามัญศึกษา ซ่ึงถือวาไมใชกลุมทดลอง

4.8  นําผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข มาวิเคราะหท้ังฉบับ เพ่ือตรวจสอบ   
คุณภาพของแบบทดสอบ
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        4.8.1 คาความยากงาย (P)คือสัดสวนระหวางจํานวนผูตอบแบบทดสอบถูก
ในแตละขอตอจํานวนผูเขาสอบท้ังหมด โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20–0.80 (พวงรัตน
2543 :129)ผูวิจัยจึงทําการทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจํานวน 60 ขอ ซ่ึงไดแบบทดสอบ
ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ 47 ขอ แตเนื่องจากแบบทดสอบมีจํานวนเกินกวาท่ีตองการ ผูวิจัยจึงได       
คัดเลือกแบบทดสอบตามตองการ คือ 40 ขอโดยใชเกณฑดังนี้ 1)มีจํานวนขอสอบในแตละ             
จุดประสงคใกลเคียงกันและใหกระจายครบทุกจุดประสงค 2)มีความยากงาย (p) ใกลเคียง 0.5    
มาก ท่ี สุดผลการตรวจสอบความยากงายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                 
เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข            
ผูวิจัยไดคัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีคาความยากงาย (p) มีคาระหวาง 0.50–0.77 คัดเลือกแบบทดสอบ
ตามเกณฑ ใหเหลือ 40 ขอ (รายละเอียดในภาคผนวก ข  ตารางท่ี  21 หนา 141)

   4.8.2 คาอํานาจจําแนก(Discrimination) คือการตรวจสอบวาแบบทดสอบสามารถ
จําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดีเพียงใด โดยใชเกณฑคาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 – 1.00
(พวงรัตน 2543 : 130) ผูวิจัยจึงทําการทดสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจํานวน 60 ขอ ซ่ึงได
แบบทดสอบ ท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ 49 ขอ แตเนื่องจากแบบทดสอบมีจํานวนเกินกวาท่ีตองการ 
ผูวิจัยจึงไดคัดเลือกแบบทดสอบตามตองการ คือ 40 ขอ โดยใชเกณฑดังนี้ 1)มีจํานวนแบบทดสอบ
ในแตละจุดประสงคใกลเคียงกันและใหกระจายครบทุกจุดประสงค  2)คาอํานาจจําแนก (r)      
ใกลเคียง 1.00 มากท่ีสุดโดยยึดหลักการตามแนวคิดของ บีเอส บลูม (B.S. Bloom) คือวัดความรู
ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา ผลการตรวจสอบ 
คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชน    
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ผูวิจัยไดคัดเลือกแบบทดสอบท่ีมี          
คาอํานาจจําแนก (r) มีคาอยูระหวาง 0.27–0.64  (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางท่ี  21หนา 141)

     4.8.3 คาความเช่ือม่ัน (Reliability) คือการตรวจสอบการวัดคาความเช่ือม่ัน               
ท่ีสมํ่าเสมอและคงท่ี โดยผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง สิทธิหนาท่ีของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขท้ังฉบับ นํามาหาคา      
ความเช่ือม่ันโดยใชวิธีการของ คูเดอร ริชารดสัน จากสูตร KR– 20 (ลวน สายยศ และ อังคณา   
สายยศ  2539 : 215) โดยใชเกณฑความเช่ือม่ันตั้งแต 0.80 ขึ้นไป ผลการตรวจสอบคาความเช่ือม่ัน
ของแบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ 0.84 แสดงวาแบบทดสอบมีคาความเช่ือม่ันสูงสามารถ                       
นําไปใชไดอยางม่ันใจและผลการวัดสมํ่าเสมอคงท่ี (รายละเอียดในภาคผนวก ข หนา142)          
ซ่ึงรายละเอียดการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามแผนภูมิท่ี  7
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ข้ันท่ี 1  ศึกษาหลักสูตร

ข้ันท่ี  2                           ศึกษาทฤษฏ ี หลักสูตร  และวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา

ข้ันท่ี  3                 วิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคและสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
                                               เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

 ข้ันท่ี  4           สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบ
                                           ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  จํานวน 60  ขอ

 ข้ันท่ี  5                    เสนอแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตอคณะกรรมการท่ีปรึกษา
                                                 วิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

      นําแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแลวใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานใชดุลยพินิจ
     ข้ันท่ี  6                                 ดานภาษา ดานเนื้อหาและการประเมินผลเพื่อนําไปหา
                                                              คาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ(IC)

         นําแบบทดสอบไปใชทดสอบนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 1 หองเรียน
     ข้ันท่ี  7                 40 คน ท่ีไมใชกลุมทดลองและเคยเรียนเรื่อง สิทธิหนาท่ีของประชาชน
                                        ตามระบอบประชาธิปไตยมาแลว เพื่อวิเคราะหหาความยากงาย
                                                   และคาอํานาจจําแนก คัดเลือกขอสอบท่ีผานเกณฑ
                                                     จํานวน 40 ขอ  นําไปหาคาความเช่ือม่ัน KR-20

แผนภูมิท่ี 7 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสิทธิเสรีภาพของ
                   ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
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                   5. การสรางแบบประเมินทักษะการทํางานกลุม ประเมินโดยครู
   5.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทักษะ การทํางานกลุมแลวนํามาสราง

แบบวัดทักษะการทํางานกลุม
   5.2 สรางแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบสถานการณ

โดยเขียนเปนขอความใหครอบคลุมองคประกอบของทักษะการทํางานกลุม ตามแนวคิดของจอหน
สันและจอหสันท่ีกลาวถึงทักษะการทํางานกลุม ดานการเรียน ดานการอภิปราย ดานการแกปญหา
ความขัดแยง และดานการเสนอผลงานและยอมรับมติกลุม ใชประเมินหลังเรียนเปนแบบ        
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
จํานวน 20 ขอ ซ่ึงเปนคําถามเชิงนิมาน (Positive)

การแปลความหมายของคําถามท่ีมีลักษณะเปนเชิงนิมาน (Positive) กําหนดคาระดับ
การปฏิบัติเปน 5 ระดับ ดังตารางท่ี  4
ตารางที่  4 เกณฑการกําหนดคาระดับการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุม

                  ระดับการปฏิบัติ เชิงนิมาน(Positive) คะแนน
                  ปฏิบัติมากท่ีสุด 5
                  ปฏิบัติมาก 4
                  ปฏิบัติปานกลาง 3
                  ปฏิบัตินอย 2
                  ปฏิบัตินอยท่ีสุด 1

จากตารางท่ี 4 เกณฑการกําหนดคาระดับการปฏิบัติสําหรับใหความหมายของคาท่ีวัดได ผูวิจัยได
กําหนดเกณฑท่ีใชในการใหความหมายโดยพัฒนามาจากแนวคิดของเบสท (Best 1981-182) โดยมี
คาระดับเฉล่ียการปฏิบัติเชิงนิมาน (Positive) ดังรายละเอียดตารางท่ี  5

ตารางที่  5 เกณฑการกําหนดระดับคาเฉลี่ยการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุม

คาเฉล่ีย ระดับการปฏิบัติ
1.00 – 1.49 นอยท่ีสุด
1.50 – 2.49         นอย
2.50 – 3.49        ปานกลาง
3.50 – 4.49      มาก
4.50 – 5.00      มากท่ีสุด
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   5.3 เสนอแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขขอความใหสอดคลองกับแบบประเมินโดยปรับปรุง
จากคูมือการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับ
ปรุง2533 ข : 19)

  5.4 นําแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมท่ีปรับปรุงแลวใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน
ใชดุลยพินิจดานภาษา ดานเนื้อหาและดานการวัดผลเพ่ือนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง           
ของเครื่องมือ(IC) โดยใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตั้งแต 0.5ขึ้นไป  (รายละเอียด
ในภาคผนวก ข ตารางท่ี 22 หนา 143)
                        5.5 นําแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
ดังรายละเอียดแผนภูมิท่ี  8

ข้ันท่ี  1                                   ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทักษะการทํางานกลุม

ข้ันท่ี 2                 สรางแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมตามองคประกอบดานการเรียน ดานการอภิปราย
                                      ดานการแกปญหาความขัดแยง ดานการเสนอผลงานและยอมรับมติกลุม
                                           เปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating  Scale) จํานวน 20 ขอ

ข้ันท่ี  3   เสนอแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
                                                                เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

ข้ันท่ี  4                        นําแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมท่ีปรับปรุงแลวใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน
                                            ใชดุลยพินิจ ดานภาษา ดานเนื้อหาและดานการประเมินผล เพื่อนําไปหา
                                                                คาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ(IC)

ข้ันท่ี  5                   นําแบบประเมินทักษะการทํางานกลุม จํานวน 20 ขอไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิท่ี  8   ขั้นตอนการสรางแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมประเมินโดยครู
                  6.  การสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม

    6.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมแลวนํามา
สรางแบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
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 6.2 สรางแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นเปนแบบ     
ตรวจสอบรายการ(Checklist)ประเมินโดยใชคารอยละ (%) บอยครั้ง บางครั้ง ไมเคยจํานวน 10 ขอ

 6.3 เสนอแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมตอคณะกรรมการท่ีปรึกษา   
วิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข ขอความใหสอดคลองกับแบบประเมิน

 6.4 นําแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมท่ีปรับปรุงแลวใหผูเช่ียวชาญ
จํานวน 3 ทานใชดุลยพินิจดานภาษา ดานเนื้อหาและดานการวัดผลเพ่ือนําไปหาคาดัชนี              
ความสอดคลองของเครื่องมือ(IC)โดยใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตั้งแต 0.5   
ขึ้นไป (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางท่ี 23 หนา 144)
                      6.5 นําแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมท่ีไดไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
ดังรายละเอียดแผนภูมิท่ี  9

ข้ันท่ี  1                                 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

     
ข้ันท่ี  2         สรางแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
                                          ประเมินโดยใชคารอยละ (%) บอยครั้ง บางครั้ง ไมเคยจํานวน 10 ขอ

ข้ันท่ี  3            เสนอแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมตอคณะกรรมการท่ีปรึกษา
                                                    วิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

ข้ันท่ี  4                นําแบบวัดประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมท่ีปรับปรุงแลวใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน
                                                 ใชดุลยพินิจดานภาษาดานเนื้อหาและดานการวัดผลเพื่อนําไปหา
                                                                 คาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IC)

ข้ันท่ี  5                นําแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม จํานวน 10 ขอไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิท่ี 9 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมประเมินโดยกลุมนักเรียน
    7. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ท่ีสอนดวยวิธี

สอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู
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  การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เรื่องสิทธิหนาท่ี
ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ท่ีนักเรียนมีตอการจัด      
การเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและการสอนตามแนวคูมือครูเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา(Rating scale) 5 ระดับจํานวน 1 ฉบับ มีจํานวน 10  ขอ ซ่ึงถามใน 2 ประเด็น  คือ        
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2) บรรยากาศการเรียนการสอน ประเด็นละ 5 ขอเปนคําถาม
เชิงนิมาน(Positive)การแปลความหมายของคําถามท่ีมีลักษณะเปนเชิงนิมาน(Positive)กําหนดคา
ระดับ   ความคิดเห็น 5 ระดับซ่ึงผูวิจัยไดปรับมาจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ
การเรียนวิชาสังคมศึกษาของปาริชาติ  จันทรฉ่ํา (2540 : 132-134) โดยการแปลความหมายของ    
คําถามท่ีมีลักษณะเปน เชิงนิมาน (Positive ) ดังตารางท่ี  6

ตารางที่  6 เกณฑการกําหนดคาระดับความคิดเห็น

                  ระดับความคิดเห็น เชิงนิมาน(Positive)คะแนน คาเฉล่ีย
          เห็นดวยมากท่ีสุด 5 4.50 – 5.00
          เห็นดวยมาก 4 3.50 – 4.49
          เห็นดวยปานกลาง 3 2.50 – 3.49
          เห็นดวยนอย 2 1.50 – 2.49
          เห็นดวยนอยนอยท่ีสุด 1 1.00 – 1.49

                  ขั้นตอนในการพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเปนดังนี้
           7.1 ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธี

สอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู
              7.2  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนแบบรวมมือ

กันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู
                                   7.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเสนอตอคณะกรรมการ         
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไขขอความใหสอดคลองกับแบบ
สอบถาม
                                   7.4 นําแบบสอบถามความคิดของนักเรียนท่ีปรับปรุงแลวใหผูเช่ียวชาญ
จํานวน 3 ทานใชดุลยพินิจดานภาษา ดานเนื้อหาและดานการวัดผล เพ่ือนําไปหาคาดัชนีความ  
สอดคลองของเครื่องมือ(IC) โดยใชเกณฑคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตั้งแต 0.5 ขึ้นไป 
(รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางท่ี 24 หนา 144)
                                   7.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน         
เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข          
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ซ่ึงถามใน 2  ประเด็น คือ 1) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ 2) ดานบรรยากาศการเรียน
การสอน ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย ดังรายละเอียดแผนภูมิท่ี  10

ข้ันท่ี 1                       ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ
                                                   วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู

ข้ันท่ี 2              สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอน
                               ตามแนวคูมือครูเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating scale) 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ

 ข้ันท่ี 3                         นําแบบสอบถามความคิดเห็นเสนอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
                                                               เพื่อตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

 ข้ันท่ี 4                    นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีปรับปรุงแลวใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน
                                                  ใชดุลยพินิจดานภาษา ดานเนื้อหาและดานการวัดผลเพื่อนําไป
                                                                  หาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IC)

 ข้ันท่ี 5

แผนภูมิท่ี  10    ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอน

การดําเนินการทดลอง
วิธีดําเนินการทดลอง ผูวิจัยแบงออกเปน 3 ขั้นตอนดังนี้

                   1. ขั้นกอนการทดลอง เปนขั้นท่ีผูวิจัย เตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.1 ทําการสรางเครื่องมือซ่ึงประกอบดวย 1) แผนการสอน 2 วิธี  2)  แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3)แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู 4) แบบประเมินทักษะการทํางานกลุมประเมินโดยครูและ      
5) แบบประเมินทักษะการทํางานกลุมประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม ผูวิจัยนํามาจากแบบประเมิน
ทักษะการทํางานกลุมและพฤติกรรมการทํางานกลุม ท่ีใชในงานวิจัยของจินตนา กิจบํารุง       
(2545 :167-170) และอารยา กลาหาญ (2545 : 116) ซ่ึงสรางโดยวัชรา เลาเรียนดี (เอกสารประกอบ
การสอนวิชาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ 2545 : 201-205)

           นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและ
                     วิธีสอนตามแนวคูมือคร ูจํานวน 10 ขอ ไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
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1.2  ผูวิจัยสรางความคุนเคยกับกลุมทดลองและกลุมควบคุม
1.3.ใหนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest)

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี            
พระมหากษัตริยเปนประมุข เพ่ือทดสอบความรูพ้ืนฐานกอนเรียนของท้ังสองกลุม

2. ขั้นการทดลองผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนดวยตนเองท้ังกลุมทดลองโดยใชวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรู และกลุมควบคุมใชวิธีสอนตามแนวคูมือครู ตามแผนการสอนท่ีสรางไว  
เพ่ือปองกันมิใหเกิดตัวแปรแทรกซอนอันเนื่องมาจากตัวครูเชน ประสบการณในการสอนและ    
ไดดําเนินการทดลองสอนโดยครูจัดสมาชิกในกลุม ๆละ 4 คนประกอบดวยนักเรียน เกง 1 คน 
ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน ผูวิจัยดําเนินการจัดกลุมดังนี้
                   นักเรียนในช้ันเรียนมีจํานวน 40 คน จัดเขากลุม ๆละ 4 คน รวม 10 กลุม นําคะแนน
จากการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2545 คะแนนเต็ม 20 คะแนน       
มาจัดโดยเรียงลําดับคะแนนจากสูงไป-ต่ํา ลําดับท่ี 1–10 ไดคะแนนระหวาง 15-20 คะแนน  จัดเปน
นักเรียนกลุมเกง ลําดับท่ี 11–30 ไดคะแนนระหวาง 10-14 คะแนน จัดเปนนักเรียนกลุมปานกลาง 
และลําดับท่ี 31–40 ไดคะแนนระหวาง 5-9 คะแนน จัดเปนนักเรียนกลุมออน

ตารางที่  7  การจัดกลุมนักเรียน กลุมละ 4 คน จํานวน 10 กลุม

ลําดับที่ คะแนน ช่ือกลุม ลําดับที่ คะแนน ช่ือกลุม
นักเรียน
เกง

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

20
19
18
18
17
17
16
16
15
15

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

A10

นักเรียน
ปานกลาง

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

12
12
12
11
11
11
10
10
10
10

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10

นักเรียน
ปานกลาง

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

14
14
14
14
14
13
13
12
12
12

A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1

นักเรียน
ออน

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

9
9
8
8
7
7
7
6
6
5

A10
A9
A8
A7
A6
A5
A4
A3
A2
A1
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          ผลการจัดกลุมนักเรียนไดดังนี้
           กลุม A 1        ไดแกนักเรียนคนท่ี           1, 20 , 21, 40
           กลุม A 2        ไดแกนักเรียนคนท่ี           2, 19 , 22, 39
           กลุม A 3        ไดแกนักเรียนคนท่ี           3, 18 , 23, 38
           กลุม A 4        ไดแกนักเรียนคนท่ี           4, 17 , 24, 37
           กลุม A 5        ไดแกนักเรียนคนท่ี           5, 16 , 25, 36
           กลุม A 6        ไดแกนักเรียนคนท่ี           6, 15 , 26, 35
           กลุม A 7        ไดแกนักเรียนคนท่ี           7, 14 , 27, 34
           กลุม A 8        ไดแกนักเรียนคนท่ี           8, 13 , 28, 33
           กลุม A 9        ไดแกนักเรียนคนท่ี           9, 12, 29, 32
           กลุม A 10       ไดแกนักเรียนคนท่ี          10, 11 , 30, 31

     2.1  ระยะเวลาในการทดลองสอนระหวาง วันท่ี 5  สิงหาคม -  9  กันยายน  2545
     2.2  เวลาท่ีใช จํานวน 5  สัปดาห  สัปดาหละ 2 วัน  วันละ 2  คาบ    คาบละ 50 นาที

รวมท้ังส้ิน 10 คาบ โดยการทดลองสอนในวันจันทรและวันพุทธ ท้ังในกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม ผูวิจัยเปนผูสอนเอง

     2.3 การจัดชวงเวลาในการเรียนแตละวัน ของกลุมควบคุมและกลุมทดลองกําหนด
ใชชวงเวลา 08.30 – 9.20 และ 12.40 – 13.30 หมุนเวียนกันท้ังในกลุมควบคุมและกลุมทดลอง
ดังตารางท่ี  8

ตารางที่  8  ตารางสอนของกลุมทดลองและกลุมควบคุม

                                     เวลา
   วัน 08.30 – 9.20 12.40 – 13.30

จันทร กลุมทดลอง (2/1) กลุมควบคุม (2/5)
พุธ กลุมควบคุม (2/5) กลุมทดลอง (2/1)

  2.4 เนื้อหาท่ีใชคือเนื้อหาเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ซ่ึงมีรายละเอียด
ของแผนการสอน ดังตารางท่ี   9
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ตารางที่ 9  เนื้อหาที่ใชในการจัดการเรียนการสอน

แผนการสอนท่ี เรื่อง
ใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู

โดยใชเทคนิค
1

2
3
4
5

ความหมายและความสําคัญของระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย
อํานาจอธิปไตย, รัฐธรรมนูญ
สิทธิเสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน
หนาท่ีของประชาชนตามกฏหมาย
บทบาทหนาท่ีของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย

STAD

STAD
STAD
TGT
TGT

รูปแบบขั้นตอนวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD
ขั้นท่ี 1 การเตรยีมผูเรียน

1.1 แจงจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียน
1.2 ช้ีแจงบทบาทหนาท่ีและวัตถุประสงคของการทํางานกลุม

ขั้นท่ี 2 การสอนเนื้อหาสาระ
2.1  ทบทวนความรูเดิม
2.2  ทําความเขาใจใหถองแท
2.3  อธิบายเนื้อหาใหมและยกตัวอยางใหเขาใจชัดเจน
2.4  ตรวจสอบความเขาใจ

ขั้นท่ี 3 กิจกรรมกลุมยอย
3.1ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธ์ิ          

ทางการเรียนกลุมละ 4 คน ประกอบดวยนักเรียนท่ีมีความสามารถสูง ปานกลาง และต่ําในสัดสวน 
1 : 2 : 1 โดยจัดกิจกรรมดังนี้  1.ครูเสนอบทเรียนตอช้ันเรียนโดยการทบทวนความรูเดิมท่ีมีมากอน
และเสนอเนื้อหาใหมมีการยกตัวอยางและจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย มีการสรุปบทเรียนโดย       
การตั้งคําถามและตอบขอสงสัยของนักเรียน 2.ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ   
กลุมละ 4 คนครูแจกใบงานและแบบฝกหัดเสริม 3.ใหแตละกลุมยอยศึกษาหัวขอท่ีเรียนจากใบงาน
หรือแบบฝกหัดแตละกลุมชวยกันปฏิบัติตามใบงานและแบงหนาท่ีตามบทบาทของการเรียน    
แบบรวมมือกันเรียนรู  4.เม่ือแกปญหาครบทุกขอแลวสมาชิกทุกคนในกลุมยอยจะรวมกันอภิปราย
ปญหาจนแนใจวาสมาชิกทุกคนมีความเขาใจเนื้อหาไดถูกตอง  5.ครูทําการทดสอบวัดความเขาใจ
ประมาณ 10 นาที และคะแนนท่ีไดจากการทดสอบจะถูกแปลงเปนคะแนนของแตละกลุมท่ีเรียกวา 
"คะแนนกลุมสัมพันธ" และใหรางวัลกลุมท่ีไดคะแนนสูงสุด
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3.2 ครูแจกใบงานแบบฝกหัดและกระดาษคําตอบใหนักเรียน 1 ชุดตอผูเรียน 2 คน
โดยมีวัตถุประสงคใหแตละกลุมทํากิจกรรมรวมกันและฝกกับคูของตน สมาชิกในกลุมชวยกัน
ศึกษา จนแนใจวาทุกคนมีความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน

ขั้นท่ี 4 ทําการทดสอบยอย
ทําการทดสอบยอยเปนรายบุคคล ประมาณ 10 นาที และคะแนนท่ีไดจากการทดสอบ

จะนําไปเปรียบเทียบกับคะแนนพ้ืนฐาน (Base Score) ของนักเรียนแตละคน การคิดคะแนน      
พ้ืนฐานทําไดโดยการนําคะแนนจากผลการสอบวิชาสังคมศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2  ภาคเรียน   
ท่ี  2  ปการศึกษา 2544 ท่ีผานมา แลวนํามาปรับใหเปนคะแนนเต็ม 100 คะแนน เชนดวงใจ  ทําการ
ทดสอบ 4 ครั้ง ไดคะแนน 76,80,83และ86 ตามลําดับ ดวงใจจะมีคะแนนพ้ืนฐาน 81 คะแนน     
แลวนําคะแนนพ้ืนฐานไปเปรียบเทียบคิดหาคะแนนพัฒนา (Improvement Points)โดยมีเกณฑ     
ดังตารางท่ี 10
ตารางที่ 10  เกณฑการคิดคะแนนพัฒนา (Improvement Points)

คะแนนจากการทดสอบ คะแนนพัฒนา
ตํ่ากวาคะแนนพื้นฐานมากกวา 10 คะแนน
ตํ่ากวาคะแนนพื้นฐาน 1 – 10 คะแนน
เทากับคะแนนพื้นฐาน หรือมากกวา 0 – 10 คะแนน
สูงกวาคะแนนพื้นฐานมากกวา 10 คะแนน

0
10
20
30

ท่ีมา :  Slavin, Cooperative Learning, Research, and Practice. (Massachusetts :A Simon & Schuster Company,
1995), 80, อางถึงใน อรุณศรี  เหลืองธาน,ี “การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดย
การเรียนแบบรวมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและ
การประเมินผลการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542.

 ขั้นท่ี 5 การประเมินผลและมอบรางวัล
 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน ประเมินผลการทํางานกลุม และมอบรางวัลใหแก

กลุมท่ีทําคะแนนไดตามเกณฑท่ีครูตั้งไว ในการทดสอบแตละครั้งนักเรียนทุกคนจะตองรู    
คะแนนฐานของตนเองกอน ซ่ึงคะแนนพัฒนาของแตละคนขึ้นอยูกับความพยายามท่ีจะทําคะแนน
การทดสอบใหมากกวาคะแนนพ้ืนฐาน เพ่ือประโยชนของตนเองและของกลุม กลุมจะไดรับรางวัล
เม่ือทําคะแนนเฉล่ียถึงเกณฑท่ีครูตั้งไว โดยกําหนดรางวัลได 3 รางวัล ไดแก กลุมยอดเยี่ยม กลุม
เกงมาก และกลุมเกง โดยใชเกณฑการคิดคะแนนพัฒนาเฉล่ียของกลุม ดังตารางท่ี 11
ตารางที่ 11  เกณฑการกําหนดคะแนนพัฒนาเฉล่ียของกลุมที่ไดรับรางวัล

คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม ระดับการพัฒนา
  0 – 15
16 – 25
26 – 30

กลุมเกง
กลุมเกงมาก
กลุมยอดเยี่ยม

ท่ีมา :  Slavin, Cooperative Learning, Research, and Practice. (Massachusetts :A Simon & Schuster Company, 
1995), 80, อางถึงใน อรุณศรี  เหลืองธาน,ี “การพัฒนาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดย    
การเรียนแบบรวมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและ
การประเมินผลการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2542.
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สําหรับขั้นตอนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู โดยใชเทคนิค STAD ดังแผนภูมิท่ี  11

ข้ันท่ี 1 การเตรียมผูเรียนและแจงจุดประสงคการเรียนรูและวัตถุประสงคของการทํางานกลุม

ข้ันท่ี  2                               การสอนเนื้อหาสาระ อธิบายเนื้อหาใหมและตัวอยางใหเขาใจชัดเจน

  ข้ันท่ี  3           กิจกรรมกลุมยอย จัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
                        กลุมละ 4 คน ประกอบดวยนักเรียนท่ีมีความสามารถสูง ปานกลาง และตํ่า ในสัดสวน 1 : 2 : 1

ข้ันท่ี 4                                        การทดสอบยอย ทําแบบทดสอบ 10 ขอ ภายในเวลา 10 นาที

ข้ันท่ี 5               สรุปการประเมินผล และมอบรางวัลใหกลุมท่ีทําคะแนนไดตามเกณฑท่ีครูต้ังไว

แผนภูมิท่ี 11  ขั้นตอนวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค STAD

รูปแบบขั้นตอนวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบทีมการแขงขัน (TGT) ไดแก
1. ขั้นครูเสนอบทเรียนตอท้ังช้ัน

เพ่ือใหผูเรียนเขาใจความคิดรวบยอดหรือพัฒนาความคิดและหลักการของการเรียน 
โดยใชเกม การแขงขันเปนทีม ภาพประกอบขาว การบรรยาย อภิปราย สาธิต ฯลฯ

1.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน มีจุดมุงหมายเพ่ือใหนักเรียนไดรู จุดประสงคการเรียนรู 
ทบทวนความรูเดิมเพ่ือเช่ือมโยงใหเขากับเนื้อหาใหม

1.2 ขั้นเสนอเนื้อหา เสนอเนื้อหาบริบทของบทเรียนตอนักเรียนท้ังช้ันโดย                 
ครูผูสอนจะใชเทคนิควิธีการสอนรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสม ผูเรียนตองสนใจและตั้งใจฟง       
ในขณะท่ีครูเสนอบทเรียนท้ังช้ัน เพ่ือจะใชในการเขากลุมยอย และการทําแบบทดสอบยอย

1.3 ขั้นสรุปบทเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดทําความเขาใจเนื้อหาท่ีเรียน และสรุป     
เนื้อหารวมกัน ท้ังรายบุคคลและรายกลุม โดยครูคอยชวยเหลือ

2. ขั้นแบงกลุมทํากิจกรรม
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ผูเรียนจะเขากลุมยอยตามท่ีครูกําหนดให จากนั้นสมาชิกภายในกลุมจะชวยกันทํากิจ
กรรมกลุม ชวยกันศึกษากิจกรรมตามท่ีกําหนดให และนักเรียนท่ีเกงจะชวยเหลือนักเรียนท่ีเรียน 
ออนใหเขาใจเนื้อหา

3. ขั้นการแขงขันเกมวิชาการ
เกมเปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ

ทดสอบความรูความเขาใจในบทเรียน เกมประกอบดวยผูเลน 4 คน ซ่ึงแตละคนจะเปนตัวแทน
ของกลุมยอยแตละกลุม การกําหนดนักเรียนเขากลุมเลนเกมจะยึดหลักนักเรียนท่ีมีความสามารถ 
ทัดเทียมกันแขงขันกันกลาวคือ นักเรียนเกงของแตละกลุมแขงขันกัน นักเรียนปานกลาง             
แขงขันกัน การท่ีนักเรียนมีความสามารถทัดเทียมกันจากแตละกลุมมาทําการแขงขันกันเพ่ือให    
นักเรียนแขงขันกับตนเองและนักเรียนแตละคนมีโอกาสไดชวยเหลือกลุมประสบผลสําเร็จ          
เทาเทียมกัน

4. ขั้นยกยองกลุมท่ีประสบความสําเร็จ
ในขั้นนี้จะประเมินผลจากการสังเกตการมีสวนรวมในการทํางานเปนกลุม จํานวน

บัตรท่ีไดจากการเลนเกมในแตละช่ัวโมง และจะมีคะแนนของสมาชิกในกลุมท่ีไดรับจาก             
การทดสอบยอยหาคะแนนความกาวหนาของนักเรียนรายบุคคลและของกลุม แลวนําคะแนน  
ความกาวหนาของกลุมมาเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว 3 ระดับ เพ่ือยกยองใหเปนกลุมยอดเยี่ยม 
กลุมเกงมาก และกลุมเกง
                   สําหรับขั้นตอนวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบทีมการแขงขัน(TGT)ดังรายละเอียด
แผนภูมิท่ี  12

ข้ันท่ี  1                            ครูเสนอบทเรียนตอนักเรียนท้ังช้ัน ทบทวนความรูเดิมเพื่อเช่ือมโยงเนื้อหาใหม

ขั้นท่ี  2                                  แบงกลุมกันทํากิจกรรม นักเรียนเขากลุมคละความสามารถ
                                                                  เกง ปานกลาง ออน  อัตราสวน 1: 2 : 1

ข้ันท่ี  3                        แขงขันเปนทีม โดยนักเรียนท่ีมีความสามารถใกลเคียงกันแขงกันไดแก นักเรียน
                                               เกงแขงกับนักเรียนเกง นักเรียนออนแขงกับนักเรียนออน เปนตน

ข้ันท่ี  4                                           ประเมินผลผลยกยองกลุมท่ีประสบความสําเร็จ
         - กลุมเกง      - กลุมเกงมาก      - กลุมยอดเยี่ยม

แผนภูมิท่ี 12  ขั้นตอนวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค TGT
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รูปแบบขั้นตอนวิธีสอนตามแนวคูมือครู
วิธีสอนตามแนวคูมือครูของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรมัธยม

ศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุง 2533) มีขั้นตอนการสอนดังนี้ดังนี้
1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน ครูใชคําถามหรือกิจกรรมตางๆเพ่ือเตรียมความพรอมของ     

นักเรียนเปนการทบทวนความรูเดิม แจงจุดประสงคการเรียนรูและดึงดูดความสนใจของนักเรียน
ใหมาอยูท่ีการสอนและนําเขาสูเนื้อหาใหม โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย เชน นําภาพอนุสาวรีย
ประชาธิปไตย,แผนภูมิแสดงท่ีมาของอํานาจอธิปไตย,วีดีทัศนการไปใชสิทธิเลือกตั้งผูแทนราษฏร

2. ขั้นกิจกรรมการเรียนการสอน ครูดําเนินการสอนเพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูโดย
เนนนักเรียนเปนสําคัญ  โดยใหนักเรียนใชวิธีการตาง ๆ เชน การอธิบาย การสนทนาซักถาม     
ตอบปากเปลา  การทําแบบ ฝกหัด การทํากิจกรรมตามใบงานหรือทํางานกลุม ประกอบกับใชส่ือ
การสอน รูปภาพ  ใบงาน หรือแผนภูมิประกอบการเรียนการสอน

3. ขั้นสรุปบทเรียน ครูและนักเรียนรวมกันสรุปหลักการและสาระรวมกัน เพ่ือทําให
นักเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาท่ีเรียนยิ่งขึ้น และเห็นความสัมพันธของเนื้อหาท่ีเรียนมาแลว เปน
การย้ําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น อาจใชวิธีการใหนักเรียนรวมกันสรุปและรวมกันอภิปราย

4. ขั้นวัดและประเมินผล เปนการตรวจสอบเพ่ือวินิจฉัยวานักเรียนบรรลุจุดประสงค
การเรียนรูท่ีกําหนดไวหรือไม ทําใหครูทราบวานักเรียนไดเรียนไปมากนอยเพียงใด ถานักเรียน   
ยังไมบรรลุตามจุดประสงคก็จะไดรับการสอนซอมเสริม กอนเรียนเนื้อหาตอไป การทําแบบฝกหัด 
และการทดสอบยอย

สําหรับขั้นตอนวิธีสอนตามแนวคูมือคร ูดังรายละเอียดแผนภูมิท่ี  13

                                                    ข้ันตอนวิธีสอนตามแนวคูมือครู

                       ข้ันนํา แจงจุดประสงคการเรียนรู

ข้ันสอน ครูเสนอเนื้อหาและแบงกลุมทํากิจกรรม

                      ข้ันสรุป ครูและนักเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา

ข้ันวัดผล                ทําแบบฝกหัด, ทดสอบยอย

แผนภูมิท่ี 13  ขั้นตอนวิธีสอนตามแนวคูมือครู
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การวิเคราะหขอมูล
1. การวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีรายละเอียด ดังนี้

1.1 การตรวจสอบความตรงโดยการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IC)          
ใชตรวจสอบเครื่องมือตอไปนี้

1.1.1 แผนการสอนกลุมทดลอง ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  
โดยใชเทคนิค STAD และเทคนิค TGT (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางท่ี 18 หนา 137)

1.1.2 แผนการสอนกลุมควบคุม ท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู โดยใช
การบรรยายรวมกับการอภิปรายกลุมยอย (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางท่ี 19 หนา 138)

1.1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สิทธิและหนาท่ีของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางท่ี 20 หนา 139-140)

1.1.4 แบบประเมินทักษะการทํางานกลุมประเมินโดยคร ู (รายละเอียดใน   
ภาคผนวก ข ตารางท่ี 22 หนา 144)

1.1.5 แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมประเมินโดยนักเรียน      
เปนกลุม (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางท่ี 23 หนา 145)

1.1.6 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียน       
การสอน (รายละเอียดในภาคผนวก ข ตารางท่ี 24 หนา 145)

1.2 การตรวจสอบคาอาํนาจจาํแนก(r)(รายละเอยีดในภาคผนวก ข ตารางท่ี 21หนา141-142)
1.3 การตรวจสอบคาความยากงาย(P)(รายละเอยีดในภาคผนวก ข ตารางท่ี21 หนา141-142)
1.4 การตรวจสอบคาความเช่ือม่ัน (      )  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน

ท้ังฉบับโดยใชสูตร KR-20 (Kuder Richardson-20) (รายละเอียดในภาคผนวก ข หนา 143)
2. การวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัย

2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง สิทธิหนาท่ีของประชาชนตาม
ระบอบประชาธิปไตยท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู และวิธีสอนตามแนวคูมือครู 
ทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม          
ใชการทดสอบคาที (t-test) แบบ Independent (รายละเอียดในภาคผนวก ข  หนา 149)

2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องสิทธิ
หนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยท่ีสอนดวยวธีิสอนแบบรวมมือกนัเรยีนรู และวธีิสอน
ตามแนวคูมือครู ทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใชการทดสอบคาที (t-test) 
แบบ Dependent (รายละเอียดในภาคผนวก ข  หนา 150-151)

2.3 การประเมินทักษะการทํางานกลุมประเมินโดยครู วิเคราะหขอมูลโดยใช        
คาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)

2.4 การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม 
วิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละ (%)

2.5 การสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู และวิธีสอน
ตามแนวคูมือครู ใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)

ttR
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บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิและหนาท่ีของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และศึกษาทักษะการทํางาน
กลุมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอน      
ตามแนวคูมือครู ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนสิรินธรราช-
วิทยาลัย ท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 80 คน แบงเปนกลุมทดลองท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู จํานวน 40 คน และกลุมควบคุมท่ีสอนตามแนวคูมือครูจํานวน 40 คน ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนิน
การทดลองตามขั้นตอนและประเมินทักษะการทํางานกลุมรวมท้ังสอบถาม ความคิดเห็นของ     
นักเรียนท้ัง 2 กลุม ดวยตนเองเพ่ือเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามของการวิจัย ผูวิจัย      
ขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงเปน 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิและหนาท่ีของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู

ตอนที่  2  ทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู

ตอนที่  3  การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอการจัดการ        
การเรียนการสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู

รายละเอียดของการวิเคราะหขอมูลในแตละตอนมีดังนี้
ตอนที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิและหนาท่ีของประชาชนตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู และวิธีสอนตามแนวคูมือครู

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถามของการวิจัยขอท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน        
กอนเรียนและหลังเรียนมีความแตกตางกันดังรายละเอียดในตารางท่ี 11, 12 และตารางท่ี 13
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ตารางที่ 12  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (Pretest) ระหวางกลุมทดลอง
 ที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู และกลุมควบคุมที่สอนตามแนวคูมือครู

วิธีสอน N (คน) X S.D. t-test

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
วิธีสอนตามแนวคูมือครู

40
40

30.55
29.95

2.07
2.04      1.30    ns

                        * t (.01, df = 78) = 2.356
จากตารางท่ี 12 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (pretest) เรื่องสิทธิและหนาท่ี

ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ของกลุมทดลองท่ีสอน
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู จากการทดสอบจํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน             
มีคาเฉล่ีย 30.55 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2.07 สวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน (pretest)      
ของกลุมควบคุมท่ีสอนตามแนวคูมือครู มีคาเฉล่ีย 29.95 คาเบ่ียงเบนมาตราฐาน 2.04 เม่ือ        
ตรวจสอบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ Independent พบวา คาที (t)
= 1.30 ซ่ึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวานักเรียนท่ีเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม        
มีความรู พ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี               
พระมหากษัตริยเปนประมุขกอนเรียนไมแตกตางกัน

ตารางที่ 13  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน (pretest) และหลังเรียน (posttest)
 ของกลุมทดลองที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู และกลุมควบคุมที่สอน
 ตามแนวคูมือครู

วิธีสอน N (คน) ∑D ∑D2 t-test
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
วิธีสอนตามแนวคูมือครู

40
40

238
143

1510
591

24.25  * *
15.80 * *

               * t  ( .01, df = 78) = 2.356
จากตารางท่ี 13 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการเรียนและหลังเรียน เรื่องสิทธิ

และหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย เปนประมุขของ          
กลุมทดลอง ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู จากการทดสอบจํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 
40 คะแนน มีคา ∑D = 238 , คา ∑D2  = 1,510 เม่ือทดสอบความแตกตางผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนของกลุมทดลองโดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ dependent พบวา         
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คาที (t) = 24.25 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาวิธีสอนทําใหผลสัมฤทธ์ิ         
ทางการเรียนแตกตางกันและวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา       
วิธีสอนตามแนวคูมือครู แสดงวาวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง     
การเรียนสูงขึ้นมาก สวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน เรื่องสิทธิและหนาท่ีของ       
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ของกลุมควบคุมท่ีสอน   
ตามแนวคูมือครู จากแบบทดสอบจํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีคา ∑D = 143, คา ∑D2

= 591 เม่ือทดสอบความแตกตางของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของ          
กลุมควบคุมโดยการทดสอบคาที (t-test) แบบ dependent พบวา คาที (t) = 15.80 ซ่ึงมีนัยสําคัญ         
ทางสถิติท่ีระดับ.01 ซ่ึงกลาวไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของกลุม      
ควบคุมท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู นักเรียนมีคะแนนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
เชนเดียวกัน แสดงวาวิธีสอนก็มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตเม่ือศึกษาท้ัง 2 วิธีแลว              
พบวา วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีการพัฒนามากกวา

ตารางที่ 14  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (posttest) ของกลุมทดลองที่สอน
 ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและกลุมควบคุมที่สอนตามแนวคูมือครู

วิธีสอน N (คน)  X S.D. t-test
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
วิธีสอนตามแนวคูมือครู

40
40

34.52
32.33

1.64
1.92      5.47  **

   * t (.01, df = 78) = 2.356

จากตารางท่ี 14 พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน(posttest)ของนักเรียน           
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องสิทธิและหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี                 
พระมหากษัตริย เปนประมุข ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีคาเฉล่ีย 34.52                 
คาเบ่ียงเบนมาตราฐาน 1.64 สวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน(posttest) ของนักเรียน           
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องสิทธิและหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี            
พระมหากษัตริยเปนประมุขท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู จากการทดสอบจํานวน 40 ขอ 
คะแนนเต็ม 40 คะแนน มีคาเฉล่ีย 32.33 คาเบ่ียงเบนมาตราฐาน 1.92 จากเม่ือตรวจสอบ           
ความแตกตางของคาเฉล่ีย โดยการทดสอบคาที (t-test) Independent พบวาคาที (t) ท่ีคํานวณได     
= 5.47 ซ่ึงมีคามากกวา คา t ท่ีเปดจากตาราง (2.356) แสดงวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                
เรื่องสิทธิและหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข      
ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูกับกลุมควบคุมท่ีสอนตามแนวคูมือครูหลังเรียน             
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จึงสรุปไดวา ผลการเรียนเรื่องสิทธิและ
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หนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียน    
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกวาวิธีสอนตามคูมือครู และเม่ือพิจารณาคาเบ่ียงเบนมาตราฐาน(S.D.) พบวา วิธีสอนแบบ    
รวมมือกันเรียนรูมีคาเบ่ียงเบนมาตราฐานต่ํากวา แสดงวานักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       
ใกลเคียงกันมากกวาการสอนตามแนวคูมือครูซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถามการวิจัยขอท่ี 2 จากการประเมินทักษะ
การทํางานกลุมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและ     
วิธีสอนตามแนวคูมือครู อยูในระดับใด และเปนอยางไร

1. จากการประเมินทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรูและวิธีสอนตามคูมือครู ซ่ึงประเมินโดยครู แลวนําผลการประเมินมาวิเคราะหขอมูล     
โดยใชคาเฉล่ีย (X) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (S.D.) รายละเอียดดังตารางท่ี 15

ตารางที่ 15 แสดงผลการประเมินทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือ
                   กันเรียนรู และวิธีสอนตามแนวคูมือครู ซ่ึงประเมินโดยครู

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู วิธีสอนตามแนวคูมือครู

พฤติกรรมที่ปฏิบัติภายในกลุม X S.D.
ระดับการ
ปฏิบัติ ลําดับที่ X S.D.

ระดับการ
ปฏิบัติ ลําดับที่

ดานการเรียน
1.  การกระตือรือรนสนใจในบทเรียน
2.  ปฏิบัติตามคําแนะนําของครู
3.  ถามหรือตอบคําถามเกี่ยวกับ
     เร่ืองที่ครูสอน

4.02
3.90
4.12

0.54
0.49
0.37

มาก
มาก
มาก

2
3
1

3.10
3.75
3.10

0.61
0.63
0.60

ปานกลาง
มาก

ปานกลาง

3
1
2

รวม 4.01 0.46 มาก 5 3.31 0.61 ปานกลาง 2
ดานทํางานกลุม
1. การรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
   ภายในกลุม
2. การมีสวนรวมในการทํางานกลุม
3. การกลาแสดงความคิดเห็นในการ
   ทํางานรวมกัน

3.77

3.97
4.27

0.49

0.85
0.48

มาก

มาก
มาก

6

4
2

3.25

2.80
3.15

0.76

0.73
0.50

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

3

6
5

4. การชวยเหลือซึ่งกันและกันในการ
    ทํางาน
5. การวางแผนการทํางานกลุม
6. มีความสนุกสนานในการทํางาน

3.95

4.20
4.30

0.82

0.47
0.59

มาก

มาก
มาก

5

3
1

3.20

3.26
3.27

0.67

0.64
0.66

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

4

2
1

รวม 4.07 0.62 มาก 4 3.15 0.65 ปานกลาง 5
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ตารางท่ี 15  (ตอ)

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู วิธีสอนตามแนวคูมือครู

พฤติกรรมที่ปฏิบัติภายในกลุม X S.D.
ระดับการ
ปฏิบัติ ลําดับที่    X S.D.

ระดับการ
ปฏิบัติ ลําดับที่

ดานการอภิปราย
1. การอธิบายใหแกเพ่ือนสมาชิกในกลุม
    ทุกคน
2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก
    ในกลุม
3. การเปดโอกาสใหเพ่ือนสมาชิกแสดงออก
4. การซักถามขอของใจกับเพ่ือนสมาชิก
   ในกลุม
5. การมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม

3.92

4.05

4.50
4.15

3.97

0.57

0.55

0.55
0.66

0.57

มาก

มาก

มากที่สุด
มาก

มาก

5

3

1
2

4

3.17

3.12

3.25
3.32

3.20

0.81

0.93

0.98
0.94

0.40

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง

4

5

2
1

3

รวม 4.11 0.58 มาก 2 3.21 0.82 ปานกลาง 4
ดานการแกปญหาความขัดแยง
1. การแกไขโดยการประนีประนอม
2. การแกไขปญหาขัดแยงภายในกลุม
   อยางมีเหตุผล

4.22
3.92

0.40
0.66

มาก
มาก

1
2

3.12
3.33

0.61
0.65

ปานกลาง
ปานกลาง

2
1

รวม 4.07 0.50 มาก 3 3.21 0.63 ปานกลาง 3
ดานการเสนอผลงานและยอมรับมติกลุม
1.  การใชภาษาชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหา
2.  การเสนอผลงานดวยวิธีที่นาสนใจ
3.  การตอบคําถามเกี่ยวกับเร่ืองที่ตนเสนอ
    ไดอยางชัดเจน
4.  การยอมรับมติกลุม

4.27
4.12
4.20

4.50

0.59
0.40
0.49

0.50

มาก
มาก
มาก

มากที่สุด

2
4
3

1

3.35
3.20
3.40

3.37

0.89
0.64
0.60

0.64

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปานกลาง

3
4
1

2
รวม 4.27 0.49 มาก 1 3.33 0.68 ปานกลาง 1

รวมทุกขอ 4.10 0.52 มาก 3.24 0.67 ปานกลาง

จากตารางท่ี 15  ผลการประเมินทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรู โดยภาพรวมพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี2ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูมีทักษะการทํางานกลุม อยูในระดับมาก (X = 4.10, S.D. = 0.52) เม่ือพิจารณา
เปนรายดานมีทักษะการทํางานกลุมเรียงจากมากไปหานอยดังนี้ ดานการเสนอผลงานและยอมรับ
มติกลุม (X = 4.27, S.D. = 0.49) จัดวาเปนทักษะการทํางานกลุมท่ีดีกวาทักษะดานอ่ืน ๆ ซ่ึงไดแก
ทักษะดานการอภิปราย (X = 4.11, S.D = 0.58)  ทักษะดานการแกปญหาความขัดแยง (X = 4.07,
S.D = 0.50) ทักษะดานการทํางานกลุม (X = 4.07, S.D = 0.62) และทักษะดานการเรียน (X = 4.01,
S.D = 0.46) ตามลําดับ
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สวนผลการประเมินทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนว     
คูมือครูโดยภาพรวมพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี2ท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู           
มีทักษะการทํางานกลุม อยูในระดับปานกลาง (X = 3.24, S.D. = 0.67) เม่ือพิจารณา เปนรายดาน   
มีทักษะการทํางานกลุมเรียงจากมากไปหานอยดังนี้ ทักษะการทํางานกลุมดานการเสนอผลงาน
และยอมรับมติกลุม (X = 3.33, S.D. = 0.68) จัดวาเปนทักษะการทํางานกลุมท่ีดีกวาทักษะดาน    
อ่ืน ๆ ซ่ึงไดแก ทักษะดานการเรียน (X = 3.31, S.D. = 0.61) ทักษะดานการแกปญหาความขัดแยง 
(X = 3.21, S.D = 0.63) ทักษะการทํางานกลุมดานการอภิปราย (X = 3.21, S.D = 0.82) และทักษะ
ดานการทํางานกลุม (X = 3.15, S.D = 0.65) ตามลําดับ

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีสอนดวย    
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด 2 ประเด็นคือ นักเรียนมีการเปดโอกาสให
เพ่ือนสมาชิกแสดงออก (X = 4.50, S.D = 0.55) และนักเรียนมีการยอมรับมติกลุม (X = 4.50, S.D
= 0.50) สวนพฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอน         
ตามแนวคูมือครู อยูในระดับมาก คือ การปฏิบัติตามคําแนะนําของครู

ซ่ึงในการพิจารณาพฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีสอน
ดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ดานการเสนอผลงานและยอมรับมติ มีคาสวนเบ่ียงเบน      
มาตราฐาน (S.D.=0.49)ในขณะท่ีพฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีสอน
ดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู ดานการเสนอผลงานและยอมรับมติ มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 
(S.D. = 0.68) พฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู  ดานการอภิปราย มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (S.D = 0.58)ในขณะท่ีพฤติกรรม
ในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู ดานการ
อภิปราย มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (S.D = 0.82) พฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุม
ของนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ดานการแกปญหาความขัดแยง มีคาสวน
เบ่ียงเบนมาตราฐาน (S.D=0.50)ในขณะท่ีพฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของ      
นักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู ดานการแกปญหาความขัดแยง มีคาสวนเบ่ียงเบน
มาตราฐาน(S.D = 0.63) พฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีสอนดวยวิธี
สอนแบบรวมมือกันเรียนรู ดานการทํางานกลุม มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (S.D = 0.59)         
ในขณะท่ีพฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนว    
คูมือคร ูดานการทํางานกลุม มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (S.D = 0.65) พฤติกรรมในการปฏิบัติ
ทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ดานการเรียน             
มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (S.D = 0.46)ในขณะท่ีพฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุม
ของนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู ดานการเรียน มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน    
(S.D. = 0.61) สรุปในภาพรวมพบวา นักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีคาสวน
เบ่ียงเบนมาตราฐาน(S.D.) ต่ํากวานักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู แสดงใหเห็นวา
ทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีการกระจายของ
คะแนนนอยกวานักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู
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ขอสังเกตของผูวิจัย ในดานทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอน    
แบบรวมมือกันเรียนรู พบวาวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูชวยใหนักเรียนเกิดทักษะการ        
ทํางานกลุมไดดีกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกิจกรรม    
การเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีลักษณะเปนการเรียนการสอนแบบแบงกลุมทํางาน    
เปนกลุมยอย    แบงหนาท่ีใหสมาชิกรับผิดชอบรวมกันภายในกลุม มีการยอมรับมติกลุมเปนสําคัญ
โดยเปดโอกาสใหเพ่ือนสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น สามารถนําประสบการณจากสมาชิก        
ภายในกลุมมาแกปญหาความขัดแยงภายในกลุมไดอยางมีเหตุผล สงเสริมการทํางานรวมกัน       
กอใหเกิดความสามัคคีและมีความสนุกสนานในการเรียน

2. การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบ   
รวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครูซ่ึงประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม วิเคราะหขอมูล    
โดยใชคารอยละ (%) รายละเอียดดังตารางท่ี  16

ตารางที่ 16  ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบ
 รวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู ซ่ึงประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู วิธีสอนตามแนวคูมือครู
คารอยละของพฤติกรรมพฤติกรรมที่ปฏิบัติงานกลุม

บอยคร้ัง บางคร้ัง ไมเคย ลําดับที่ บอยคร้ัง บางคร้ัง ไมเคย ลําดับที่
1. สมาชิกทุกคนในกลุมเขารวม
    กิจกรรมกลุมดวยความกระตือรือรน
2. กลุมของเรายอมรับฟงความคิด
    เห็นของสมาชิกทุกคนในกลุม
3. กลุมของเรารวมมือกันวางแผน
   กอนลงมือทํางานทุกคร้ัง
4. กลุมของเรารวมแสดงความคิดเห็น
    และอธิบายเนื้อหาใหสมาชิกกลุม
    เขาใจตรงกัน
5. กลุมของเราสามารถจัดวางตัวบุคคล
   ไดเหมาะสมกับงาน
6. สมาชิกในกลุมทุกคนศึกษาและ
    ทําความเขาใจกฎกติกาของกลุม
7. ผลงานของกลุมเกิดจากสมาชิก
    ภายในกลุมทุกคนรวมมือกัน
8. กลุมของเรามีความเสียสละในการ
    ทํางานกลุมเพ่ือสวนรวม
9. กลุมของเราเสนอผลงานกลุม
    อยางมีประสิทธิภาพ
10.กลุมของเรามีการคนควาเพ่ิมเติม
     จากแหลงความรูหลากหลาย
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รวม 62.96 37.04 54.32 40.52 5.15
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จากตารางท่ี 16 ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนท่ีสอนดวย      
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามคูมือครูซ่ึงประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม พบวา     
นักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมทุกรายการ        
ในระดับบอยครั้ง คิดเปนรอยละ 62.96 ซ่ึงเปนผลการประเมินท่ีดีกวานักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอน
ตามคูมือคร ูมีพฤติกรรม การปฏิบัติงานกลุมทุกรายการในระดับบอยครั้ง คิดเปนรอยละ 54.32

เม่ือพิจารณาเปนรายพฤติกรรมพบวา นักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู 
มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมบอยครั้ง เรียงลําดับดังนี้ สมาชิกทุกคนในกลุมเขารวมกิจกรรมดวย
ความกระตือรือรนคิดเปนรอยละ 86.36 กลุมของเรายอมรับความคิดเห็นของสมาชิกทุกคน          
ในกลุม คิดเปนรอยละ 81.82 กลุมของเรารวมมือกันวางแผนกอนลงมือทํางานทุกครั้ง คิดเปน    
รอยละ 77.27 กลุมของเรารวมแสดงความคิดเห็นและอธิบายเนื้อหาใหสมาชิกกลุมเขาใจตรงกัน 
คิดเปนรอยละ 72.73 กลุมของเราสามารถจัดวางตัวบุคคลไดเหมาะสมกับงานคิดเปนรอยละ 63.64 
สมาชิกในกลุมทุกคนศึกษาและทําความเขาใจกติกาของกลุม คิดเปนรอยละ 59.09 ผลงานของกลุม 
เกิดจากสมาชิกในกลุมทุกคนรวมมือกัน คิดเปนรอยละ 54.55 (กลุมของเราเสนอผลงานกลุม      
อยางมีประสิทธิภาพคิดเปนรอยละ 50.00 กลุมของเรามีความเสียสละในการทํางานกลุม            
เพ่ือสวนรวม คิดเปนรอยละ 44.43 กลุมของเรามีการคนควาเพ่ิมเติมจากแหลงความรูหลากหลาย       
คิดเปนรอยละ 39.75 ตามลําดับ

สวนนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครูมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมปฏิบัติ
บอยครั้ง เรียงลําดับดังนี้กลุมของเรายอมรับฟงความคิดเห็นสมาชิกของทุกคนในกลุม คิดเปน     
รอยละ 75.43 สมาชิกทุกคนในกลุมเขารวมกิจกรรมกลุมดวยความกระตือรือรน คิดเปนรอยละ 
70.02 กลุมของเราแสดงความคิดเห็นและอธิบายเนื้อหาใหสมาชิกกลุมเขาใจตรงกัน คิดเปนรอยละ 
65.94 กลุมของเราสามารถจัดวางตัวบุคคลไดเหมาะสมกับงาน คิดเปนรอยละ 60.26 กลุมของเรา 
รวมมือกันวางแผนกอนลงมือทํางานทุกครั้ง คิดเปนรอยละ 55.04 กลุมของเรามีความเสียสละ       
ในการทํางานกลุมเพ่ือสวนรวม  คิดเปนรอยละ  51.04 กลุมของเราเสนอผลงานกลุม                  
อยางมีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 50.26 สมาชิกในกลุมทุกคนศึกษาและทําความเขาใจกติกา 
ของกลุม คิดเปนรอยละ 47.02 ผลงานของกลุมเกิดจากสมาชิกภายในกลุมทุกคนรวมมือกัน คิดเปน
รอยละ 36.36 กลุมของเรามีการคนควาเพ่ิมเติมจากแหลงความรูหลากหลาย คิดเปนรอยละ 31.82 
ตามลําดับ และผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนว   
คูมือครู ยังพบอีกวา ในประเด็นท่ีกลุมของเรารวมมือกันวางแผนกอนลงมือทํางานทุกครั้ง             
มีคารอยละของพฤติกรรมในระดับท่ีไมเคยปฏิบัติสูงถึงรอยละ 11.23 สะทอนใหเห็นวาวิธีสอน
ตามแนวคูมือครูนั้นนักเรียนสวนใหญยังไมคอยใหความสําคัญกับการรวมมือกันวางแผนกอน    
ลงมือทํางาน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากวิธีสอนตามแนวคูมือคร ู ไมไดเนนท่ีกระบวนการรวมมือกัน
ทํางาน จึงขาดการรวมมือกันวางแผนกอนลงมือทํางาน  เพราะนักเรียนจะเปนผูฟงคําอธิบาย และ
การบรรยายจากครูผูสอนเปนสวนใหญ
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ขอสังเกตของผูวิจัย จากการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมนักเรียนท่ีสอนดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู พบวาวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูทําใหนักเรียนสวนใหญเกิด  
พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมรวมกันไดดีกวา นักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู          
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การทํางานรวมกัน เพ่ือผลงานของกลุมท่ีทุกคนรับผิดชอบ การชวยเหลือกัน 
การแสดงความคิดเห็น การระดมสมอง การวางแผนกอนลงมือทํางาน ทําใหสมาชิกทุกคน        
เกิดความม่ันใจในตนเอง กลาแสดงคามคิดเห็นมากขึ้น รูสึกภูมิใจวาผลงานของกลุมเปนสวนหนึ่ง
ของความพยายามและความรวมมือของสมาชิกทุกคนในกลุมท่ีชวยใหกลุมประสบความสําเร็จได     
ทําใหนักเรียนไดท้ังความรูและความสามารถทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนดวย
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถามขอท่ี 3 จากการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความคิดเห็นอยางไรตอการจัดการเรียนการสอนดวยวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู

การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็น  ของนักเรียนสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูโดยใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ีย (X)และสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน(S.D)ดังตารางท่ี17
ตารางที่ 17   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
                     และวิธีสอนตามแนวคูมือครู

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู วิธีสอนตามแนวคูมือครู
ความคิดเห็นของนักเรียน

X S.D.
ระดับการ
ปฏิบัติ

ลําดับที่
    X S.D.

ระดับการ
ปฏิบัติ

ลําดับที่

ดานกิจกรรมการเรียนการสอน
1.นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม
  การเรียนการสอนและสามารถ
  แกปญหาเฉพาะหนาในสถานการณ
  ที่กําหนดให
2.นักเรียนสามารถสรุปความสําคัญ
   ของเนื้อหาสาระและสามารถศึกษา
   คนควาดวยตนเองจากแหลงความรู
   ตางๆ
3.มีการทดสอบความรูในเนื้อหาสาระ
   กอนการดําเนินการสอนและนักเรียน
   เอาใจใสการเรียนขณะที่ครูสอน
4.นักเรียนสามารถซักถามบทเรียนที่ได
   เรียนผานมาแลวและครูแจง
   จุดประสงคการเรียนกอนดําเนิน
   การสอนทุกคร้ัง
5.นักเรียนทํางานไดทันตามเวลาที่
   กําหนดและครูมีการสังเกตพฤติกรรม
   การเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล

4.81

3.91

3.88

3.84

3.46

0.43

0.80

0.69

0.51

0.63

มากที่สุด

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

1

2

3

4

5

3.42

3.22

3.21

3.17

3.00

0.81

0.94

0.71

0.72

0.83

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

1

2

3

4

5

รวม 3.85 0.61 มาก 3.20 0.80 ปานกลาง
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ตารางท่ี  17 (ตอ)

วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู วิธีสอนตามแนวคูมือครู
ความคิดเห็นของนักเรียน

X S.D.
ระดับการ
ปฏิบัติ

ลําดับที่
    X S.D.

ระดับการ
ปฏิบัติ

ลําดับที่

ดานบรรยากาศการเรียนการสอน
1.บรรยากาศในการเรียนเหมาะสมกับ
   เนื้อหาในบทเรียนที่มุงใหนักเรียน
   แสดงความคิดเห็นและกระตุนให
   นักเรียน กระตือรือรนที่จะรวมกัน
   เรียนรูเพ่ือความสําเร็จของกลุม
2.การเรียนการสอนมุงใหนักเรียน
    สามารถนําความรู ไปใชในชีวิต
    ประจําวัน และเนนการฝกทักษะการ
    ทํางานกลุม
3.การเรียนเนนการสงเสริมใหนักเรียน
   รูจักการทํางานรวมกับผูอื่นยอมรับ
   ความคิดเห็นของกันและกันและเปน
   นักประชาธิปไตยสามารถนํา
   ความรูไปประยุกตใชในชีวิต
   ประจําวันได
4.เปดโอกาสและกระตุนใหนักเรียน
   สวนใหญไดแสดงความคิดเห็นและ
 ใหการเสริมแรงแกนักเรียน เชนชมเชย
   นําผลงานของนักเรียนติดบอรด
   ประกาศใหเพ่ือนๆ ทราบโดยทั่วกัน
5.สนับสนุนใหนักเรียนทํากิจกรรมเพ่ือ
   สงเสริมการเรียนโดยจัดอภิปราย
   กลุมยอย และครูแสดงความใสใจให
   คําแนะนํา คําปรึกษาแกสมาชิก
   อยางทั่วถึง

4.26

4.15

3.78

4.15

4.13

0.64

0.50

0.67

0.50

0.66

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

1

2

3

4

5

3.38

3.27

3.26

3.21

3.18

0.77

0.83

0.82

0.59

0.95

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

1

2

3

4

5

รวม 4.05 0.59 มาก 3.26 0.79 ปานกลาง

 จากตารางท่ี 17 ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู พบวา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความคิดเห็นท่ีดีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ดานการ            
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาพรวมในทุกประเด็นอยูในระดับมาก (X = 3.85, S.D. = 0.61)   
โดยนักเรียนมีความคิดเห็นดวยมากท่ีสุด ในประเด็นท่ีนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียน   
การสอนและสามารถแกปญหาเฉพาะหนาในสถานการณ ท่ีกําหนดให (X = 4.18, S.D. = 0.43) 
และมีความคิดเห็นดวยปานกลาง ในประเด็นท่ีนักเรียนทํางานไดทันตามเวลาท่ีกําหนดและ         
ครูมีการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนเปนรายบุคคล (X =3.46, S.D. = 0.63)
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สวนความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ดานบรรยากาศ  
การเรียนการสอน ภาพรวมในทุกประเด็นอยูในระดับมาก (X =4.05, S.D. = 0.59) โดยนักเรียน 
เห็นดวยมากเปนลําดับท่ี 1 ในประเด็นท่ีนักเรียนมีความคิดเห็นวาบรรยากาศในการเรียนเหมาะสม
กับเนื้อหาในบทเรียนท่ีมุงใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและกระตุนใหนักเรียนกระตือรือรน         
ท่ีจะรวมกันเรียนรู เพ่ือความสําเร็จของกลุม (X =4.26, S.D. = 0.64)

เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนตามแนวคูมือครู พบวานักเรียน  
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความคิดเห็นท่ีดีตอวิธีสอนตามแนวคูมือคร ู ดานการจัดกิจกรรมการเรียน      
การสอน ในทุกประเด็นอยูในระดับปานกลาง โดยนักเรียนมีความคิดเห็นดวยปานกลาง             
เปนลําดับท่ี 1 ในประเด็นท่ีนักเรียนสามารถซักถามบทเรียนท่ีผานมาแลวและครูแจงจุดประสงค
การเรียนกอนดําเนินการสอนทุกครั้ง (X =3.42, S.D. = 0.81) และนักเรียนมีความคิดเห็นดวย    
ปานกลางเปนลําดับท่ี 5 ในประเด็นท่ีนักเรียนสามาถสรุปความสําคัญของเนื้อหาสาระและสามารถ
ศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงขอมูลตางๆได (X =3.00, S.D. = 0.83)

สวนความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนตามแนวคูมือคร ูพบวา นักเรียนช้ันมัธยม
ศึกษาปท่ี 2 มีความคิดเห็นท่ีดีตอวิธีสอนตามแนวคูมือครู ดานบรรยากาศการเรียนการสอน       
ภาพรวมในทุกประเด็นอยูในระดับปานกลาง (X =3.26, S.D. = 0.79) โดยนักเรียนเห็นดวย        
ปานกลางเปนลําดับท่ี 1 ในประเด็นท่ีนักเรียนมีการเปดโอกาสและกระตุนใหนักเรียนสวนใหญ   
ไดแสดงความคิดเห็นและใหการเสริมแรงแกนักเรียน เชน ชมเชย นําผลงานของนักเรียนติดบอรด
ประกาศใหเพ่ือน ๆทราบโดยท่ัวกัน (X =3.38, S.D. = 0.77) และเม่ือพิจารณาคาสวนเบ่ียงเบน
มาตราฐาน(S.D.) พบวา นักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีคาเบ่ียงเบนมาตราฐาน
(S.D.)ในดานการจัดการเรียนการสอนและดานบรรยากาศในการเรียนการสอนต่ํากวานักเรียน       
ท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นดานการจัดกิจกรรมการเรียน    
การสอนและดานบรรยากาศในการเรียนการสอนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนดวย    
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีการกระจายของขอมูลนอยกวานักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอน         
ตามแนวคูมือครู

จากความคิด เ ห็น(X)ของนักเรี ยน ท่ี มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน                  
และบรรยากาศการเรียนการสอน โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู จะเห็นไดมีคา(X) สูงกวา
วิธีสอนตามแนวคูมือครู แสดงวานักเรียนมีความรูสึกท่ีดีตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
บรรยากาศการเรียนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มากกวาวิธีสอนตามแนวคูมือครู
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิและหนาท่ีของ    
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และศึกษาทักษะการทํางาน
กลุมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอน      
ตามแนวคูมือครู มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิและ
หนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ของนักเรียน   
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครูและ
ศึกษาทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 เรื่องสิทธิและหนาท่ีของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู รวมท้ังศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการสอน         
เรื่องสิทธิและหนาท่ีของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขท่ีสอนดวยวิธีสอน      
แบบรวมมือกันเรียนรู ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย สังกัดกรมสามัญศึกษาจํานวน 400 คน จาก 10 หองเรียน ท่ีไดมาโดย           
การสุมหองเรียนอยางงาย(Simple Random Sampling)ตัวแปรอิสระคือวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนเครื่องมือท่ีผูวิจัยสรางขึ้นไดแก แผนการสอน   
เรื่องสิทธิและหนาท่ีของประชากรตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข      
ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ              
ทางการเรียน เรื่องสิทธิและหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข เปนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน40 ขอ มีคาความยากงาย (p) 
มีคาระหวาง 0.50 – 0.77 มีคาอํานาจจําแนก (r) มีคาอยูระหวาง 0.27 – 0.64 มีคาความเช่ือม่ันของ
แบบทดสอบท้ังฉบับเทากับ 0.84 เครื่องมือการประเมินทักษะการทํางานกลุมประเมินโดยครูซ่ึง    
ผูวิจัยนํามาจากแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมและพฤติกรรมการทํางานกลุมท่ีใชในงานวิจัย
ของจินตนา กิจบํารุง(2545 :167-170)และอารยา กลาหาญ (2545 :116)ซ่ึงสรางโดยวัชรา เลาเรียนดี
(2545 : 201-205)และผูวิจัยเสนอใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความเหมาะสมอีกครั้ง 
และพัฒนาเปนแบบประเมินทักษะการทํางานกลุมดานการเรียน ดานการอภิปราย ดานการ          
แกปญหาความขัดแยง ดานการเสนอผลงานและยอมรับมติกลุม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
(Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ เปนคําถามเชิงนิมาน (Positive) แบบประเมินพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานกลุมประเมินโดยนักเรียนเปนกลุมเปนแบบตรวจสอบรายการ(check list) จํานวน 10 ขอ 
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการสอนการจัดการเรียนการสอนเปนแบบ
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มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 10 ขอ และการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิง
กึ่งทดลอง(Quasi Experimental Research) แบบแผนการวิจัยแบบ Randomized Control Group 
Pretest Posttest Design

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวาง        
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู โดยใชสูตร t-test แบบ Dependent และ
Independent การศึกษาทักษะการทํางานกลุมและความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนท้ัง 2 วิธี
ใชการหาคาเฉล่ีย (X) สวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน(S.D.) รอยละ(%)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยสามรถสรุปผลการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบ      
รวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครู แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01โดยนักเรียน
ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีสอนดวย       
วิธีสอนตามแนวคูมือครู ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย

2. ทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนดวย    
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ซ่ึงประเมินโดยครู พบวาวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูชวยให     
นักเรียนเกิดทักษะการทํางานกลุม ไดดีกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู               
โดยพฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรูอยูในระดับมากท่ีสุด 2 ประเด็นคือ นักเรียนมีการเปดโอกาสใหเพ่ือนสมาชิกแสดงออก และ
นักเรียนมีการยอมรับมติกลุม สวนพฤติกรรมในการปฏิบัติทักษะการทํางานกลุมของนักเรียน       
ท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู อยูในระดับมาก คือ การปฏิบัติตามคําแนะนําของครู

พฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู  
ซ่ึงประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม พบวาวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ทําใหนักเรียนสวนใหญ   
เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมรวมกันไดดีกวา กลุมของนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนว    
คูมือครู โดยนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม     
ในระดับบอยครั้งกวานักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนตามคูมือครู และจากการสังเกตทักษะการทํางาน
กลุมของนักเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู พบวา
ในดานการเรียนนักเรียนมีความกระตือรือรนสนใจในบทเรียน มีการถามและตอบคําถามเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีครูสอน ในดานการทํางานกลุมนักเรียน มีความสนุกสนานในการทํางานกลุม มีการวางแผน
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กอนลงมือทํางานกลุม ในดานการอภิปรายนักเรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสมาชิก        
ในกลุมอยางท่ัวถึงสมาชิกทุกคนมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม ในดานการแกปญหาความขัดแยง    
นักเรียนแกปญหาโดยการประนีประนอม แกปญหาความขัดแยงอยางมีเหตุผล ในดานการเสนอ 
ผลงานและยอมรับมติกลุม นักเรียนยอมรับมติสวนใหญของกลุม ใชภาษาชัดเจนและครอบคลุม
เนื้อหาในการนําเสนอผลงานดวยวิธีท่ีนาสนใจ สวนนักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยวิธีสอนตาม   
แนวคูมือครู ในดานการเรียนนักเรียนปฏิบัติตามคําแนะนําของครูและขอตกลงของกลุม ในการ
ทํางานกลุมนักเรียนมีการวางแผนการทํางานกลุมคอนขางนอย สมาชิกสวนใหญตางคนตางทํางาน 
ในดานการอภิปรายนักเรียนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางสมาชิกคอนขางนอย สมาชิก
สวนใหญมักเปนผูรับฟงมากกวาเปนผูรวมอภิปราย ในดานการแกปญหาความขัดแยงนักเรียนใช
มติของกลุมและการประนีประนอมแกปญหาความขัดแยง ในดานการเสนอผลงานและยอมรับ   
มติกลุม นักเรียนยอมรับมติสวนใหญของกลุมและนักเรียนกลุมเกงจะเสนอผลงานดวยวิธีท่ี         
นาสนใจ สวนกลุมออนหัวหนากลุมจะเปนผูเสนอผลงาน

3. นักเรียนมีความคิดเห็นวาวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ดานการจัดกิจกรรม        
การเรียนการสอน ทําใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถแกปญหา
เฉพาะหนาในสถานการณท่ีกําหนด สามารถสรุปความสําคัญของเนื้อหาสาระสามารถศึกษา       
คนควาดวยตนเองจากแหงความรูตางๆ มีการทดสอบความรูในเนื้อหาสาระกอนการดําเนิน      
การสอน นักเรียนเอาใจใสการเรียนขณะท่ีครูสอนสามารถซักถามบทเรียนท่ีไดเรียนผานมาแลว 
ครูแจงจุดประสงคการเรียนกอนดําเนินการสอนทุกครั้ง ทํางานไดทันตามเวลาท่ีกําหนดและ       
ครูสังเกตพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคลได สวนในดานบรรยากาศการเรียน 
การสอน เนนสงเสริมใหนักเรียนรูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืน ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน
และเปนนักประชาธิปไตย สามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันและเปนการ
สนับสนุนใหนักเรียนทํากิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียน โดยจัดอภิปรายกลุมยอยและครูแสดง   
ความใสใจใหคําแนะนํา คําปรึกษาแกสมาชิกทุกกลุมอยางท่ัวถึง การเรียนการสอนมุงใหนักเรียน
สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันและเนนการฝกทักษะการทํางานกลุม เปดโอกาสและ
กระตุนใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและใหการเสริมแรงแกนักเรียน  เชน กลาวชมเชย          
นําผลงานของนักเรียนติดบอรดประกาศใหเพ่ือนๆทราบโดยท่ัวกัน ทําใหมีบรรยากาศในการเรียน
โดยนักเรียนรวมแสดงความคิดเห็นและกระตุนใหนักเรียนกระตือรือรนท่ีจะรวมมือกันเรียนรู    
เพ่ือความสําเร็จของกลุม โดยภาพรวมพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีความคิดเห็นท่ีด ี     
ตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดานบรรยากาศ 
การเรียนการสอนในทุกประเด็นอยูในระดับมาก สวนความคิดเห็นท่ีดีตอวิธีสอนตามแนวคูมือคร ู
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ในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดานบรรยากาศการเรียนการสอนในทุกประเด็น     
อยูในระดับปานกลาง

อภิปรายผล
จากผลการวิจัย เรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาท่ีของ

ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และศึกษาทักษะการทํางาน
กลุมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอน      
ตามแนวคูมือครู  สามารถนําไปสูการอภิปรายผลไดดังตอไปนี้

1. จากผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิหนาท่ีของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปท่ี 2 ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามแนวคูมือครูแตกตางกัน            
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู           
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู ซ่ึงเปนไปตาม    
สมมติฐานการวิจัยท่ีกําหนดไว ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู              
เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนของครู จัดนักเรียนเขากลุมกันโดยท่ีในแตละกลุมจะประกอบดวย
นักเรียนท้ังเกง ปานกลาง ออน คละกัน รวมมือกันเรียนรูหรือรวมทํากิจกรรมจนบรรลุเปาหมาย
ของกลุม สมาชิกแตละคนในกลุมยอมรับกันและกัน โดยท่ีทุกคนชวยเหลือสนับสนุนและ          
แตละคนตองมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกัน แลกเปล่ียนความรูจนทําใหกลุมประสบความสําเร็จ
การท่ีครูจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหผูเรียนพ่ึงพาอาศัยกันอยางสมํ่าเสมอ จะทําใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรนในการเรียนและบรรลุผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น ดังท่ีสลาวิน (Slavin) ;จอหนสัน 
และจอหนสัน (Johnson and Johnson)1990 ; อางถึงใน คาแกน (Kagan)1994 : 1- 4 ; อางถึงใน       
พิมพันธ เดชะคุปต (2542 : 80-81 , อางถึงในวัชรา เลาเรียนดี 2545 : 165) ท่ีวาการเรียนแบบ     
รวมมือกันเรียนรูจะชวยใหผูเรียนพัฒนาความภูมิใจในตนเอง กลาวคือผูเรียนจะเรียนดวยความสุข
และพัฒนาสติปญญาของตนเองอยางเต็มท่ี พรอมกับเกิดความรูสึกท่ีดีงามในทางสังคมและ              
จากกระบวนการทํางาน วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู เปนวิธีการสอนท่ีชวยใหผูเรียนใช        
ความสามารถเฉพาะตัวและศักยภาพในตนเองรวมกันแกปญหาตางๆใหบรรลุผลสําเร็จ               
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ เล็กซ (Lex,อางถึงในจารุลักษณ  พินพรหมราช 2529 : 54) ท่ีไดทํา
การศึกษาดวยการทดลองกับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยแหงหนึ่งในรัฐอินเดียนนา 
(Indiana)โดยใหกลุมควบคุมไดรับการสอนแบบเกา กลุมทดลองใชวิธีการสอนแบบทักษะ
กระบวนการกลุมสัมพันธ (Group Process)ผลจากการทดลองกอนสอนและหลังสอน พบวา      
กลุมทดลองมีความพอใจในประสบการณท่ีไดรับและยินดีรวมกิจกรรม นอกจากนี้ยังมี           
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ความตองการท่ีจะเรียนแบบทักษะกระบวนการกลุมสัมพันธอีก และสอดคลองกับผลการวิจัยของ
แยกเกอร จอหนสัน และจอหนสัน (Yaker, Johnson and Johnson 1985 : 60 – 66) ท่ีไดเปรียบเทียบ
ผลการเรียนของนักเรียนเกรด 2 จํานวน 75 คน ซ่ึงแบงกลุมออกเปน 3 กลุม แตละกลุมประกอบ
ดวยนักเรียนท่ีเรียนดี เรียนปานกลางและเรียนออนท้ังสองเพศอยางละเทาๆกันกลุมแรกใหทํางาน
ท่ีไดรับมอบหมายเปนรายบุคคล กลุมท่ีสองใหทํางานโดยมีการอภิปรายกับเพ่ือนในกลุมยอยของ
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู ซ่ึงมีการกําหนดโครงสรางของการอภิปรายไวอยางแนชัด และ
กลุมท่ีสามใหทํางานในลักษณะเดียวกับกลุมท่ีสองแตแตกตางกันตรงท่ีการอภิปรายไมไดกําหนด
โครงสรางใหแนชัด ปรากฏวานักเรียน   ท่ีมีการอภิปรายกับท้ังสองกลุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกวานักเรียนท่ีเรียนเปนรายบุคคลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและการทดสอบความคงทนใน     
การเรียนรูซ่ึงจัดขึ้นภายหลังจากการเรียนท่ีใชในการทดลองเสร็จส้ินไปแลว 18 วัน โดยใหนักเรียน
ทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล พบวานักเรียนในกลุมท่ีมีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู              
ท้ังสองกลุม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา  นักเรียนท่ีมีการเรียนเปนรายบุคคลสอดคลองกับ  
ผลการวิจัยของมอแกน และบอบเบทท (Morgan and Bobbete 1987 : 30 - 34) ท่ีไดทําการศึกษา
เรื่องการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู วิธีการท่ีครูใชการจัดสภาพหองเรียนการรวมกลุมทางสังคม
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจัย พบวา  นักเรียนในหองเรียนท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
โดยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูจะมี ทัศนคติในทางบวกตอวิชาท่ีเรียนมากกวานักเรียน       
ท่ีเรียนในหองเรียนท่ีใชวิธีเรียนแบบปกติ มากกวา 30 % และมีผลสัมฤทธ์ิสูงกวาแตพฤติกรรม  
การรับรูการรวมกลุมทางสังคมไมแตกตางกันและพบวา ครูท่ีไดรับการฝกใหสอนโดยการเรียน
แบบรวมมือจะนําวิธีการไปใชไดดีกวาครูท่ีไมไดรับการฝก  ซ่ึงสอดคลองกับทัศนะของ               
กุลยา เบญจกาญจน (2538 : 18) และสมศักดิ์ ขจรเจริญกุล (2538 :  21 – 22) ท่ีไดกลาวถึงขอดีของ
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูวา เม่ือผูเรียนไดรวมมือกันเรียนรูแลวจะเกิดการเรียนรูไดด ี มีการ
ซักถามทําใหเกิดความกลาและไดทราบคําตอบในเรื่องท่ีตนสนใจ หรือเรื่องท่ียังไมกระจางโดย
การอธิบายใหเพ่ือนฟง  จะสงผลทําใหผูอธิบายมีความแมนยําในเรื่องท่ีเรียนมากขึ้น เพ่ือนท่ีฟง  
เกิดความเขาใจอยางชัดแจง ผูเรียนก็ไดพัฒนาการเรียนเปนกลุมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคน
ท่ีเรียนออนไดเรียนรูจากคนท่ีเกงกวา ซ่ึงจะมีความตั้งใจชวยเพ่ือน ๆ เพ่ือยกระดับผลงานของกลุม
ใหสูงขึ้น สงผลดีใหกับสมาชิกทุกคนในกลุม สอดคลองกับ ผลการวิจัยของอนุสรณ สุชาตานนท
(2536: 65) ท่ีไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและบุคลิกภาพ
ประชาธิปไตยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูกับ    
การสอนตามแนวคูมือครู ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาท่ีสอนโดยการเรียน  
แบบรวมมือกันเรียนรูและการสอนตามแนวคูมือครู มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกันอยาง    
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มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีบุคลิกภาพประชาธิปไตยหลังการทดลองสูงกวากอนการ
ทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซ่ึง สอดคลองกับผลการวิจัยของ สามารถ สุขาวงษ 
(2537:9)ท่ีไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพฤติกรรมการทํางานกลุมและความคงทน
ในการเรียนรูของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการสอนแบบโครงการ
โดยใชการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูกับการสอนตามแนวคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ี
เรียนวิชาสังคมศึกษาดวยการสอนแบบโครงการโดยใชการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูและ       
การสอนตามแนวคูมือครูมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมการทํางานกลุมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมีความคงทนในการเรียนรูหลังการทดลองสูงกวากอน        
การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และทํานองเดียวกับผลการวิจัยของจุฑามาศ      
สดแสงจันทร(2540 : 61)ท่ีไดทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสอนโดยการ
เรียนแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กับการสอนตามปกต ิ ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทาง   
การเรียนของนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และผลจากการศึกษา     
พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนท่ีสอนโดยการเรียนแบบ
รวมมือโดยใชเทคนิค STADไมแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัยของชนิสา ตุไตลา (2540:   
บทคัดยอ) ท่ีไดทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา   
ปท่ี 6 ระหวางการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูกับการสอนปกติในกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต 
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือ
กันเรียนรูแบบ TGT สูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยใชรูปแบบการสอนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
ท่ีระดับ .05 และนักเรียนเกง ปานกลาง และออน ในกลุมทดลองมีคาเฉล่ียของคะแนนความ       
กาวหนาไมแตกตางกันและสอดคลองกับ ผลการวิจัยของเสร ี ถุนนอก (2542 : 55)ท่ีไดทําการวิจัย
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปท่ี 6 เรื่องการเมือง         
การปกครองกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตระหวางการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู
กับการสอนแบบปกติผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู            
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตสูงกวานักเรียนท่ีเรียน 
โดยการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากวิธีสอน
แบบรวมมือกันเรียนรูเปนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีจัดใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม
เล็กๆแตละกลุมประกอบดวยนักเรียนท่ีมีความสามารถในการเรียนสูง ปานกลาง ต่ํา คละอยูใน
กลุมเดียวกัน นักเรียนแตละคนตองมีสวนรวมในการเรียนรวมกัน มีการชวยเหลือกันในการ    
เช่ือมโยงความรู เดิมกับความรูใหมและชวยกันคิดแลกเปล่ียนความรูจนทําใหกลุมประสบ       
ความสําเร็จ การท่ีครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดพ่ึงพาอาศัยกันและคอยติดตามดูแล  
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การปฏิบัติงานกลุมอยางสมํ่าเสมอทําใหผู เรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนและบรรลุ           
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น

2. จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีทักษะการ
ทํางานกลุมดีกวา นักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู โดยนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอน      
แบบรวมมือกันเรียนรูมีทักษะการทํางานกลุมดานการเสนอผลงานและยอมรับมติกลุม การใช
ภาษาชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหา การตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีตนเสนอไดอยางชัดเจน           
การเสนอผลงานดวยวิธีท่ีนาสนใจ ดานการอภิปราย เปดโอกาสใหเพ่ือนสมาชิกแสดงออก         
การซักถามขอของใจกับเพ่ือนสมาชิกในกลุม การมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม การอธิบายใหแก
เพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุม ดานการแกปญหาความขัดแยง การแกไขโดยการประนีประนอม     
การแกปญหาขัดแยงภายในกลุมอยางมีเหตุผล ดานการทํางานกลุม มีความสนุกสนาน                 
ในการทํางาน กลาแสดงความคิดเห็นในการทํางานรวมกัน การวางแผนการทํางานกลุม              
การมีสวนรวมในการทํางานกลุม การชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการทํางาน การรับฟงความคิดเห็น    
ของสมาชิกภายในกลุม  ดานการเรียน  การถามหรือตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีครูสอน                 
การกระตือรือรนสนใจในบทเรียน และการปฏิบัติตามคําแนะนําของครูตามลําดับ อยูในระดับมาก 
และนักเรียน ท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู มีทักษะการทํางานกลุมอยูในระดับปานกลาง   
จากการท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครูมีพฤติกรรมดานการเรียน,ดานการทํางานกลุม,ดานการ
อภิปราย,ดานการแกปญหาความขัดแยง,ดานการเสนอผลงานและยอมรับมติกลุมอยูในระดับ    
ปานกลาง ซ่ึงจะเห็นไดวาคาสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน(S.D.)ของนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอน      
แบบรวมมือกันเรียนรูต่ํากวา นักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู แสดงใหเห็นวาทักษะ
การทํางานกลุมของนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเกิดขึ้นกับนักเรียนสวนมาก 
ท่ีเปนนักเรียนสวนใหญของหอง เพราะมีการกระจายของขอมูลนอย แตนักเรียนท่ีสอนดวย         
วิธีสอนตามแนวคูมือครูมีการกระจายของขอมูลมาก ช้ีใหเห็นวาทักษะการทํางานกลุมเกิดขึ้นกับ
นักเรียนสวนนอย ท้ังนี้เนื่องจากวาขณะรวมมือกันเรียนรูของสมาชิกในแตละกลุมครูคอยดูแล   
การปฏิบัติงานกลุม การชวยเหลือพ่ึงพากันแลกเปล่ียนความรูกันและกันโดยตลอด สมาชิกกลุม   
จึงรวมมือกันเรียนรูอยางจริงจัง ทําใหทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมกลุมอยางท่ัวถึง สอดคลองกับ
แนวคิดของสลาวิน (Slavin  1995 : 1–11,อางถึงในวรรณ ี โสมประยูร และชาตรี  มณีโกศล 2540 : 
1 – 6) ท่ีไดกลาวถึงแนวคิดท่ีสําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู(Cooperative Learning
Methods)ท่ีวานักเรียนตองทํางานเพ่ือเรียนรูรวมกันและตองรับผิดชอบการเรียนรูของตนเองและ
ของเพ่ือนๆในกลุมดวย นอกจากนี้การเรียนรวมกันเปนทีมหรือเปนกลุมยังเนนท่ีเปาหมาย        
ของกลุมและความสําเร็จของกลุมเปนสําคัญ ทุกคนจึงมีความรับผิดชอบรวมกันและเนื่องจาก      
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วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูจะชวยใหนักเรียนไดฝกฝนและพัฒนาทักษะในการทํางานรวมกับ    
ผู อ่ืนรูจักการแกปญหาการตัดสินใจการแสวงหาความรูใหมและการยอมรับซ่ึงกันและกัน            
ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะชวยใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข พรอมกับพัฒนาความดีงามความรู      
ความสามารถ ดังท่ีเลียวนารด (Leonard 1973 : 235, อางถึงใน ลาวัณย   วิทยาวุฒิกุล 2533 : 130) 
กลาวถึงลักษณะของผูนําท่ีมีทักษะทางสังคมไววาเปนผูท่ีสามารถฟงผูอ่ืนอยางสนใจและช่ืนชม 
เปนผูรวมสนทนาท่ีดีและมีมารยาท มีความสามารถในการรวมงานกับผูอ่ืนเปนอยางดีและ           
รับผิดชอบงานในกลุม ปฏิบัติตนตามมารยาทในวัฒนธรรมของตนและวัฒนธรรมสากล           
อยางมีประสิทธิภาพ เปนผูมีมารยาทดีตามมาตรฐานของสังคม แสดงความช่ืนชมตอผูอ่ืนได    
อยางเหมาะสม อภิปรายแสดงความคิดเห็นไดอยางสรางสรรค แสดงความเปนมิตร มีเมตตา สนใจ
จริงใจ เคารพช่ืนชมบุคคลอ่ืนดวยความผูกพัน หวงใยในความรูสึกถึงสวัสดิภาพและความสุข    
เปนผูนําและผูตามในฐานะสมาชิกท่ีดีของกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ เคารพและปฏิบัติตามกติกา
กฎเกณฑของกลุมและสังคมดวยความเต็มใจ ใหความรวมมือและมีสวนรวมในงานของกลุม     
ของสังคมอยางมีความรับผิดชอบเต็มท่ีเขาใจและเคารพสิทธิของผูอ่ืนและมีความรับผิดชอบตอ 
ตนเองและผูอ่ืนและ ในทํานองเดียวกัน จอหนสันและจอหนสัน(Johnson and Johnson 1990 :30)
ไดกลาวถึงทักษะทางสังคมวามีความจําเปนตอการทํางานกลุม การทํางานของกลุมจะบรรลุ        
เปาหมายไดหรือไมนั้นสมาชิกในกลุมตองมีความไววางใจซ่ึงกันและกัน มีการส่ือสารท่ีถูกตอง
แมนยํา รูจักยอมรับและใหการสนับสนุนผูอ่ืนตลอดจนขจัดความขัดแยงใหหมด สมาชิกในกลุม  
จะมีคุณสมบัติดังกลาวไดจะตองไดรับการฝกทักษะการทํางานกลุมหรือทักษะทางสังคมใน    
หลาย ๆ ทักษะ จากทักษะตาง ๆ ดังนี้ เชน การเคล่ือนยายโตะเพ่ือเขากลุม การปรึกษาหารือ      
อยางใกลชิด การพูดการฟง การแบงงาน การสรางความคิดการผลัดเปล่ียนบทบาท การชมเชย     
ซ่ึงกันและกัน การสนับสนุนใหมีสวนรวมในกลุม การตรวจสอบความเขาใจ การถามเพ่ือ          
การอธิบาย การวิจารณความคิดแตไมวิจารณบุคคล การสรุปความคิด การยอมรับความคิดเห็น   
ของผู อ่ืนในการจัดการเรียนการสอนท่ีใหนักเรียนไดทํางานเปนกลุมยอยโดยเฉพาะการจัด         
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู นักเรียนควรไดรับการฝกการใชทักษะทางสังคมในการทํางาน     
จึงจะทําใหการทํางานกลุมหรือการเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุดและดังท่ี สุรศักดิ์ หลาบมาลา    
(2531: 5, อางถึงใน ปยะฉัตร ขาวแกว 2542 : 27) ท่ีไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือ
กันเรียนรู ดังนี้ 1. นักเรียนท่ีเกงจะเขาใจคําสอนของครูไดดี สามารถเปล่ียนคําสอนของครูเปน 
ภาษาพูดของตนในวัยเดียวกันกับเพ่ือนแลวอธิบายใหเพ่ือนฟงไดจึงทําใหเพ่ือนเขาใจไดดีขึ้น        
2. นักเรียนท่ีทําหนาท่ีอธิบายบทเรียนใหเพ่ือนฟงจะเขาใจบทเรียนไดดีขึ้นคือยิ่งสอนยิ่งเขาใจ     
บทเรียนไดดียิ่งขึ้น 3. การสอนเพ่ือนเปนการสอนแบบตัวตอตัว ทําใหนักเรียนไดรับความเอาใจใส 
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ชวยใหมีความสนใจมากยิ่งขึ้น 4. ทุกคนตางก็พยายามชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพราะครูคิดคะแนน
เฉล่ียของท้ังกลุมเทากัน 5. นักเรียนทุกคนเขาใจดีวาคะแนนของตนมีสวนชวยเพ่ิมหรือลดคาเฉล่ีย
ของกลุม ดังนั้นทุกคนตองพยายามอยางเต็มท่ีจะคอยอาศัยเพ่ือนอยางเดียวไมได   6.ทุกคนมีโอกาส
ฝกทักษะทางสังคม มีเพ่ือนรวมกลุมและเปนการเรียนรูวิธีการทํางานเปนกลุมหรือเปนทีมงาน     
ซ่ึงจะเปนประโยชนมากเม่ือเขาสูระบบการทํางานอยางแทจริง 7. นักเรียนมีโอกาสเรียนรู   
กระบวนการกลุมเพราะในการปฏิบัติรวมกันนั้นตองมีการทบทวนกระบวนการทํางานของกลุม
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือคะแนนของกลุมใหดีขึ้น 8.นักเรียนเกงจะมีบทบาท
ทางสังคมในช้ันมากขึ้นเขาจะรูสึกวาเขาไมไดเรียนหรือหลบไปทองหนังสือเฉพาะตนเพราะ      
เขาตองมีหนาท่ีตอสังคมดวย 9.ในการตอบคําถามใน หองเรียนหากตอบผิดเพ่ือนจะหัวเราะ        
แตเม่ือทํางานเปนกลุมรวมมือกันเรียนรูนักเรียนจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ถาหากตอบผิดก็ถือวา
ผิด ท้ั งก ลุ ม ทําให เด็ กในกลุมมีความผูกพันกันมากขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ                          
ชูศรี สนิทประชากร(2534 :46 – 47, อางถึงในปยะฉัตร ขาวแกว 2540: 28)ไดกลาวถึงประโยชน
และความสําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูไว ดังนี้1.เปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรู     
ท่ีดีขึ้นและความรูนั้นจะคงทนถาวร 2.ทําใหนักเรียนรูจักการใชเหตุผลมากขึ้น มีความเขาใจ        
ในเรื่องนั้นลึกซ้ังและมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 3.มีแรงจูงใจท้ังภายในและภายนอกท่ีจะเรียนรู
มากขึ้น 4.นักเรียนสนใจในการทํางานและลดความไมเปนระเบียบวินัยของหองเรียนลงไดมาก
เพราะทุกคนทํางานรวมกัน 5.ไดรับแนวคิดและมีความสามารถมากขึ้นจากเพ่ือนดวยการชวยเหลือ
งานกลุม 6.มีการยอมรับในความแตกตางระหวางเพ่ือนในดานตางๆ เชน ลักษณะนิสัย เพศ      
ความสามารถ และระดับของสังคมและ  ลักษณะแตกตางอ่ืน ๆ ของเพ่ือนแมกระท่ังสีผิว ในสหรัฐ
อเมริกาไดใชวิธีนี้กับการเรียนการสอนและประสบความสําเร็จ ทําใหเกิดความเขาใจอันดี     
ระหวางกัน 7. มีการชวยเหลือสนับสนุนกันในดานตาง ๆ 8.มีสุขภาพจิตการปรับตัวและการทํางาน
ในสถานท่ีเปนธรรมชาติดีไมตึงเครียด 9.มีการใชความสามารถของตนอยางเต็มท่ีท่ีจะคอย        
ชวยเหลือเพ่ือน 10. มีทักษะทางดานสังคมมากขึ้น 11.มีทัศนคติท่ีดีตอการเรียน ตอเพ่ือนรวมช้ัน
และตอโรงเรียนและยังสอดคลองกับสุรีย บาวเออร (2535 : 19 – 20) และบุญชม ศรีสะอาด (2537 :
122)ไดกลาวถึงประโยชนของการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูไวดังนี้ 1.นักเรียนมีทักษะในการ    
ส่ือสารการเขาสังคม การเปนผูนําและการอภิปรายกลุมได 2.มีความนับถือตนเองเพราะวาได    
ชวยกันแกปญหาของกลุมไดสําเร็จ 3.มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันทําใหนักเรียนได
เรียนรูส่ิงใหม ๆจากหลายๆทัศนะ 4.เกิดแรงจูงใจในการเรียนเนื่องจากทุกคนมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จในการเรียนสูง 5.สงผลทางดานจิตพิสัย (Affective)ทําใหนักเรียนสามารถอภิปราย 
ตามท่ีตนรูสึก 6.นักเรียนท่ีเรียนออนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นรวมทํากิจกรรมและสามารถ
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ประสบผลสําเร็จในการเรียนเทากับผูอ่ืน 7.สงเสริมดานความคิด(Cognitive) นักเรียนรูจักใช     
เหตุผลและรูจักใชความคิดอยางรอบคอบ 8.สงผลทางดานสุขภาพจิต (Psych๐l๐gical Health)   
และนักเรียนรูสึกวาไดรับการยอมรับ 9.มีทัศนะคติท่ีดีตอกัน และในทัศนะเดียวกันนฤมล ยุตาคม 
(2541 : 35 – 36)ไดกลาวถึงประโยชน ท่ีไดจากการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูคือ 1.เปนการจําลอง
ประสบการณจริงในการทํางานรวมกันของกลุมคนในอาชีพตางๆในการแกปญหาท่ียาก 2.การ
ทํางานเปนกลุมจะไดท้ังความสนุกสนานและแนวทางท่ีเกี่ยวของกับการแกปญหานั้นๆ การเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรูจะชวยใหหองเรียนเปนท่ีรวมของความคิดและแนวทางการแกปญหาใหมๆ 
3.สงผลดีตอการพัฒนาทักษะทางสังคมและพัฒนาความรูสึกเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง    
4.ทําใหไดใชพลังของตนในการทํางานท่ีสรางสรรค ขณะเดียวกันก็สนองความตองการขั้นพ้ืนฐาน
ในการมีปฏิสัมพันธกับผู อ่ืน 5.ชวยใหผู ท่ีมีพ้ืนฐานทางสังคมตางกันไดรวมมือกันทํางาน            
เม่ือเขารวมอยูในกลุมท่ีมีจุดมุงหมายเดียวกันจะเกิดความรูสึกในทางท่ีดีมากขึ้นตอกันและกัน
ตระหนักถึงความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  6.ชวยทําใหนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกตางกัน
ไดทํางานรวมกันในวิถีทางท่ีเปนทางบวกนักเรียนท่ีมีความรูพ้ืนฐานนอยสามารถจะมีปฏิสัมพันธ
กับกลุมเพ่ือน นักเรียนท่ีอยูในเกณฑเฉล่ียและเกณฑสูงไดดวยวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู 
นักเรียนจะรูสึกวาตนเองมีสวนทํางานและแบงปนใหกับคนอ่ืนอีกดวย 7.เปนการใหความสําคัญ
กับนักเรียนและใหนักเรียนเขามีสวนรวมทําใหนักเรียนม่ันใจในตนเอง เนื่องจากเขาไดเรียนรู   
บางส่ิงบางอยางดวยตัวเองจากการรวมมือกันทํางานมากกวาจะไดรับความรูท่ีเตรียมมาพรอมแลว
ชวยทําใหนักเรียนเปนผูพอใจในตนเองเปนผูนําตนเองและเปนผูท่ีเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต       
จากการวิจัยนี้เม่ือประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมของนักเรียนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบ     
รวมมือกันเรียนรูและวิธีสอนตามคูมือครู โดยใชแบบประเมินโดยนักเรียนเปนกลุมพบวา นักเรียน
ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมทุกประเด็นดีกวา นักเรียน
ท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือคร ู ท้ังนี้เนื่องมาจากวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูเนนการใช
ทักษะการทํางานกลุม การทํางานรวมกัน ซ่ึงเปนวิธีท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทาง  
การเรียนสูงขึ้นได เนื่องจากในแตละกลุมจะมีท้ังนักเรียนเกง ปานกลาง ออน คละกัน ดังนั้น         
จะมีการชวยเหลือกัน ภายในกลุมยอมรับซ่ึงกันและกัน ผูท่ีเรียนเกงตองชวยเหลือผูท่ีออนกวา
ทํางานรวมกัน โดยใหสมาชิกทุกคนรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุมรวมกัน ชวยกันทํางานท่ี      
ไดรับมอบหมายใหสําเร็จโดยมีจุดมุงหมายรวมกัน สมาชิกกลุมมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น      
ซ่ึงกันและมีการคิดรวมกัน มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกันและรวมกันชวยเหลือพ่ึงพากันทําให         
งานบรรลุผลสําเร็จ โดยมีผลงานของทุกคนคือผลงานของกลุมและผลงานของกลุมคือผลสําเร็จ   
ในการเรียนรูรวมกันของสมาชิกทุกคน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ อารมณ  ชอบศิลประกอบ 
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(2542 : 56) ไดศึกษาผลของการใชวิธีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูท่ีใชเทคนิคสแตค STAD     
ในการเรียนการสอน เรื่องหลักธรรมในรายวิชาพระพุทธศาสนาสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา    
ปท่ี 1 ผลการวิจัย พบวา นักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูท่ีใชเทคนิคสแตค STAD   
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมการทํางานกลุมสูงกวานักเรียนท่ีเรียนโดยการสอน      
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีเจตคติหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง           
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และยังสอดคลองกับ ผลการวิจัยของ วราภรณ บรรติ (2543 :     
บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมในการทํางานกลุมในกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5โดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูกับ       
การสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวานักเรียนท่ีเรียนโดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู               
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและคะแนนพฤติกรรมการทํางานกลุมสูงกวา นักเรียนท่ีเรียนโดย        
การสอนตามคูมือคร ูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05
                   3.จากผลการวิจัยดานความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู      
โดยใชเทคนิค STAD กับเทคนิค TGT และวิธีสอนตามแนวคูมือครู พบวา นักเรียนเห็นดวย         
ตอวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู อยูในระดับมาก สวนความคิดเห็นตอวิธีสอนตามแนวคูมือคร ู  
อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองแนวคิดของชัชว เถาวชาลี (2536: 8)ไดกลาวถึงการจัดการเรียน
การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูวาเปนการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหมีการรวมมือกันเรียนรู
ระหวางครูและนักเรียน ซ่ึงเปนการพัฒนาทักษะทางสังคมและสงเสริมประชาธิปไตยในหองเรียน 
อันจะเปนรากฐานท่ีนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได และสงผลใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการเรียนการสอนทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเปนวิธี
การสอนท่ีครูจัดใหนักเรียนเรียนรูรวมกัน ทํางานรวมกันเปนกลุมยอยโดยใหสมาชิกทุกคน           
มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุมรวมกันชวยกันทํางานท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จ โดยมี  
จุดมุงหมายรวมกันสมาชิกกลุม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันทํางานรวมกัน         
เต็มความสามารถ มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอกันและรวมกันชวยเหลือพ่ึงพากันทําใหงานบรรลุผล
สําเร็จ โดยมีผลงานของทุกคนคือผลงานของกลุมและผลงานของกลุมคือผลงานของทุกคน          
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยท่ีครูจะเนนการสอนใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูจากการท่ีได
รวมมือกันเรียนรูและกลุมเขารวมกิจกรรมนั้น มีพ้ืนฐานมาจากปรัชญาการศึกษาแบบพิพัฒนาการ
(Progressivism)ท่ีเนนการใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดทิศทางการพัฒนาตนเอง จึงทําใหเกิด    
การจัดการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนสําคัญซ่ึงจอหน ดุยว(John Dewey)ไดเสนอปรัชญา       
การศึกษาแบบพิพัฒนาการขึ้นและไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย แสดงใหเห็นวาการ               
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนสวนสําคัญอยางยิ่ง ท่ีชวยสงเสริมใหนักเรียนเกิดทักษะ           
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การทํางานกลุม รูจักการทํางานรวมกับผูอ่ืนยอมรับความคิดเห็นของกันและกันทุกคนมีสวนรวม
ในการเรียน ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนเห็นคุณคาของตนเอง จึงสงผลใหนักเรียน              
มีความสุขในการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ซ่ึงสอดคลองกับรุง แกวแดง(2541 :29)      
ไดกลาววาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ทําใหนักเรียนเกิด
ความสนใจและเปดโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม ไดปรึกษาหารือและชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน ท้ังนี้อาจเปนเพราะเพ่ือนในวัยเดียวสามารถสรางความสัมพันธท่ีดีภายในกลุม    
สรางความคุนเคยยอมรับซ่ึงกันและกัน เกิดความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญและทุกคน                
มีความสําคัญเทาเทียมกัน จึงสงผลใหเกิดการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ทําใหนักเรียนไดเรียน     
อยางมีความสุข

ขอเสนอแนะ
จากขอคนพบของการวิจัยและการศึกษาวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยมีแนวคิด            

ท่ีจะนําเสนอแนะใน 2 สวน คือขอเสนอแนะท่ัวไปและขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในครั้งตอไป                
ดังรายละเอียดตอไปนี้

ขอเสนอแนะทั่วไปเพ่ือนําไปใช
จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกัน

เรียนรู มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องสิทธิและหนาท่ีของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข สูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู 
ดังนั้นผูวิจัย  จึงมีขอเสนอแนะดังนี้

1.จากผลการวิจัยพบวา การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทาง         
การเรียนและทักษะในการปฏิบัติงานกลุมสูงขึ้น ดังนั้นโรงเรียนควรสงเสริมใหครูผูสอนนํา         
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูไปประยุกตใชรวมกับวิธีสอนตามแนวคูมือครู

2.จากผลการวิจัยและการสังเกตการเรียนการสอนและฝกการทํางานกลุม การยอมรับ
และพ่ึงพาอาศัยกันและกันอยางจริงจัง พบวานักเรียนมีความกระตือรือรนรวมกันทํางานกลุมและ
ยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกันมากขึ้น แตนักเรียนยังไมคุนเคยกับวิธีดําเนินการของครู          
ในระยะแรก ๆ  ดังนั้นในการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ครูควรทําความเขาใจกับนักเรียนกอน  
เริ่มดําเนินการสอน เชน การแบงกลุม การตั้งกฏเกณฑของกลุม เพ่ือชวยใหการสอนไมติดขัด
เพราะนักเรียนไมใหความรวมมือ
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป
1. ควรทําการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ในเนื้อหา

อ่ืนๆ เชน กฏหมาย  การเมืองการปกครอง เหตุการณโลกปจจุบัน เศรษฐศาสตรในครอบครัว    
และพระพุทธศาสนา ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชเทคนิค   
หลาย ๆอยาง เชนเทคนิค STAD รวมกับ เทคนิค TGT และเทคนิค JIGSAW รวมกับเทคนิค       
Co-Op-Co-Op เทคนิค Group Investigation เทคนิค Numbered Heads Togather เปนตน
  2. ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและทักษะ     
ทางสังคม โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูกับวิธีสอนแบบอ่ืนๆ เชนการสอนโดยใชบทเรียน
สําเร็จรูป หรือการสอนโดยการใชบทบาทสมมติ การสอนเปนรายบุคคลและการสอนโดยตรง   
จากครู หรือการสอนแบบแกปญหา เปนตน

3. ควรศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูกับตัวแปรอ่ืนๆ เชน 
ความมีวินัยในตนเอง ความสนใจใฝรูและสรางสรรค ความเปนผูนําและความคงทนของความรู 
เปนตน
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ภาคผนวก  ก
รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือวิจัย
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจเคร่ืองมือวิจัย

ผูเช่ียวชาญดานการวัดผลประเมินผล
ช่ือ - สกุล ตําแหนง - สังกัด

อาจารย ดร.สุจิตรา  คงจินดา ผูเช่ียวชาญพิเศษ(ขาราชการบํานาญ อดีตศึกษานิเทศก ระดับ 7)
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม

ผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา
ช่ือ - สกุล ตําแหนง - สังกัด

อาจารยนิตยา  ชังคมานนท อาจารย 2 ระดับ 7(ศศ.ม.วิธีสอนสังคมศึกษา หลักสูตรและการสอน
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม

ผูเช่ียวชาญดานภาษา
ช่ือ - สกุล ตําแหนง - สังกัด

อาจารยกฤติยา  มหาชนะวงศ ศึกษานิเทศก ระดับ 7 (ศศ.ม ไทยคดีศึกษาดานสังคมศาสตร)
หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 1
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ภาคผนวก ข
การตรวจคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

1.  แผนการสอนท่ีสอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (กลุมทดลอง)
-     ความตรงเชิงเนื้อหา (IC)

2.  แผนการสอนท่ีสอนดวยวิธีสอนตามแนวคูมือครู(กลุมควบคุม)
-     คาดัชนีความสอดคลอง (IC)

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
- คาดัชนีความสอดคลอง (IC)
- ความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r)
- ความเช่ือม่ัน (r tt)

4. แบบประเมินทักษะการทํางานกลุม ประเมินโดยครู
- คาดัชนีความสอดคลอง (IC)

5. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม ประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม
- คาดัชนีความสอดคลอง (IC)

6. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน
- คาดัชนีความสอดคลอง (IC)
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ตารางท่ี 18  ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการสอนท่ีสอนกลุมทดลอง

ผูเช่ียวชาญรายการประเมิน
1 2 3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

1.  สาระสําคัญ
      1.1   ความคิดรวบยอดสอดคลองกับจุดประสงค
              การเรียนรูและเนื้อหา

+1 +1 +1 1.00

2.  จุดประสงคการเรียนรู
2.1 สอดคลองกับเนื้อหา
2.2 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน
2.3 สอดคลองกับสื่อการเรียนการสอนและการประเมินผล

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

3.  เนื้อหา
     3.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและคําอธิบายรายวิชา +1 +1 +1 1.00
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน
     4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
     4.2  สอดคลองกับเนื้อหา
     4.3  สอดคลองกับการประเมินผล

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

5.  สื่อการเรียนการสอน
     5.1  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน +1 +1 +1 1.00
6.  การประเมินผล
     6.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
    6.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00
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ตารางท่ี 19  ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการสอนกลุมควบคุม

ผูเช่ียวชาญรายการประเมิน
1 2 3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

1.  สาระสําคัญ
      1.1  ความคิดรวบยอดสอดคลองกับจุดประสงค
             การเรียนรูและเนื้อหา

+1 +1 +1 1.00

2.  จุดประสงคการเรียนรู
2.4 สอดคลองกับเนื้อหา
2.5 สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน
2.6 สอดคลองกับสื่อการเรียนการสอนและการประเมินผล

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

3.  เนื้อหา
     3.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูและคําอธิบายรายวิชา +1 +1 +1 1.00
4.  กิจกรรมการเรียนการสอน
     4.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
     4.2  สอดคลองกับเนื้อหา
     4.3  สอดคลองกับการประเมินผล

+1
+1
+1

+1
+1
+1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

5.  สื่อการเรียนการสอน
     5.1  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน +1 +1 +1 1.00
6.  การประเมินผล
     6.1  สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
     6.2  สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน

+1

+1

+1

+1

+1

+1

1.00

1.00
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ตารางท่ี 20  ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผูเช่ียวชาญจุดประสงค ขอท่ี ระดับพฤติกรรม
1 2 3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

1     ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
2     การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00
3     การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00
4     ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
5     ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
6     การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00
7     การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00

1.  บอกหลักการ วิธีการแบบ
    ประชาธิปไตยและลักษณะสําคัญ
    ของการปกครองระบอบ
    ประชาธิปไตยอันมี
   พระมหากษัตริยเปนประมุข

8     ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
9     ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00

10     ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
11     ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
12     การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00
13     ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
14     การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00
15     ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00

2. อธิบายความหมายของอํานาจ
    อธิปไตยอันเปนอํานาจสูงสุด
    ในการปกครองประเทศได
    และอธิบายความหมาย ความสําคัญ
    ของรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมาย
    สูงสุดในการปกครองประเทศได

16     ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
17     ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
18     ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
19     ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
20     ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
21     การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00
22     ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00
23     ความรูความจํา +1 +1 +1 1.00

3.อธิบายความสําคัญเรื่องสิทธิ
   เสรีภาพและความเสมอภาคของ
   ประชาชนตามท่ีกฎหมายบัญญัติได

24     ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
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ตารางท่ี 20  (ตอ)

ผูเช่ียวชาญ คาดัชนีความ
สอดคลอง

จุดประสงค ขอท่ี ระดับพฤติกรรม

1 2 3
25     การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00
26     การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00
27     การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00
28     ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
29     การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00
30     การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00
31     ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00

4.  วิเคราะหความสําคัญของหนาท่ี
     ประชาชนตามระบอบ
     ประชาธิปไตยท่ีบัญญัติไว
     ในกฎหมายรัฐธรรมนูญได

32     ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
33     ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
34     ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
35     ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
36     การนําไปใช +1 +1 +1 1.00
37     ความเขาใจ +1 +1 +1 1.00
38     การนําไปใช +1 +1 +1 1.00
39     การนําไปใช +1 +1 +1 1.00

5. อธิบายความหมายของอํานาจ
    อธิปไตยอันเปนอํานาจสูงสุด
    ในการปกครองประเทศไดและ
    อธิบายความหมาย ความสําคัญ
    ของรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมาย
    สูงสุดในการปกครองประเทศได

40     การวิเคราะห +1 +1 +1 1.00
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ตารางท่ี 21  แสดงคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
      ทางการเรียน เรื่อง สิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
      พระมหากษัตริยเปนประมุข

ขอ P R ขอ P R
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0.68
    0.82   *

0.55
    0.86   *

0.64
0.59
0.68
0.64
0.55
0.50
0.91
0.68

     0.82   *
0.68
0.73
0.59

     0.82   *
0.32
0.68
0.68

     0.95   *
0.73
0.64
0.64
0.59
0.36
0.73
0.59
0.64
0.50

0.27
0.36
0.36
0.27
0.36
0.27
0.27

    0.18   *
0.36
0.27

       0.00   **
0.64
0.36
0.64
0.55
0.27
0.36

     0.09   *
0.45
0.64
0.09
0.55
0.55
0.36
0.45

     0.18   *
0.55
0.45
0.55
0.27

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

0.59
0.32

    0.86   *
0.73

     0.86   *
0.77
0.55
0.68
0.73
0.36
0.59
0.64
0.59

     0.86   *
0.73
0.59

     0.91   *
0.55
0.64
0.59

     0.82   *
0.50
0.55
0.59
0.50

     0.82   *
0.55
0.95
0.77
0.68

0.27
     0.09   *

0.27
0.55
0.27

     0.09   *
0.36
0.27
0.55

     0.18   *
0.27
0.36
0.27
0.27
0.55
0.45
0.18
0.36
0.55
0.27
0.36
0.27
0.36
0.27
0.45
0.36
0.36

      - 0.09   **
0.45

     0.09   *

หมายเหตุ   1.   ขอสอบท่ีผานเกณฑตองมีคา P ระหวาง 0.20 – 0.80 และคา r ต้ังแต 0.20 ข้ึนไป
                   2.   ขอสอบขอท่ี 2, 4, 13, 17, 21, 33, 35, 44, 47, 51, 56 มีคา P สูงกวา 0.80 จัดเปน

   ขอสอบท่ีงาย
                    3.  ขอสอบขอท่ี 8, 18, 26, 32, 36, 40, 60 มีคา r ตํ่ากวา 0.20 จัดเปนขอสอบท่ียาก

 4.   ขอสอบขอท่ี 11 มีคา r 0.00    ไมสามารถจําแนกเด็กเกง-ออน
 5.  ขอสอบขอท่ี 58 มีคา r ติดลบ ไมสามารถจําแนกเด็กเกง-ออน
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การคํานวณหาคาความยากงาย (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 129)

จากสูตร

เม่ือ    P    แทน  คาความยากงายของคําถามแตละขอ
เม่ือ   R    แทน  จํานวนผูตอบถูกในแตละขอ
เม่ือ  N    แทน   จํานวนผูเขาสอบท้ังหมด
ถา    P     มีคามาก (ตัวถูก) หมายถึง มีคนตอบในขอนั้นมาก ขอสอบนั้นก็งาย
ถา    P     มีคานอย (ตัวถูก) หมายถึง มีคนตอบในขอนั้นนอย ขอสอบนั้นก็ยาก
คา    P     จะมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1

       ไดคาความยาก-งาย อยูระหวาง 0..50 - 0.77

การคํานวณหาคาอํานาจจําแนก (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 129)

จากสูตร

R   แทน   คาอํานาจจําแนกเปนรายขอ
Ru แทน   จํานวนผูท่ีตอบถูกในขอนั้นในกลุมเกง
Re แทน   จํานวนผูท่ีตอบถูกในขอนั้นในกลุมออน
N  แทน    จํานวนคนในกลุมตัวอยางท้ังหมด

        ไดคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.27 - 0.64

N
RP =

2
N

ReRur −
=

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                              143

8.49
49.98

การคํานวณหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จากสูตร  KR 20 ของ Kuder Richardson (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 124)

n         =    40
 =    49.98

∑pq  =  8.49
n       แทน  จํานวนขอสอบในแบบทดสอบ

                 แทน   ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ
∑pq   แทน   ผลรวมความสัมพันธระหวางสัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ

     และสัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ
                 แทน  ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ

=       1  -

=   1.025       1  -  .169

=   1.025      ( 0.830 )
=   0.851

ไดคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ เทากับ 0.851         











 ∑
−

−
= 2

tS
pq1

1n
n

ttR

2
tS











 ∑
−

−
= 2

tS
pq1

1n
n

ttR

ttR

2
tS

40
39
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ตารางท่ี 22   ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาแบบประเมินทักษะการทํางานกลุม ประเมินโดยครู

ผูเช่ียวชาญ
รายการประเมิน ขอ พฤติกรรมประเมินรายขอ 1 2 3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

1 การกระตือรือรนสนใจในบทเรียน +1 +1 +1 1.00
2 ปฏิบัติตามคําแนะนําของครู +1 +1 +1 1.00

1. ดานการเรียน

3 ถามหรือตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่อง
ท่ีครูสอน

+1 +1 +1 1.00

4 การรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
ในกลุม

+1 +1 +1 1.00

5 การมีสวนรวมในการทํางานกลุม +1 +1 +1 1.00
6 การกลาแสดงความคิดเห็นในการ

ทํางานรวมกัน
+1 +1 +1 1.00

7 การชวยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ทํางาน

+1 +1 +1 1.00

8 การวางแผนการทํางานกลุม +1 +1 +1 1.00

2.  ดานการ
    ทํางานกลุม

9 มีความสนุกสนานในการทํางาน +1 +1 +1 1.00
10 การอภิปรายใหแกเพื่อนสมาชิก

ในกลุมทุกคน
+1 +1 +1 1.00

11 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
สมาชิกในกลุม

+1 +1 +1 1.00

12 การเปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิก
แสดงออก

+1 +1 +1 1.00

13 การซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิก
ในกลุม

+1 +1 +1 1.00

3.ดานการอภิปราย

14 การมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม +1 +1 +1 1.00
การใชเหตุผลในการตัดสินใจ +1 +1 +1 1.004.  ดานการ

     แกปญหา
     ความขัดแยง

15
การแกไขปญหาความขัดแยงภายใน
กลุมอยางมีเหตุผล

+1 +1 +1 1.00

17 การใชภาษาชัดเจนและครอบคลุม
เนื้อหา

+1 +1 +1 1.00

18 การเสนอผลงานดวยวิธีท่ีนาสนใจ +1 +1 +1 1.00
19 การตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีตน

นําเสนอไดอยางชัดเจน
+1 +1 +1 1.00

5. ดานการเสนอ
    ผลงานและ
    ยอมรับมติกลุม

20 การยอมรับมติกลุม +1 +1 +1 1.00
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ตารางท่ี 23   ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
       ประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม

ผูเช่ียวชาญ
รายการประเมิน ขอ พฤติกรรมประเมินรายขอ 1 2 3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

1 การยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
ทุกคนในกลุม

+1 +1 +1 1.00

2 การเข ารวมกิจกรรมกลุมดวยความ
กระตือรือรน

+1 +1 +1 1.00

3 การร วมมือกันวางแผนกอนลงมือ
ทํางานทุกครั้ง

+1 +1 +1 1.00

4 การรวมแสดงความคิดเห็นและอธิบาย
เนื้อหาใหสมาชิกกลุมเขาใจตรงกัน

+1 +1 +1 1.00

5 การจัดวางตัวบุคคลไดเหมาะสมกับงาน +1 +1 +1 1.00
6 การเสียสละในการทํางานกลุมเพื่อ

สวนรวม
+1 +1 +1 1.00

7 การเสนอผลงานกลุมอยางมี
ประสิทธิภาพ

+1 +1 +1 1.00

8 การคนควาเพิ่มเติมจากแหลงความรูท่ี
หลากหาย

+1 +1 +1 1.00

9 การศึกษาและทําความเขาใจกฏกติกา
ของกลุม

+1 +1 +1 1.00

1. การเรียน
2. การทํางานกลุม
3. การอภิปราย
4. การแกปญหา
    ความขัดแยง
5. การเสนอผลงาน
    และยอมรับมติ
    กลุม

10 การรวมมือกันของสมาชิกเพื่อ
ผลงานกลุม

+1 +1 +1 1.00

ตารางท่ี 24   ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียน
                     การสอน เรื่อง สิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
                     เปนประมุข

ผูเช่ียวชาญรายการประเมิน
1 2 3

คาดัชนีความ
สอดคลอง

1.  ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2.  ความเหมาะสมและสอดคลองของบรรยากาศในการเรียนการสอน

+1
+1

+1
+1

+1
+1

1.00
1.00
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ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะหสมมติฐาน

-    คะแนนวัดความรูพ้ืนฐาน
-    คะแนนกอนเรียนหลังเรียน
-    การคํานวณเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

                                      -   ตารางการวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติ
                                                t-test แบบ independent และแบบ dependent
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ตารางท่ี 25   คะแนนแบบทดสอบวัดความรูพ้ืนฐาน วิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2
ของกลุมตัวอยางโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ปการศึกษา 2545

กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางลําดับท่ี
ช้ัน ม.2/1 ช้ัน ม.2/5

ลําดับท่ี
ช้ัน ม.2/1 ช้ัน ม.2/5

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

16
16
15
14
13
13
14
16
16
15
16
15
17
16
14
14
15
17
15
17

17
15
15
16
15
14
16
16
16
17
16
15
15
16
14
16
16
14
14
17

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

17
15
17
15
16
14
16
16
17
14
17
17
15
15
16
16
15
15
14
15

19
17
17
15
17
18
15
17
14
18
17
18
17
16
18
16
18
14
16
16

รวม
X

S.D.

616
15.40
  1.15

643
16.08
1.33

ตารางท่ี 26   คะแนนพื้นฐานการเรียนรูวิชาสังคมศึกษาของกลุมตัวอยางกอนทดลอง

กลุมตัวอยาง/ช้ัน N   X S.D. t-test
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/1
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2/5

40
40

15.40
16.08

1.15
1.33

1.30ns

     * t (.01, df = 78) = 2.356         t =  1.00  ns  = ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
     * t (.05, df = 78) = 1.663 
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ตารางท่ี 27  แสดงคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูและวิธีสอน
                    ตามแนวคูมือคร ูเรื่องสิทธิและหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
                    พระมหากษัตริยเปนประมุข

ลําดับ
ที่

วิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรู

คา
ความ
ตาง

วิธีสอนตาม
แนวคูมือครู

คา
ความ
ตาง

ลําดับ
ที่

วิธีสอนแบบรวม
มือกันเรียนรู

คา
ความ
ตาง

วิธีสอนตาม
แนวคูมือครู

คา
ความ
ตาง

กอน
เรียน

หลัง
เรียน

กอน
เรียน

หลัง
เรียน

กอน
เรียน

หลัง
เรียน

กอน
เรียน

หลัง
เรียน

1 47 54 7 45 50 5 21 51 55 4 50 52 2
2 48 53 5 44 49 5 22 45 51 6 51 53 2
3 44 50 6 44 47 3 23 51 56 5 46 48 2
4 41 49 8 47 51 4 24 46 50 4 46 49 3
5 40 48 8 39 43 4 25 48 54 6 47 50 3
6 40 52 12 41 45 4 26 43 50 7 48 51 3
7 42 49 7 47 52 5 27 49 54 5 45 47 2
8 48 54 6 41 46 5 28 48 53 5 46 48 2
9 47 53 6 41 47 6 29 50 55 5 42 44 2

10 46 54 8 50 55 5 30 42 49 7 45 47 2
11 47 54 7 42 48 6 31 45 50 5 47 50 3
12 44 50 6 46 53 7 32 48 52 4 45 47 2
13 51 55 4 45 50 5 33 46 52 5 51 54 3
14 49 54 5 42 46 4 34 42 47 5 44 47 3
15 42 50 8 43 49 6 35 43 48 5 47 49 2
16 43 50 7 41 46 5 36 47 53 6 45 48 3
17 46 51 5 48 52 4 37 44 49 5 45 47 2
18 50 54 4 40 45 5 38 45 50 5 40 43 3
19 44 49 5 42 46 4 39 44 51 7 47 49 2
20 50 56 6 47 50 3 40 47 54 7 45 47 2

 ∑D
∑D2

=
=

238

1510

∑D
∑D2

=
=

143

591
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ตารางที ่ 28  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนระหวางกลุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
  และวิธีสอนตามแนวคูมือครู  โดยใชสถิติ  t – test  แบบ  Independent

Group  Statistics
N Mean Std.Deviation Std.Error Mean

คะแนนกอนเรียน  กลุมทดลอง
                               กลุมควบคุม

40
40

30.55
29.95

1.64
1.92

.26

.30
Indepent    Samples   Test

Levene ' s Test  for
 Equal  of   variances

t – test  for  Equality  of  Means

F Stg. t df Stg. ( 2 – taliled
)

คะแนนกอนเรียน  Equal  variances  assumed
                       Equal  variances  not   assumed

.254 .616 1.306
1.306

78
77.983

.195

.195

t – test  for  Equality  of  Means 95%  Confidence  Interval
of  the Difference

Mean Difference Std.Error Mean Lower Upper

คะแนนกอนเรียน  Equal  variances  assumed
                       Equal  variances  not   assumed

.60

.60
.46
.46

-.31
-.31

1.51
1.51

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนระหวางกลุมที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแลวิธีสอนตามแนวคูมือครู
โดยใชสถิติ  t – test  แบบ  Independent

Group  Statistics
N Mean Std.Deviation Std.Error Mean

คะแนนหลังเรียน  กลุมทดลอง
                               กลุมควบคุม

40
40

34.52
32.33

1.64
1.92

.26

.30
             Indepent    Samples   Test

Levene ' s Test  for
 Equal  of   variances

t – test  for  Equality  of  Means

F Stg. t df Stg. ( 2 – taliled )

คะแนนหลังเรียน  Equal  variances  assumed
                       Equal  variances  not   assumed

.229 .634 5.471
5.471

78
76.070

.000

.000

t – test  for  Equality  of  Means 95%  Confidence  Interval
of  the Difference

Mean Difference Std.Error Mean Lower Upper
คะแนนหลังเรียน  Equal  variances  assumed

                       Equal  variances  not   assumed
2.18
2.18

.40

.40
1.39
1.39

2.98
2.98

จากแบบทดสอบจํานวน  40  ขอ  คะแนนเต็ม  40  คะแนน  (  แสดงในตารางที ่ 12,  14  หนา  103, 104
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ตารางที ่ 29  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
  โดยใชสถิติ  t – test แบบ dependent

Dependent  Samples  Statistics

Mean N Std.Deviation Std.Error Mean
คะแนนกอนเรียนกลุมทดลอง
คะแนนหลังเรียนกลุมทดลอง

34.52
32.33

40
40

1.64
1.92

.26

.30

Dependent  Samples  Correlations

N Correlations Stg.
คะแนนกอนเรียนกลุมทดลอง
คะแนนหลังเรียนกลุมทดลอง

40 .870 .000

Dependent  Samples  Test

Paired  Difference
95%  Confidence  Interval

of  the Difference
Mean Std.

Difference
Std.

Error Mean

Lower Upper
คะแนนกอนเรียนกลุมทดลอง
คะแนนหลังเรียนกลุมทดลอง

3.97 1.03 .16 3.64 4.30

T df Stg. (2 – tailed)
คะแนนกอนเรียนกลุมทดลอง
คะแนนหลังเรียนกลุมทดลอง

24.252 39 .000

จากแบบทดสอบจํานวน  40  ขอ  คะแนนเต็ม  40  คะแนน  (  แสดงในตารางที ่ 13  หนา  103 )

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                              151

ตารางที ่ 30  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่สอนดวยวิธีสอนเติมตามแนวคูมือครู
                    โดยใชสถิติ  t – test แบบ dependent

Dependent  Samples  Statistics

Mean N Std.Deviation Std.Error Mean
คะแนนกอนเรียนกลุมควบคุม
คะแนนหลังเรียนกลุมควบคุม

29.95
30.55

40
40

2.04
2.07

.32

.33

Dependent  Samples  Correlations

N Correlations Stg.
คะแนนกอนเรียนกลุมควบคุม
คะแนนหลังเรียนกลุมควบคุม

40 .886 .000

Dependent  Samples  Test

Paired  Difference
95%  Confidence  Interval

of  the Difference
Mean Std.

Difference
Std.

Error Mean

Lower Upper
คะแนนกอนเรียนกลุมควบคุม
คะแนนหลังเรียนกลุมควบคุม

2.38 .95 .15 2.08 2.69

T Df Stg. (2 – tailed)

คะแนนกอนเรียนกลุมทดลอง
คะแนนหลังเรียนกลุมทดลอง

15.809 39 .000

จากแบบทดสอบจํานวน  40  ขอ  คะแนนเต็ม  40  คะแนน  (  แสดงในตารางที ่ 13  หนา  103
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ภาคผนวก ง
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย

- โครงการการเรียนการสอนเรื่องสิทธิหนาท่ีของระชาชนตามระบอบระชาธิปไตย
                           อันมีพระมหากษัตริยเปนระมุข
                         - ตารางวิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู
                         - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
                         - แบบประเมินทักษะการทํางานกลุม ประเมินโดยครู
                         - แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุมประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม
                       - แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอวิธีสอน 2 วิธี
                        - แผนการสอนกลุมทดลองและกลุมควบคุม

โครงการการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู
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วิชา  สังคมศึกษา ส 204 ประเทศของเรา
เรื่อง  สิทธิและหนาท่ีของประชากรตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยปกครองดวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

ประชาชนในชาติจึงจําเปนตองรูจักสิทธิและหนาท่ีของตนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว ประชาชน    
ทุกคนมีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมือง จึงตองเคารพความคิดเห็นของกันและกัน ยอมรับ
เสียงขางมาก รูจักใชสิทธิ เสรีภาพ มีความสํานึกและประพฤติบทบาทหนาท่ีในฐานะท่ีเปนสมาชิก
ของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติเพ่ือผลประโยชนรวมกันในอันท่ีจะพัฒนาชาต ิ   
บานเมืองใหเจริญกาวหนาและสงบสุข

เปาหมาย
การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู สําหรับการเรียนการสอนวิชา         

สังคมศึกษา ส 204 เรื่องสิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข เปนการจัดการเรียนการสอนโดยจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบใชเทคนิค 
STAD รวมกับเทคนิค TGT เนนทักษะการทํางานกลุม กิจกรรมและการใชส่ือการเรียนการสอน    
ท่ีหลากหลาย เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

ขอบเขต
เนื้อหาท่ีใชศึกษาแบงเปน 5 เรื่อง ดังนี้
1. หลักการ และความสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. อํานาจอธิปไตย  รัฐธรรมนูญ
3. สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน
4. หนาท่ีของประชาชนตามกฏหมาย
5. บทบาทหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
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การวิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคการเรียนรู – เวลา

เนื้อหา จุดประสงค จํานวนคาบ
(คาบละ 50นาที)

1.ความหมายและความสําคัญ
  ของการปกครองระบอบ
   ประชาธิปไตย

จุดประสงคการเรียนรู
       เพื่อใหมีความรูความเขาใจความหมาย  หลักการ
ลักษณะสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
จุดประสงคนําทาง

1.นักเรียนอธิบายความหมาย  หลักการ  วิธีการของ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยได
     2.นักเรียนสรุปลักษณะสําคัญของการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขได

2 คาบ

2.อํานาจอธิปไตย ,
   รัฐธรรมนูญ

จุดประสงคการเรียนรู
      เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย
ความสําคัญของอํานาจอธิปไตย อันเปนอํานาจสูงสุด
ในการปกครองประเทศและความสําคัญของรัฐธรรมนูญ
อันเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ
จุดประสงคนําทาง
     1. นักเรียนอธิบายความหมาย ความสําคัญของอํานาจ
อธิปไตยอันเปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศได
     2. นักเรียนอธิบายความหมาย ความสําคัญของ
รัฐธรรมนูญ อันเปนกฎหมายสูงสุดใน การปกครอง
ประเทศได

2 คาบ
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เนื้อหา จุดประสงค จํานวนคาบ
(คาบละ 50นาที)

3.สิทธิเสรีภาพและความ
   เสมอภาคของประชาชน

จุดประสงคการเรียนรู
      เพื่อใหมีความรูความเขาใจสิทธิเสรีภาพและความ
เสมอภาคของประชาชนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว
จุดประสงคนําทาง
     1.นักเรียนอธิบายความหมายของสิทธิเสรีภาพและ
ความเสมอภาคของประชาชนได
     2. นักเรียนวิเคราะหและยกตัวอยางการมีสิทธิเสรีภาพ
และความเสมอภาคของประชาชนในรูปแบบตาง ๆ ได

2 คาบ

4. หนาท่ีของประชาชน
    ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ

จุดประสงคการเรียนรู
     เพื่อใหมีความรูความเขาใจหนาท่ีของประชาชนตามท่ี
กฎหมายบัญญัติไว
จุดประสงคนําทาง
    1. นักเรียนอธิบายเกี่ยวกับหนาท่ีของ
ประชาชนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวได
    2. นักเรียนยกตัวอยางหนาท่ีของประชาชนตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของนักเรียนได

2 คาบ

5.บทบาทหนาท่ีของ
   ประชาชนตามระบอบ
   ประชาธิปไตย

จุดประสงคการเรียนรู
     เพื่อใหมีความรูความเขาใจบทบาทหนาท่ีของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
    1.นักเรียนจําแนกบทบาทหนาท่ีของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยได
    2.นักเรียนยกตัวอยางบทบาทหนาท่ีของนักเรียน
ในฐานะประชาชนในระบอบประชาธิปไตยได

2 คาบ
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       ตารางการวิเคราะหจุดประสงคเชิงพฤติกรรมการออกขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
       เรื่อง สิทธิหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

พฤติกรรมจุดประสงคเชิงพฤติกรรม
   ความรู
  ความจํา

ความ
เขาใจ

   การนํา
   ไปใช

การ
วิเคราะห

     รวม
จํานวนขอ

1.  อธิบาย ความหมาย หลักการ  วิธีการ
     ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยได
2.  สรุปลักษณะสําคัญของการปกครองแบบ
     ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
     เปนประมุขได
3.  อธิบายความหมายความสําคัญของอํานาจ
     อธิปไตยอันเปนอํานาจสูงสุดในการ
     ปกครองประเทศได
4.  อธิบายความหมาย ความสําคัญของ
     รัฐธรรมนูญ อันเปนกฎหมายสูงสุดในการ
      ปกครองประเทศได
5.  อธิบายความหมายของสิทธิเสรีภาพและ
     ความเสมอภาคของประชาชนได
6.  วิเคราะหและยกตัวอยางการมีสิทธิเสรีภาพ
      และความเสมอภาคของประชาชนใน
      รูปแบบตางๆได
7.  อธิบายเกี่ยวกับหนาท่ีของประชาชนตามท่ี
     กฎหมายบัญญัติไวได
8.  ยกตัวอยางหนาท่ีของประชาชนตาม
     กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของ
     นักเรียนได

-

-

9, 10

13

16,17,20

22, 23

-

-

1, 4

5, 8

11

15

18, 19

24

28

31,32

-

-

-

-

-

-

-

-

2,3

6,7

12

14

-

21,25,26

27, 29

-

4

4

4

3

5

6

3

2

9.  จําแนกบทบาทหนาท่ีของประชาชน
     ในระบอบประชาธิปไตยได
10. ยกตัวอยางบทบาทหนาท่ีของนักเรียน
     ในฐานะประชาชนในระบอบ
      ประชาธิปไตยได

-

-

 33,34

35,37

-

36, 38,39

30

40

3

6

รวมจํานวนขอ 8 16 3 13 40
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา  เร่ือง สิทธิและหนาที่ของประชาชน
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  2
คําช้ีแจง  1.  แบบทดสอบเปนแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน  40  ขอ เวลา 50 นาที
คําส่ัง       2. ใหนักเรียนทําเคร่ืองหมาย (X) ลงในกระดาษคําตอบขอทับขอ ก,ข,ค,หรือ ง
                    ที่เปนคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

1. ขอใดคือหัวใจสําคัญของการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 ก.  พระมหากษัตริย

ข. รัฐธรรมนูญ
 ค.  รัฐสภาและการเลือกต้ัง

ง.   การมีสวนรวมของประชาชน
2. ประโยชนของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนาจะไดแกขอใด
 ก.  ทําใหประเทศทันสมัย

ข. ชวยใหประเทศมีเอกราชอธิปไตย
ค. ชวยใหประชาชนมีเสรีภาพและความเสมอภาค
ง.   ชวยใหประชาชนมีความรู ความสามารถในดานตาง ๆ

3.  ขอใดมีความจําเปนมากท่ีสุดตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก.  การรวมพรรคการเมือง
ข.  การแตงต้ังผูบริหารประเทศ
ค.  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ง.  การแสดงออกถึงอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ

4. ขอใดมิใชวิธีการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 ก.  การปฏิวัติ

ข. การยุบสภา
ค. การประทวง
ง. การประชุมลงมติ

5.  ขอใดกลาวถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยไดถูกตองท่ีสุด
ก.  การปกครองท่ีเปนไปตามมติของมหาชน
ข.  การปกครองโดยคนสวนใหญของประเทศ
ค.  การปกครองของตัวแทนประชาชนท่ีไดรับการเลือกต้ัง
ง.  การปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
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6.  ขอใดเปนวิธีการตัดสินความคิดเห็นตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ก.  การตัดสินโดยนายกรัฐมนตรี
ข.  การตัดสินโดยเลขาธิการพรรคฝายรัฐบาล
ค.  การตัดสินดวยคะแนนเสียงสวนมาก
ง.  การตัดสินโดยพระมหากษัตริยประมุขของประเทศ

7.  สุภาษิตในขอใดตรงกับหลักการประชาธิปไตยมากท่ีสุด
 ก.  ทําตามใจ คือไทยแท

ข. สวนใหญวาอยางไร ก็วาตามกัน
ค. ทําตามสวนใหญ แตอยาลืมสวนนอย
ง. เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตาตาม

8.  ขอใดกลาวผิดจากความเปนจริงเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย
  ก.  เปนระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

ข.  รัฐสภา มีสภาผูแทนราษฎรเพียงสภาเดียว
ค.  มีพระมหากษัตริยเปนประมุขสูงสุดของประเทศ
ง.   มีนายกรัฐมนตรีมาจากหัวหนาพรรคการเมืองท่ีมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากท่ีสุด

9. ขอใดเปนอํานาจสูงสุดท่ีมาจากปวงชน ตามระบอบประชาธิปไตย
 ก.  อํานาจบริหาร

ข. อํานาจนิติบัญญัติ
ค. อํานาจตุลาการ
ง. อํานาจอธิปไตย

10.  ขอใดเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตย
 ก.  กฎหมายตราสามดวง

ข.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ค.  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม

 ง.  คัมภีรพระมนูญศาสตร
11.  ขอใดเปนการแสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศตาม
       ระบอบประชาธิปไตย

ก.  เปนกฎหมายท่ีจะแกไขเพิ่มเติมมิได
ข.  เปนกฎหมายท่ีมีบทลงโทษรุนแรงท่ีสุด
ค.  เปนกฎหมายท่ีออกโดยคณะบริหารประเทศ
ง.  กฎหมายอื่น ๆ จะขัดแยงกับรัฐธรรมนูญมิได
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12. อํานาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยเปนอํานาจท่ีเกี่ยวของกับบุคคลใดมากท่ีสุด
 ก.  ประชาชน

ข. ประธานรัฐสภา
ค. ขาราชการ พลเรือน
ง. ทหาร ตํารวจ

13.  ขอใดไมสัมพันธกัน
ก.  อํานาจบริหาร - การปกครองประเทศ

 ข.  อํานาจนิติบัญญัติ  -  การออกกฎหมาย
ค.  อํานาจอธิปไตย  -  พระมหากษัตริย

 ง.  อํานาจตุลาการ - การพิพากษาคดี
14.  ขอใด หมายถึง "อํานาจอธิปไตย"
 ก.  ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

ข. รัฐสภา รัฐสภา และรัฐธรรมนูญ
ค. สิทธ ิเสรีภาพ และความเสมอภาค
ง. อํานาจนิติบัญญัติ  บริหาร  และตุลาการ

15.  ประชาชนมีหนาท่ีรักษารัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุด ของประเทศเพื่อจุดประสงคใด
ก.  เพื่อรักษาสถาบันสูงสุดของชาติ
ข.  เพื่อใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ค.  เพื่อสรางความเปนปกแผนของประชาชนในประเทศ
ง.  เพื่อความม่ันคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

16.  การปกครองแบบประชาธิปไตยตองฟงเสียงประชาชน เพราะเหตุใด
ก.  ประชาชนเปนผูเสียภาษีอากร

 ข.  ประชาชนเปนผูเลือกตนเขามา
ค.  ประชาชนเปนผูกําหนดนโยบาย

 ง.  อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน
17.  ขอใดไมใชองคประกอบสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 ก.  การเลือกต้ัง 

ข.  รัฐธรรมนูญ
 ค.  อํานาจอธิปไตย

ง.  พระมหากษัตริย
18.  อํานาจในการออกกฎหมายตามระบอบประชาธิปไตยท่ีใชอยูในประเทศไทย คืออํานาจใด
 ก.  อํานาจบริหาร

ข. อํานาจนิติบัญญัติ
ค. อํานาจตุลาการ
ง.   อํานาจอธิปไตย
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19. ขอใดกลาวถึง ความหมายของสิทธิไดถูกตองท่ีสุด
ก.  เสรีภาพของบุคคลตามกฎหมาย

 ข.  อํานาจอันชอบธรรมของบุคคลในสังคม
ค.  ความมีอิสระในการกระทํากิจกรรมตาง ๆ
ง. ความตองการท่ีจะกระทําการใด ๆ ก็ไดตามกฎหมาย

20.  สิ่งใดสามารถปองกันมิให ประชาชนใชสิทธิและเสรีภาพเกินขอบเขต
 ก.  ศาล

ข. กฎหมาย
ค. จารีตประเพณี
ง. คุณธรรม - ศีลธรรม

21.  ขอใดกลาวไดถูกตองท่ีสุดเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน
ก.  เสรีภาพเปนสิ่งท่ีมากอนสิทธิเสมอ
ข.  ทุกคนท่ีเกิดมายอมมีสิทธิเทาเทียมกันเสมอ
ค.  ทุกคนมีเสรีภาพท่ีจะกระทําการใด ๆ ตามสิทธิท่ีมีอยู
ง.  ความเสมอภาคระหวางรัฐบาลกับประชาชนยอมแตกตางกัน

22. สิทธิของบุคคลตามกฎหมายจะเกิดข้ึนเม่ือใด
ก.  เม่ือบุคคลบรรลุนิติภาวะ
ข.  เม่ือบุคคลกําเนิดข้ึนในสังคม

               ค.  เม่ือบุคคลพนสภาพจากความเปนผูเยาว
ง.   เม่ือกฎหมายรับรองความรูเปนบุคคลตามกฎหมาย

23. เพราะเหตุใดจึงตองมีการกําหนด "สิทธิเสรีภาพ" และ "หนาท่ี" ของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ
 ก.  เพื่อใหสังคมมีความสงบสุข

ข. เพื่อใหประชาชนรูรักสามัคคี
ค. เพื่อใหรัฐบาลเกิดความม่ันคงเปนปกแผน
ง. เพื่อควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

24.  ขอใด หมายถึง สิทธิความเสมอภาคทางกฎหมาย
ก.  บุคคลมีสิทธิฟองรองตอศาลไดทุกศาล
ข.  บุคคลมีความรูทางกฎหมายเทาเทียมกัน
ค.  บุคคลจะอางวาไมรูกฎหมายเพื่อใหพนผิดไมได
ง.  บุคคลไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน

25.  "อํานาจหรือประโยชนท่ีกฎหมายรับรองคุมครองให" มีความหมายสัมพันธกับขอใดมากท่ีสุด
ก. สิทธิ
ข. หนาท่ี
ค. เสรีภาพ
ง. ภราดรภาพ
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26.  ขอใดกลาวถึงสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนได "ผิด" จากความเปนจริง
ก.  สิทธิเสรีภาพของบุคคลเกิดข้ึนไดทุกแหงทุกแหง
ข.  บุคคลจะมีเสรีภาพในสิ่งใดก็ตอเม่ือมีสิทธิในสิ่งนั้น
ค.  เสรีภาพของบุคคลเปนสิ่งสําคัญในระบอบประชาธิปไตย
ง.  บุคคลมีอิสระในการดําเนินชีวิตของตนเองโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น

27. ขอใดเปนหนาท่ีท่ีสําคัญท่ีสุดของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย
ก.  เคนไปบริจาคโลหิตเปนประจําทุกป
ข.  แคท ชวยรักษาสาธารณสมบัติของชาติ
ค.  อารม ปฏิบัติตนตามกฎหมายโดยเครงครัด

     ง.  โอม  เขาเรียนท่ีโรงเรียนเตรียมทหาร ตามความสมัครใจ
28.  ขอใดเปนการปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือราชการเม่ือมีการรองขอจากรัฐ

ก.  นายเตา สมชายไปเสียภาษีอากร
ข.  นายหนุม ศรรามไปสมัครเปนทหาร
ค.  นายเจมส เรืองศักด์ิไปชวยตํารวจจับผูราย
ง.  นายชาย ไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ

29.  นายเอกพันธ เปนอาสาสมัครเจาหนาท่ีดับเพลิงของชุมชนแหงหนึ่งแสดงวาเอกพันธปฏิบัติ
       หนาท่ีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญขอใด

ก. การปองกันประเทศ
ข. การรักษารัฐธรรมนูญ
ค. การปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง
ง. การชวยเหลือราชการตามกฎหมาย

30.  บุคคลใดมีหนาท่ีโดยตรงตอการรักษาสถาบันชาติ ศาสนา กษัตริย
 ก.  คณะรัฐมนตรี

ข. ทหารตํารวจ
ค. ขาราชการพลเรือน
ง. ประชาชนทุกคน

31.  การละเวนการกระทําตามกฎหมายท่ีถือวาเปนหนาท่ีคือขอใด
ก.  วินัย ไมสูบบุหรี่บนรถประจําทาง
ข.  สมบัติ ไมขีดเขียนในท่ีสาธารณะ
ค.  มานะ ไมวางของ ขายบนทางเทาริมฟุตบาท

                     ง.  ทุกขอท่ีกลาวมาถือวาเปนหนาท่ีท่ีตองละเวนการกระทํา
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32. การกระทําในขอใดไดช่ือวามีความเขาใจในสิทธิและหนาท่ีของประชาชนตามท่ีกฏหมายบัญญัติไว
ก.  เจนนี่ ชวยปลูกตนไมทุกปในวันเขาพรรษา
ข.  ปุกกี้  ไปรวมฟงการปราศรัยทุกครั้งเม่ือมีคนรูจักชักชวน
ค.  บิลลี่  เคารพกฎหมายบานเมืองโดยเครงครัดอยางสมํ่าเสมอ
ง.  วิลลี่  เขารับการศึกษาอบรมในระดับอุดมศึกษาทันทีเม่ือมีโอกาส

33. ขอใดเปนบทบาทของพลเมืองดีทางเศรษฐกิจในฐานะผูบริโภค
ก.  มาริษา เลือกซื้อสินคาตามความนิยมของตลาด
ข.  นาตยา เลือกซื้อสินคาท่ีผลิตข้ึนภายในประเทศ
ค.  วนิดา เลือกซื้อสินคาตามฐานะทางเศรษฐกิจของตนเอง

      ง.  ลลิตา เลือกบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพสูงโดยไมคํานึงถึงราคา
34. ขอใดเปนบทบาททางการเมืองท่ีประชาชนควรกระทํามากท่ีสุดในระบอบประชาธิปไตย

ก. อาทิตย  สนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรค
ข.  อรรณพ ไปใชสิทธิเลือกต้ังผูแทนราษฎรทุกครั้ง
 ค.  เอกชัย  สนใจกิจการบานเมือง และการทํางานของรัฐบาล
 ง.  อนันต  ไปฟงการหาเสียงของผูสมัครเขาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

35. หนาท่ีของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ขอใดมีผลตอความเจริญกาวหนาและการพัฒนา
 เศรษฐกิจของประเทศโดยตรง

     ก.  วันวิสา เลือกนับถือศาสนาตามท่ีตองศรัทธา
ข.  วัฒนา ไปเสียภาษีเงินไดจากการประกอบอาชีพอยางสมํ่าเสมอ

 ค.  วิทยา ไปรับคัดเลือกเพื่อเขารับการเกณฑทหารเม่ืออายุครบ 21 ปบริบูรณ
ง.  วิทวัส รับเปนพิธีกรพิเศษในรายการหารายไดเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส

36. ขอใดเปนการนําแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยไปใชในชีวิตประจําวัน
 ก.  ประชาชนทุกคนเปนสวนหนึ่งของสังคม

ข. ประชาชนทุกคนตองเช่ือฟงผูนําเพียงผูเดียว
ค. ประชาชนตองไมปฏิบัติขัดตอจารีตประเพณี
ง. ประชาชนตองใชสิทธิเสรีภาพในขอบเขตของกฏหมาย ไมไปละเมิดสิทธิของผูอื่น

37.  นักเรียนควรปฏิบัติตนอยางไรใหเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีของนักเรียน
ก. ปฏิบัติตามกฎหมาย
ข.  ต้ังใจศึกษาเลาเรียนอยางเต็มท่ี
ค. ชวยเหลือบิดามารดาประกอบอาชีพ

     ง. ชวยเหลืองานราชการเม่ือถูกรองขอ
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38. บุคคลใดตอไปนี้ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติหนาท่ีรับราชการทหาร
 ก.  ศรราม มีบิดาเปนนายพล
 ข.  ชีวิน เรียนจบปริญญาโท
 ค.  รัตนะ เปนนักศึกษารักษาดินแดนป 3
ง.   พระวันชัย อุปสมบทมาแลว 3 พรรษา

39. การปฏิบัติของบุคคลตามขอใด ถือวาปฏิบัติหนาท่ีตามกฏหมาย
ก.  พงษสิทธิ์ ไมตอตานกฎหมายและไมแสดงความคิดเห็นใด ๆ
ข.  ธรรมนูญ เพิ่งจบการศึกษาวิชากฏหมาย  จึงมีสวนตรากฎหมายใหม
ค. มงคล ปฏิบัติตามกฏระเบียบของสังคม และกฎหมายโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น

     ง.  คัมภีร ต้ังใจเรียนวิชากฎหมายใหจบโดยเร็ว จะไดสอบเรียนเนติบัณฑิตตอไป
40. ถาจะเลือกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมาทําหนาท่ีเปนตัวแทนของเรา ควรเลือกบุคคลประเภทใด

ก. มีฐานะร่ํารวยจะไดไมโกงกิน
     ข. เปนคนดีมีศีลธรรมและมีอุดมการณทางการเมือง

      ค. มีอิทธิพลในทองถิ่นจะไดเปนท่ีเกรงใจของทุกคน
ง. รูจักกันมากอนจะไดใหความชวยเหลือเราไดอยางเต็มท่ี

เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เร่ือง สิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

ขอ ขอ ขอ ขอ
1     ง 11   ง 21   ค 31   ง
2   ข 12   ก 22   ข 32   ค
3   ค 13   ค 23   ก 33   ข
4   ก 14   ง 24   ง 34   ข
5   ง 15   ง 25   ก 35   ข
6   ค 16   ง 26   ก 36   ง
7   ค 17   ง 27   ค 37   ข
8   ข 18   ข 28   ค 38    ค
9   ง 19   ข 29   ง 39   ค
10  ข 20   ข 30   ง 40   ข
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แบบประเมินทักษะการทํางานกลุม ประเมินโดยครู
คําชี้แจง   โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวพิจารณาวานักเรียนปฏิบัติตนอยางไรเม่ือ
                 ทํางานกลุม กรุณาใสเครื่องหมาย  /  ลงในชองท่ีตรงกับการปฏิบัติท่ีเปนจริงของนักเรียน

                ระดับการปฏิบัติของนักเรียน
ขอ                                    พฤติกรรม มากทีสุด

5
มาก

4
ปานกลาง

3
นอย

2
นอยที่สุด

1
  1 ดานการเรียน

การกระตือรือรนสนใจในบทเรียน
2 ปฏิบัติตามคําแนะนําของครู
3 ถามหรือตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีครูสอน

ดานการทํางานกลุม
4 รับฟงความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม
5 การมีสวนรวมในการทํางานกลุม
6 การกลาแสดงความคิดเห็นในการทํางานรวมกัน
7 การชวยเหลือซึ่งกันและกันในการทํางาน
8 การวางแผนการทํางานกลุม
9 มีความสนุกสนานในการทํางาน

10
ดานการอภิปราย
การอภิปรายใหแกเพ่ือนสมาชิกในกลุมทุกคน
เขาใจตรงกัน

11 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม
12 การเปดโอกาสใหเพ่ือนสมาชิกสดงออก
13 การซักถามขอของใจกับเพ่ือนสมาชิกในกลุม
14 การมีสวนรวมในการอภิปรายกลุม

15
ดานการแกปญหาความขัดแยง
การใชเหตุผลในการตัดสินใจ

16 การแกไขปญหาความขัดแยงภายในกลุม
อยางมีเหตุผล
ดานการเสนอผลงานและยอมรับมติกลุม

17 การใชภาษาชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหา
18 การเสนอผลงานดวยวิธีท่ีนาสนใจ
19 การตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องท่ีตนนําเสนอ

ไดอยางชัดเจน
20 การยอมรับมติกลุม
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม ประเมินโดยนักเรียนเปนกลุม

คําชี้แจง  โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียดแลวพิจารณาวานักเรียนปฏิบัติตนอยางไร
                 เม่ือทํางานกลุม  กรุณาใสเครื่องหมาย  /  ลงในชองท่ีตรงกับการปฏิบัติท่ีเปนจริงของนักเรียน

คารอยละของพฤติกรรม
พฤติกรรมท่ีปฏิบัติภายในกลุม บอยครั้ง บางครั้ง ไมเคย

1. กลุมของเรายอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
ทุกคนในกลุม

2. สมาชิกทุกคนในกลุมเขารวมกิจกรรมกลุมดวย
ความกระตือรือรน

3. กลุมของเรารวมมือกันวางแผนกอนลงมือทํางาน
ทุกครั้ง

4. กลุมของเรารวมแสดงความคิดเห็นและอธิบาย
เนื้อหาใหสมาชิกกลุมเขาใจตรงกัน

5. กลุมของเราสามารถจัดวางบุคคลไดเหมาะสมกับงาน
6. กลุมของเรามีความเสียสละในการทํางานกลุม
        เพ่ือสวนรวม
7.    กลุมของเราเสนอผลงานกลุมอยางมีประสิทธิภาพ
8.    กลุมของเรามีการคนควาเพ่ิมเติมจากแหลงความรู
      ท่ีหลากหลาย
9.    สมาชิกทุกคนในกลุมศึกษาและทําความเขาใจ
       กฎ กติกาของกลุม
10.  ผลงานของกลุมเกิดจากสมาชิกภายในกลุมทุกคน
       รวมมือกัน

ชื่อกลุม.......................................................................................
สมาชิกกลุม 1..................................        2..................................

            3..................................        4..................................
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนการสอนที่ผูสอนจัดใหนักเรียน
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนท่ีผูสอนจัดใหนักเรียน ดังนี้

1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2) บรรยากาศในการเรียนการสอน

                  กรุณาใสเครื่องหมาย  /  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของนักเรียน

   ระดับความคิดเห็นของนักเรียน
ขอ         ความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอน มากที

สุด
5

มาก

4

ปาน
กลาง

3

นอย

2

นอย
ที่สุด

1

 1
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนและสามารถ
แกปญหาเฉพาะหนาได

2 นักเรียนสามารถสรุปความสําคัญของเนื้อหาสาระและสามารถ
ศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงความรูตางๆ

3 มีการทดสอบความรูในเนื้อหาสาระกอนการดําเนินการสอน
และนักเรียนเอาใจใสการเรียนขณะท่ีครูสอน

4 นักเรียนสามารถซักถามบทเรียนท่ีไดเรียนผานมาแลวและครู
แจงจุดประสงคการเรียนกอนดําเนินการสอนทุกครั้ง

5 นักเรียนทํางานไดทันตามเวลาท่ีกําหนดและครูมีการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนเปนรายบุคคล
บรรยากาศในการเรียนการสอน

6 เนนสงเสริมใหนักเรียนรูจักการทํางานรวมกับผูอื่น ยอมรับฟง
ความคิดเห็นของกันและกัน และความเปนประชาธิปไตย

7 สนับสนุนใหนักเรียนทํากิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียน
การสอน โดยจัดอภิปรายกลุมยอย และครูแสดงความเอาใจใส
ใหคําปรึกษาแกนักเรียนอยางท่ัวถึง

8 มุงเนนใหนักเรียนสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิต
ประจําวันและเนนการฝกทักษะการทํางานกลุม

  9 เปดโอกาสและกระตุนใหนักเรียนสวนใหญไดแสดงความ
คิดเห็นและใหการเสริมแรงแกนักเรียน เชนชมเชย นําผลงาน
ของนักเรียนติดบอรด ประกาศใหเพื่อนๆทราบ โดยท่ัวกัน

10 บรรยากาศในการเรียนเหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรียน ท่ีมุงให
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและกระตือรือรน ท่ีจะรวมกัน
เรียนรูเพื่อความสําเร็จของกลุม

ชื่อกลุม........................................................................................
สมาชิกกลุม 1..................................        2..................................

     3..................................     4..........................….
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แผนการสอนกลุมทดลอง
โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (เทคนิค STAD)

เรื่อง  ความหมาย และความสําคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตย แผนการสอนท่ี 1
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)

สาระสําคัญ
ประชาธิปไตย มาจากคําวา ประชา + อธิปไตย (ประชา = ประชาชน, อธิปไตย =

อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ) ประชาธิปไตย จึงหมายถึงอํานาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศของประชาชน กลาวคือ ประชาชนท้ังปวงทําหนาท่ีปกครองตนเอง เพ่ือผลประโยชนและ
ความผาสุกของตนเอง

1. จุดประสงคการเรียนรู
เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ ความหมาย หลักการ ลักษณะสําคัญของการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขได

2. จุดประสงคนําทาง
                   2.1    อธิบายถึงความหมาย หลักการ วิธีการแบบประชาธิปไตยได
                   2.2    สรุปลักษณะสําคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขได

เนื้อหา
ความหมาย และความสําคัญของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นเตรียมผูเรียน

1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ
1.2 ครูช้ีแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม เปาหมายของการทํางานรวมกัน  

การชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม เชน พูดเสียงเบา ๆ การรับฟงความคิดเห็นของ
เพ่ือน ๆ ฯลฯ
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2. ขั้นสอนเนื้อหาสาระ
2.1 ครูทบทวนความรูเดิมโดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนัง และใหนักเรียน

ชวยกันบอกความหมายคําวา “ประชาธิปไตย” เชน ประชาธิปไตย หมายถึง การปกครองท่ี    
ประชาชนเปนเจาของอํานาจ หรืออํานาจของประชาชน หรือประชาธิปไตยมาจาก คําวา          
ประชา + อธิปไตย (ประชา = ประชาชน, อธิปไตย = อํานาจสูงสุด   ในการปกครองของประเทศ)

2.2 ครูตรวจสอบความรูเดิมโดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนัง และใหนักเรียน
คิดหาคําตอบตอไปนี้

2.2.1. ประชาธิปไตย หมายถึง
         แนวคําตอบ  อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศของประชาชน
2.2.2  ผูมีอํานาจสูงสุดในระบอบประชาธิปไตย คือ
        แนวคําตอบ  ประชาชน

              2.2.3. รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีใชอยูในประเทศไทย
        แนวคําตอบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

2.3 ครูนําใบความรูท่ี 1 ความหมาย คําวา”ประชาธิปไตย”ใหนักเรียนอานทําความ
เขาใจ และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้

คําถามและแนวคําตอบ

2.3.1  คําวาประชาธิปไตย (Democracy) มาจากศัพทกรีก 2 คํา คือ
          แนวคําตอบ  Demos หมายถึงประชาชน

                       (Kratos หมายถึง อํานาจ เม่ือรวมกัน หมายถึง
การปกครองท่ีประชาชนเปนเจาของอํานาจ)

2.3.2  การปกครองสมัยกรีกเปนประชาธิปไตยแบบโดยตรง เนื่องจาก
แนวคําตอบ  สมัยกรีกมีประชาชนไมมากและความซับซอนทาง

เศรษฐกิจและการเมืองยังมีไมมาก
2.3.3 ประชาธิปไตยในดานการดําเนินชีวิต หมายถึง

แนวคําตอบ  การดําเนินชีวิตของประชาชนโดยเสรีภายในกรอบ
 อันชอบธรรมของสังคม
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2.4 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูท่ี 1 เพ่ิมเติม สรุปประเด็นและยกตัวอยาง
2.5 ครูนําใบความรูท่ี 2 ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย รูปแบบและ     

หลักการของประชาธิปไตยใหนักเรียนอาน   ทําความเขาใจและใหนักเรียนชวยกันตอบคําถามดังนี้

คําถามและแนวคําตอบ

2.5.1 รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบงเปน 2 ประเภทคือ
  แนวคําตอบ  1. เสรีนิยมประชาธิปไตย   2. ประชาธิปไตยประยุกต

2.5.2 ระบอบประชาธิปไตย แบงเปน 3 ระบบ คือ
แนวคําตอบ  1.  ระบบประธานาธิบดี

          2.  ระบบรัฐสภา
          3.  ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา

2.5.3 หลักการท่ีสําคัญของระบอบประชาธิปไตย คือ
แนวคําตอบ   1.  เปนอํานาจของปวงชน

2.  ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง
3.  การปกครองตองถือเสียงขางมาก
4.  ประชาชนตองมีสิทธิและเสรีภาพ
5.  ยึดหลักความเสมอภาค

2.6 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูท่ี 2  เพ่ิมเติม สรุปประเด็นและยกตัวอยาง
2.7 ครูตรวจสอบความเขาใจ โดยการสุมใหนักเรียนตอบคําถามตอไปนี้

           การท่ีกลาววา”ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในระบอบการปกครองแบประชาธิปไตย”  นักเรียน
มีความคิดเห็นในเรื่องนี้อยางไร จงอธิบาย

แนวคําตอบ การท่ีกลาววา "ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในระบอบประชาธิปไตย
เพราะเปนระบอบการปกครองท่ีเปดโอกาสใหประชาชนไดคัดเลือกผูแทนท่ีตนเห็นวาเหมาะสม        
เขาไปบริหารประเทศเพ่ือทําใหความผาสุกและประโยชนแกประชาชนสวนใหญของประเทศ กฎหมาย
ตางๆท่ีใชในการปกครองประเทศก็จะมาจากประชาชน และความตองการของประชาชน  จึงมีผูกลาววา
การปกครองระบอบประชาธิปไตย เปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน
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3. ขั้นกิจกรรมกลุมยอย
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

กลุมละ 4 คน ประกอบดวยนักเรียนท่ีมีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน
3.2 ครูแจกเอกสารหมายเลข 1  ใหแตละกลุมศึกษาใบความรูท่ี 1,2 และทําใบงาน 

ท่ี 1, 2 , 3, 4 โดยฝกกับคูของตนจนสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน
4. ขั้นการทดสอบยอย

ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล จํานวน 10 ขอ ใชเวลา 10 นาที           
นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับคะแนนพ้ืนฐาน และหาคะแนนพัฒนาของกลุม

5. ขั้นการประเมินผลและมอบรางวัล
5.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน
5.2 ครูประเมินผลการทํางานของกลุม
5.3 ครูมอบรางวัลแกกลุมท่ีทําคะแนนไดตามเกณฑ

6. ส่ือการเรียนการสอน
6.1 บัตรคําถาม กระเปาผนัง
6.2 ใบความรูท่ี 1 , 2 ใบงาน ท่ี 1, 2, 3, 4
6.3 แบบทดสอบยอย ฉบับท่ี 1
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แผนการสอนกลุมควบคุม โดยใชวิธีสอนตามแนวคูมือครู

เรื่อง  ความหมาย และความสําคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตย แผนการสอนท่ี 1
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)

สาระสําคัญ
ประชาธิปไตย มาจากคําวา ประชา + อธิปไตย (ประชา = ประชาชน, อธิปไตย =

อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ) ประชาธิปไตย จึงหมายถึงอํานาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศของประชาชน กลาวคือ ประชาชนท้ังปวงทําหนาท่ีปกครองตนเอง เพ่ือผลประโยชนและ
ความผาสุกของตนเอง

1. จุดประสงคการเรียนรู
เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ ความหมาย หลักการ ลักษณะสําคัญของการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขได

2. จุดประสงคนําทาง
                   2.1    อธิบายถึงความหมาย หลักการ วิธีการแบบประชาธิปไตยได
                   2.2    สรุปลักษณะสําคัญของการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุขได

เนื้อหา
ความหมาย และความสําคัญของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา

1.1  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ
                        1.2  ครูนําภาพอนุสาวรียประชาธิปไตยมาแสดงใหนักเรียนดูและใหนักเรียน
ชวยกันบอกความหมาย คําวา”ประชาธิปไตย”

1.3  ครูแบงกลุมนักเรียนเปน 6 กลุม กลุมละ 6 – 7 คน เพ่ือรวมมือกันศึกษา
ทําความเขาใจ อภิปรายและชวยกันทํางานกลุม
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                 2.  ขั้นสอน
       2.1 ครูนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนัง และใหนักเรียนชวยกันบอกความ

หมายคําวา “ประชาธิปไตย”   เชนประชาธิปไตยหมายถึง การปกครองท่ีประชาชนเปนเจาของ
อํานาจ หรืออํานาจของประชาชน หรือประชาธิปไตยมาจาก คําวา  ประชา + อธิปไตย (ประชา =
ประชาชน , อธิปไตย = อํานาจสูงสุดในการปกครองของประเทศ

             2.2  ครูตรวจสอบความรูเดิมโดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนัง และให
นักเรียนคิดหาคําตอบตอไปนี้

                   1. ประชาธิปไตย หมายถึง
              แนวคําตอบ  อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศของประชาชน

      2  ผูมีอํานาจสูงสุดในระบอบประชาธิปไตย คือ
        แนวคําตอบ  ประชาชน

                    3. รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีใชอยูในประเทศไทย
         แนวคําตอบ ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

        2.3  ครูนําใบความรูท่ี 1 ความหมาย คําวา”ประชาธิปไตย”  ใหนักเรียนอาน
ทําความเขาใจ และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้

คําถามและแนวคําตอบ

        1.  คําวาประชาธิปไตย (Democracy) มาจากศัพทกรีก 2 คํา คือ
  แนวคําตอบ  Demos หมายถึงประชาชน

              Kratos หมายถึง อํานาจ เม่ือรวมกัน หมายถึง การปกครองท่ี
ประชาชนเปนเจาของอํานาจ

         2  การปกครองสมัยกรีกเปนประชาธิปไตยแบบโดยตรง เนื่องจาก
   แนวคําตอบ  สมัยกรีกมีประชาชนไมมากและความซับซอนทางเศรษฐกิจ

และการเมืองยังมีไมมาก
          3. ประชาธิปไตยในดานการดําเนินชีวิต หมายถึง
   แนวคําตอบ การดําเนินชีวิตของประชาชนโดยเสรีภายในกรอบอัน        

ชอบธรรมของสังคม
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        2.4    ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูท่ี 1 เพ่ิมเติม สรุปประเด็นยกตัวอยาง
        2.5    ครูนําใบความรูท่ี 2 ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย รูปแบบและ

หลักการของประชาธิปไตยใหนักเรียนอาน   ทําความเขาใจและใหนักเรียนชวยกันตอบคําถามดังนี้

คําถามและแนวคําตอบ

          1.   รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบงเปน 2 ประเภทคือ
     แนวคําตอบ  1. เสรีนิยมประชาธิปไตย   2. ประชาธิปไตยประยุกต
          2    ระบอบประชาธิปไตย แบงเปน 3 ระบบ คือ
     แนวคําตอบ        1.  ระบบประธานาธิบดี

          2.  ระบบรัฐสภา
          3.  ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา

                   3.    หลักการท่ีสําคัญของระบอบประชาธิปไตย คือ
     แนวคําตอบ         1.  เปนอํานาจของปวงชน

2.  ประชาชนมีสวนรวมในการปกครอง
3.  การปกครองตองถือเสียงขางมาก
4.  ประชาชนตองมีสิทธิและเสรีภาพ
5.  ยึดหลักความเสมอภาค

         2.6 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูท่ี 2  เพ่ิมเติม สรุปประเด็นยกตัวอยาง
3. ขั้นสรุป

    3.1 ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปความหมาย ท่ีมา รูปแบบ หลักการของการปกครอง
แบบประชาธิปไตยตามความเขาใจของนักเรียน และสุมใหนักเรียนออกมาสรุปโดยการนํา
เสนอหนาช้ันเรียน ดังตอไปนี้
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       การท่ีกลาววา ”ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในระบอบการปกครองแบบ
“ ประชาธิปไตย” นักเรียนมีความคิดเห็นในเรื่องนี้อยางไร จงอธิบาย

  แนวคําตอบ การท่ีกลาววา "ประชาชนมีอํานาจสูงสุดในระบอบ
ประชาธิปไตยเพราะเปนระบอบการปกครองท่ีเปดโอกาสใหประชาชนไดคัดเลือกผูแทนท่ีตนเห็น
วาเหมาะสม เขาไปบริหารประประเทศเพ่ือทําใหความผาสุกและประโยชนแกประชาชนสวนใหญ
ของประเทศ กฏหมายตางๆท่ีใชในการปกครองประเทศก็มาจากความตองการของประชาชน จึงมี
ผูกลาววา “การปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนการปกครองของประชาชาชน  โดยประชาชน
และเพ่ือประชาชน”
                         3.2  ใหนักเรียนทําใบงานท่ี 1, 2, 3, 4

 4. ขั้นวัดประเมินผล
   4.1 สังเกตการรวมมือกันทํางานและตอบคําถามในหองเรียน
                   4.2 ตรวจผลงานจากการทําใบงานท่ี 1, 2, 3, 4  และเรียกนักเรียนท่ียังไมเขาใจ
มาสอนซอมเสริมนอกเวลา
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เอกสารหมายเลข 1

การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (เทคนิค STAD)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คําชี้แจง

1. เอกสารนี้ประกอบดวยใบความรูท่ี  1 , 2 และใบงานท่ี 1, 2, 3, 4
2. ใหแตละกลุมศึกษาเนื้อหาจากใบความรูและใบงาน ใชเวลา 25 นาที

กิจกรรม
1. เลือกประธานและเลขากลุม ตั้งช่ือกลุม แบงหนาท่ีโดยเนนความรวมมือและ

ชวยเหลือกันดานการเรียน
2. ศึกษาใบความรูรวมกันและซักถามจนแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจ

เนื้อหาอยางชัดเจน (15 นาที)
3. ฝกทักษะจากใบงาน 1 ชุด ตอผูเรียน 2 คน โดยใหนักเรียนฝกกับคูของตนและ

ซักถามกันจนแนใจวาคูของตนมีความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน พยายามแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และชวยเหลือเพ่ือใหสมาชิกทุกคนในกลุมปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จตามเปาหมายพรอมๆกัน(10 นาที)

4. ทําแบบทดสอบยอย ฉบับท่ี 1 จํานวน 10 ขอ ใชเวลา (10 นาที)
ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย
เม่ือจบกิจกรรมแลว ใหประธานกลุมเก็บรวบรวมวัสดุอุปกรณตาง ๆใหเรียบรอย
แลวนําสงครู
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ใบความรูท่ี 1
ความหมายของประชาธิปไตย

สาระสําคัญ
ประชาธิปไตย มาจากคําวา ประชา + อธิปไตย (ประชา = ประชาชน, อธิปไตย =

อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ) ประชาธิปไตย จึงหมายถึงอํานาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศของประชาชน กลาวคือ ประชาชนท้ังปวงทําหนาท่ีปกครองตนเอง เพ่ือผลประโยชนและ
ความผาสุกของตนเอง

คําวาประชาธิปไตย (Democracy) มาจากศัพทกรีก 2 คํา คือคําวา Demos หมายถึง 
ประชาชน กับ Kratos หมายถึง อํานาจ เม่ือรวมกันเขาจึงหมายถึง การปกครองท่ีประชาชนเปน  
เจาของอํานาจ หรืออํานาจของประชาชน

การปกครองสมัยกรีกเปนประชาธิปไตยแบบโดยตรง (Direct Democracy) เนื่องจาก 
กรีกสมัยนั้นมีประชาชนไมมากและความซับซอนทางเศรษฐกิจและการเมืองมีไมมากนัก           
ซ่ึงแตกตางจากประชาธิปไตยในยุโรป ซ่ึงเปนพัฒนาการขั้นตอมาเปนประชาธิปไตยแบบมีผูแทน 
(Representative Democracy) การเกิดประชาธิปไตยแบบผูแทนของอังกฤษ คือเอกสารรับรอง      
เสรีภาพ (Magna Carta) และของสหรัฐคือ คําประกาศอิสรภาพและเสรีภาพของประชาชน           
ชาวอเมริกัน (The American Declaration of Independence) แตอยางไรก็ตาม ในชวงศตวรรษท่ี 19 
เกิดประชาธิปไตยประชาชน หรือท่ีเรียกวา สังคมนิยมประชาธิปไตย (Socialist Democracy) ขึ้น

พัฒนาการทางการเมืองการปกครองท่ีไดผลท่ีสุด คือประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงทําให
ประชาธิปไตยไดแพรหลายไปท่ัวโลก ในปจจุบันคําวาประชาธิปไตยสรุปได 2 ความหมายคือ

1. ประชาธิปไตยในดานการปกครอง หมายถึงระบอบการปกครองท่ีประชาชนมีสิทธิ 
และอํานาจในการมีสวนรวมในการปกครองตนเอง อํานาจอธิปไตยอันเปนอํานาจสูงสุดในการ    
ปกครองประเทศนั้น เปนของประชาชนหรือมาจากประชาชน

2. ประชาธิปไตยในดานการดําเนินชีวิต หมายถึง การดําเนินชีวิตของประชาชนโดย
เสรีภายในกรอบอันชอบธรรมของสังคม รวมท้ังความสัมพันธตาง ๆ ระหวางมนุษยท่ีเปนไป       
ในลักษณะท่ีไมเอารัดเอาเปรียบหรือกดขี่ขมเหงตอกัน และการยึดหลักการท่ีถูกตอง มีเหตุผล       
ในการคิดการประกอบการ และการปฏิบัติตอกันระหวางบุคคล
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พระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตยของไทย

ตั้งแตสมัยท่ีสุโขทัยเปนราชธานีพระมหากษัตริยทรงปกครอง และทรงบัญญัติ           
กฎเกณฑขึ้นใชภายในชาต ิทรงดูแลใหประชาชนปฏิบัติตามกฎเกณฑนั้น ๆ ตลอดจนทรงมีหนาท่ี 
ตัดสินความเม่ือเกิดขอพิพาท พระมหากษัตริยจึงมีอํานาจท้ังสามคือ นิติบัญญัติ บริหาร และ       
ตุลาการ โดยยึดหลักทศพิธราชธรรมและเมตตาธรรมท่ีมีตอประชาชน ในสมัยอยุธยาบานเมือง
ขยายตัวท้ังดานดินแดนและจํานวนประชากร ตลอดจนไดรับอิทธิพลจากชาติอ่ืน ๆ ฐานะของ    
พระมหากษัตริยเปล่ียนเปนสมมติเทพ คือเปนเทพเจาจุติลงมาปกครองแผนดิน

ความเปนประชาธิปไตยของพระมหากษัตริยไทย เริ่มตั้งแตการขึ้นครองราชสมบัต ิ   
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ซ่ึงพระมหากษัตริยอยูในฐานะสมมติเทพ ขึ้นครองราชยโดยการสืบ
สันตติวงษตามลําดับในกฎมนเทียรบาล ซ่ึงมีมาตั้งแตสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตาม      
พระราชพงศาวดารระบุวา  ตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมบุคคลฝายตาง ๆ มี                
สมณพราหมณาจารย มุขมนตรี กวีราช นักปราชญราชบัณฑิต และพระโหราราชคร ูแมบางรัชกาล
ท่ีขึ้นครองราชสมบัติโดยพระบรมราชโองการของพระมหากษัตริยองคกอน ยังตองมีการรับรอง 
ในท่ีประชุมของบุคคลฝายตาง ๆ ดวย เม่ือการปกครองเปล่ียนเปนระบอบประชาธิปไตยการขึ้น
ครองราชสมบัติของมหากษัตริยไทย ยังคงเปนไปตามกฎมนเทียรบาลวาดวยการสืบสันตติวงศ 
และไดรับการรับรองเห็นชอบจากรัฐสภาซ่ึงเปนผูแทนของประชาชน

เม่ือแนวคิดในการปกครองแบบประชาธิปไตย โดยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด
ในการปกครองประเทศแพรเขามา ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งท่ีไดรับอิทธิพลนี ้ จึงเกิดการ
เปล่ียนแปลงการปกครองในวันท่ี 24 มิถุนายน 2475 ขึ้น มีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ โดยพระมหากษัตริยดํารงตําแหนงประมุขของประเทศ ทรงอยูเหนือการเมือง
และความขัดแยงท้ังปวง ทรงเปนท่ีเคารพสักการะ เปนศูนยรวมจิตใจของคนท้ังชาต ิ และเปนผูท่ี
รักษาและปกปองผลประโยชนของประเทศชาติโดยสวนรวม
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ใบความรูท่ี 2
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
สาระสําคัญ

ประชาธิปไตย มาจากคําวา ประชา + อธิปไตย (ประชา = ประชาชน, อธิปไตย =
อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ) ประชาธิปไตย จึงหมายถึงอํานาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศของประชาชน กลาวคือ ประชาชนท้ังปวงทําหนาท่ีปกครองตนเอง เพ่ือผลประโยชนและ
ความผาสุกของตนเอง

ประชาธิปไตย  มาจากคําวา ประชา + อธิปไตย (ประชา = ประชาชน, อธิปไตย =
อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ) ประชาธิปไตย จึงหมายถึงอํานาจสูงสุดในการปกครอง
ประเทศของประชาชน

ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเปนการปกครองซ่ึงประชาชนมีอํานาจสูงสุด
ในการปกครองประเทศ คือ ประชาชนท้ังปวงทําหนาท่ีปกครองตนเอง เพ่ือผลประโยชนและความ
ผาสุกของตนเอง

รูปแบบของประชาธิปไตย รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีหลาย         
รูปแบบ แตละรูปแบบมีรายละเอียดแตกตางกัน เชน แตกตางกันในรูปแบบของประมุข              
ของประเทศบางประเทศมีประมุขเปนพระมหากษัตริย บางประเทศมีประมุขเปนประธานาธิบดี 
หรือแตกตางกันในรูปแบบของระบบการใชอํานาจปกครอง บางประเทศปกครองในระบบรัฐสภา        
มีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาผูบริหารประเทศภายใตการควบคุมดูแลของสภาผูแทนราษฎร         
บางประเทศปกครองในระบบประธานาธิบดีผูมีอํานาจเต็ม คือ เปนท้ังประมุขของประเทศและเปน
ผูบริหารประเทศพรอม ๆ กัน โดยไมขึ้นตอสภาผูแทนราษฎร สภาผูแทนราษฎรมีหนาท่ีเพียงออก 
กฎหมายเทานั้น

รูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย แบงเปน 2 ประเภท คือ เสรีนิยม
ประชาธิปไตย และประชาธิปไตยประยุกต

ระบอบประชาธิปไตย แบงเปน 3 ระบบ คือ
1. ระบบประธานาธิบด ี เปนประมุขของรัฐและฝายรัฐบาลพรอมกัน ประธานาธิบดี 

รับผิดชอบแตเพียงผูเดียว
2. ระบบรัฐสภา ประมุขของประเทศอาจเปนพระมหากษัตริย หรือประธานาธิบดี 

สวนฝายรัฐบาลมีนายกรัฐมนตรีบริหารประเทศ
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3. ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา ประชาชนเลือกประธานาธิบดีโดยตรง โดย 
นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนา พรรคการเมืองท่ีมีคะแนนเสียงขางมากในรัฐสภา ท้ังนี้ประธานาธิบดี   
มีอํานาจเหนือนายกรัฐมนตรี

หลักการของประชาธิปไตย  แมประเทศตาง ๆ ท่ีมีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยจะมีรูปแบบการปกครองแตกตางกันไปบาง แตหลักการใหญจะเหมือนกัน คือ 
ประชาชนปกครองตนเองโดยประชาชนทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ภายใต
กฎหมายซ่ึงบัญญัติขึ้นตามเสียงสวนใหญของประชาชน  มีหลักการท่ีสําคัญคือ
 1. เปนอํานาจของปวงชน

2. ประชาชนมีสวนรวมในการบริหารประเทศ
 3. การปกครองตองถือเสียงขางมาก

4. ประชาชนตองมีสิทธิและเสรีภาพ
5. หลักความเสมอภาค

การใชอํานาจในการปกครองของปวงชนชาวไทยในการปกครองประเทศมีดังนี้
                 1.  การออกกฎหมาย
                2.  การแสดงความตองการในระบอบประชาธิปไตยในดานตาง ๆ
การออกกฏหมายมีข้ันตอนดังตอไปนี้

1. คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกผูแทนราษฎรเปนผูเสนอรางกฏหมายตอ
สภาผูแทนราษฎร
     2.   วุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนั้นตอจากสภาผูแทนราษฎร
การแสดงความตองการในระบอบประชาธิปไตย มีดังนี้
                   1.    การควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยรัฐสภา ซึ่งถือวาเปนตัวแทน
ของประชาชนทําไดดังนี ้คือ
                          1.1  ซักถามนโยบายของคณะรัฐมนตรี
                          1.2  ตั้งกระทูถามหรือเรงรัดใหคณะรัฐมนตรีดําเนินงานท่ีเรงดวนได
ลงมติไมไววางใจในคณะรัฐมนตรีได หากเห็นวาดําเนินงานไมถูกตอง
                          1.3  ลงมติไมไววางใจในคณะรัฐมนตรีได หากเห็นวาดําเนินงานไมถูกตอง
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2. การเลือกตั้ง ซ่ึงถือวาเปนกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมในการปกครองประเทศมี
หลักเกณฑดังตอไปนี ้คือ

                   2.1.  ประชาชนทุกคนมีอิสระท่ีจะออกเสียงเลือกตั้งผูแทน
2.2.  ผูแทนราษฎรอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป
2.3.  มีการเลือกตั้งอยางบริสุทธ์ิ
2.4.  มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไดท้ังชายและหญิง
2.5.  ทุกคนมีสิทธิออกเสียงได 1 เสียงเทานั้น
2.6. มีการลงคะแนนเสียงในท่ีลับ
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การไดมาซ่ึงอํานาจและการใชอํานาจของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

ช้ัน………………..   กลุมท่ี…………

ใบงานที ่1
           การใชอํานาจในการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยสามารถกระทําได        
ดังตอไปนี ้คือ
……………………………………………………………………………………………………

เฉลยใบงานที่ 1

1. การออกกฎหมาย
             2.   การแสดงความตองการในระบอบประชาธิปไตยในดานตาง ๆ
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การไดมาซ่ึงอํานาจและการใชอํานาจของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

ช้ัน………………..   กลุมท่ี…………

ใบงานที ่2

                 การออกกฎหมายมีขั้นตอนดังตอไปนี้ คือ
……………………………………………………………………………………

เฉลยใบงานที่ 2

              1.  คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนผูเสนอสภาผูแทน
 2. วุฒิสภาพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนั้นตอจากสภาผูแทนราษฎร
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การไดมาซ่ึงอํานาจและการใชอํานาจของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

ช้ัน………………..   กลุมท่ี…………

ใบงานที ่3
                การควบคุมการบริหารราชการแผนดินโดยรัฐสภากระทําไดอยางไรบาง
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

เฉลยใบงานที่ 3

             1.  ซักถามนโยบายของรัฐบาล
             2.  ตั้งกระทูถามหรือเรงรัดใหคณะรัฐมนตรีดําเนินงานท่ีเรงดวนได
             3.  ลงมติไมไววางใจในคณะรัฐมนตรีได หากเห็นวาดําเนินงานไมถูกตอง
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การไดมาซ่ึงอํานาจและการใชอํานาจของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

ช้ัน………………..   กลุมท่ี…………

ใบงานที ่4
                 การเลือกตั้งท่ีถือวาเปนกิจกรรมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมในการปกครองประเทศ
มีหลักเกณฑอยางไรบาง (บอกมา 4 ขอ)............................................................................................
……………………………………………………………………………………………………...

เฉลยใบงานที่ 4

1.  ประชาชนทุกคนมีอิสระท่ีจะออกเสียงเลือกตั้งผูแทน
2.  ผูแทนราษฎรอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป
3.  มีการเลือกตั้งอยางบริสุทธ์ิ
4.  มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งไดท้ังชายและหญิง
5.  ทุกคนมีสิทธิออกเสียงได 1 เสียงเทานั้น
6. มีการลงคะแนนเสียงในท่ีลับ
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แบบทดสอบยอย  ฉบับที่  1  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2
เร่ือง สิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

คําช้ีแจง   1.  แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก   จํานวน 10  ขอ  เวลา 10  นาที
                2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษคําตอบ ขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว

จุดประสงคนําทางที่ 1  สามารถบอกหลักการวิธีการแบบประชาธิปไตย และลักษณะสําคัญของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขได

1.  ขอใดมีความจําเปนมากท่ีสุดตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก.  การรวมพรรคการเมือง
ข.  การแตงต้ังผูบริหารประเทศ
ค.  การเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ง.  การแสดงออกถึงอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ

2. ประโยชนของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนาจะไดแกขอใด
ก.  ทําใหประเทศทันสมัย
ข.  ชวยใหประเทศมีเอกราชอธิปไตย
ค.  ชวยใหประชาชนมีเสรีภาพและความเสมอภาค
ง.  ชวยใหประชาชนมีความรู ความสามารถในดานตาง ๆ

3.  ขอใดกลาวถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยไดถูกตองท่ีสุด
ก.  การปกครองท่ีเปนไปตามมติของมหาชน
ข.  การปกครองโดยคนสวนใหญของประเทศ
ค.  การปกครองของตัวแทนประชาชนท่ีไดรับการเลือกต้ัง
ง.  การปกครองของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

4.  ขอใดเปนวิธีการตัดสินความคิดเห็นตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ก.  การตัดสินโดยนายกรัฐมนตรี
ข.  การตัดสินโดยเลขาธิการพรรคฝายรัฐบาล
ค.  การตัดสินดวยคะแนนเสียงสวนมาก
ง.  การตัดสินโดยพระมหากษัตริยประมุขของประเทศ

5.  ขอใดกลาวผิดจากความเปนจริงเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย
ก.  เปนระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

      ข.  รัฐสภา มีสภาผูแทนราษฎรเพียงสภาเดียว
 ค.  มีพระมหากษัตริยเปนประมุขสูงสุดของประเทศ

 ง.   มีนายกรัฐมนตรีมาจากหัวหนาพรรคการเมืองท่ีมีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากท่ีสุด
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6.  เพราะเหตุใดการปกครองระบอบประชาธิปไตย จึงไดรับความนิยมมากกวารูปแบบ
การปกครองอื่น

ก.  การรับแบบอยางมาจากอารยประเทศ
               ข.  การใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชนโดยไมจํากัด

ค.  การใหสิทธิเสรีภาพแกประชาชนอยางกวางขวาง
ง.  การมีหลักการท่ีตรงขางกับลัทธิคอมมิวนิสต

7.  "ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขอยูภายใต
รัฐธรรมนูญ" ขอความใดผิดขอเท็จจริงตามขอความดังกลาว

ก. ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพ
ข. อํานาจสูงสุดเปนของปวงชนชาวไทย
ค.  อํานาจอธิปไตยเปนของรัฐบาลไทย
ง.  ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง

8. ขอใดคือหัวใจสําคัญของการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก.  พระมหากษัตริย
ข.  รัฐธรรมนูญ
ค.  รัฐสภาและการเลือกต้ัง
ง.  การมีสวนรวมของประชาชน

9.  สุภาษิตในขอใดตรงกับหลักการประชาธิปไตยมากท่ีสุด
 ก.  ทําตามใจ คือไทยแท

ข.  สวนใหญวาอยางไร ก็วาตามกัน
ค.  ทําตามสวนใหญ แตอยาลืมสวนนอย
ง.  เขาเมืองตาหลิ่ว ตองหลิ่วตาตาม

10. ขอใดมิใชวิธีการของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก.  การปฏิวัติ
ข.  การยุบสภา
ค.  การประทวง
ง.  การประชุมลงมติ

เฉลยแบบทดสอบยอย ฉบับที่ 1
               1. ค       2. ค       3. ง       4. ค       5. ข       6. ค       7. ค       8. ง       9. ค        10. ก
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แผนการสอนกลุมทดลอง
โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (เทคนิค STAD)

เรื่อง  อํานาจอธิปไตย, รัฐธรรมนูญ     แผนการสอนท่ี 2
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)

สาระสําคัญ
อํานาจอธิปไตย คืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ มาจากประชาชนชาวไทย

แบงเปนสามอํานาจ ไดแก  อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายอ่ืนจะขัดแยงกับรัฐธรรมนูญมิได 

ส่ิงท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดแก บทบัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง วิธีการใชอํานาจ
อธิปไตย และบทบัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพ และกําหนดหนาท่ีของประชาชนไว เพ่ือปกปอง   
คุมครองใหประชาชนทุกคนสามารถดําเนินชีวิตไดดวยความสงบสุข

1. จุดประสงคการเรียนรู
เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของอํานาจอธิปไตย    อัน

เปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศได และความสําคัญของรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูง
สุดในการปกครองประเทศได

2. จุดประสงคนําทาง
2.1 อธิบายความหมาย ความสําคัญของอํานาจอธิปไตย อันเปนอํานาจสูงสุดในการ  

ปกครองประเทศได
                    2.2  อธิบายความหมาย ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ อันเปนกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศได

เนื้อหา
ความหมาย และความสําคัญของอํานาจอธิปไตย  , รัฐธรรมนูญ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นเตรียมผูเรียน

1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ
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1.2 ครูช้ีแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม เปาหมายของการทํางานรวมกัน 
ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม เชน พูดเสียงเบา ๆ การรับฟงความคิดเห็น
ของเพ่ือน ฯลฯ

2. ขั้นสอนเนื้อหาสาระ
2.1 ใหนักเรียนชวยกันบอกความหมาย คําวา อํานาจอธิปไตย และรัฐธรรมนูญ 

เชน อํานาจอธิปไตย หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ แบงเปน 3 ลักษณะ คือ อํานาจ
นิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศ กฎหมายอ่ืนจะขัดแยงกับรัฐธรรมนูญมิได

2.2 ครูตรวจสอบความรูเดิมโดยใหนักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบ ตอไปนี้
         2.2.1. อํานาจอธิปไตย หมายถึง

          แนวคําตอบ  อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
2.2.2.  แบงอํานาจอธิปไตยออกเปน 3 อํานาจ ไดแก
          แนวคําตอบ  1. อํานาจนิติบัญญัติ   2. อํานาจบริหาร   3. อํานาจตุลาการ
2.2.3. ประเทศไทยไดรับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกเม่ือใด
          แนวคําตอบ  10 ธันวาคม 2475

2.3 ครูนําใบความรูท่ี 3  อํานาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญ ใหนักเรียนอานทําความ    
เขาใจ และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้

คําถามและแนวคําตอบ

2.3.1 อํานาจอธิปไตย แบงแยกเปน 3 อํานาจไดแก
  แนวคําตอบ
1. อํานาจนิติบัญญัติ หมายถึง  อํานาจในการออกกฎหมายเพ่ือปกครอง

ดูแลประชาชนใหดํารงชีวิตอยูดวยความสงบเรียบรอย
          2.   อํานาจบริหารหมายถึง     อํานาจในการดําเนินการปกครองดูแล

ประชาชนและพัฒนาชาติบานเมืองใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในตัวบทกฎหมาย
          3.   อํานาจตุลาการ หมายถึง  อํานาจในการตัดสินพิพากษาอรรถคดีและ

ขอพิพาทท้ังหลายดวยความบริสุทธ์ิยุติธรรม ตามกระบวนการยุติธรรมท่ีกฎหมายกําหนดไว
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2.3.1 รัฐธรรมนูญไทย บัญญัติวา อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริยใชอํานาจนิติบัญญัติ ทางใด

          แนวคําตอบ  สภาผูแทนราษฏร
พระมหากษัตริยใชอํานาจบริหาร ทางใด

 แนวคําตอบ คณะรัฐมนตรี
พระมหากษัตริยใชอํานาจตุลาการ ทางใด

 แนวคําตอบ ศาล
2.3.2  ส่ิงท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับเรื่องใด

 แนวคําตอบ   รูปแบบการปกครอง วิธีใชอํานาจอธิปไตย วิธีการควบคุม
การใชอํานาจ และการศาลกําหนด สิทธิ เสรีภาพ และหนาท่ีของประชาชน เพ่ือใหประชาชน     
ทุกคนสามารถดําเนินชีวิตไปดวยความสงบสุข

2.4   ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูท่ี 3 เพ่ิมเติม และสรุปประเด็น ยกตัวอยาง
2.5 ครูนําใบความรูท่ี 4, 5 ความเปนมาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน

ประเทศไทย และพระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตย ใหนักเรียนอานทําความเขาใจและ     
ใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้

คําถามและแนวคําตอบ

                               2.5.1 กอนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประเทศไทยปกครองโดย
ระบอบการปกครองแบบใด

          แนวคําตอบ  สมบูรณาญาสิทธิราชย
2.5.2 คณะบุคคลท่ีทําการยึดอํานาจการปกครองจากพระมหากษัตริยคือ        

คณะใด และประกอบดวยหนวยงานฝายใดบาง
          แนวคําตอบ   คณะราษฎร ประกอบดวย   นายทหารบก ทหารเรือ  และ

ขาราชการพลเรือน
2.6 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูท่ี 4, 5 เพ่ิมเติมและสรุปประเด็น

                   2.7 ครูตรวจสอบความเขาใจโดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนังและสุมใหนักเรียน
ตอบคําถามตอไปนี้
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การท่ีกลาววา “พระมหากษัตริยไทยทรงอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ แตสาเหตุใด    
พระองคจึงทรงไวในพระราชฐานะพิเศษ ท่ีผูใดจะละเมิด กลาวหา หรือฟองรองพระองคใน      
ทางใด ๆ มิได

แนวคําตอบ  สาเหตุท่ีพระมหากษัตริยไทยทรงไวในพระราชฐานะพิเศษท่ีผูใด
จะละเมิด กลาวหา หรือฟองรองมิได เนื่องจากพระองค ทรงดํารงตําแหนงประมุขสูงสุดของ    
ชาติไทย อันเปนท่ีเคารพสักการะของประชาชน โดยท่ัวไปพระมหากษัตริยจะไมทรงกระทําผิด
เปนอันขาด เพราะการปฏิบัติพระราชกิจตาง ๆ จะตองมีผูรับสนองพระบรมราชโองการ ถามีขอ 
บกพรองหรือผิดพลาดใด ๆ ผูรับสนองพระบรมราชโองการ จะเปนผูรับผิดชอบแทนองคพระ 
มหากษัตริยและพระองคจึงทรงอยู เหนือการเมืองและกฎหมายอ่ืน แตอยูภายใตกฎหมาย             
รัฐธรรมนูญเทานั้น

3.  ขั้นกิจกรรมกลุมยอย
  3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      

กลุมละ 4 คน ประกอบดวยนักเรียนท่ีมีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน
   3.2 ครูแจกเอกสารหมายเลข 2 ใหแตละกลุมศึกษาใบความรูท่ี 3, 4, 5 และทํา      

ใบงาน ท่ี 5, 6 โดยฝกกับคูของตนจนสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน

4.   ขั้นทดสอบยอย
ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล จํานวน 10 ขอ ใชเวลา 10 นาที          

นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับคะแนนพ้ืนฐานและหาคะแนนพัฒนาของกลุม

5.  ขั้นการประเมินผลและมอบรางวัล
5.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน

      5.2  ครูประเมินผลการทํางานของกลุม
5.3 ครูมอบรางวัลแกกลุมท่ีทําคะแนนไดตามเกณฑ

6.  ส่ือการเรียนการสอน
     6.1   บัตรคําถาม กระเปาผนัง

6.2  ใบความรูท่ี 3 , 4 , 5  ใบงานท่ี 5 , 6
แบบทดสอบยอย ฉบับท่ี  2
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แผนการสอนกลุมควบคุม  โดยใชวิธีสอนตามแนวคูมือครู
เรื่อง  อํานาจอธิปไตย, รัฐธรรมนูญ     แผนการสอนท่ี 2
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)

สาระสําคัญ
อํานาจอธิปไตย คืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ มาจากประชาชนชาวไทย

แบงเปนสามอํานาจ ไดแก  อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายอ่ืนจะขัดแยงกับรัฐธรรมนูญมิได 

ส่ิงท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดแก บทบัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง วิธีการใชอํานาจ
อธิปไตย และบทบัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพ และกําหนดหนาท่ีของประชาชนไว เพ่ือปกปอง   
คุมครองใหประชาชนทุกคนสามารถดําเนินชีวิตไดดวยความสงบสุข
1. จุดประสงคการเรียนรู

เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญของอํานาจอธิปไตย    อัน
เปนอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศได และความสําคัญของรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูง
สุดในการปกครองประเทศได

2. จุดประสงคนําทาง
2.1 อธิบายความหมาย ความสําคัญของอํานาจอธิปไตย อันเปนอํานาจสูงสุดในการ  

ปกครองประเทศได
                    2.2  อธิบายความหมาย ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ อันเปนกฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศได

เนื้อหา
ความหมาย และความสําคัญของอํานาจอธิปไตย  , รัฐธรรมนูญ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา

1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ
      1.2  ครูนําแผนภูมิแสดงถึง การแบงอํานาจอธิปไตย ออกเปน 3 ทางมาแสดงให

นักเรียนดู และใหนักเรียนชวยกันบอกวาแตละอํานาจนั้นใชผานทางใดบาง
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       1.3  ครูแบงกลุมนักเรียนเปน 6 กลุม กลุมละ 6 – 7 คน เพ่ือรวมมือกันศึกษา
ทําความเขาใจ อภิปรายและชวยกันทํางานกลุม

2. ขั้นสอน
2.1 ใหนักเรียนชวยกันบอกความหมาย คําวา อํานาจอธิปไตย และรัฐธรรมนูญ 

เชน อํานาจอธิปไตย หมายถึง อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ แบงเปน 3 ลักษณะ คือ อํานาจ
นิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ  สวน รัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุดในการ
ปกครองประเทศ กฎหมายอ่ืนจะขัดแยงกับรัฐธรรมนูญมิได

2.2    ครูตรวจสอบความรูเดิมโดยใหนักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบ ตอไปนี้
         1. อํานาจอธิปไตย หมายถึง

          แนวคําตอบ  อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ
 2.  แบงอํานาจอธิปไตยออกเปน 3 อํานาจ ไดแก
          แนวคําตอบ  1. อํานาจนิติบัญญัติ   2. อํานาจบริหาร   3. อํานาจตุลาการ
 3. ประเทศไทยไดรับพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกเม่ือใด
          แนวคําตอบ  10 ธันวาคม 2475

   2.3   ครูนําใบความรูท่ี 3  อํานาจอธิปไตย รัฐธรรมนูญ ใหนักเรียนอานทําความ
เขาใจ และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้

คําถามและแนวคําตอบ

   อํานาจอธิปไตย แบงแยกเปน 3 อํานาจไดแก
  แนวคําตอบ

1.  อํานาจนิติบัญญัติ หมายถึง  อํานาจในการออกกฎหมายเพ่ือปกครอง
ดูแลประชาชนใหดํารงชีวิตอยูดวยความสงบเรียบรอย

 2.   อํานาจบริหาร หมายถึง     อํานาจในการดําเนินการปกครองดูแล
ประชาชนและพัฒนาชาติบานเมืองใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในตัวบทกฎหมาย

  3.   อํานาจตุลาการ หมายถึง  อํานาจในการตัดสินพิพากษาอรรถคดีและ
ขอพิพาทท้ังหลายดวยความบริสุทธ์ิยุติธรรม ตามกระบวนการยุติธรรมท่ีกฎหมายกําหนดไว
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                4.   รัฐธรรมนูญไทย บัญญัติวา อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย
พระมหากษัตริยใชอํานาจนิติบัญญัติ ทางใด

          แนวคําตอบ  สภาผูแทนราษฏร
พระมหากษัตริยใชอํานาจบริหาร ทางใด

 แนวคําตอบ คณะรัฐมนตรี
พระมหากษัตริยใชอํานาจตุลาการ ทางใด

 แนวคําตอบ ศาล
  5.   ส่ิงท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับเรื่องใด

 แนวคําตอบ   รูปแบบการปกครอง วิธีใชอํานาจอธิปไตย วิธีการควบคุม
การใชอํานาจ และการศาลกําหนด สิทธิ เสรีภาพ และหนาท่ีของประชาชน เพ่ือใหประชาชน     
ทุกคนสามารถดําเนินชีวิตไปดวยความสงบสุข

2.4   ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูท่ี 3 เพ่ิมเติม และสรุปประเด็น ยกตัวอยาง
2.5 ครูนําใบความรูท่ี 4, 5 ความเปนมาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน

ประเทศไทย และพระมหากษัตริยในระบอบประชาธิปไตย ใหนักเรียนอานทําความเขาใจและ     
ใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้

คําถามและแนวคําตอบ

                               1.  กอนการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประเทศไทยปกครองโดย
ระบอบการปกครองแบบใด

          แนวคําตอบ  สมบูรณาญาสิทธิราชย
2.   คณะบุคคลท่ีทําการยึดอํานาจการปกครองจากพระมหากษัตริยคือ คณะใด

และประกอบดวยหนวยงานฝายใดบาง
          แนวคําตอบ   คณะราษฎร ประกอบดวย   นายทหารบก ทหารเรือ  และ

ขาราชการพลเรือน
2.6  ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูท่ี 4,5 เพ่ิมเติม สรุปประเด็น และยกตัวอยาง
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3.  ขั้นสรุป
      3.1 ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปความหมาย ความสําคัญของอํานาจอธิปไตย อันเปน

อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศได   และสรุปความหมาย ความสําคัญของรัฐธรรมนูญ    อัน
เปนกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ตามความเขาใจของนักเรียน และสุมใหนักเรียน
ออกมาสรุปโดยการนําเสนอหนาช้ันเรียน ดังตอไปนี้

        การท่ีกลาววา “พระมหากษัตริยไทยทรงอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญ แต
สาเหตุใดพระองคจึงทรงไวในพระราชฐานะพิเศษ  ท่ีผูใดจะละเมิด กลาวหา หรือฟองรองพระองค
ในทางใด ๆ มิได

             แนวคําตอบ  สาเหตุท่ีพระมหากษัตริยไทยทรงไวในพระราชฐานะพิเศษท่ีผูใด
จะละเมิด กลาวหาหรือฟองรองมิไดเนื่องจากพระองค ทรงดํารงตําแหนงประมุขสูงสุดของชาติ
ไทย อันเปนท่ีเคารพสักการะของประชาชน โดยท่ัวไปพระมหากษัตริยจะไมทรงกระทําผิดเปนอัน
ขาด เพราะการปฏิบัติพระราชกิจตาง ๆ จะตองมีผูรับสนองพระบรมราชโองการ ถามีขอบกพรอง
หรือผิดพลาดใด ๆ ผูรับสนองพระบรมราชโองการ จะเปนผูรับผิดชอบแทนองคพระมหากษัตริย
และพระองคจึงทรงอยูเหนือการเมืองและกฎหมายอ่ืน แตอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญเทานั้น
        3.2  ใหนักเรียนทําใบงานท่ี 4, 5, 6

 4.  ขั้นวัดประเมินผล
                   4.1 สังเกตการรวมมือกันทํางานและตอบคําถามในหองเรียน

4.2 ตรวจผลงานจากการทําใบงานท่ี  4, 5, 6  และเรียกนักเรียนท่ียังไมเขาใจ
 มาสอนซอมเสริมนอกเวลา
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เอกสารหมายเลข 2

การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (เทคนิค STAD)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คําชี้แจง

1.  เอกสารนี้ประกอบดวยใบความรูท่ี  3, 4, 5 และใบงานท่ี 5, 6
2. ใหแตละกลุมศึกษาเนื้อหาจากใบความรูและใบงาน ใชเวลา 25 นาที

กิจกรรม
1. เลือกประธานและเลขากลุม ตั้งช่ือกลุม แบงหนาท่ีโดยเนนความรวมมือและ         

ชวยเหลือกันดานการเรียน
2. ศึกษาใบความรูรวมกันและซักถามจนแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจ

เนื้อหาอยางชัดเจน (15 นาที)
3. ฝกทักษะจากใบงาน 1 ชุด ตอผูเรียน 2 คน โดยใหนักเรียนฝกกับคูของตนและ

ซักถามกันจนแนใจวาคูของตนมีความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน พยายามแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และชวยเหลือเพ่ือใหสมาชิกทุกคนในกลุมปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จตามเปาหมายพรอมๆกัน(10 นาที)

4. ทําแบบทดสอบยอย ฉบับท่ี 1 จํานวน 10 ขอ ใชเวลา (10  นาที)
5. ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย
6. เม่ือจบกิจกรรมแลว ใหประธานกลุมเก็บรวบรวมวัสดุอุปกรณตาง ๆใหเรียบรอย

แลวนําสงครู
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ใบความรูท่ี 3
อํานาจอธิปไตย

สาระสําคัญ
อํานาจอธิปไตย คืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ มาจากประชาชนชาวไทย

แบงเปนสามอํานาจ ไดแก  อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายอ่ืนจะขัดแยงกับรัฐธรรมนูญมิได 

ส่ิงท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดแก บทบัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง วิธีการใชอํานาจ
อธิปไตย และบทบัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพ และกําหนดหนาท่ีของประชาชนไว เพ่ือปกปอง   
คุมครองใหประชาชนทุกคนสามารถดําเนินชีวิตไดดวยความสงบสุข

อํานาจอธิปไตย
อํานาจอธิปไตย คือ อํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ โดยท่ัวไปแยกใชเปน              

สามลักษณะ คือ อํานาจนิติบัญญัต ิอํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ
อํานาจนิติบัญญัต ิ คือ อํานาจในการออกกฎหมายเพ่ือปกครองดูแลประชาชนใหดํารง

ชีวิตอยูดวยความสงบเรียบรอย และพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา
อํานาจบริหาร คือ อํานาจในการดําเนินการปกครองดูแลประชาชนและพัฒนาชาต ิ

บานเมืองใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในตัวบทกฎหมาย
อํานาจตุลาการ คือ อํานาจในการตัดสินพิพากษาอรรถคดีขอพิพาทท้ังหลายท้ังปวง 

ดวยความบริสุทธ์ิยุติธรรมตามกระบวนการยุติธรรมท่ีกฎหมายกําหนดไว เพ่ือใหบานเมืองมีความ
สงบสุขรมเย็น

วิธีการของประชาธิปไตย  เนื่องจากประชาชนมีจํานวนมากยอมไมสามารถรวม
ประชุม หรือรวมทําหนาท่ีตาง ๆ ในการปกครองไดดวยตนเองหมดทุกคน จําเปนตองหาวิธี       
มอบอํานาจใหบุคคลหรือคณะบุคคลเปนผูทําหนาท่ีแทนตน วิธีท่ีนิยมใชกันท่ัวไปคือเลือกผูแทน 
ซ่ึงเรียกวา สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไปจัดตั้งคณะผูปกครองประเทศ ซ่ึงเรียกวา คณะรัฐบาล           
ผูแทนราษฎรเหลานั้นมีหนาท่ีควบคุมดูแลการบริหารกิจการตาง ๆ ของประเทศใหเปนไปตาม
ความตองการของประชาชนท้ังปวง
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หนวยราชการ มีหนาท่ีเกี่ยวของกับการเลือกตั้งดังนี ้คือ
                  1  กระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดเขตเลือกตั้งและจํานวนสมาชิกสหภาพผูแทน
ราษฎรในเขตนั้น ๆ

 2. ผูวาราชการจังหวัดเปนผูกําหนด   - หนวยเลือกตั้ง
                                                           - วิธีลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

-  การตรวจและการนับคะแนน
3. นายอําเภอเปนผูจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง

รัฐธรรมนูญ  เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซ่ึงวิธีควบคุมดูแลการบริหารของ คณะ
รัฐบาลยอมเปนไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของแตละประเทศ เชน รัฐธรรมนูญจะกําหนดวา 
ประมุขของประเทศเปนใครดํารงตําแหนงไดอยางไร คณะรัฐบาลและผูแทนราษฎรมีอํานาจหนาท่ี
แคไหน อยูในตําแหนงนานเทาใด วิธีออกกฎหมายมีขั้นตอนอยางไร เปนตน

โดยหลักการแลว กฎหมายรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นโดยประชาชน (หรือผูแทน) มาประชุม 
ตกลงกัน ซ่ึงเปนธรรมดาวาในบางเรื่องผูรวมประชุมอาจมีความเห็นไมตรงกัน จําเปนตองอภิปราย 
ช้ีแจงขอดีขอเสียตามความเห็นของแตละฝาย แลวลงคะแนนเสียงตัดสิน ฝายใดมีเสียงขางมากก็ยึด
ตามความเห็นของฝายนั้น ฝายท่ีแพคะแนนเสียงก็ยินยอมรับความเห็นของฝายชนะ ซ่ึงเรียกวา 
หลักเสียงขางมากหรือเสียงสวนใหญ ในขณะเดียวกันก็ยอมรับสิทธิของฝายขางนอยดวย ซ่ึงหลักนี้
ถือวามีความสําคัญมากหลักหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย

รัฐธรรมนูญไทยไมวาฉบับใดจะบัญญัติวา อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย  
พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยทางสถาบันการปกครองท้ังสาม คือ

1. ทรงใชอํานาจนิติบัญญัติ ทางสภาผูแทนราษฎร
2. ทรงใชอํานาจบริหาร ทางคณะรัฐมนตรี
3. ทรงใชอํานาจตุลาการ ทางศาล

การท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติวาอํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย หมายความวา 
ประชาชนชาวไทยเปนผูใชอํานาจปกครองประเทศ ตามวิธีการท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ
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ส่ิงที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  เนื่องจากรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
ดังนั้นนอกจากจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง วิธีใชอํานาจอธิปไตย วิธีควบคุม       
การใชอํานาจและการศาลแลว ยังมีบทบัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพ และกําหนดหนาท่ีของ       
ประชาชนไวดวย ท้ังนี้เนื่องจากในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น สิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนเปนส่ิงสําคัญท่ีจะตองปกปองคุมครอง เพ่ือใหประชาชนทุกคนสามารถดําเนินชีวิต      
ไปไดดวยความสงบสุขปราศจากความหวาดกลัวใชอํานาจอยางผิดทํานองคลองธรรมของผูใช
อํานาจรัฐในการบริหารประเทศพรอมกันนั้นก็กําหนดหนาท่ีของประชาชนไวดวย เพราะรัฐให
ความคุมครองสิทธิเสรีภาพแกประชาชน ประชาชนทุกคนจึงตองตอบแทนรัฐดวยการทําหนาท่ี
ตาง ๆ เชน การเสียภาษี และการปองกันประเทศ เปนตน

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดบัญญัติใหประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพและหนาท่ีสําคัญ
นานาประการ
             ในดานหนาท่ี ใหประชาชนรักษาปกปองชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย มีหนาท่ีปองกันประเทศ รับราชการทหาร ปฏิบัติตามกฎหมาย                    
เสียภาษีอากร ชวยเหลืองานราชการและเขารับการศึกษาอบรมตามพระราชบัญญัติ
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ใบความรูท่ี 4
ความเปนมาของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย

สาระสําคัญ
อํานาจอธิปไตย คืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ มาจากประชาชนชาวไทย

แบงเปนสามอํานาจ ไดแก  อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายอ่ืนจะขัดแยงกับรัฐธรรมนูญมิได 

ส่ิงท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดแก บทบัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง วิธีการใชอํานาจ
อธิปไตย และบทบัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพ และกําหนดหนาท่ีของประชาชนไว เพ่ือปกปอง   
คุมครองใหประชาชนทุกคนสามารถดําเนินชีวิตไดดวยความสงบสุข

ประเทศไทยมีวิวัฒนาการและพัฒนาการการปกครองมาหลายรูปแบบ เชน 
สมบูรณาญาสิทธิราชย เปนตน ในชวงระยะเวลาอันยาวนาน ระบบการปกครองของประเทศไดรับ
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหเหมาะสมกับกาลสมัย

การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยดํารงอยูจนถึง พ.ศ. 2475 จึงไดมีการ 
เปล่ียนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตยในวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 กลาวคือ  
คณะราษฎรอันประกอบดวยนายทหารบก ทหารเรือ และขาราชการพลเรือน ไดทําการยึดอํานาจ 
การปกครองจากพระมหากษัตริยเปนผลสําเร็จ และประกาศเปล่ียนแปลงการปกครองมาเปน
ระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหากษัตริยเปนประมุข พระมหากษัตริยทรงอยูภายใตรัฐธรรมนูญ 
อํานาจอธิปไตยหรืออํานาจสูงสุดเปนของปวงชนชาวไทย ดังนั้น ประชาชนสามารถมีสวนรวม   
ในการปกครองตนเอง มีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
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ใบความรูท่ี 5
ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข

สาระสําคัญ
อํานาจอธิปไตย คืออํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ มาจากประชาชนชาวไทย

แบงเปนสามอํานาจ ไดแก  อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร และอํานาจตุลาการ
รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายอ่ืนจะขัดแยงกับรัฐธรรมนูญมิได 

ส่ิงท่ีบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญไดแก บทบัญญัติเกี่ยวกับรูปแบบการปกครอง วิธีการใชอํานาจ
อธิปไตย และบทบัญญัติรับรองสิทธิ เสรีภาพ และกําหนดหนาท่ีของประชาชนไว เพ่ือปกปอง   
คุมครองใหประชาชนทุกคนสามารถดําเนินชีวิตไดดวยความสงบสุข

กอนวันท่ี 24 มิถุนายน 2475 ประเทศไทยปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 
ซ่ึงเปนแบบท่ีเรียกกันท่ัวไปวา กษัตริยอยูเหนือกฎหมาย คือ ทรงเปนผูออกกฎหมาย ทรงบริหาร 
บานเมืองและทรงตัดสินคดีความดวยพระองคเอง เจานาย ขุนนาง ขาราชการ เปนเพียงกลไกท่ี
ปฏิบัติไปตามพระบรมราชโองการเทานั้น แมจะมีระบบระเบียบการปฏิบัติอยูบาง แต                
พระมหากษัตริยก็ทรงไวซ่ึงพระราชอํานาจท่ีดําเนินการท้ังปวงดวยพระราชวินิจฉัยของพระองค
เอง ซ่ึงเปนการปกครองท่ีเหมาะสมกับประเทศชาติในสมัยนั้น เนื่องจากราษฎรยังมีการศึกษานอย 
ตอมาสภาพการณบานเมืองเปล่ียนแปลงไป ราษฎรมีความรูความสามารถดีขึ้น และมีความเห็นวา 
การปกครองแบบนี้เปนการลาสมัย เพราะปดกั้นมิใหราษฎรไดมีสวนรวมในการปกครอง จึงคิด    
ท่ีจะเปล่ียนแปลงการปกครองเปนระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงเปดโอกาสใหราษฎรปกครองกันเอง 
แนวคิดนี้ไดรับการสนับสนุนเห็นชอบกวางขึ้น จนถึงวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 กลุมบุคคล       
ท่ีเรียกวา คณะราษฎร ประกอบดวยฝายทหารและฝายพลเรือนมี พันเอกพระพหลพลพยุหเสนา 
เปนหัวหนา ไดยึดอํานาจปกครองจากพระมหากษัตริย และประกาศเปล่ียนแปลงการปกครองจาก
แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข มีอํานาจตามท่ีรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไว พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 7 
ทรงเปนพระมหากษัตริยพระองคแรกท่ีทรงอยูภายใตกฎหมายรัฐธรรมนูญท่ีประกาศใช (ฉบับ     
ช่ัวคราวเม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2475 และฉบับถาวรเม่ือวันท่ี 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 หลังจากนั้น   
ก็มีการเปล่ียนแปลงปรับปรุงแกไขกฎหมายรัฐธรรมนูญใหเหมาะสมกับสภาพบานเมืองตาม          
ยุคสมัยอีกหลายฉบับ)
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การไดมาซ่ึงอํานาจและการใชอํานาจของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

ช้ัน………………..   กลุมท่ี…………

ใบงานที ่5
          หนวยราชการมีหนาท่ีท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้งอยางไรบาง......................................................
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

เฉลยใบงานที่ 5

               1.  กระทรวงมหาดไทยเปนผูกําหนดเขตเลือกตั้งและจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในเขตนั้น
               2.  ผูวาราชการจังหวัดเปนผู -  กําหนดหนวยเลือกตั้ง
                                                           -   กําหนดวิธีลงคะแนนเลือกตั้ง
                                                           -   กําหนดการตรวจและการนับคะแนน
               3. นายอําเภอเปนผูจัดทําบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้ง
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การไดมาซ่ึงอํานาจและการใชอํานาจของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

ช้ัน………………..   กลุมท่ี…………

ใบงานที ่6
            รัฐธรรมนูญปจจุบันไดบัญญัติใหประชาชน มีหนาท่ีสําคัญ คือ……………………………
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

เฉลยใบงานที่ 6
              1.  ธํารงไวซ่ึงชาต ิศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครองระบอบประชาประชาธิปไตย
        2.  ปองกันสอดสองดูแลและรายงานใหเจาหนาท่ีของบานเมืองทราบถึงภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้น
             แกประเทศได
         3.  รับราชการทหาร
         4.  ปฏิบัติตามกฏหมาย
         5.    เสียภาษีอากรตามกฏหมาย
         6.   รับการศึกษาอบรมตามท่ีกฏหมายกําหนด
               7.    ชวยเหลือราชการตามกฏหมายในยามคับขัน หรือยามสงคราม

แบบทดสอบยอย ฉบับที่  2  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2
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เร่ือง สิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
คําช้ีแจง   1.  แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก   จํานวน 10  ขอ  เวลา 10  นาที
                2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษคําตอบ ขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว

จุดประสงคนําทางที่ 2  สามารถอธิบายความหมาย ความสําคัญของอํานาจอธิปไตยอันเปนอํานาจสูงสุดในการ
ปกครองประเทศได และอธิบายความหมาย ความสําคัญของรัฐธรรมนูญอันเปนกฎหมายสูงสุดในการปกครอง
ประเทศได

1.  ขอใด หมายถึง "อํานาจอธิปไตย"
ก.  ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ข.  รัฐสภา รัฐสภา และรัฐธรรมนูญ
ค.  สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ง.  อํานาจนิติบัญญัติ  บริหาร  และตุลาการ

2.  ประชาชนมีหนาท่ีรักษารัฐธรรมนูญ ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุด ของประเทศเพื่อจุดประสงคใด
ก.  เพื่อรักษาสถาบันสูงสุดของชาติ
ข.  เพื่อใหประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ค.  เพื่อสรางความเปนปกแผนของประชาชนในประเทศ
ง.  เพื่อความม่ันคงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย

3.  ขอใดไมสัมพันธกัน
ก.  อํานาจบริหาร – การปกครองประเทศ
ข.  อํานาจนิติบัญญัติ - การออกกฎหมาย
ค.   อํานาจอธิปไตย  -  การบริหารราชการแผนดิน
ง.   อํานาจตุลาการ - การพิพากษาคดี

4. อํานาจอธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยเปนอํานาจท่ีเกี่ยวของกับบุคคลใดมากท่ีสุด
ก.  ประชาชน
ข.  ประธานรัฐสภา
ค.  ขาราชการ พลเรือน
ง.  ทหาร ตํารวจ

5.  ขอใดเปนการแสดงใหเห็นวา รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด
ก.  เปนกฎหมายท่ีจะแกไขเพิ่มเติมมิได
ข.  เปนกฎหมายท่ีมีบทลงโทษรุนแรงท่ีสุด
ค.    เปนกฎหมายท่ีออกโดยคณะบริหารประเทศ
ง.     กฎหมายอื่น ๆ จะขัดแยงกับรัฐธรรมนูญมิได
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6. ขอใดเปนอํานาจสูงสุดท่ีมาจากปวงชน ตามระบอบประชาธิปไตย
ก.  อํานาจบริหาร
ข.  อํานาจนิติบัญญัติ
ค.  อํานาจตุลาการ
ง.  อํานาจอธิปไตย

7.  อํานาจในการออกกฎหมายตามระบอบประชาธิปไตยท่ีใชอยูในประเทศไทย คืออํานาจใด
ก.  อํานาจบริหาร
ข.  อํานาจนิติบัญญัติ
ค.  อํานาจตุลาการ
ง.  อํานาจอธิปไตย

8.  การปกครองแบบประชาธิปไตยตองฟงเสียงประชาชน เพราะเหตุใด
ก.  ประชาชนเปนผูเสียภาษีอากร
ข.  ประชาชนเปนผูเลือกตนเขามา
ค.  ประชาชนเปนผูกําหนดนโยบาย
ง.  อํานาจอธิปไตยเปนของประชาชน

9. ตามระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยใชหลักกฏหมายใดในการปกครอง
ก.  กฎหมายตราสามดวง

               ข.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ค.  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม
ง.  คัมภีรพระมนูญศาสตร

10.  ขอใดไมใชองคประกอบสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ก.  การเลือกต้ัง 
ข.  รัฐธรรมนูญ
ค.  อํานาจอธิปไตย
ง.    พระมหากษัตริย

เฉลยแบบทดสอบยอย ฉบับที่ 2
               1. ง       2. ง       3. ค       4. ก       5. ง       6. ง       7. ข       8. ง       9. ข        10. ง
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แผนการสอนกลุมทดลอง
โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (เทคนิค STAD)

เรื่อง  สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน   แผนการสอนท่ี 3
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)

สาระสําคัญ
สิทธิ หมายถึง อํานาจอันชอบธรรมซ่ึงบุคคลมีติดตัวมาแตกําเนิดในฐานะท่ีเกิดมาเปน

สมาชิกคนหนึ่งของประเทศ บุคคลยอมสามารถกระทําการตาง ๆ ไดตามความปรารถนาของตน 
ตราบใดท่ีไมละเมิดหรือทําอันตรายตอผูอ่ืน

เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระท่ีจะกระทําการใด ๆ ตามสิทธิท่ีมีอยู ผูใดจะบังคับมิให
กระทําหรือใหกระทําเปนอยางอ่ืนมิได

ความเสมอภาค หมายถึง การท่ีบุคคลยอมมีฐานะเสมอกันตามกฏหมาย ทุกคนมีสิทธิ 
ท่ีจะไดรับความคุมครองจากรัฐเทาเทียมกัน

1. จุดประสงคการเรียนรู
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนตามท่ี    

กฏหมายบัญญัติไว

2. จุดประสงคนําทาง
2.1 อธิบายความหมาย ความสําคัญ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน
2.2 วิเคราะหและยกตัวอยางการมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน

ในรูปแบบตาง ๆได

เนื้อหา
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นเตรียมผูเรียน

1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ
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1.2 ครูช้ีแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม เปาหมายของการทํางานรวมกัน
ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม เชน พูดเสียงเบา ๆ การรับฟงความคิดเห็น
ของเพ่ือน ฯลฯ

2. ขั้นสอนเนื้อหาสาระ
2.1 ครูทบทวนความรูเดิม โดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนัง และใหนักเรียน

ชวยกันบอกถึง ความหมายคําวา “สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค”
ตัวอยางเชน สิทธิ หมายถึง อํานาจอันชอบธรรมของบุคคลท่ีสามารถกระทําการตาง ๆ ไดตาม
ความปรารถนาของตน ตราบใดท่ีไมละเมิดหรือทําอันตรายตอผูอ่ืน

เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระท่ีจะกระทําการใด ๆ ตามสิทธิท่ีมีอยู ผูใดจะบังคับมิให
กระทําหรือใหกระทําเปนอยางอ่ืนมิได

ความเสมอภาค หมายถึง การท่ีบุคคลยอมมีฐานะเสมอกันตามกฏหมาย ทุกคนมีสิทธิ 
ท่ีจะไดรับความคุมครองจากรัฐเทาเทียมกัน

2.2ครูตรวจสอบความรูเดิมโดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนังและใหนักเรียน    
ชวยกันคิดหาคําตอบ ตอไปนี้
                                 2.2.1. สิทธิ  หมายถึง
                                     แนวคําตอบ  อํานาจอันชอบธรรมของบุคคลท่ีสามารถกระทําการตาง ๆ ได
ตามความปรารถนาของตน ตราบใดท่ีไมละเมิดหรือทําอันตรายตอผูอ่ืน

2.2.2. เสรีภาพ หมายถึง
                                      แนวคําตอบ ความมีอิสระท่ีจะกระทําการใด ๆตามสิทธิท่ีมีอยูผูใดจะบังคับ
มิใหกระทําหรือใหกระทําเปนอยางอ่ืนมิได
                                  2.2.3. ความเสมอภาค หมายถึง
                                        แนวคําตอบการท่ีบุคคลยอมมีฐานะเสมอกันตามกฏหมายทุกคนมีสิทธิ  
ท่ีจะไดรับความคุมครองจากรัฐเทาเทียมกัน

     2.3    ครูนําใบความรูท่ี 6 , 7  เรื่องสิทธิและขอจํากัดของสิทธิของประชาชนให
นักเรียนอานทําความเขาใจ และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ

                                2.3.1 คําวา สิทธิ ท่ีจะไดรับความเสมอภาคตามกฏหมาย หมายความวา
        แนวคําตอบ  ประชาชนชาวไทยทุกคนไมวาจะเปนหญิงหรือชาย ไมวาจะ

เกิดในตระกูลสูงหรือต่ํา ไมวาจะยากจนหรือม่ังมี ไมวาจะประกอบอาชีพใด ทุกคนมีสิทธิเสมอกัน 
ยอมไดรับการคุมครองตามกฏหมายเทาเทียมกัน
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                                 2.3.2  ยกตัวอยางสิทธิทางการเมือง
          แนวคําตอบ  เชน สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สิทธิรับสมัครเลือกตั้ง

และสิทธิลงคะแนนเสียงประชามติ เปนตน
                                2.3.3  ยกตัวอยางสิทธิท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากรัฐ

          แนวคําตอบ  เชน การหาทนายความมาชวยในการตอสูคด ีในกรณีท่ี
ประชาชนชาวไทยผูถูกกลาวหาเปนผูยากไร และไมมีเงินพอท่ีจะหาทนายเองได

     2.4 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูท่ี 6 , 7 เพ่ิมเติม และสรุปประเด็นยกตัวอยาง
                        2.5 ครูนําใบความรูท่ี 8, 9 เรื่องสทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตยใหนักเรียนอานทําความเขาใจและใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้

คําถามและแนวคําตอบ
2.5.1 เสรีภาพ หมายถึง

                                         แนวคําตอบ ความมีอิสระของบุคคลท่ีจะกระทําหรือไมกระทําการตาง ๆ    
ไดโดยไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน หรือไมขัดตอกฏหมาย 
                                 2.5.2 รัฐธรรมนูญไดบัญญัติคุมครองเสรีภาพของประชาชน ในดานใดบาง

 แนวคําตอบ
1. เสรีภาพในการนับถือศาสนา      2.  เสรีภาพในรางกาย
3. เสรีภาพในเคหสถาน      4.  เสรีภาพในการพูด

             5.    เสรีภาพในการศึกษาวิทยาการตาง ๆ    6.  เสรีภาพในการเดินทาง
                          7.    เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม        8.  เสรีภาพในการประกอบอาชีพ
                          9.    เสรีภาพในการชุมนุม โดยปราศจากอาวุธ
                         10.  เสรีภาพในการสงขาวสารทางไปรษณีย

      2.6   ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูท่ี 8  เพ่ิมเติม และสรุปประเด็นยกตัวอยาง
      2.7   ครูตรวจสอบความเขาใจ โดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนังและสุมให

นักเรียนตอบคําถาม ดังนี้
การท่ีกลาววา “สิทธิ และ เสรีภาพ เปนส่ิงคูกัน นักเรียนเห็นดวยหรือไม”  และให

ยกตัวอยาง มา 1 กรณี
แนวคําตอบ  เห็นดวยกับการท่ีกลาววา สิทธิ และ เสรีภาพ เปนส่ิงคูกันเปน

อยางยิ่งเนื่องจากการท่ีประชาชนจะมีเสรีภาพในส่ิงใด หรือเรื่องใด ก็จะตองมี สิทธิในเรื่องนั้นหรือ
ส่ิงนั้นกอน เชน นายดําซ้ือรถยนตมา 1 คัน ก็จะมีสิทธิในรถยนตคันนั้น และมีเสรีภาพท่ีจะทําอะไร
กับรถยนตคันนั้นก็ได
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3.  ขั้นกิจกรรมกลุมยอย
  3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละคามสามารถดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      

กลุมละ 4 คน ประกอบดวยนักเรียนท่ีมีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน
  3.2  ครูแจกเอกสารหมายเลข 3 ใหแตละกลุมศึกษาใบความรูท่ี 6, 7, 8 และทํา      

ใบงาน ท่ี 7, 8, 9 โดยฝกกับคูของตนจนสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน

4.   ขั้นทดสอบยอย
ครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบเปนรายบุคคล จํานวน 10 ขอ ใชเวลา 10 นาที          

นําคะแนนท่ีไดจากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับคะแนนพ้ืนฐานและหาคะแนนพัฒนาของกลุม

 5.  ขั้นการประเมินผลและมอบรางวัล
5.2 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน

      5.2  ครูประเมินผลการทํางานของกลุม
5.3 ครูมอบรางวัลแกกลุมท่ีทําคะแนนไดตามเกณฑ

6.  ส่ือการเรียนการสอน
     6.1   บัตรคําถาม กระเปาผนัง

6.2  ใบความรูท่ี 6, 7, 8  ใบงานท่ี 7, 8 , 9
6.3  แบบทดสอบยอย ฉบับท่ี 3
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แผนการสอนกลุมควบคุม โดยใชวิธีสอนตามแนวคูมือครู
เรื่อง  สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชน   แผนการสอนท่ี 3
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)

สาระสําคัญ
สิทธิ หมายถึง อํานาจอันชอบธรรมซ่ึงบุคคลมีติดตัวมาแตกําเนิดในฐานะท่ีเกิดมาเปน

สมาชิกคนหนึ่งของประเทศ บุคคลยอมสามารถกระทําการตาง ๆ ไดตามความปรารถนาของตน 
ตราบใดท่ีไมละเมิดหรือทําอันตรายตอผูอ่ืน

เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระท่ีจะกระทําการใด ๆ ตามสิทธิท่ีมีอยู ผูใดจะบังคับมิให
กระทําหรือใหกระทําเปนอยางอ่ืนมิได

ความเสมอภาค หมายถึง การท่ีบุคคลยอมมีฐานะเสมอกันตามกฏหมาย ทุกคนมีสิทธิ 
ท่ีจะไดรับความคุมครองจากรัฐเทาเทียมกัน

1. จุดประสงคการเรียนรู
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชนตามท่ี    

กฏหมายบัญญัติไว

2. จุดประสงคนําทาง
2.3 อธิบายความหมาย ความสําคัญ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน
2.4 วิเคราะหและยกตัวอยางการมีสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน

ในรูปแบบตาง ๆได

เนื้อหา
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา

1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ
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  1.2 ครูนําภาพ และวิดีทัศนเกี่ยวกับการใชสิทธิ  เสรีภาพ และความเสมอภาคของ
ประชาชนมาแสดงใหนักเรียนดู และใหนักเรียนชวยกันบอกถึงความหมาย ความสําคัญและลอง
ยกตัวอยางของสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค

    1.3  ครูแบงกลุมนักเรียนเปน 6 กลุม กลุมละ 6 – 7 คน เพ่ือรวมมือกันศึกษา ทําความ
เขาใจ อภิปรายและชวยกันทํางานกลุม

2. ขั้นสอน
2.1 ครูนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนัง และใหนักเรียนชวยกันบอกถึง ความหมาย

คําวา “สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค” ตัวอยางเชน
สิทธิ หมายถึง อํานาจอันชอบธรรมของบุคคลท่ีสามารถกระทําการตาง ๆ ไดตามความ

ปรารถนาของตน ตราบใดท่ีไมละเมิดหรือทําอันตรายตอผูอ่ืน
เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระท่ีจะกระทําการใด ๆ ตามสิทธิท่ีมีอยู ผูใดจะบังคับมิให

กระทําหรือใหกระทําเปนอยางอ่ืนมิได
ความเสมอภาค หมายถึง การท่ีบุคคลยอมมีฐานะเสมอกันตามกฏหมาย ทุกคนมีสิทธิ 

ท่ีจะไดรับความคุมครองจากรัฐเทาเทียมกัน
       2.2  ครูตรวจสอบความรูเดิมโดยใหนักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบ ตอไปนี้

      1. สิทธิ  หมายถึง
                                     แนวคําตอบ  อํานาจอันชอบธรรมของบุคคลท่ีสามารถกระทําการตาง ๆ ได
ตามความปรารถนาของตน ตราบใดท่ีไมละเมิดหรือทําอันตรายตอผูอ่ืน

2. เสรีภาพ หมายถึง
                                      แนวคําตอบ ความมีอิสระท่ีจะกระทําการใด ๆตามสิทธิท่ีมีอยูผูใดจะบังคับ
มิใหกระทําหรือใหกระทําเปนอยางอ่ืนมิได
                                  3. ความเสมอภาค หมายถึง
                                       แนวคําตอบการท่ีบุคคลยอมมีฐานะเสมอกันตามกฏหมายทุกคนมีสิทธิ   
ท่ีจะไดรับความคุมครองจากรัฐเทาเทียมกัน
                          2.3 ครูนําใบความรูท่ี 6, 7 เรื่องสิทธิและขอจํากัดของสิทธิของประชาชนให       
นักเรียนอานทําความเขาใจ และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
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คําถามและแนวคําตอบ

                                1. คําวา สิทธิ ท่ีจะไดรับความเสมอภาคตามกฏหมาย หมายความวา
        แนวคําตอบ  ประชาชนชาวไทยทุกคนไมวาจะเปนหญิงหรือชาย ไมวาจะ

เกิดในตระกูลสูงหรือต่ํา ไมวาจะยากจนหรือม่ังมี  ไมวาจะประกอบอาชีพใด ทุกคนมีสิทธิเสมอกัน 
ยอมไดรับการคุมครองตามกฏหมายเทาเทียมกัน
                                 2  ยกตัวอยางสิทธิทางการเมือง

     แนวคําตอบ  เชน สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง สิทธิรับสมัครเลือกตั้งและ
สิทธิลงคะแนนเสียงประชามติ เปนตน
                                 3. ยกตัวอยางสิทธิท่ีจะไดรับความชวยเหลือจากรัฐ

     แนวคําตอบ เชน การหาทนายความมาชวยในการตอสูคดีในกรณีท่ี
ประชาชนชาวไทยผูถูกกลาวหาเปนผูยากไร และไมมีเงินพอท่ีจะหาทนายเองได

     2.4 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูท่ี 6 , 7 เพ่ิมเติม และสรุปประเด็นยกตัวอยาง
                        2.5ครูนําใบความรูท่ี8,9เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
ใหนักเรียนอานทําความเขาใจและใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้

คําถามและแนวคําตอบ
  1 เสรีภาพ หมายถึง

                                     แนวคําตอบ ความมีอิสระของบุคคลท่ีจะกระทําหรือไมกระทําการตาง ๆ    
ไดโดยไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน หรือไมขัดตอกฏหมาย 
                                  2 รัฐธรรมนูญไดบัญญัติคุมครองเสรีภาพของประชาชน ในดานใดบาง

              แนวคําตอบ
-   เสรีภาพในการนับถือศาสนา         -    เสรีภาพในรางกาย
-   เสรีภาพในเคหสถาน         -    เสรีภาพในการพูด

                   -   เสรีภาพในการศึกษาวิทยาการตาง ๆ         -    เสรีภาพในการเดินทาง
                   -   เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม            -   เสรีภาพในการประกอบอาชีพ
                   -   เสรีภาพในการชุมนุม โดยปราศจากอาวุธ
                   -   เสรีภาพในการสงขาวสารทางไปรษณีย

2.6 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูท่ี 8  เพ่ิมเติม และสรุปประเด็นยกตัวอยาง
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                   3.   ขั้นสรุป
 3.1 ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปความหมาย ความสําคัญ ของสิทธิ เสรีภาพ และ

ความเสมอภาคของประชาชน ตามความเขาใจของนักเรียน และสุมใหนักเรียนออกมาสรุปโดยนํา
เสนอหนาช้ันเรียนดังตอไปนี้

การท่ีกลาววา “สิทธิ และ เสรีภาพ เปนส่ิงคูกัน นักเรียนเห็นดวยหรือไม”  และให
ยกตัวอยาง มา 1 กรณี

แนวคําตอบ  เห็นดวยกับการท่ีกลาววา สิทธิ และ เสรีภาพ เปนส่ิงคูกันเปน
อยางยิ่งเนื่องจากการท่ีประชาชนจะมีเสรีภาพในส่ิงใด หรือเรื่องใด ก็จะตองมี สิทธิในเรื่องนั้นหรือ
ส่ิงนั้นกอน เชน นายดําซ้ือรถยนตมา 1 คัน ก็จะมีสิทธิในรถยนตคันนั้น รวมถึงมีเสรีภาพท่ีจะยก
ใหใคร ทําอะไรกับรถยนตคันนั้นก็ได   ซ่ึงสิทธิ เสรีภาพนี้จะตองไมกอใหเกิดผลเสียและละเมิด
ตอผูอ่ืน
                        3.2  ใหนักเรียนทําใบงานท่ี 7, 8, 9

4.  ขั้นวัดประเมินผล
                  4.1  สังเกตการรวมมือกันทํางานและตอบคําถามในหองเรียน

4.2 ตรวจผลงานจากการทําใบงานท่ี 7, 8, 9  และเรียกนักเรียนท่ียังไมเขาใจ
มาสอนซอมเสริมนอกเวลา
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เอกสารหมายเลข 3

การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (เทคนิค STAD)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คําชี้แจง
2.  เอกสารนี้ประกอบดวยใบความรูท่ี  6, 7, 8 และใบงานท่ี  7, 8, 9
2. ใหแตละกลุมศึกษาเนื้อหาจากใบความรูและใบงาน ใชเวลา 25 นาที

กิจกรรม
1. เลือกประธานและเลขากลุม ตั้งช่ือกลุม แบงหนาท่ีโดยเนนความรวมมือและ         

ชวยเหลือกันดานการเรียน
2. ศึกษาใบความรูรวมกันและซักถามจนแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจ

เนื้อหาอยางชัดเจน (15 นาที)
3. ฝกทักษะจากใบงาน 1 ชุด ตอผูเรียน 2 คน โดยใหนักเรียนฝกกับคูของตนและ

ซักถามกันจนแนใจวาคูของตนมีความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน พยายามแลกเปล่ียนความคิดเห็น
และชวยเหลือเพ่ือใหสมาชิกทุกคนในกลุมปฏิบัติกิจกรรมสําเร็จตามเปาหมายพรอมๆกัน(10 นาที)

4. ทําแบบทดสอบยอย ฉบับท่ี 1 จํานวน 10 ขอ ใชเวลา (10 นาที)
5.   ตรวจคําตอบจากบัตรเฉลย
6.   เม่ือจบกิจกรรมแลว ใหประธานกลุมเก็บรวบรวมวัสดุอุปกรณตาง ๆใหเรียบรอย

แลวนําสงครู
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ใบความรูท่ี 6
สิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

การใชสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
ความหมายและความสําคัญของสิทธ ิ หมายถึง ประโยชนอันชอบธรรมของบุคคลท่ี

กฎหมายคุมครอง ท่ีจะทําอะไรไดภายในขอบเขตของกฎหมายโดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน สําหรับ
ประเทศไทยเราหลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครองมาสูระบอบประชาธิปไตยแลว ก็ไดมีการ 
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยไวในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ และในรัฐธรรมนูญ               
แตละฉบับมักบัญญัติคุมครองสิทธิของประชาชนไวคลาย ๆ กันดังนี้

1) สิทธิที่จะไดรับความเสมอภาคตามกฎหมาย หมายความวา ประชาชนไทยทุกคน 
ไมวาจะหญิงหรือชาย ไมวาจะเกิดในตระกูลสูงหรือต่ํา ไมวาจะยากจนหรือม่ังมี ไมวาจะประกอบ
อาชีพใด ยอมมีสิทธิเสมอกันและไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน

2) สิทธิทางการเมือง เชน สิทธิเลือกตั้ง สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และสิทธิออกเสียง
แสดงประชามติ เปนตน โดยประชาชนไทยท่ีมีคุณสมบัติครบ เชน มีอายุครบ 18 ปบริบูรณ           
ยอมมีสิทธิเลือกตั้ง และเม่ือครบ 25 ปบริบูรณ ก็มีสิทธิเขารับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรได

3) สิทธิในทรัพยสิน หมายความวา ประชาชนไทยทุกคนยอมมีสิทธิในทรัพยสินท่ีตน
ไดมาโดยสุจริต และพอแมญาติพ่ีนองผูนั้นยอมมีสิทธิสืบมรดกในทรัพยสินนั้นไดเม่ือผูนั้นตายไป

4) สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาโทษอยางเปนธรรม โดยไดรับการสันนิษฐานไวกอนวา 
เปนผูสุจริต แมจะถูกกลาวหาวาเปนผูกระทําความผิดก็ตาม

5) สิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือจากรัฐ ในการหาทนายมาชวยในการตอสูคด ี ในกรณี
ท่ีประชาชนไทยผูถูกกลาวหาเปนผูยากไรและไมมีเงินพอท่ีจะหาทนายเองได

6) สิทธิที่จะไดรับคาทดแทน ในกรณีท่ีถูกศาลตัดสินจําคุก แตภายหลังศาลไดรื้อฟน
พิจารณาคดีใหม และกลับคําพิพากษาวาผูนั้นเปนผูบริสุทธ์ิ

7) สิทธิในครอบครัว หมายความวา ประชาชนมีสิทธิท่ีจะอยูกันเปนครอบครัว และ
ประชาชนท่ีเปนสมาชิของครอบครัวใดยอมมีสิทธิในฐานะเปนสมาชิกของครอบครัวนั้น

8) สิทธิที่จะเสนอเร่ืองราวรองทุกข ตัวอยางเชน เม่ือประชาชนไทยมีความเดือดรอน
ในเรื่องใดยอมมีสิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกขตอเจาหนาท่ีหรือรัฐบาล ใหชวยแกไขความทุกขรอน
ของตนไดตามวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด
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9) สิทธิที่จะฟองรองหนวยราชการที่เปนนิติบุคคล ใหรับผิดเนื่องจากการกระทําของ
เจาพนักงาน นอกจากนี้ ประชาชนไทยยังมีสิทธิในการทํานิติกรรม สิทธิท่ีจะไดรับการสอบสวน
หรือพิจารณาอยางรวดเร็วและเปนธรรมในคดีอาญา และสิทธิท่ีจะเดินทางจากประเทศไทยไปตั้ง
ถ่ินฐานในตางประเทศ ซ่ึงไดระบุไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขององคการ                
สหประชาชาติ

สรุป สิทธิของประชาชนคือ อํานาจหรือประโยชนท่ีกฎหมายรับรองและคุมครองให ซ่ึง
รัฐหรือบุคคลอ่ืนจะใชอํานาจทําใหสิทธิท่ีตนมีอยูนั้นเสียไปมิได โดยมีอํานาจปองกันสิทธิของตน
ได ตราบใดท่ีการกระทํานั้นมิไดละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน ซ่ึงทุก ๆ คนตางมีสิทธิเทาเทียมกัน ภาย
ใตกฎหมายซ่ึงรัฐธรรมนูญไดบัญญัติไว
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ใบความรูท่ี  7
ขอจํากัดเกี่ยวกับสิทธิ

ขอจํากัดเกี่ยวกับสิทธ ิอยางไรก็ตาม แมวารัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจะรับรองสิทธิของ
ประชาชนไวอยางชัดเจนแลวก็ตาม แตก็ไมไดหมายความวา ประชาชนจะสามารถใชสิทธิไดโดย
ไมมีขอจํากัด กลาวคือทุกประเทศรวมท้ังประเทศไทยไดวางขอจํากัดเกี่ยวกับสิทธิไวดวย เพ่ือ     
วัตถุประสงค 4 ประการ คือ

1) เพ่ือรักษาความม่ันคงของชาต ิ ดังจะเห็นไดวา รัฐธรรมนูญไทยมักจะบัญญัติไววา
ประชาชนไทยจะใชสิทธิตามรัฐธรรมนูญใหเปนปฏิปกษตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยและ
รัฐธรรมนูญมิได

2) เพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยของบานเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน 
บทบัญญัติของกฎหมายอาญา ซ่ึงกําหนดโทษของการกระทําท่ีเปนภัยตอความสงบเรียบรอยของ
บานเมือง

3) เพ่ือปองกันมิใหประชาชนละเมิดหรือรบกวนสิทธิของกันและกัน เชน หามสงเสียง
หรือทําใหเกิดเสียงดังรบกวนผูอ่ืน

4) เพ่ือใหรัฐบาลสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดโดยสะดวก เพ่ือประโยชนตอ        
สวนรวม เพ่ือความเปนธรรมแกสังคม เชน ในระยะท่ีบานเมืองอยูในภาวะผิดปกติหรือในยาม
สงคราม รัฐบาลอาจจํากัดการใชสิทธิประชาชนไดมากกวาภาวะปกติ
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ใบความรูท่ี  8
เสรีภาพของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย

เสรีภาพ หมายถึง ความมีอิสระของบุคคลท่ีจะกระทําหรือไมกระทําตาง ๆ ได โดยไม
ลวงละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน หรือไมขัดตอกฎหมาย

รัฐธรรมนูญไดบัญญัติคุมครองเสรีภาพของประชาชนไว ดังนี้
1. เสรีภาพในการนับถือศาสนา ประชาชนไทยจะนับถือศาสนาใดก็ไดท่ีตนเล่ือมใส
2. เสรีภาพในรางกาย ประชาชนไทยมีเสรีภาพในการเคล่ือนไหวไปไหนมาไหนได 

โดยไมถูกจํากัด เวนแตถูกพิพากษาใหจําคุก
3. เสรีภาพในเคหสถาน ประชาชนไทยมีเสรีภาพท่ีจะกระทําการใด ๆ ภายในบาน 

ของตน แตตองไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน
4. เสรีภาพในการพูด เขียน พิมพ และโฆษณา แตตองไมเปนการหม่ินประมาทผูอ่ืน 

หรือกอความไมสงบในบานเมือง
5. เสรีภาพในการศึกษาวิทยาการตาง ๆ
6. เสรีภาพในการเดินทาง เลือกถ่ินท่ีอยูอาศัยภายในราชอาณาจักร
7. เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ
8. เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหกรณ และพรรคการเมือง
9. เสรีภาพในการสงขาวทางไปรษณีย หรือทางอ่ืนท่ีชอบดวยกฎหมาย
10.  เสรีภาพในการประกอบอาชีพ แตตองไมขัดตอกฎหมาย

สรุปเสรีภาพของประชาชนคือ ความมีอิสระของบุคคลทุก ๆ คนท่ีจะกระทําการหรือ         
งดเวนการกระทําอยางใดอยางหนึ่งได แตตองอยูภายใตขอบเขตของกฎหมาย หรืออีกนัยหนึ่ง     
เสรีภาพ หมายถึง โอกาสท่ีบุคคลจะทําส่ิงท่ีตนปรารถนาไดโดยจะถูกควบคุมนอยท่ีสุด               
แตในขณะเดียวกันการใชเสรีภาพหรือการกระทําดังกลาวจะตองไมขัดขวางตอความเปนระเบียบ        
เรียบรอย ศีลธรรมอันดีของประชาชน ไมละเมิดเสรีภาพของบุคคลอ่ืน
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สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ชั้น………………   กลุมที่………….

ใบงานที ่7

           สิทธิ หมายถึง……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

            เสรีภาพ หมายถึง………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

เฉลยใบงานที่ 7

              --  อํานาจหรือประโยชนท่ีกฎหมายรับรองและคุมครองได

              --  การใชอิสระภาพภายในขอบเขตของกฎหมาย
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สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ชั้น………………   กลุมที่………….

ใบงานที ่8

                 ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดบัญญัติสิทธิของประชาชนไวอยางไรบาง…………….
……………………………………………………………………………………………………..

เฉลยใบงานที่ 8

            สิทธิของประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีดังนี้
            1.  สิทธิในความเสมอภาคกันทางกฎหมาย
            2.  สิทธิทางการเมือง
            3.  สิทธิของบุคคลท่ีตกเปนผูตองหาหรือจําเลยในคดีอาญา
            4.  สิทธิในทรัพยสิน
            5.  สิทธิในครอบครัว
            6.  สิทธิเสนอเรื่องราวรองทุกข

7. สิทธิท่ีจะฟองหนวยราชการ
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สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ชั้น………………   กลุมที่………….

ใบงานที ่9
                ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไดบัญญัติเสรีภาพของประชาชนไวอยางไรบาง
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….

เฉลยใบงานที่ 9
เสรีภาพของประชาชนตามบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มีดังนี้
1.  เสรีภาพในการนับถือศาสนาและปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตน
2.  เสรีภาพในรางกาย
3.  เสรีภาพท่ีจะไมถูกเกณฑแรงงาน
4.  เสรีภาพในเคหสถาน
5.  เสรีภาพในการพูด การเขียน การพิมพ การโฆษณา
6.  เสรีภาพในการศึกษาอบรม
7.  เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
8.  เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม สหภาพ สหพันธ สหกรณหรือหมูคณะอ่ืน ๆ
9.  เสรีภาพในการรวมตัวกันเปนพรรคการเมือง
10. เสรีภาพในการส่ือสารถึงกันในทางท่ีชอบดวยกฎหมาย
11. เสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินท่ีอยู
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แบบทดสอบยอย  ฉบับที่  3  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  2
เร่ือง สิทธิหนาที่ของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

คําช้ีแจง   1.  แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก   จํานวน 10  ขอ  เวลา 10  นาที
                2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษคําตอบ ขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว

จุดประสงคนําทางที่ 3  สามารถวิเคราะห และ สามารถอธิบายความสําคัญเรื่อง สิทธ ิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาคของประชาชนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว

1.  ขอใดกลาวถึงสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชนได "ผิด" จากความเปนจริง
ก.  สิทธิเสรีภาพของบุคคลเกิดข้ึนไดทุกแหงทุกแหง
ข.  บุคคลจะมีเสรีภาพในสิ่งใดก็ตอเม่ือมีสิทธิในสิ่งนั้น
ค.  เสรีภาพของบุคคลเปนสิ่งสําคัญในระบอบประชาธิปไตย
ง.  บุคคลมีอิสระในการดําเนินชีวิตของตนเองโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น

2. ขอใดกลาวถึง ความหมายของสิทธิไดถูกตองท่ีสุด
ก.  เสรีภาพของบุคคลตามกฎหมาย
ข.  อํานาจอันชอบธรรมของบุคคลในสังคม
ค.  ความมีอิสระในการกระทํากิจกรรมตาง ๆ
ง.  ความตองการท่ีจะกระทําการใด ๆ ก็ไดตามกฎหมาย

3.  ขอใดกลาวไดถูกตองท่ีสุดเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน
ก.  เสรีภาพเปนสิ่งท่ีมากอนสิทธิเสมอ
ข.  ทุกคนท่ีเกิดมายอมมีสิทธิเทาเทียมกันเสมอ
ค.  ทุกคนมีเสรีภาพท่ีจะกระทําการใด ๆ ตามสิทธิท่ีมีอยู
ง.  ความเสมอภาคระหวางรัฐบาลกับประชาชนยอมแตกตางกัน

4. ขอใดถึงหมายถึง "ความเสมอภาค" ตามระบอบประชาธิปไตย
ก.  อยูดีกิน กินดี เทาเทียมกัน  
ข.  มีสิทธิกระทําการทุกอยางไดเทาเทียมกัน
ค.  มีสิทธิกระทําการทุกอยางไดเทาเทียมกัน
ง.  มีความเสมอภาคกันในทางการเมือง กฎหมาย และโอกาส

5. สิทธิของบุคคลตามกฎหมายจะเกิดข้ึนเม่ือใด
ก.  เม่ือบุคคลบรรลุนิติภาวะ
ข.  เม่ือบุคคลกําเนิดข้ึนในสังคม
ค.  เม่ือบุคคลพนสภาพจากความเปนผูเยาว
ง.  เม่ือกฎหมายรับรองความรูเปนบุคคลตามกฎหมาย
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6.  ขอใด หมายถึง สิทธิความเสมอภาคทางกฎหมาย
ก.  บุคคลมีสิทธิฟองรองตอศาลไดทุกศาล
ข.  บุคคลมีความรูทางกฎหมายเทาเทียมกัน
ค.  บุคคลจะอางวาไมรูกฎหมายเพื่อใหพนผิดไมได
ง.  บุคคลไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน

7.  สิ่งใดสามารถปองกันมิให ประชาชนใชสิทธิและเสรีภาพเกินขอบเขต
ก.  ศาล
ข.  กฎหมาย
ค.  จารีตประเพณี
ง.  คุณธรรม - ศีลธรรม

8.  ขอใดเปนสิ่งท่ีรองรับสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของประชาชน
ก.  รัฐบาล
ข.  รัฐสภา
ค.  รัฐมนตรี
ง.  รัฐธรรมนูญ

9.  "อํานาจหรือประโยชนท่ีกฎหมายรับรองคุมครองให" มีความหมายสัมพันธกับขอใดมากท่ีสุด
ก.  สิทธิ
ข.  หนาท่ี
ค.  เสรีภาพ
ง.  ภราดรภาพ

10. เพราะเหตุใดจึงตองมีการกําหนด"สิทธิเสรีภาพ" และ "หนาท่ี" ของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญ
ก.  เพื่อใหสังคมมีความสงบสุข
ข.  เพื่อใหประชาชนรูรักสามัคคี
ค.  เพื่อใหรัฐบาลเกิดความม่ันคงเปนปกแผน
ง.  เพื่อควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชน

เฉลยแบบทดสอบยอย ฉบับที่ 3
               1. ก   2. ข       3. ค       4. ง       5. ข       6. ง       7. ข       8. ง       9. ก        10. ก
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แผนการสอนกลุมทดลอง
โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (เทคนิค TGT)

เรื่อง หนาท่ีของประชาชนตามท่ีกฏหมายบัญญัติ                แผนการสอนท่ี 4
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)

สาระสําคัญ
หนาท่ี หมายถึง กิจท่ีควรกระทํา หรือภาระท่ีตองกระทําหรืองดเวนกระทําอยางใด

อยางหนึ่งตามกฏหมาย แบงเปนหนาท่ีตอตนเอง หนาท่ีตอผูอ่ืน หนาท่ีตอชุมชนและประเทศชาติ
ตามท่ีกฏหมายบัญญัติ เพ่ือกอใหเกิดความสงบเรียบรอยและความเจริญกาวหนาของประเทศ

1. จุดประสงคการเรียนรู
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในหนาท่ีของประชาชนตามท่ีกฏหมายบัญญัติไว

2. จุดประสงคนําทาง
2.1 อธิบายเกื่ยวกับหนาท่ีของประชาชนตามท่ีกฏหมายบัญญัติไว

 2.2 ยกตัวอยางหนาท่ีของประชาชนตามกฏหมายท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของ  
นักเรียนได

เนื้อหา
                   หนาท่ีของประชาชนตามท่ีกฏหมายบัญญัติ
กิจกรรมการเรียนการสอน

1. ขั้นเตรียมผูเรียน
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ
1.2 ครูช้ีแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม เปาหมายของการทํางานรวมกัน 

ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม เชน พูดเสียงเบา ๆ การรับฟงความคิดเห็น
ของเพ่ือน ฯลฯ

2. ขั้นสอนเนื้อหาสาระ
2.1 ใหนักเรียนชวยกันยกตัวอยาง หนาท่ีของประชาชนตามกฏหมายท่ีเกี่ยวของกับ

ชีวิตประจําวันของนักเรียน เชนหนาท่ีเขารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
การเสียภาษีอากร การเขารับราชการทหาร เปนตน
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2.2 ครูตรวจสอบความรูเดิม โดยใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม จากบัตรคําถาม
ท่ีครูติดบนกระเปาผนัง เพ่ือทบทวนความรูเรื่องหนาท่ีของประชาชนตามท่ีกฏหมายบัญญัต ิดังนี้

คําถามและแนวคําตอบ

2.2.1. หนาท่ี  หมายถึง
                                          แนวคําตอบ  ภารกิจท่ีตองทํา จะละเวนมิได

2.2.2. หนาท่ีของปวงชนชาวไทยไดกําหนดไวในกฏหมายฉบับใด
               แนวคําตอบ กฏหมายรัฐธรรมนูญ

                                2.2.3. สถาบันสูงสุดของชาติท่ีคนไทยทุกคนจะตองมีหนาท่ีดูแลรักษาตาม
                                          บัญญัติแหงกฏหมายไดแก
                                          แนวคําตอบ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ

2.3 ครูนําใบความรูท่ี 9 เรื่องหนาท่ีของประชาชนตามกฏหมาย ใหนักเรียนอาน        
ทําความเขาใจ และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้

คําถามและแนวคําตอบ

                                2.3.1  การปฏิบัติหนาท่ีของประชาชนตามกฏหมาย มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือ
           แนวคําตอบ เพ่ือกอใหเกิดความสงบเรียบรอยและความเจริญกาวหนา

                        ของประเทศ
                               2.3.2   กฏหมายรัฐธรรมนูญไดบัญญัติหนาท่ีของประชาชนในเรื่องใดบาง

           แนวคําตอบ
 ธํารงไวซ่ึงชาต ิศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครอง
                        ระบอบประชาประชาธิปไตย
 ปองกันสอดสองดูแลและรายงานใหเจาหนาท่ีของบานเมือง
                        ทราบถึงภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นแกประเทศได
 รับราชการทหาร
 ปฏิบัติตามกฏหมาย

        5.    เสียภาษีอากรตามกฏหมาย
 6.   รับการศึกษาอบรมตามท่ีกฏหมายกําหนด
 7.    ชวยเหลือราชการตามกฏหมายในยามคับขัน หรือยามสงคราม
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2.3.3     ส่ิงท่ีกฏหมายกําหนดขึ้นเพ่ือบังคับใหคนในสังคม ปฏิบัติตามคือ
             แนวคําตอบ  บทลงโทษ

                   2.4   ครูอธิบายเนื้อหาสาระใน ใบความรูท่ี 9  เพ่ิมเติม และสรุปประเด็นยกตัวอยาง
2.5 ครูนําใบงานเรื่องหนาท่ีของประชาชนท่ีพึงปฏิบัติ ตามระบอบประชาธิปไตย

ใหนักเรียนศึกษาทําความเขาใจและใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
      2.6   ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบงานเพ่ิมเติม

                         2.7 ครูตรวจสอบความเขาใจ โดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนังและสุมให
นักเรียนตอบคําถาม ดังนี้
             “ในฐานะท่ีนักเรียนเปนประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง   นักเรียนควรมีหนาท่ีตอชาติบานเมือง
บานเมืองอยางไร”
                               แนวคําตอบ หนาท่ีตอชาติบานเมืองท่ีนักเรียนควรกระทํามากท่ีสุดคือหนาท่ี 
ในการเขารับการศึกษาอบรม ตั้งแตการศึกษาภาคบังคับจนถึงระดับความสามารถท่ีนักเรียน        
จะศึกษาเลาเรียนได เพ่ือใหตนเองเปนพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพในสังคมและสามารถนําความรูความ
สามารถไปชวยพัฒนาประเทศในอนาคตขางหนาได

3.  ขั้นกิจกรรมกลุมยอย
  3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      

กลุมละ 4 คน ประกอบดวยนักเรียนท่ีมีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน
3.2 ครูแจกเอกสารหมายเลข 4 ใหแตละกลุมศึกษาใบความรูท่ี 9 และทําใบงาน    

ท่ี  10, 11 โดยฝกกับคูของตนจนสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน

4.   ขั้นแขงขันเกมวิชาการ
      4.1  ครูแบงกลุมผูแขงขันออกเปน 3 สาย สายละ 4 – 5 กลุม โดยแตละกลุมสง

ผูเขาแขงขันท่ีมีความสามารถใกลเคียงกัน แขงขันกันในสายท่ีครูกําหนดให
                     4.2  ใหผูเขาแขงขันนั่งประจําโตะแขงขัน ครูแจกซองคําถาม และกระดาษคําตอบ

                        4.3  ใหตัวแทนนักเรียนในแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีละ 1 ซอง
อานคําถามใหผูแขงขันฟง และเขียนคําตอบ
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     4.4  เม่ือตอบคําถามครบ 10 ขอ ภายในเวลา 15 นาที ใหผูแขงขันตรวจเฉลยคําตอบ 
ถาตอบถูกจะได 1 คะแนน และถาตอบผิดจะได 0 คะแนน
                        4.5   ใหผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเองผูท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดในโตะ
การแขงขันแตละโตะได 10 คะแนน คะแนนรองลงมาจะได 8 , 6 ,4 และ 2 คะแนน ตามลําดับ
                        4.6. นําคะแนนท่ีไดไปรวมกับคะแนนของเพ่ือนในกลุมเดียวกันเพ่ือหาคะแนน
เฉล่ียของกลุม

5.  ขั้นการประเมินผลและมอบรางวัล
5.3 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน

      5.2  ครูประเมินผลการทํางานของกลุม
2.1 ครูมอบรางวัลแกกลุมท่ีทําคะแนนไดตามเกณฑ

6.  ส่ือการเรียนการสอน
     6.1   บัตรคําถาม กระเปาผนัง

6.2  ใบความรูท่ี 9  ใบงานท่ี  10 , 11 ,
6.3  คําถามการแขงขันเกมวิชาการ  ฉบับท่ี 4
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แผนการสอนกลุมควบคุม โดยใชวิธีสอนตามแนวคูมือครู
เรื่อง หนาท่ีของประชาชนตามท่ีกฏหมายบัญญัติ                แผนการสอนท่ี 4
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)

สาระสําคัญ
หนาท่ี หมายถึง กิจท่ีควรกระทํา หรือภาระท่ีตองกระทําหรืองดเวนกระทําอยางใด

อยางหนึ่งตามกฏหมาย    แบงเปนหนาท่ีตอตนเอง หนาท่ีตอผูอ่ืน หนาท่ีตอชุมชนและประเทศชาติ
ตามท่ีกฏหมายบัญญัติ เพ่ือกอใหเกิดความสงบเรียบรอยและความเจริญกาวหนาของประเทศ

1. จุดประสงคการเรียนรู
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจในหนาท่ีของประชาชนตามท่ีกฏหมายบัญญัติไว

2. จุดประสงคนําทาง
2.1 อธิบายเกื่ยวกับหนาท่ีของประชาชนตามท่ีกฏหมายบัญญัติไว

 2.2  ยกตัวอยางหนาท่ีของประชาชนตามกฏหมายท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของ
นักเรียนได

เนื้อหา
                   หนาท่ีของประชาชนตามท่ีกฏหมายบัญญัติ

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา

1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ
1.2  ครูนําภาพเกี่ยวกับหนาท่ีของประชาชนตามท่ีกฏหมายบัญญัติ เชนภาพของชาย

ไทยท่ีอายุครบ 18 ปบริบรูณตองไปขึ้นทะเบียนเปนทหารกองเกิน  ภาพบิดา-มารดานําบุตรของตน
เขารับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ภาพของผูท่ีมีรายไดไปเสียภาษีเงินได
ตามกําหนดเวลา   มาแสดงใหนักเรียนดู และใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหถึงความสําคัญของหนาท่ี
ประชาชนตามท่ีกฏหมายบัญญัตติ

       1.3  ครูแบงกลุมนักเรียนเปน 6 กลุม กลุมละ6 – 7 คนเพ่ือรวมมือกันศึกษาทําความ
เขาใจ อภิปรายและชวยกันทํางานกลุม
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  2.ขั้นสอน
2.1 ครูนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนัง       และใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหหนาท่ี

ของประชาชนตามท่ีกฏหมายบัญญัติ ท่ีเกี่ยวของในชีวิตประจําวันของนักเรียน เชนหนาท่ีเขา     
รับการศึกษาอบรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การเสียภาษีอากร การเขารับราชการทหาร 
ฯ ลฯ

2.2  ครูตรวจสอบความรูเดิม โดยใหนักเรียนชวยกันคิดหาคําตอบตอไปนี้

       1. หนาท่ี  หมายถึง
                                    แนวคําตอบ  ภารกิจท่ีตองทํา จะละเวนมิได

2. หนาท่ีของปวงชนชาวไทยไดกําหนดไวในกฏหมายฉบับใด
         แนวคําตอบ กฏหมายรัฐธรรมนูญ

                                3.สถาบันสูงสุดของชาติท่ีคนไทยทุกคนจะตองมีหนาท่ีดูแลรักษาตามบัญญัติ
แหงกฏหมายไดแก
                                     แนวคําตอบ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ
                           2.3 ครูนําใบความรูท่ี 9 เรื่องหนาท่ีของประชาชนตามกฏหมายบัญญัติใหนักเรียน
อานทําความเขาใจ และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ

  1.   การปฏิบัติหนาท่ีของประชาชนตามกฏหมาย มีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือ
        แนวคําตอบ เพ่ือกอใหเกิดความสงบเรียบรอยและความเจริญกาวหนา

 ของประเทศ
                                   2   กฏหมายรัฐธรรมนูญไดบัญญัติหนาท่ีของประชาชนในเรื่องใดบาง

       แนวคําตอบ
-      ธํารงไวซ่ึงชาต ิศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครองระบอบประชาประชาธิปไตย
-      ปองกันสอดสองดูแลและรายงานใหเจาหนาท่ีของบานเมืองทราบถึงภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นแก
       ประเทศ
-      รับการศึกษาอบรมตามท่ีกฏหมายกําหนด
-      ชวยเหลือราชการตามกฏหมายในยามคับขัน หรือยามสงคราม
-      รับราชการทหาร      -     ปฏิบัติตามกฏหมาย
-       เสียภาษีอากรตามกฏหมายรับราชการทหาร          -      เสียภาษีอากรตามกฏหมาย
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          3.  ส่ิงท่ีกฏหมายกําหนดขึ้นเพ่ือบังคับใหคนในสังคม ปฏิบัติตามคือ
  แนวคําตอบ  บทลงโทษ

                  2.4   ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูท่ี 9  เพ่ิมเติม และสรุปประเด็นยกตัวอยาง
2.5 ครูนําใบงานเรื่องหนาท่ีของประชาชนท่ีพึงปฏิบัติ ตามระบอบประชาธิปไตยให

นักเรียนศึกษาทําความเขาใจและใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม

             3. ขั้นสรุป
               3.1 ครูใหนักเรียนชวยกันวิเคราะหถึงหนาท่ีของประชาชนท่ีพึงปฏิบัติตามท่ีกฏหมาย         
บัญญัติแลวสรุปตามความเขาใจของนักเรียน และสุมใหนักเรียนออกมาสรุปโดยนําเสนอหนา    
ช้ันเรียนดังตอไปนี้“ในฐานะท่ีนักเรียนเปนประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง นักเรียนควรมีหนาท่ีตอชาติ
บานเมืองบานเมืองอยางไร”
                                  แนวคําตอบ หนาท่ีตอชาติบานเมืองท่ีนักเรียนควรกระทํามากท่ีสุดคือหนาท่ี
ในการเขารับการศึกษาอบรมตั้งแตการศึกษาภาคบังคับจนถึงระดับความสามารถท่ีนักเรียน         
จะศึกษาเลาเรียนไดเพ่ือใหตนเองเปนพลเมืองท่ีดีมีคุณภาพในสังคมและสามารถนําความรู     
ความสามารถไปชวยพัฒนาประเทศในอนาคตขางหนาได

  3.2  ใหนักเรียนทําใบงานท่ี  10, 11

4. ขั้นวัดประเมินผล
    4.1 สังเกตการรวมมือกันทํางานและตอบคําถามในหองเรียน
    4.2  ตรวจผลงานจากการทําใบงานท่ี 10, 11  และเรียกนักเรียนท่ียังไมเขาใจมาสอน

ซอมเสริมนอกเวลา 
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เอกสารหมายเลข 4
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (เทคนิค TGT)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คําชี้แจง

1.  เอกสารนี้ประกอบดวยใบความรูท่ี  9  และใบงานท่ี   10, 11
2. ใหแตละกลุมศึกษาเนื้อหาจากใบความรูและใบงาน ใชเวลา 25 นาที

กิจกรรม
1. เลือกประธานและเลขากลุม ตั้งช่ือกลุม แบงหนาท่ีโดยเนนความรวมมือและ

ชวยเหลือกันดานการเรียน
2. ศึกษาใบความรูรวมกันและซักถามจนแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจ

เนื้อหาอยางชัดเจน (15 นาที)
3. แขงขันเกมวิชาการ โดยแบงกลุมผูแขงขันออกเปน 3 สาย สายละ 4 – 5 กลุม โดย   

แตละกลุมสงผูเขาแขงขันท่ีมีความสามารถใกลเคียงกัน แขงขันกัน
                         3.1 ใหผูเขาแขงขันนั่งประจําโตะแขงขัน ครูแจกซองคําถาม และกระดาษคําตอบ
                         3.2 ใหตัวแทนนักเรียนในแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีละ 1 ซอง
อานคําถามใหผูแขงขันฟง และเขียนคําตอบ
                          3.3 เม่ือตอบคําถามครบ 10 ขอ ภายในเวลา 10 นาที ใหผูแขงขันตรวจเฉลยคําตอบ 
ถาตอบถูกจะได 1 คะแนน และถาตอบผิดจะได 0 คะแนน
                          3.4ใหผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเองผูท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดในโตะ
การแขงขันแตละโตะได 10 คะแนน คะแนนรองลงมาจะได 8 , 6 ,4 และ 2 คะแนน ตามลําดับ

4.   เม่ือจบกิจกรรมแลว ใหประธานกลุมเก็บรวบรวมวัสดุอุปกรณตาง ๆใหเรียบรอย
แลวนําสงครู
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ใบความรูท่ี  9
หนาที่ของประชาชนตามกฎหมาย

    ประชาชนมีความสําคัญยิ่งตอการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ท้ังนี้เพราะอํานาจอธิปไตย
เปนของประชาชน ประชาชนตองปกครองตนเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนเองประชนไมเพียง
แตมีสิทธิเทานั้น แตตองมีหนาท่ีรับผิดชอบดวยหนาท่ีสําคัญ ๆ   ตามท่ีรัฐธรรมนูญไทยหลายฉบับ
กําหนดไวมีหลายประการ คือ

1) หนาที่ รักษาไว ซ่ึงชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริยและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ท้ังนี้เพราะชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยเปนสถาบันสูงสุดของประเทศไทย

2) หนาที่ปองกันประเทศ โดยการชวยสอดสองดูแลและรายงานใหเจาหนาท่ีของ     
บานเมืองทราบถึงภัยท่ีอาจเกิดขึ้นแกประเทศชาติ หรือโดยการสมัครเปนอาสาสมัครรักษาดินแดน 
หรือกระทําอยางอ่ืนท่ีจะเปนการปองกันประเทศใหพนจากภัยตาง ๆ

3) หนาที่รับราชการทหารตามกฎหมาย โดยชายไทยท่ีมีอายุ 20 ปบริบูรณเขารับ     
การเกณฑไปเปนทหารประจําการช่ัวระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือเปนกําลังสําคัญในการสูรบกับศัตรู         
เม่ือเกิดภาวะสงคราม

4) หนาที่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพราะการปฏิบัติตามกฎหมายจะชวยทําใหสังคมมี 
ความสงบ เรียบรอยและทําใหสมาชิกของสังคมอยูรวมกันไดอยางมีความสุข

5) หนาที่เสียภาษีอากรตามกฎหมาย เพราะภาษีอากร คือ ท่ีมาสําคัญของรายไดของรัฐ 
ซ่ึงรัฐบาลนําไปเปนคาใชจายในการทําหนาท่ีตาง ๆ ของรัฐบาล หากรัฐบาลไมมีรายไดจากการเก็บ
ภาษีอากรแลว รัฐบาลจะไมสามารถทําหนาท่ีเพ่ือประเทศชาติและประชาชนได

6) หนาที่ในการรับการศึกษาอบรมตามกฎหมายกําหนด ท้ังนี้เพราะการศึกษาอบรม 
จะทําใหประชาชนมีความรู และสามารถปรับปรุงชีวิตของตนใหดีขึ้น รวมท้ังชวยทําประโยชน  
ใหแกประเทศชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยไดมากกวาคนท่ีไดรับการศึกษา

7) หนาที่ชวยเหลือราชการตามกฎหมาย เชน ในยามคับขันหรือในยามสงคราม          
มีกฎหมายอนุญาตใหทางราชการเกณฑแรงงานของประชาชนไปทํางานตาง ๆ ได และประชาชน
มีหนาท่ีตองชวยเหลือราชการโดยไมขอรับคาตอบแทน
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คุณสมบัติของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง มีดังนี้คือ
-  มีสัญชาติไทย
-  มีอายุ 18 ป ขึ้นไป
-  มีช่ือในทะเบียนบานในเขตท่ีทําการเลือกตั้ง
-  มีรางกายสมบูรณไมทุพพลภาพ
-  ไมเปนพระภิกษ ุสามเณร (นักบวช)

                  -  ไมถูกคุมขังโดยคําส่ังศาล

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง มีดังนี้ คือ
-  มีสัญชาติไทย
-  มีอายุ 25 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง
-  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายเลือกตั้งกําหนดไว

สรุป
เห็นไดชัดวาสิทธิและหนาท่ีของประชาชนนั้น มีความสําคัญอยางมากตอการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย อาจกลาวไดวา ถาประชาชนมีความเขาใจในความสําคัญของสิทธิตาง ๆ 
และรูจักรักษาสิทธิรวมท้ังการใชสิทธินั้นดวยความรับผิดชอบแลว ก็จะเปนประโยชนตอ      
ประเทศชาติและประชาชนเองอยางมากในทํานองเดียวกันถาประชาชนเต็มใจปฏิบัติหนาท่ีโดยไม
หลีกเล่ียงแลว ก็จะทําใหการปกครองระบอบประชาธิปไตยดํารงอยูไดอยางม่ันคง และดําเนิน       
ไปไดอยางราบรื่น

จากการศึกษา สิทธิ เสรีภาพ และหนาท่ีของพลเมือง ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย จะเห็นวาการปกครองระบอบประชาธิปไตยจะดํารงอยูไดอยางสันติ ม่ันคง และ
ปลอดภัยจากการคุกคามท้ังภายนอกและภายในประเทศนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีพลเมืองทุกคนจะตอง
รูจักใชสิทธิ เสรีภาพ และปฏิบัติหนาท่ีของตนอยางเครงครัดและซ่ือสัตยสุจริต ไมใชจะเลือกรับ 
แตประโยชนโดยไมยอมปฏิบัติหนาท่ีของพลเมืองท่ีดี
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สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ชั้น………………   กลุมที่………….

ใบงานที ่10

              คุณสมบัติของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีอะไรบาง
……………………………………………………………………………………………………..

เฉลยใบงานที่ 10

1.  มีสัญชาติไทย
2.  มีอายุ 18 ป ขึ้นไป
3.  มีช่ือในทะเบียนบานในเขตท่ีทําการเลือกตั้ง
4.  มีรางกายสมบูรณไมทุพพลภาพ
5. ไมเปนพระภิกษ ุสามเณร (นักบวช)
6. ไมถูกคุมขังโดยคําส่ังศาล
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สิทธิเสรีภาพของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
ชั้น………………   กลุมที่………….

ใบงานที ่11
                    คุณสมบัติของผูมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดมีอะไรบาง
 …………………………………………………………………………………………………….

เฉลยใบงานที่ 11

              1.  มีสัญชาติไทย
              2.  มีอายุ 25 ปบริบูรณ
              3.  คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามท่ีกฎหมายเลือกตั้งกําหนดไว
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คําถามการแขงขันเกมวิชาการ   ฉบับที่  4
คําช้ีแจง   1.  แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก   จํานวน 10  ขอ  เวลา 10  นาที
                2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษคําตอบ ขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว
_____________________________________________________________________________
จุดประสงคนําทางที่ 4   เพื่อวิเคราะห และบอกถึงความสําคัญของหนาท่ีประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยท่ี
บัญญัติไวในกฎหมายรัฐธรรมนูญได

1.  หนาท่ีใดสําคัญท่ีสุดของชายไทยตามกฎหมาย
ก.  สมชาย เขารับการเกณฑทหาร
ข.  สมควร ใชของท่ีผลิตในประเทศ
ค.  สามารถ เสียสละทรัพยบํารุงประเทศ
ง.  สิทธิชัย เขารับการศึกษาตามท่ีรัฐกําหนด

2.  การละเวนการกระทําตามกฎหมายท่ีถือวาเปนหนาท่ีคือขอใด
ก.  วินัย ไมสูบบุหรี่บนรถประจําทาง
ข.  สมบัติ ไมขีดเขียนในท่ีสาธารณะ
ค.  มานะ ไมวางขายบนทางเทาริมฟุตบาท
ง.  ทุกขอท่ีกลาวมาถือวาเปนหนาท่ีท่ีตองละเวนการกระทํา

3. ขอใดเปนหนาท่ีท่ีสําคัญท่ีสุดของพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย
ก.  เคนไปบริจาคโลหิตเปนประจําทุกป
ข.  แคท ชวยรักษาสาธารณสมบัติของชาติ
ค.  ออม ปฏิบัติตนตามกฎหมายโดยเครงครัด

     ง.   โอม  เขาเรียนท่ีโรงเรียนเตรียมทหารโดยความสมัครใจ
4.  ขอใดเปนการปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือราชการเม่ือมีการรองขอจากรัฐ

ก.  นายเตา สมชายไปเสียภาษีอากร
ข.  นายหนุม ศรรามไปสมัครเปนทหาร
ค.    นายเจมส เรืองศักด์ิไปชวยตํารวจจับผูราย
ง.     นายชาย ไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศ

5. หนาท่ีของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย ขอใดมีผลตอความเจริญกาวหนาและการพัฒนาเศรษฐกิจ
    ของประเทศโดยตรง
    ก.  วันวิสา เลือกนับถือศาสนาตามท่ีตองศรัทธา

ข.  วัฒนา ไปเสียภาษีเงินไดจากการประกอบอาชีพอยางสมํ่าเสมอ
 ค.  วิทยา ไปรับคัดเลือกเพื่อเขารับการเกณฑทหารเม่ืออายุครบตามเกณฑ
 ง.  วิทวัส รับเปนพิธีกรพิเศษในรายการหารายไดเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส
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6.   การกระทําในขอใดไดช่ือวามีความเขาใจในสิทธิและหนาท่ีของประชาชนตามท่ีกฏหมายบัญญัติไว
 ก.  เจนนี่ ชวยปลูกตนไมทุกปในวันเขาพรรษา
 ข.  ปุกกี้  ไปรวมฟงการปราศรัยทุกครั้งเม่ือมีคนรูจักชักชวน
  ค.  บิลลี่  เคารพกฎหมายบานเมืองโดยเครงครัดอยางสมํ่าเสมอ

                        ง.  วิลลี่  เขารับการศึกษาอบรมในระดับอุดมศึกษาทันทีเม่ือมีโอกาส
7.  การกระทําเชนใดไมถือเปนการชวยปกปองประเทศ

ก.  นคร ใหท่ีพักแกผูหลบหนีเขาเมือง
ข.  นาเดีย สรางท่ีพักสําหรับชาวตางชาติ
 ค.  นภดล คบหากับเพื่อนจากประเทศอื่น  
 ง.  นนทพันธ พาชาวตางชาติเท่ียวเมืองไทย

8.นายเอกพันธ เปนอาสาสมัครเจาหนาท่ีดับเพลิงของชุมชนแหงหนึ่งแสดงวาเอกพันธปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย
   รัฐธรรมนูญขอใด

ก.  การปองกันประเทศ
ข.  การรักษารัฐธรรมนูญ
ค.  การปฏิบัติตามกฎหมายบานเมือง
ง.  การชวยเหลือราชการตามกฎหมาย

9.  บุคคลใดมีหนาท่ีโดยตรงตอการรักษาสถาบันชาติ ศาสนา กษัตริย
ก.  คณะรัฐมนตรี
ข.  ทหารตํารวจ
 ค.  ขาราชการพลเรือน
 ง.  ประชาชนทุกคน

10.  เหตุผลใดจึงตองมีการบัญญัติหนาท่ีของบุคคลไวในกฎหมาย
ก.  ปองกันการละเมิดสิทธิ
ข.  จะไดชวยกันดูแลสังคม
 ค.  ปองกันและเอารัดเอาเปรียบ
 ง.  ใหพลเมืองมีความรับผิดชอบ

เฉลยคําถามการแขงขันเกมวิชาการ ฉบับที่  4
               1. ก   2. ง       3. ค       4. ค       5. ข       6. ค       7. ก       8. ง       9. ง        10. ง
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แผนการสอนกลุมทดลอง
โดยใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู (เทคนิค TGT)

เรื่อง บทบาทหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย              แผนการสอนท่ี 5
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)

สาระสําคัญ
นอกจากประชาชนทุกคนมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามท่ีกฏหมายบัญญัติไวแลว ประชาชน

ทุกคนควรประพฤติปฏิบัติตามบทบาททางเศรษฐกิจ บทบาททางสังคม และบทบาททางการเมือง 
เสมือนเปนหนาท่ีเพ่ิมเติม แมไมถูกบังคับ แตเปนหนาท่ีท่ีควรปฏิบัต ิ เพ่ือความเจริญกาวหนาของ
ตนเอง ครอบครัว หมูคณะ และของประเทศชาติ

1. จุดประสงคการเรียนรู
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจบทบาทหนาท่ีของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

2. จุดประสงคนําทาง
2.1 จําแนกบทบาทหนาท่ีของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยได

                   2.2  ยกตัวอยางบทบาทหนาท่ีของนักเรียนในฐานะประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยได

เนื้อหา
                   บทบาทหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นเตรียมผูเรียน

1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ
1.2 ครูช้ีแจงวัตถุประสงคของการทํางานกลุม เปาหมายของการทํางานรวมกัน 

ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม เชน พูดเสียงเบา ๆ การรับฟงความคิดเห็น
ของเพ่ือน ฯลฯ
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2. ขั้นสอนเนื้อหาสาระ
        2.1 ครูทบทวนความรูเดิม โดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนัง และใหนักเรียน 
ชวยกันบอกความหมายของ”บทบาทหนาท่ีของประชาชนในฐานะสมาชิกของสังคม”
ตัวอยางเชน บทบาท หมายถึง การทําตามหนาท่ีท่ีกําหนดไว   หนาท่ี   หมายถึง กิจท่ีควรทําหรือ
ตองทํา  บทบาทหนาท่ี จึงหมายความถึง การทําหนาท่ีท่ีควรทํา หรือตองทํา เพ่ือประโยชนรวมกัน
ของสังคม เชนการปฏิบัติเพ่ือใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางปกติสุข เพ่ือพัฒนาใหการดําเนินชีวิต
เปนไปอยางมีคุณภาพขึ้น สะดวดสบาย และปลอดภัยยิ่งขึ้น

      2.2  ครูตรวจสอบความรูเดิมโดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนังและใหนักเรียน
ชวยกันตอบคําถามดังนี้

คําถามและแนวคําตอบ

                                2.2.1.การอบรมเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัวใหเปนพลเมืองดีของสังคมเปน  
บทบาทหนาท่ีใดสําคัญของสถาบันใดในสังคม
                                          แนวคําตอบ  สถาบันครอบครัว

2.2.2. หนาท่ีหลักท่ีสําคัญของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดแก
               แนวคําตอบ

1. ออกกฏหมาย
2. เลือกคณะบุคคลมาเปนรัฐบาล
3. ควบคุมดูแลการทํางานของรัฐบาล

                                2.2.3. ประชาชนมีหนาท่ีและบทบาทในการรักษาระเบียบของสังคมโดยวิธีใด
                                         แนวคําตอบปฏิบัติตามกฏเกณฑขอบังคับและกฏหมายท่ีสังคมบัญญัติไว

2.3   ครูนําใบความรูท่ี 10 , 11  เรื่องบทบาททางสังคม และบทบาททางการเมืองให
นักเรียนอานทําความเขาใจ และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ
                                2.3.1 บทบาททางสังคม ของประชาชนไดแกอะไรบาง
                                          แนวคําตอบ

1. ใหการศึกษาอบรมสมาชิกในครอบครัว         2.ใฝหาความรู
3.     รักษาระเบียบของสังคม           4.ใชจายอยางประหยัด

                      5.   บําเพ็ญสาธารณประโยชน           6. ยึดม่ันคุณธรรม
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2.3.2 บทบาททางการเมือง ของประชาชนไดแกอะไรบาง
          แนวคําตอบ

1. สนใจกิจการบานเมือง
2. ใชสิทธิเลือกตั้ง
3. ปกปองคุมครองระบอบประชาธิปไตย

                        2.4  ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูท่ี 10 , 11 เพ่ิมเติมและสรุปประเด็นตัวอยาง
                        2.5ครูนําใบความรู ท่ี12,13เรื่องบทบาททางเศรษฐกิจในฐานะผูบริโภคมาให        
นักเรียนศึกษาทําความเขาใจและใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้

คําถามและแนวคําตอบ
  2.51 บทบาททางเศรษฐกิจ ของประชาชนในฐานะผูผลิตไดแกอะไรบาง

                                          แนวคําตอบ
1. รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
2. ขยันหม่ันเพียรในการประกอบอาชีพ
3. รวมมือกันทํางานเปนกลุม
4. พยายามแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในการประกอบอาชีพ

2.5.2 บทบาททางเศรษฐกิจ ของประชาชนในฐานะผูบริโภคไดแกอะไรบาง
          แนวคําตอบ

 1. ควรเลือกบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันแตมีราคาต่ําท่ีสุด
                                  2. ควรเลือกบริโภคสินคาตามฤดูกาลท่ีผลิต
                                  3. ควรเลือกบริโภคสินคาท่ีผลิตภายในประเทศ
                                  4. ควรเลือกบริโภคสินคาท่ีจําเปนเพ่ือการบริโภคมากกวาสินคาฟุมเฟอย
                                  5.  ควรเลือกสินคาบริโภคโดยคํานึงถึงคุณภาพ คุณคา และประโยชนท่ีใช

     2.6 ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูท่ี12 ,13เพ่ิมเติมสรุปประเด็นและยกตัวอยาง
     2.7 ครูตรวจสอบความเขาใจโดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนังและสุมให
นักเรียนตอบคําถาม ดังนี้
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 ในฐานะท่ีนักเรียนเปนประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง “พลเมืองดีในสังคม” ควรมี
บทบาทหนาท่ีอยางไร

    แนวคําตอบ  “พลเมืองดีในสังคม” ควรมีบทบาทหนาท่ีดังนี้
1. ชวยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติมิใหเส่ือมโทรม
2. ปฏิบัติตามกฏเกณฑและขอบังคับของสังคม
3. บําเพ็ญสาธารณประโยชนใหเกิดแกสังคม และหมูคณะ
4. ใฝหาความรู เพ่ือเปนพลเมืองดีท่ีมีคุณภาพในสังคม
5.  ชวยกันสงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

3.  ขั้นกิจกรรมกลุมยอย
  3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน      

กลุมละ 4 คน ประกอบดวยนักเรียนท่ีมีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน
      3.2 ครูแจกเอกสารหมายเลข 5 ใหแตละกลุมศึกษาใบความรูท่ี 10, 11, 12, 13    

และทําใบงานท่ี  12, 13 โดยฝกกับคูของตนจนสมาชิกในกลุมเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน

4.   ขั้นแขงขันเกมวิชาการ
4.1 ครูแบงกลุมผูแขงขันออกเปน 3 สาย สายละ 4 – 5 กลุม โดยแตละกลุมสง        

ผูเขาแขงขันท่ีมีความสามารถใกลเคียงกัน แขงขันกันในสายท่ีครูกําหนดให
                         4.2  ใหผูเขาแขงขันนั่งประจําโตะแขงขัน ครูแจกซองคําถาม และกระดาษคําตอบ
                         4.3  ใหตัวแทนนักเรียนในแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีละ 1 ซอง
อานคําถามใหผูแขงขันฟง และเขียนคําตอบ
                         4.4  เม่ือตอบคําถามครบ 10 ขอ ภายในเวลา 10 นาที ใหผูแขงขันตรวจเฉลยคําตอบ 
ถาตอบถูกจะได 1 คะแนน และถาตอบผิดจะได 0 คะแนน
                         4.5 ใหผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเองผูท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดในโตะ
การแขงขันแตละโตะได 10 คะแนน คะแนนรองลงมาจะได 8 , 6 ,4 และ 2 คะแนน ตามลําดับ
                         4.6. นําคะแนนท่ีไดไปรวมกับคะแนนของเพ่ือนในกลุมเดียวกันเพ่ือหาคะแนน
เฉล่ียของกลุม
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5.  ขั้นการประเมินผลและมอบรางวัล
5.4 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน

      5.2  ครูประเมินผลการทํางานของกลุม
2.2 ครูมอบรางวัลแกกลุมท่ีทําคะแนนไดตามเกณฑ

6.  ส่ือการเรียนการสอน
     6.1   บัตรคําถาม กระเปาผนัง

6.2  ใบความรูท่ี 10 , 11 , 12 , 13   ใบงานท่ี  12 , 13
6.3  คําถามการแขงขันเกมวิชาการ  ฉบับท่ี 5
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แผนการสอนกลุมควบคุม  โดยใชวิธีสอนตามแนวคูมือครู
เรื่อง บทบาทหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย              แผนการสอนท่ี 5
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2     จํานวน 2 คาบ (คาบละ 50 นาที)

สาระสําคัญ
นอกจากประชาชนทุกคนมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามท่ีกฏหมายบัญญัติไวแลว ประชาชน

ทุกคนควรประพฤติปฏิบัติตามบทบาททางเศรษฐกิจ บทบาททางสังคม และบทบาททางการเมือง 
เสมือนเปนหนาท่ีเพ่ิมเติม แมไมถูกบังคับ แตเปนหนาท่ีท่ีควรปฏิบัต ิ เพ่ือความเจริญกาวหนาของ
ตนเอง ครอบครัว หมูคณะ และของประเทศชาติ

1. จุดประสงคการเรียนรู
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจบทบาทหนาท่ีของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย

2. จุดประสงคนําทาง
2.1 จําแนกบทบาทหนาท่ีของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยได

                   2.2  ยกตัวอยางบทบาทหนาท่ีของนักเรียนในฐานะประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยได

เนื้อหา
                   บทบาทหนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

กิจกรรมการเรียนการสอน
1. ขั้นนํา

1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทุกคนทราบ
1.2   ครูนําภาพ เกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของประชาชนทางเศรษฐกิจ   บทบาทหนาท่ี

ทางการเมือง บทบาทหนาท่ีทางสังคม มาแสดงใหนักเรียนดูและใหนักเรียนชวยกันจําแนกบทบาท
หนาท่ีของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย

       1.3  ครูแบงกลุมนักเรียนเปน 6 กลุม กลุมละ6 – 7 คนเพ่ือรวมมือกันศึกษาทําความ
เขาใจ อภิปรายและชวยกันทํางานกลุม
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2. ขั้นสอน
   2.1  ครูนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนัง  เพ่ือใหนักเรียนชวยกันบอกความหมายของ

คําวา “บทบาทหนาท่ีของประชาชนในฐานะสมาชิกของสังคม” ตัวอยางเชน บทบาท หมายถึง การ
ทําตามหนาท่ีท่ีกําหนดไว หนาท่ี หมายถึง กิจท่ีควรทําหรือตองทํา บทบาทหนาท่ี จึงหมายความถึง 
การทําหนาท่ีท่ีควรทํา หรือตองทํา เพ่ือประโยชนรวมกันของสังคม เชนการปฏิบัติเพ่ือ ใหคนใน
สังคมอยูรวมกันอยางปกติสุข เพ่ือพัฒนาใหการดําเนินชีวิตเปนไปอยางมีคุณภาพขึ้น สะดวกสบาย 
และปลอดภัยยิ่งขึ้น

      2.2  ครูตรวจสอบความรูเดิมโดยนําบัตรคําถามติดบนกระเปาผนังและใหนักเรียน
ชวยกันตอบคําถามดังนี้

คําถามและแนวคําตอบ

                                 1.  การอบรมเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัวใหเปนพลเมืองดีของสังคม เปน
บทบาทหนาท่ีใดสําคัญของสถาบันใดในสังคม
                                          แนวคําตอบ  สถาบันครอบครัว

 2.  หนาท่ีหลักท่ีสําคัญของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดแก
               แนวคําตอบ

 -   ออกกฏหมาย
 -   เลือกคณะบุคคลมาเปนรัฐบาล
 -   ควบคุมดูแลการทํางานของรัฐบาล

                                 3.  ประชาชนมีหนาท่ีและบทบาทในการรักษาระเบียบของสังคมโดยวิธีใด
                                         แนวคําตอบปฏิบัติตามกฏเกณฑขอบังคับและกฏหมายท่ีสังคมบัญญัติไว

2.3  ครูนําใบความรูท่ี 10 , 11  เรื่องบทบาททางสังคม และบทบาททางการเมืองให
นักเรียนอานทําความเขาใจ และใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้
คําถามและแนวคําตอบ
                                   1. บทบาททางสังคม ของประชาชนไดแกอะไรบาง
                                          แนวคําตอบ

-   ใหการศึกษาอบรมสมาชิกในครอบครัว         -  ใฝหาความรู
         -   รักษาระเบียบของสังคม         -  ใชจายอยางประหยัด

                       -  บําเพ็ญสาธารณประโยชน         -   ยึดม่ันคุณธรรม
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             2   บทบาททางการเมือง ของประชาชนไดแกอะไรบาง
       แนวคําตอบ
       -   สนใจกิจการบานเมือง

       -  ใชสิทธิเลือกตั้ง
                                      -   ปกปองคุมครองระบอบประชาธิปไตย
                        2.4  ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูท่ี 10 , 11 เพ่ิมเติมและสรุปประเด็นตัวอยาง

     2.5  ครูนําใบความรูท่ี 12 , 13 เรื่องบทบาททางเศรษฐกิจในฐานะผูบริโภคมาให
นักเรียนศึกษาทําความเขาใจและใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ดังนี้

คําถามและแนวคําตอบ
  1.  บทบาททางเศรษฐกิจ ของประชาชนในฐานะผูผลิตไดแกอะไรบาง

                                      แนวคําตอบ
                                -   รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
                                      -   ขยันหม่ันเพียรในการประกอบอาชีพ
                                      -   รวมมือกันทํางานเปนกลุม
                                       -   พยายามแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในการประกอบอาชีพ

    2   บทบาททางเศรษฐกิจ ของประชาชนในฐานะผูบริโภคไดแกอะไรบาง
         แนวคําตอบ

  -   ควรเลือกบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันแตมีราคาต่ําท่ีสุด
                                         -   ควรเลือกบริโภคสินคาตามฤดูกาลท่ีผลิต
                                         -   ควรเลือกบริโภคสินคาท่ีผลิตภายในประเทศ
                                         -   ควรเลือกบริโภคสินคาท่ีจําเปนเพ่ือการบริโภคมากกวาสินคาฟุมเฟอย
                                         -  ควรเลือกสินคาบริโภคโดยคํานึงถึงคุณภาพ คุณคา และประโยชนท่ีใช

     2.6  ครูอธิบายเนื้อหาสาระในใบความรูท่ี 12 , 13 เพ่ิมเติมสรุปประเด็น ยกตัวอยาง

3.  ขั้นสรุป
      3.1 ครูใหนักเรียนชวยกันสรุปและจําแนกบทบาทหนาท่ีของประชาชนทางดาน

สังคมบทบาทหนาท่ีของประชาชนดานการเมืองบทบาทหนาท่ีของประชาชนดานเศรษฐกิจใน
ฐานะผูผลิตและในฐานะผูบริโภคอันพึงปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย โดยสรุปตามความเขาใจ
ของนักเรียน และสุมใหนักเรียนออกมาสรุปโดยนําเสนอหนาช้ันเรียนดังตอไปนี้
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ในฐานะท่ีนักเรียนเปนประชาชนชาวไทยคนหนึ่ง “พลเมืองดีในสังคม” ควรมี
บทบาทหนาท่ีอยางไร

    แนวคําตอบ  “พลเมืองดีในสังคม” ควรมีบทบาทหนาท่ีดังนี้
-   ชวยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติมิใหเส่ือมโทรม
-   ปฏิบัติตามกฏเกณฑและขอบังคับของสังคม
-   บําเพ็ญสาธารณประโยชนใหเกิดแกสังคม และหมูคณะ
-   ใฝหาความรู เพ่ือเปนพลเมืองดีท่ีมีคุณภาพในสังคม

                            -   ชวยกันสงเสริม และเผยแพรศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
      3.2  ใหนักเรียนทําใบงานท่ี 12, 13

4.   ขั้นวัดประเมินผล
 4.1 สังเกตการรวมมือกันทํางานและตอบคําถามในหองเรียน

      4.2  ตรวจผลงานจากการทําใบงานท่ี 12, 13  และเรียกนักเรียนท่ียังไมเขาใจ
มาสอนซอมเสริมนอกเวลา 
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เอกสารหมายเลข 5

การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมสัมฤทธ์ิ (เทคนิค TGT)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คําชี้แจง

1. เอกสารนี้ประกอบดวยใบความรูท่ี  10, 11, 12, 13 และใบงานท่ี   12, 13
2. ใหแตละกลุมศึกษาเนื้อหาจากใบความรูและใบงาน ใชเวลา 25 นาที

กิจกรรม
1. เลือกประธานและเลขากลุม ตั้งช่ือกลุม แบงหนาท่ีโดยเนนความรวมมือและ

ชวยเหลือกันดานการเรียน
2. ศึกษาใบความรูรวมกันและซักถามจนแนใจวาสมาชิกในกลุมทุกคนมีความเขาใจ

เนื้อหาอยางชัดเจน (15 นาที)
3. แขงขันเกมวิชาการ โดยแบงกลุมผูแขงขันออกเปน 3 สาย สายละ 4 – 5 กลุม โดย   

แตละกลุมสงผูเขาแขงขันท่ีมีความสามารถใกลเคียงกัน แขงขันกัน
                         3.1 ใหผูเขาแขงขันนั่งประจําโตะแขงขัน ครูแจกซองคําถาม และกระดาษคําตอบ
                         3.2 ใหตัวแทนนักเรียนในแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีละ 1 ซอง
อานคําถามใหผูแขงขันฟง และเขียนคําตอบ
                          3.3 เม่ือตอบคําถามครบ 10 ขอ ภายในเวลา 10 นาที ใหผูแขงขันตรวจเฉลยคําตอบ 
ถาตอบถูกจะได 1 คะแนน และถาตอบผิดจะได 0 คะแนน
                           3.4ใหผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเองผูท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดในโตะ
การแขงขันแตละโตะได 10 คะแนน คะแนนรองลงมาจะได 8 , 6 ,4 และ 2 คะแนน ตามลําดับ

4.   เม่ือจบกิจกรรมแลว ใหประธานกลุมเก็บรวบรวมวัสดุอุปกรณตาง ๆใหเรียบรอย
แลวนําสงครู
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ใบความรูท่ี  10
บทบาทหนาที่ของประชาชนที่ไมใชหนาที่ตามกฎหมาย

นอกจากหนาท่ีของประชาชนชาวไทยตามกฏหมาย ท่ีทุกคนตองปฏิบัติแลว ยังมีส่ิงท่ี
ประชาชนท่ัวไปควรประพฤติปฏิบัติเสมือนเปนหนาท่ีเพ่ิมเติม แมไมถูกบังคับแตเปนหนาท่ี      
ควรปฏิบัต ิ เพ่ือความเจริญกาวหนาของตนเอง ของครอบครัว ของหมูคณะ และของประเทศชาติ
เปนสวนรวม

บทบาททางเศรษฐกิจในฐานะผูผลิต
1.  รูจักใชและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ผูใชทรัพยากรธรรมชาติจึงควรรูจักวิธีการ

ใชและอนุรักษทรัพยากร คือรูคุณคาของทรัพยากรและใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยประหยัด
และอนุรักษใหคงไวตลอดไป เชนเม่ือตัดตนไมก็ควรปลูกทดแทนเพ่ือรักษาความชุมช้ืนของดิน 
และปองกันการพังทลายของดิน หรือหาวิธีเพราะปลูกเพ่ือเพ่ิมผลผลิตฯลฯนอกจากนั้นยังควรให
ความรวมมือกับเจาหนาท่ีของบานเมือง  ในการปองกันและขจัดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ

2. ขยันหม่ันเพียรในการประกอบอาชีพ ประเทศไทยมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณซ่ึง
เอ้ืออํานวยตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนอยางยิ่งผูผลิตจึงควรเอาใจใสพยายามศึกษา           
หาความรู เพ่ือนํามาปรับปรุงงานอาชีพของตนใหดีขึ้น และมีความขนันหม่ันเพียรในการประกอบ
อาชีพ ส่ิงเหลานี้จะชวยเพ่ิมผลผลิตและทํารายไดใหแกผูผลิตไดมากขึ้น

3. รวมมือกันทํางานเปนกลุม การรวมตัวกันทํางานเปนกลุมจะสรางพลังความสามารถ
ในการทํางานไดดีกวาการทํางานโดยลําพัง เชนประเพณีลงแขกของชาวนาไทย ชวยกันในการ
ไถนา ดํานา และเก็บเกี่ยวขาวเปนไปอยางรวดเร็วและประหยัด และกอใหเกิดผลดีคือเปนการสราง
ความสามัคคีในหมูเพ่ือนรวมงาน ชวยแกไขปญหาตาง ๆ ได

4. พยายามแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นในการประกอบอาชีพ เม่ือเกิดปญหาใด ๆ ขึ้นตอง
พยายามหาวิธีการตาง ๆ ท่ีจะชวยแกไข หากเกินความสามารถของตนก็ควรขอความชวยเหลือ
จากทางราชการ โดยติดตอกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบหรือโดยผานทางตัวแทน แตพึงเขาใจ
วาเราตองชวยตัวเองกอน เพราะหากพลเมืองสวนใหญในทองถ่ินประกอบอาชีพของตนไดโดยไม
มีอุปสรรค ผลผลิตก็จะเพ่ิมจํานวน ทําใหรายไดสูงขึ้นเปนผลใหเกิดความเปนธรรมและสรางความ
ม่ันคงแกสังคม
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 ใบความรูท่ี 11
บทบาททางเศรษฐกิจในฐานะผูบริโภค

พลเมืองในฐานะผูบริโภคจะตองมีความรอบรูในการบริโภค มีความสามารถเลือก      
สินคาตามท่ีตองการ ราคาถูก และไดประโยชนสูงสุด เชน

1. ควรเลือกบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกันแตมีราคาต่ําสุด ชวยใหเกิด 
การประหยัด

2. ควรจะเลือกบริโภคสินคาตามฤดูการผลิตในชวงท่ีมีปริมาณการผลิตมาก เพราะ    
สินคาราคาจะต่ําลง

3. ควรจะเลือกสินคาท่ีผลิตในประเทศ เพราะมีราคาถูกกวา และชวยลดภาวะการ     
ขาดดุลการคาของประเทศ

4. ควรจะเลือกสินคาท่ีจําเปนเพ่ือการบริโภคมากกวาสินคาฟุมเฟอย เปนการสราง
นิสัยการประหยัด

5. ควรจะเลือกสินคาเพ่ือการบริโภคโดยคํานึงถึงคุณภาพ คุณคา และประโยชนในทาง
การใชมากกวาเลือกตามความนิยม ตามโฆษณา หรือตามใจตนเอง
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ใบความรูท่ี 12
บทบาททางสังคม

1. ใหการศึกษาอบรมสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวมีหนาท่ีอบรมเล้ียงดูสมาชิกใน
ครอบครัวใหเปนพลเมืองด ี โดยใหความรัก ความอบอุนและความเขาใจ การอบรมบมนิสัยของ
ครอบครัวเปนพ้ืนฐานสําคัญในการดําเนินชีวิตของพลเมืองเปนอยางยิ่ง

2. รักษาระเบียบของสังคม  ครอบครัวมีความสําคัญตอการประพฤติปฏิบัติตนของคน
ในสังคม การชวยกันรักษาระเบียบนี้ถาฝกหัดปฏิบัติตั้งแตในสถาบันครอบครัว การจะประพฤติ
ปฏิบัติรักษาระเบียบของสังคมก็ทําไดงาย เชน เม่ืออยูในครอบครัวรูจักความเปนผูอาวุโส             
ไมกาวราวลวงเกินผูใหญ ไมฝาฝนกฎเกณฑ

3. ใชจายอยางประหยัด  สรางนิสัยการออมทรัพย ปลดนิสัยฟุงเฟอ เหอเหิม
4. ใฝหาความรู  การศึกษาเปนรากฐานของการดําเนินชีวิต ทําใหคนรูจักใชสติปญญา

คิดหาเหตุผลแกไขปญหา รูจักความถูกตองดีงาม เปนประชากรท่ีมีคุณภาพ พลเมืองจึงควร       
แสวงหาความรูอยูเสมอ เพ่ือจะไดรูขาวคราวความเคล่ือนไหว การเปล่ียนแปลงของโลกไดดีขึ้น 
และนําความรูมาใชในการประกอบอาชีพ การดํารงชีวิตของตนใหสูงขึ้น

5. บําเพ็ญสาธารณประโยชน  วิธีสรางความเจริญกาวหนาใหแกสังคม บางคนอาจชวย
ดวยกําลังกาย บางคนอาจชวยดวยกําลังทรัพย ผลท่ีไดรับนอกจากจะชวยสรางความเจริญกาวหนา 
แกสังคม ใหคนในสังคมไดรับความสะดวกสบายแลวยังชวยสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้น             
ในกลุมชนในทองถ่ินนั้นดวย

6. ยึดม่ันคุณธรรม  การยึดม่ันคุณธรรมชวยใหสังคมเกิดความสงบสุขได คุณธรรมท่ี
ควรยึดม่ันมีดังนี้

(1) ซ่ือสัตยสุจริตไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน
(2) ซ่ือตรง ตองไมแสวงหาผลประโยชนใสตนไมฉอราษฎรบังหลวง และ           

ไมเปนตนเหตุหรือจูงใจใหผูอ่ืนฉอราษฎรบังหลวง
(3) หลีกเล่ียงการเปนเครื่องมือของชนชาติ เปนชองทางใหนายทุนตางชาติท่ี       

ขาดคุณธรรมไดเขามาหากินในประเทศเรา
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ใบความรูท่ี 13
บทบาททางการเมือง

การเมือง คือ กระบวนการในการปกครองประเทศ ในฐานะท่ีประชาชนเปนผูปกครอง
ประเทศ ประชาชนทุกคนจึงควรมีบทบาททางการเมือง เพ่ือชวยกันพัฒนาประชาธิปไตยให
ประเทศบานเมืองเจริญกาวหนา

บทบาทของพลเมืองเกี่ยวกับการเมือง  มีดังนี้
1. สนใจการบานเมือง  ควรสดับตรับฟงขาวสารการเมือง เสนอความคิดเห็นทาง     

การเมืองหรือแสดงความคิดเห็นสนับสนุนแนวคิดในการบริหารประเทศ และคัดคานแนวทาง     
การบริหารประเทศท่ีเห็นวาไมเปนประโยชนหรืออาจนําความเสียหายมาสูบานเมือง

2. ใชสิทธิ์เลือกตั้ง ผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคน ควรตองไปใชสิทธิเพ่ือเลือก         
ผูแทนราษฎรท่ีดีตามแนวคิดของตน ไมควรนอนหลับทับสิทธ์ิ

3. ปกครองคุมครองประชาธิปไตย การปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ีมีพระมหา
กษัตริยเปนประมุขเปนระบอบการปกครองท่ีประชาชนชาวไทยเห็นวาเปนระบอบการปกครองท่ีดี
ท่ีสุดในปจจุบัน ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของประชาชนทุกคนท่ีจะตองปกครองคุมครองไมใหผูใดมา
เปล่ียนแปลงระบอบการปกครองนี้ไปเปนระบอบการปกครองอยางอ่ืน หรือบอนทําลายให         
การปกครองนี้ไมเปนประชาธิปไตยสมบูรณ การซ้ือเสียงสิทธ์ิการเลือกตั้งผูแทนราษฎรเปน        
การบอนทําลายประชาธิปไตยอยางหนึ่ง จึงเปนหนาท่ีของประชาชนทุกคนท่ีจะตองชวยกัน       
สอดสองดูแล ไมใหมีการซ้ือสิทธิขายเสียงทุกครั้งท่ีมีการเลือกตั้งผูแทนราษฎร
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คําถามการแขงขันเกมวิชาการ   ฉบับที่  5

คําช้ีแจง   1.  แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก   จํานวน 10  ขอ  เวลา 10  นาที
                2. ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย (X) ลงในกระดาษคําตอบ ขอท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว

จุดประสงคนําทางที่ 5   เพื่อจําแนกบทบาทหนาท่ีของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยได

1. กฎหมายชวยทําใหสังคมเปนระเบียบ ประชาชนจึงมีหนาท่ีอยางไรตอกฎหมาย
ก.  พงษสิทธิ ์ไมตอตานกฎหมายและไมแสดงความคิดเห็นใด ๆ
ข.  ธรรมนูญ เพิ่งจบการศึกษาวิชากฎหมาย  จึงมีสวนตรากฎหมายใหม
 ค. มงคล ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม และกฎหมายโดยไมละเมิดผูอื่น
 ง.  คัมภีร ต้ังใจเรียนวิชากฎหมายใหจบโดยเร็ว จะไดสอบเรียนเนติบัณฑิตตอไป

2.  นักเรียนควรปฏิบัติตนอยางไรใหเหมาะสมกับบทบาทหนาท่ีของนักเรียน
ก.  แมว ปฏิบัติตามกฎหมาย
ข.  ปลา ต้ังใจศึกษาเลาเรียนอยางเต็มท่ี
ค.  นก ชวยเหลือบิดามารดาประกอบอาชีพ
ง.   เสือ ชวยเหลืองานราชการเม่ือถูกรองขอ

3.  บุคคลใดตอไปนี้ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติหนาท่ีรับราชการทหาร
ก.  ศรราม มีบิดาเปนนายพล
ข.  ชีวิน เรียนจบปริญญาโท
ค.  รัตนะ เปนนักศึกษารักษาดินแดนป 3
ง.  พระวันชัย อุปสมบทมาแลว 3 พรรษา

4. ขอใดเปนบทบาททางการเมืองท่ีประชาชนควรกระทํามากท่ีสุดในระบอบประชาธิปไตย
ก.   อาทิตย  สนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรค
ข.   อรรณพ ไปใชสิทธิเลือกต้ังผูแทนราษฎรทุกครั้ง
ค.   เอกชัย  สนใจกิจการบานเมือง และการทํางานของรัฐบาล
ง.   อนันต  ไปฟงการหาเสียงของผูสมัครเขาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

5.  สังคมจะพัฒนาไดเจริญกาวหนา ถาพลเมืองทุกคนมีจิตสํานึกตามขอใด
ก.  จันทร ไมกาวกายหนาท่ีผูอื่นแตไมรูจักหนาท่ีของตน
ข.  อังคารไมทํานอกเหนือหนาท่ีและไมกาวกายหนาท่ีผูอื่น
ค. พุธ รูจักหนาท่ีของตนเอง และไมกาวกายหนาท่ีของผูอื่น
ง. พฤหัส ทําหนาท่ีของตนใหดีท่ีสุดแตชอบกาวกายหนาท่ีของผูอื่น
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6. ถาจะเลือกสมาชิกผูแทนราษฎร มาทําหนาท่ีเปนตัวแทนของเรา เราควรเลือกผูแทนประเภทใด
ก. บุคคลท่ีมีฐานะร่ํารวยจะไดไมโกงกิน
ข. บุคคลท่ีเปนคนดีมีศีลธรรมและมีอุดมการณทางการเมือง

      ค. บุคคลท่ีมีอิทธิพลในทองถิ่นจะไดเปนท่ีเกรงใจของทุกคน
      ง. บุคคลท่ีเคยรูจักกันมากอนจะไดใหความชวยเหลือเราไดอยางเต็มท่ี
7.  ขอใดเปนบทบาทของพลเมืองดีทางเศรษฐกิจในฐานะผูบริโภค

ก.  มาริษา เลือกซื้อสินคาตามความนิยมของตลาด
ข.  นาตยา เลือกซื้อสินคาท่ีผลิตข้ึนภายในประเทศ
ค.  วนิดา เลือกซื้อสินคาตามฐานะทางเศรษฐกิจของตนเอง
ง.   ลลิตา เลือกบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพสูงโดยไมคํานึงถึงราคา

8. การกระทําใดท่ีเปนการใชบทบาทหนาท่ีของตนเองเกินขอบเขตและเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยและ
    ศีลธรรมอันดีของประชาชน

 ก.  เอก เปนคนท่ีมีความม่ันใจในตนเองมาก จึงไมยอมรับนับถือศาสนาใด ๆ
 ข. โท เปนเจาของรานขายเครื่องเสียง จึงชอบเปดเพลงเสียงดังเกินควร
  ค.  ตร ีเปนเจาหนาท่ีดูแลสวนสาธารณะแหงหนึ่ง จึงมักทําอนาจารในท่ีสาธารณะ
  ง.  จัตวา เปนนักอนุรักษนิยม จึงพยายามยุยงผูคนไมใหซื้อของญ่ีปุน

9.  ทุกขอเปนหนาท่ีท่ีประชาชนพึงปฏิบัติตอรัฐ ยกเวนขอใด
ก.  กอง ชวยปองกันประเทศเม่ือชาติตองการ
ข.  แกว ไปเสียภาษีอากรจากรายไดทุกประเภทของตน
 ค.  เกียรติ ชวยเหลือราชการตามกําลังความสามารถของตนเทาท่ีจะปฏิบัติได
 ง.  กอย ไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทย เม่ือศึกษาจบแลวไปอยูตางประเทศโดยไมยอมกลับ

10.  ขอใดไมใชหนาท่ีของประชาชนชาวไทยตามท่ีกฎหมายรัฐธรรมนูญกําหนด
ก.  หนาท่ีเสียภาษีอากร
ข.  หนาท่ีรับราชการทหาร
ค.  หนาท่ีศึกษาอบรมตามกฎหมาย
ง.  หนาท่ีในการบําเพ็ญประโยชน
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