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K 46253308  :  สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ 
คําสําคัญ  :   ผลการเรียนรู / การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 /  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน 
                    ศรีสมวงษ  สุขคันธรักษ  :  การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่  1  
ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน  (A COMPARATIVE STUDY OF LEARNING  OUTCOMES  IN  
COMMUNICATION  TECHNOLOGIES UNIT OF SEVENTH GRADE STUDENTS TAUGHT BY JIGSAW II AND TEAM 
GAME-TOURNAMENT TECHNIQUES) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ :  ผศ. ดร.วัชรา  เลาเรียนดี และ ผศ. ดร.สุเทพ  อวมเจริญ, 
357 หนา.  ISBN  974-11-5766-5 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน  2)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล   
การสมัคร e-mail   และการรับสง e-mail ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุม
แขงขัน  3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทาํงานกลุมของนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 1  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุม
แขงขัน    4)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปที่ 1  ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  และเทคนิคกลุมแขงขัน  
กลุมตัวอยาง คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  2  หองเรียน  รวม  54  คน แบงเปนกลุมทดลอง 1 หองเรียน จํานวน 27 คน 
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  และกลุมควบคุม 1 หองเรียน จํานวน  27 คน จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน  ในภาค
เรียนที่  2  ปการศึกษา  2548   โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1   
 เครื่องมอืทีใ่ชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรยีนรู  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล  
แบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail และการรับสง e-mail แบบสังเกตพฤติกรรม
การทํางานกลุมและแบบสอบถามความคิดเห็น วิเคราะหขอมูลใช คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    คา  t-test  แบบ  
Independent และการวิเคราะหเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลการเรียนรู เร่ืองเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  
กับเทคนิคกลุมแขงขัน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05      โดยนักเรียนที่ไดรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิค
จิกซอว  2  กับเทคนิคกลุมแขงขันมีผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  
                   2.   ความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล  การสมัคร e-mail   และการรับสง e-mail       ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 ทีจั่ดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  กับเทคนิคกลุมแขงขัน  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และ
นักเรียนมีความสามารถในการปฏิบัติอยูในระดับดีมาก 
                   3.  พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  พบวา นักเรียนที่จัดการ เรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  
มีพฤติกรรมการทํางานกลุมโดยภาพรวม อยูในระดับมาก และมีพฤติกรรมการทํางานกลุมดานการใหความรวมมือขณะทํางานกลุม เปน
ลําดับที่ 1  สวนนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน  มีพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  และมี
พฤติกรรมการทํางานกลุมดานการยอมรับความคิดเห็น เปนลําดับที่ 1 

     4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน มีความคิดเห็นดาน
บรรยากาศ  พบวา  บรรยากาศดี  เพราะการทํางานกลุมทําใหเห็นอกเหน็ใจซ่ึงกนัและกัน มีเพื่อนมากขึน้ ตลอดจนไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกันภายในกลุม  สําหรับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  ดานการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา นักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น เพราะตองศึกษาดวยตนเอง และนํามาอธิบายใหเพื่อนในกลุมฟง    
สวนความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน     ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา นักเรียนได
รูจักเพื่อนมากขึ้น ถาไมเขาใจเรื่องใดเพื่อนจะชวยอธิบายจนเขาใจ 
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K 46253308  :  MAJOR : CURRICULUM  AND SUPERVISION 
KEY  WORDS :  LEARNING OUTCOMES  / JIGSAW II  TECHNIQUE  / TEAM GAME-TOURNAMENT  TECHNIQUE  
                        SRISOMWONG  SUKKANTHARAK  :  A  COMPARATIVE  STUDY OF   LEARNING  OUTCOMES   IN   
COMMUNICATION  TECHNOLOGIES  UNIT  OF   SEVENTH   GRADE   STUDENTS  TAUGHT  BY  JIGSAW II   AND   
TEAM  GAME-TOURNAMENT   TECHNIQUES. THESIS  ADVISORS  :  ASST. PROF.  WATCHARA  LOWRIENDEE, Ph.D. , 
AND   ASST. PROF.  SUTEP  UAMCHAROEN, Ed.D.  357 pp. ISBN 974-11-5766-5. 
  
 The purposes of this experimental research  were (1)  to compare learning outcomes in communication 
technologies  unit, (2) to  compare the ability  to search  information, e-mail  application, and  e-mail correspondence, 
(3) to study group working behaviors and (4) to investigate the  opinions of seventh grade students towards the 
instruction that taught by Jigsaw II and Team Game-Tournament Techniques. The sample  consisted of  54  
students of  two seventh grade classes   of  Ratchaboricanukroh School, The Office of Ratchaburi Educational Area 
Region I, which were  divided into one experimental  group  of 27 students taught  by  Jigsaw II technique and  one  
control  group  of  27 students taught  by Team Game-Tournament technique. 
 The instruments used for this research were lesson plans, achievement test, an evaluation  form  to  
assess the  ability of  the students  to search  information, e-mail application, and e-mail correspondence,  group  
working  behaviors  evaluation form and questionnaires. 
 The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test independent and content 
analysis. 
 The results of this research were : 
 1. The learning outcomes in communication technologies  unit of seventh grade students taught by 
Jigsaw II and Team-Game-Tournament Techniques were not statistically  significant different at the 0.05 level. 
 2. The evaluation of the ability to search  information, e-mail application, and e-mail correspondence of 
the students taught by  Jigsaw II and Team-Game-Tournament techniques were not statistically  significant different 
at the 0.05 level. The ability to search  information, e-mail application, and e-mail correspondence of the students in 
the experimental  group and the control group  were at a high  ability level. 
 3.  The  group working behaviors  of  taught by Jigsaw II  technique were at a high level whereas the  
group working behaviors of the students that taught by Team Game-Tournament technique  were at a moderate level. 
 4. The students’ opinions towards the instruction  by  Jigsaw II and Team Game-Tournament 
techniques on learning atmosphere, the students in both experimental and control group perceived that the 
environment supported learning , group activities made them more considerate to each  other, they had more friends 
and shared ideas with others. Whereas the opinions towards learning activities of the experimental group revealed 
that the learning activities enhanced their concentration on learning  since they had  to study by themselves and then 
exchanged knowledge with friends. Whereas the opinions towards learning activities of the control  group revealed 
that they knew each other well and their friends helped when they had problems. 
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      วทิยานพินธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความอนเุคราะหในการใหคําปรึกษาแนะนาํตลอดจน 
ขอเสนอแนะและการแกไขขอบกพรองตาง ๆ   ที่เปนประโยชนกับการวิจัยจากผูชวยศาสตราจารย 
ดร.วัชรา  เลาเรียนดี   และผูชวยศาสตราจารย ดร.สุเทพ  อวมเจริญ   ซึง่เปนอาจารยที่ปรึกษาและ
ควบคุมวิทยานพินธ    รวมทั้งคณาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณา 
ของคณาจารยทุกทาน และขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาเรียม นิลพนัธุ ประธานกรรมการใน
การตรวจสอบวิทยานิพนธ รองศาสตราจารยประทิน คลายนาค ผูทรงคุณวุฒิทีก่รุณาใหคําปรึกษา
แนะนาํตรวจแกไขขอบกพรอง และใหกาํลงัใจในการทาํวิทยานิพนธ จนทาํใหวิทยานิพนธฉบับนี้
สมบูรณยิ่งขึ้นและสําเร็จลุลวงไปดวยด ี
 ขอขอบพระคุณอาจารย ดร.ปรัญชานนัท  นิลสุข  อาจารยกันยารัตน   รัตนชงค    และ 
อาจารยลินดา  วิชาดากุล   ที่กรุณาเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือตาง ๆ  ที่ใชในการวิจยั   
อาจารยวรยุทธ  ทิพยเที่ยงแท  อาจารยกรองทอง วงศาโรจน  อาจารยปยะนาถ  งามขํา  
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  และอาจารยวิไลวรรณ  เรืองเครือวงษ   โรงเรียนวัดดอนตูม  ทีใ่ห
คําแนะนาํในเรือ่งตาง ๆ  เกี่ยวกับการวิจัยในครั้งนี ้
 ขอขอบพระคุณ นายวชัรินทร เวชสวุรรณ ผูอํานวยการสถานศกึษา โรงเรียนราชโบรกิานุเคราะห   
และคณะครูโรงเรยีนราชโบรกิานเุคราะห   ที่ใหความอนุเคราะหชวยเหลือสนบัสนุนและอาํนวยความ 
สะดวกในการเก็บขอมูล รวมทั้งนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศกึษา 2548 ที่ใหความรวมมอื
ในการทดลองใชเครื่องมือและเก็บรวมรวมขอมูลเพื่อการวิจัยเปนอยางด ี
 ขอขอบพระคุณบุคลากรทุกฝายในมหาวทิยาลยัศิลปากรที่ชวยอํานวยความสะดวกใน
เร่ืองตาง ๆ มาโดยตลอด 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

      การศึกษาเปนปจจัยสาํคัญ  ที่จะชวยใหมนุษยเกดิการเรียนรูและพัฒนาทักษะที่จาํเปน
ตอการดํารงชพีในสงัคมไดอยางปกติสุข คนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศตองเปนบคุคลที่พรอมทีจ่ะ
อยูในสังคมแหงการเรียนรู มุงพัฒนาตนใหเต็มศักยภาพและรูเทาทนัโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
คุณภาพของคนจะเปนตัวแปรที่สําคัญที่สุด  ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
ทรงมพีระราชดํารัส (สํานกังานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 2538 : 4) ตอนหนึ่งวา  

     “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการลงทุนที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ และเราใชการ 
          ศึกษา เปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยวิธีตาง ๆ ในบรรดาปจจัยตาง ๆ   ที่มีความ 
          สําคัญตอประสิทธิผลในการพัฒนาซึ่งมีหลายปจจัยนั้น   ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด   
          แมเราจะมีปจจัยอื่น ๆ อยางสมบูรณ  แตถาทรัพยากรมนุษยไมมีคุณภาพแลว การพัฒนาก็ไมอาจ 
          ประสบผลสําเร็จสูงสุดได”  

      ดังนัน้การที่จะพฒันาประเทศทกุ ๆ ดาน ใหเจริญกาวหนาไดนัน้จะตองพัฒนาคน     โดย
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ทุกประเทศในโลกเริ่มตระหนกัดีวา ความกาวหนาทางดานวทิยาศาสตร
เทคโนโลยีและการสื่อสาร นํามาซึง่กระแสความเปลีย่นแปลง คุณภาพทรัพยากรบุคคล  ตามดวย
เทคโนโลย ี ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเปนปจจัยที่สําคัญในการสรางขดี
ความสามารถในการผลิตและการแขงขัน ลักษณะการเรียนรูของบุคคลในสังคมปจจุบันที่ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศจะเปดกวางขึ้น ดังนั้นการออกแบบระบบการสอนจะตองสรางวัฒนธรรมการเรียนรูใหมใหแก
ผูเรียน การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนากระบวนการคิดเชงิพฒันา บุคลากรที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูและเจตคติที่ดีตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
จัดหลักสูตรและการสอนเพื่อพัฒนาประโยชนในการพัฒนาความรู และทักษะจากเทคโนโลยีใหมที่
สามารถชวยใหการวางแผนหลักสูตรการออกแบบระบบการเรียนการสอน ทาํใหผูเรียนเกิดความเขาใจได
งายขึ้นและเกิดการเรียนรูไดดีข้ึน (ไพศาล  สุวรรณนอย 2541 : 1-2)  
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        แนวโนมของการจัดการเรยีนการสอนวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุงใหผูเรียนไดรับความรู 
และพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรูดวยตนเอง      ตามนโยบายของรัฐบาลที่พยายาม
พัฒนาระบบสารสนเทศของประเทศจากระดับลางขึ้นมา  โดยจัดการศึกษาใหกับเยาวชน ซึ่งถือเปน
ภารกิจเบื้องตนที่จะตองจัดทําคือ การจัดใหครูในโรงเรียนและคณาจารยในมหาวิทยาลัย อีกทั้งนักเรียน
และนักศึกษามโีอกาสเรียนวธิกีารใชเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงคกเ็พื่อนาํเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใชเปนเครื่องมือในการรับสงขาวสารและความรูดวยวธิีการเรียนรูดวยตนเอง (สุขวิชย   ปูทอง 
2541 : 1)  ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  หมวด 9 มาตรา 66 
กลาวถึงแนวการจัดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยยึดหลักวา ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะ
เพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแสวงหาความรูดวยตนเอง  ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดวย
เหตนุี ้การจัดการเรยีนการสอนวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ     จงึมุงเนนใหความสาํคัญกบัวิธีสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคญั (Learner-based teaching) เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอกระบวนการ
เรียนรูของตนเองเพิ่มข้ึน และเปนการจัดการเรียนรูใหเชื่อมโยงกับประสบการณของผูเรียน  ซึ่งใน
หมวด 4 มาตรา 22 กลาวถงึ การจัดการศึกษาตองยึดหลกัวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได  และถือวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ 2542) ผูเรียนเปนผูไดรับประโยชนสูงสุดและเกิดการเรียนรู  ผูเรียนไดอยูในสถานการณทีไ่ด
เปนผูลงมือปฏิบัติ เปนผูคิดเองหรือทดลองทาํเองวาจะเกิดอะไรขึ้น หรือเปนผูจัดกระทําสิ่งนั้น 
ทําการคนควาคําตอบดวยตนเองเปรียบเทียบผลของตนเองกับผูอ่ืน (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ 2542  : 1) ใน
ขณะเดียวกนัควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด ทั้งทางรางกาย  สติปญญา  
สังคมและอารมณ โดยเรียนรูจากการปฏิบัติจริง  มีปฏิสัมพันธกับบุคคลแวดลอม  มกีารใชทกัษะ
กระบวนการเรียนรูและกระบวนการทาํงานที่สําคัญ  สรุปความรูดวยตนเองและสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ  ได (วัฒนาพร  ระงับทกุข   2542 : 11)     
       การพฒันาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ ความเขาใจเกีย่วกบังานอาชพีและเทคโนโลย ี 
สามารถนาํเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยตีาง ๆ  มาใชในการทาํงานอยางถกูตองเหมาะสม คุมคาและ
มีคุณธรรมนั้น ครูผูสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูทีม่ีบทบาทสาํคัญยิ่ง  เพราะวชิาเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนวชิาหนึง่ที่มีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีความเขาใจ  เห็นคุณคา 
และใชกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคนขอมลูเพื่อการเรียนรู การสือ่สาร การแกปญหา  
การทาํงานและประกอบอาชพีอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และมีคุณธรรม การที่จะพัฒนา
คุณภาพของผูเรียนใหมีความเขาใจ เหน็คุณคาและใชกระบวนการเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล
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การเรียนรูไดอยางมปีระสิทธภิาพนัน้ ผูเรียนจะตองมีความรูพืน้ฐานทางดานเทคโนโลยี เปนอยางดี   
ในยุคโลกาภิวฒัน (Globalization) การแพรกระจายของขอมูลขาวสารและการใหการศึกษาเปน
ส่ิงจาํเปนอยางยิง่ เพือ่ทกุคนจะไดรับความเสมอภาคในทุกดาน ถาทกุคนมพีืน้ฐานดานการศึกษา
เพียงพอกจ็ะทาํใหทุกอยางเปนเรื่องงาย  ดังนัน้ครูผูสอนจึงควรจัดกจิกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
สงเสริมใหนักเรียนเกิดความเขาใจและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีการสื่อสารสืบคนขอมูลการ
เรียนรูตอไป (โกศล  ชูชวย  2537 : 15)   

      การศึกษาเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล  เปนสวนหนึง่ของเนื้อหาสาระในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
การศึกษาเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลเปรียบเสมือนเครื่องมอืที่สําคัญในการจัดการศึกษาที่เปดโอกาส
ใหผูเรียนเเสวงหาความรูดวยตนเอง จากแหลงความรูตาง ๆ ทัว่โลกโดยไมมีขีดจํากัด กลาวคือ     
ผูเรียนสามารถเขาถงึขอมูลไดจากเครื่องคอมพวิเตอรดวยระบบออนไลนทัว่โลก เรียกวา เครือขาย
อินเทอรเนต็   ทาํใหผูเรียนสามารถพัฒนาดานองคความรู  กระบวนการจัดการศึกษา และกิจกรรม
พัฒนาตนเอง เพื่อสรางผูเรียนใหเปนคนดี   คนเกง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  นอกจากนีก้ารใช
เทคโนโลยีส่ือสารขอมูลยังเปนเครื่องมือสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน  ซึง่สวนหนึ่ง
จะเปนการสอนทางไกลผานระบบเครือขายเทคโนโลย ี ทั้งในเวลาและนอกเวลาการเรียนการสอน 
ทําใหระบบการเรียนรูมีความสมบูรณมากขึ้น ชวยผูเรียนที่มีความแตกตางทางดานฐานะและความ
พรอมมากขึ้น รวมทัง้มีศักยภาพตางกัน  ซึง่จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูส่ิงใหม ๆ ไดตลอดเวลา
และสามารถปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งใชชวีติอยางมีความสุขในสังคมได   

     การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ได
มีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาเปนลาํดบั   โดยเริ่มต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบับที่ 8 
(พ.ศ.2540-2545) ที่กลาวถึงการปฏิรูปความคิดและคณุคาใหมของสังคมไทย ที่เนนให “คนเปน
ศูนยกลางของการพฒันา”  เนื่องจากสถานการณการเปลีย่นแปลงภายนอกประเทศ กอใหเกิดความ
เหลื่อมลํ้าทางเทคโนโลย ี ทาํใหไทยตองปรับตัวใหสามารถกาวตามโลกไดอยางรูเทาทนัมากขึ้น 
เพราะระบบเศรษฐกิจโลกกําลังมีการเปลี่ยนแปลง มาใชความกาวหนาของฐานความรูและนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศสมยัใหมเปนปจจยัชี้นาํในการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของแตละ
ประเทศ โดยเฉพาะกระแสการคาผานสื่ออิเล็กทรอนกิสจะมีบทบาทเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ขณะที่
พื้นฐานการศกึษาของคนไทยและการพฒันาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียงัออนแอตองพึง่พา
ตางประเทศสูง  จําเปนทีป่ระเทศไทยจะตองรูจักเลือกใชโอกาสความกาวหนาทางวทิยาการมาเปน
ประโยชนในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศใหกาวเขาสูยุคสังคมเศรษฐกิจอิงความรู โดยเฉพาะ
การพัฒนาคณุภาพคนใหมีความรู  ทักษะและความพรอมที่จะรับกับการเปลีย่นแปลงตาง ๆ การ
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พัฒนารากฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเขมแข็งมากขึ้น เพื่อปูพื้นฐานใหเกดินวัตกรรมทาง
ความคิดและเทคโนโลยีทีเ่ปนของไทย    
               การเสริมสรางฐานรากของสงัคมใหเขมแขง็ เพื่อนาํไปสูการพัฒนาทีส่มดุลมีคุณภาพ
และยั่งยนืนัน้  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที ่ 9  (พ.ศ. 2546-2551)  ได
กลาวถึงการกําหนดจุดมุงหมายและคานิยมรวม  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทีมุ่งให
คนไทยสามารถพึ่งตนเองได พรอมที่จะเรียนรูโลกาภิวัฒนและรูจักเลือกนาํมาใชอยางมเีหตุผล    ซึ่ง
การจะเสรมิสรางฐานรากของสังคมใหเขมแข็งนัน้ จะตองใหความสาํคัญกับการพัฒนาคนไทยใหเปน 
คนดี มีคุณภาพ มีความพรอมที่จะรับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจยุคใหมไดอยางรูเทาทัน 
บนพืน้ฐานของความเปนไทยและการดาํเนนิวิถชีีวิตในทางสายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล มีความอดทน ขยนัหมั่นเพยีร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ   อีกทั้งมีจิตสํานึก
ยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความสามัคคีและความรักชาติ    ขณะเดียวกันตองพัฒนา
สภาพแวดลอมรอบตัวคนใหเกื้อหนุนการพฒันา  นอกจากนีท้างดานยุทธศาสตรการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมของประเทศ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติฉบับที ่ 9  ขอ 7 ไดกําหนดยทุธ
ศาสตรการพฒันาความเขมแข็งทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  โดยยกระดบัการพฒันาและใช
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่เปนโครงสรางพืน้ฐานสําคญัในการเผยแพรองคความรู
และขาวสาร ชวยสนับสนนุการฟนฟูเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
ซึ่งสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดประเมินความกาวหนาการปฏิรูปการศึกษาในระดับ
สถานศกึษา และกลุมผูปฏิบตัิ  ในแตละหมวด แตละมาตรา วามีความคืบหนามากนอยเพียงใด  ซึ่ง
ผลการประเมินการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา ที่เกี่ยวของกบัเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปรากฏดังนี้ 

   1. ความกาวหนาแยกตามรายหมวด พบวา เกือบทุกหมวดมีการดําเนินการในระดับ
กาวหนา  โดยมีคะแนนความกาวหนามากกวารอยละ 80  ยกเวนหมวด 7 ครู  คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา (รอยละ 72) หมวด 9 เทคโนโลยทีางการศึกษา (รอยละ 38)  และหมวด  8  
ทรัพยากร  และการลงทนุเพือ่การศึกษา (รอยละ 37) ซึ่งดําเนนิการไดต่ํากวาเกณฑ 

   2. ความกาวหนาของหนวยงานปฏิบตัิระดับสถานศึกษา จากรายงานการประเมินที่
เกี่ยวของกบั หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบวา สถานศึกษาดําเนนิการในเรื่อง  การผลิตตํารา  ส่ือ  
เทคโนโลยีการศึกษา  และการพัฒนาผูเรียนใหใชเทคโนโลยีไดในระดับปานกลาง และมีปญหา
อุปสรรคในระดับมากทั้ง 2 รายการ  เมื่อเปรียบเทยีบสภาพการดําเนนิงานในกลุมครูอาจารยใน
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบวา  การผลิตตํารา ส่ือ  เทคโนโลยกีารศกึษา มีการปฏิบัติอยูในระดับ
นอย และมีปญหาในระดับปานกลาง ดานการพัฒนาผูเรียนใหใชเทคโนโลยีนั้นมีการปฏิบัติในระดับ
ปานกลางและมีปญหาในระดับปานกลาง   ซึ่งผลการประเมินสอดคลองกับรายงานการวิจัยของ  
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พรพรรณ ไวทยางกูร และคณะ(2543)  พบวา การจัดการเรียนการสอนคอมพวิเตอรในโรงเรียนยงั
ไมมีความกาวหนาเทาที่ควรและขาดประสิทธิภาพ  เนือ่งจากครทูี่จบสาขาคอมพวิเตอรโดยตรงมี
ไมถึงรอยละ 30 ของครูที่สอนคอมพวิเตอร (วิเชียร  ภูสุวรรณ  2544 : 25-26) 

   จากผลการประเมนิดงักลาว จงึควรมกีารสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนไดปฏิบัติและศึกษาการ
ใชเทคโนโลยีใหมากขึ้น โดยเฉพาะการเรียนการสอนคอมพิวเตอรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเปน
วิชาเพิ่มเติมในกลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้งนี้เพราะวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศเปน
การรวบรวมความรูพื้นฐานและใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบคนขอมูลการ 
เรียนรู  การสือ่สาร  เพื่อเปนแนวทางใหผูเรียนเเสวงหาความรูดวยตนเอง จากแหลงความรูตาง ๆ  
ทั่วโลกโดยไมมีขีดจํากัดและสามารถใชเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลในการแขงขันเพื่อพฒันาประเทศ
ทุก ๆ ดานตอไป 

  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  อําเภอเมอืง จงัหวดัราชบุรี สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบรีุเขต 1 
ไดใหความสําคัญของการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาโดยตลอดและไดทําการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวชิาคอมพวิเตอร โดยเฉพาะทางดานการใชเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล  
อยางตอเนื่องตั้งแตป 2542 จะเหน็ไดจากวิสัยทัศนในธรรมนูญโรงเรียน (โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห 
2542 : 11) ที่กลาววา “กาวทนัเทคโนโลยี พลานามัยดี ภาษาเดน เนนคุณธรรม สัมพันธชมุชน” 
นอกจากนีใ้นแผนกลยทุธและกรอบประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลางระหวางป 2546-2550 
ไดกําหนดกรอบแผนกลยทุธในระดับองคกร โดยใหมกีารสงเสริมและพัฒนาการใชส่ือ  นวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู  เพิม่ข้ึนรอยละ 20  ขณะเดียวกันคุณภาพการเรียนการสอนและความสามารถ
ของนักเรียน โดยภาพรวมของนักเรียนยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจมาโดยตลอด  ตั้งแตป 2541-2546 
จากการรายงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรพบวามีคะแนนเฉลี่ยรอยละ  61.25, 59.75, 
73.5 ,69.25, 74.75 และ 65.5  ตามลาํดับ (โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห 2547 : 34)  ผลการเรียนรูมี
คะแนนเฉลีย่อยูในระดับตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐานและตัวชีว้ัดมาตรฐานคณุภาพการ 
ศึกษาในโรงเรยีนดานผลผลติ (Output) มาโดยตลอด ซึ่งไดกําหนดคุณลักษณะของผูเรียน  วา  
นักเรียนผานเกณฑการประเมนิตามหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 ทุกรายวิชา  นอกจากนี้ผลการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ทางดานอุปสรรคและ
จุดออนของโรงเรียนพบวา 1) นักเรยีนไมเปนบุคคลแหงการเรียนรู   2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนต่ํา  3) ครูสวนใหญจดักิจกรรมการเรียนการสอนไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ 4) การบริหาร
จัดการภายในองคกรไมเปนระบบขาดการประสานรอยตอในองคกร  ซึง่สอดคลองกับผลการประเมนิ
คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรยีนราชโบรกิานเุคราะห ปการศึกษา 2544 ดานผลผลิต มาตรฐานที ่ 2 
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสังเคราะห มวีิจารณญาณ มีความริเร่ิมสรางสรรคและมวีิสัยทัศน 
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อยูระดับพอใช    และมาตรฐานที่ 3 เปนบุคคลแหงการเรียนรู อยูในระดับ พอใช  สําหรับดาน
กระบวนการ มาตรฐานที่ 4 มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผลการประเมินอยู
ในระดับ พอใช   จากผลการวิเคราะหและผลการประเมินขางตน  จงึตองมีการพฒันาดานผลผลิต 
เพื่อใหนักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู และพัฒนาผลสมัฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีน รวมทั้ง
พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถคิดวเิคราะห สังเคราะห มวีิจารณญาณ มีความริเร่ิมสรางสรรค
และมีวิสัยทัศน  เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของแผนกลยุทธโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ทีก่ําหนด
ไววา ใหนกัเรียนไดรับการพัฒนาจากครูที่มีความสามารถในการจัดกิจกรรม และกระบวนการ
เรียนการสอนใหเปนผูเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และดํารงชีวิตแบบวิถีไทยอยูในสงัคมโลกอยาง
มีความสุข   ภายใตการบริหารของโรงเรยีนที่มีระบบและมีคุณภาพ  รวมทัง้แผนกลยทุธระดบั
องคกรของโรงเรียน รวมทัง้กาํหนดใหมกีารสงเสริมและพฒันาหลกัสูตรและการจัดกระบวนการเรียน
การสอนใหมปีระสิทธิภาพ 

   จากสภาพปญหาดังกลาวพบวาปญหาเกิดจาก ครูผูสอน นักเรียน  และปญหาสาํคัญ
อีกประการหนึ่งที่พบจากการนิเทศการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของผูชวยฝายวิชาการ  หัวหนา
กลุมสาระ พบวา ครูผูสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดเทคนิคการสอนทีห่ลากหลาย ขาดการ
ฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห นอกจากนี้การเรียนรูยังมีลักษณะผูสอนเปนผูบรรยาย  โดยให
ผูเรียนศึกษาขอมูลจากใบความรู รวมทัง้ใหผูเรียนสบืคนขอมูลจากระบบเครือขาย  ซึ่งเปนการเนน 
เนื้อหามากกวาการใหผูเรียนฝกใชกระบวนการคิดวิเคราะห นอกจากนัน้ในการจัดกจิกรรม สวนใหญ
เนนใหนกัเรียนฝกปฏิบัติโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรและสืบคนขอมูลจากระบบเครือขายเปน
รายบุคคลมากกวาเนนการทํางานเปนกลุม  ซึง่ทําใหผูเรียนขาดทกัษะการทาํงานกลุม  
     ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวจึงไดทําการศกึษาขอมูลเกี่ยวกับ 
สาเหตทุี่ทาํใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู  และองคประกอบที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์  จากการ 
ศึกษาสรุปไดวา องคประกอบที่สงผลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผูเรียน ประกอบดวยความแตกตาง 
ในการเรียนรูระหวางบุคคล และวิธีการสอนของครู เนื่องจากครูจัดการเรียนการสอน โดยเนนการ
สอนเนื้อหามากกวาการใหผูเรียนไดคิดและวิเคราะหตาม ซึ่งเปนสาเหตุทําใหการจดัการเรียนการ
สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไมสามารถทําใหผูเรียนพัฒนาดานองคความรู การใชกระบวนการ
เทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลการเรียนรูและพัฒนาตนเองใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไข
ปญหาไดดวยตนเอง  ไมสามารถพฒันาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู  แนวทางในการพัฒนาผล
การเรียนรูทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทําไดหลายวธิ ี เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
นําเสนอขอมูล การสืบคนขอมูลจากระบบเครือขาย เปนตน แนวทางทีสํ่าคัญโดยครผููสอนตองปรับ
วิธีการเรียนการสอนใหผูเรียนเปนศนูยกลาง เนนกระบวนการคิดอยางเปนระบบ และมีเหตุผล มุง
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ใหผูเรียนรักการเรียนรู  รูจกัคิดวิเคราะห สังเคราะห แสวงหาความรู และรูจักแกปญหาดวยตนเอง 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540 : 57)  ซึง่ผลจากการวิจยัหลาย  ๆเร่ืองไดขอสรุปที่
ตรงกนัวา พฤตกิรรมดานการสอนของครูมีความสมัพนัธทางบวกกบัผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนการสอนของ
นักเรียน  เชน   นิตยา  อัศวศุภฤกษ  (2535 : บทคัดยอ)  พบวา  พฤติกรรมการสอนของครูมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิท์างการเรียนการสอนของนักเรียน รวมทั้งผลการวิจยั ของ   วินยั สายสดุ  
(2538 : บทคดัยอ)   ที่พบวาพฤติกรรมการสอนของครสูงผลตอผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรยีน 
จากผลการวิจยัดังกลาวขางตนชี้ใหเห็นวา   พฤติกรรมการสอนของครนูั้น มีความสัมพันธตอผลการ
เรียนรูทางการเรียนของนักเรียน ดังนั้นการที่จะพฒันาผลการเรียนรูทางการเรียนของนักเรียน จงึ
จําเปนตองเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู  และพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน 
โดยการที่ครูผูสอนตองปรับเปล่ียนวิธีสอนแบบยึดตนเองเปนศูนยกลางไปสูวิธีสอนที่ยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2540 : 57)  นอกจากนัน้ผลการวิจัยของ 
กันยรัตน  ตรึงสถิตยวงศ (2532 : บทคัดยอ) ไดวิจัยพฤติกรรมการสอนพบวาครูสวนใหญสอน
แบบบรรยายหรืออธิบาย มากกวาพฤตกิรรมอื่น ๆ ซึ่งทําใหการจัดการเรียนการสอนกลุมสราง
เสริมประสบการณชีวิต  ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  และจากการศึกษาของ  ชนสิา   ตุไลลา 
(2540 : 77) พบวา   การจัดการเรียนการสอนสวนใหญเนนเนื้อหามากกวากระบวนการ ทาํใหนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจาํวนัไมไดเเละในการจัดกิจกรรมสวนใหญเนนรายบุคคล เพื่อใหไดรางวัล
ตามที่ครูกําหนดซึ่งไมสอดคลองกับจุดเนนของหลกัสูตรประถมศึกษา พทุธศักราช 2521 ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2533 ของกระทรวงศึกษาธิการ (กรมวชิาการ 2534 : 4) ที่ใหโรงเรยีนจัดการเรียนการสอนโดย
การเนนกระบวนการ เพื่อพฒันาทกัษะกระบวนการแสวงหาความรูและทกัษะกระบวนการทาํงานใหแก
ผูเรียนเปนจดุเนนหลกั ซึง่สอดคลองกับแนวคิดเรื่องวิธีสอนแบบรวมมอืกนั เปนการสอนที่มุงเนนให
นักเรียนทาํงาน เปนกลุม โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง  ซึง่สลาวนิ  (Slavin 1990 :  27) ไดเสนอแนะวา 
วิธีสอนแบบรวมมือกันเปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม ๆ ละ 4-6 คน  
โดยสมาชกิในกลุมชวยกนัเรียนรู หรือรวมกันทํากจิกรรมจนบรรลุผลสําเร็จซ่ึงผลสําเรจ็ของกลุมคือ
ผลสําเร็จของสมาชิกทุกคนในกลุม    วิธีสอนแบบรวมมือกันชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน มีความ
ตระหนกัในการพัฒนาตนเองและกลุมใหประสบผลสําเร็จ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ของผูเรียนใหสูงขึ้นได   ผูเรียนสามารถมคีวามสัมพันธกับบุคคลอื่นดีข้ึน  เกิดพฒันาการทางสังคม
ของตนเอง  วธิีสอนแบบรวมมือกันแบงเปนหลายเทคนิคหรือหลายแบบ  ไดแก  เทคนิคแบงกลุม
ผลสัมฤทธิ ์ (Student Team-Achievement Division : STAD)  เทคนิคกลุมแขงขัน (Team 
Games-Tournament : TGT) เทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II) เทคนิคกลุมชวยพัฒนารายบุคคล     
(Team Assisted Individualization : TAI)  เทคนิคกลุมผสมผสานการอานและการเขียน 
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(Cooperative Integrated Reading And Composition : CIRC) การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 
(Jigsaw  II) ตามแนวคิดของอรอนสัน  (Elliot Aronson 1978)   มีความเหมาะสมกับวชิาที่เกี่ยวของ
กับความรู ความเขาใจ ที่เนนสาระความรู หลกัการ การดําเนนิการ ซึง่วิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ เปน
วิชาทีเ่กีย่วของกบัสาระความรูที่ตองรูและเขาใจเปนสวนมาก  ซึง่เทคนคิจิกซอว 2 จะชวยพฒันาการ
เรียนรูแบบรวมมือกนัและยงัพฒันาการเรยีนรูรายบุคคลดวย เนือ่งจากนกัเรยีนแตละคนในกลุมจะ 
ตองแยกไปศึกษาหัวขอที่กาํหนดใหเขาใจ จนเปนผูเชี่ยวชาญ นักเรียนกลับกลุมเดิมเพื่ออธิบาย
แตละหวัขอใหสมาชิกในกลุมฟงจนครบทุกหัวขอ จงึทาํแบบทดสอบ  สําหรับการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิคกลุมแขงขัน นกัเรียนแตละกลุมชวยกันศึกษาหัวขอที่ไดรับมอบหมายจนเขาใจ จงึทาํการ
แขงขันตอบปญหา การชวยเหลอืกนัในกลุม ทาํใหเกิดความสามัคคีในกลุม การแขงขันกนัเปนกลุม
ทําใหบรรยากาศในการเรียนสนกุสนาน ไมนาเบื่อ ดังนั้นผูวิจัยจงึสนใจศึกษาการเปรียบเทียบผล
การเรียนรู เร่ืองเทคโนโลยส่ืีอสารขอมูล ของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จดัการเรียนรูดวย
เทคนคิจิกซอว 2  กับเทคนิคกลุมแขงขัน  
 
กรอบแนวคดิในการวิจัย 

    ในการศึกษาวิจัยการเปรยีบเทียบผลการเรียนรู เร่ืองเทคโนโลยส่ืีอสารขอมูล ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขนั ผูวิจยัได
ทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ผลงานวจิัยตาง ๆ ทีเ่กี่ยวของกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมอืกนั
ดวยเทคนคิจิกซอว 2 กบัเทคนิคกลุมแขงขัน ดังนี ้ 

   การเรยีนรูแบบรวมมอืกนัหรือการรวมมอืกนัเรียนรู เปนแนวคิดในการจัดการเรยีนรู เพือ่ให
นักเรียนไดรวมกันเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย มุงเนนการรวมกัน
ปฏิบัติงานชวยเหลือซ่ึงกนัและกนั และพฒันาทกัษะทางสงัคม กลาวไดวาเปนการจัดการเรยีนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญแบบหนึง่  ซึง่แนวคิดในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกนันีม้าจากนกัการศึกษา
ตางประเทศหลายทานที่ไดศึกษาวิจยัและทดลองรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมรูปแบบดังกลาว และเปน
ที่รูจักกนัอยางแพรหลาย เชน  โรเบิรท  สลาวิน, จอหนสนัและจอหนสนั และคาแกน ฯลฯ   ซึง่เทคนิค
วิธีการตาง  ๆเหลานัน้ ตางกม็ีแนวคิด หลักการพืน้ฐานในการปฏิบัติที่คลายคลงึกนั เพยีงแตแตกตางกัน
ดานกิจกรรมการเรยีนรูในรายละเอยีดปลีกยอยเทานัน้  (วัชรา  เลาเรียนดี  2548  : 102) 
     สลาวิน (Slavin , R.E. 1990, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี 2548 : 102)  ไดเสนอแนะไว
วา วิธีสอนแบบรวมมือกนัเรยีนรู หรือวิธีสอนแบบรวมมอืกัน คือ การจัดการเรียนการสอนโดยให
ผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม ๆ ละ 4-6 คน สมาชิกกลุมจะตองชวยกันเรียนรูรวมกันปฏิบัติกิจกรรม
จนบรรลุผลสําเร็จ และยังไดเสนอแนะเพิ่มเติมวา วิธีการสอนดังกลาวชวยใหผูเรียนมีความ
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กระตือรือรน ภูมิใจในตนเอง  ตระหนกัถงึความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม ชวยใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  พัฒนาความสมัพนัธทีด่ี  การยอมรบัผูอ่ืนมากขึ้น  สรางความมั่นในในตนเอง 
และรูถึงคุณคาของตนเองมากขึ้น สอดคลองกับจอยซและเวล (Joyce  and Weil 1986) ที่กลาววา 
การสอนแบบรวมมือกนัเรียนรูชวยพัฒนาผูเรียนดานสตปิญญา  โดยเพื่อนในกลุมจะชวยเหลือ
แนะนาํกนั เนือ่งจากผูเรียนที่อยูในวัยเดียวกัน สามารถสื่อสาร ส่ือความหมายแกกนัและกนัไดงาย 
  จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson  1996, อางถึงใน วัชรา  เลาเรียนดี 2548 : 
102)  เสนอแนวคิดเกีย่วกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันวา เปนวิธกีารจัดประสบการณการเรียนรู
ใหกับนกัเรียน  เปนกลุมเลก็  กลุมละประมาณ  3-5  คน  สมาชิกกลุมแตละกลุมคละเพศ เชื้อชาติ 
และความสามารถทางการเรียน โดยเฉพาะการคละนักเรียนทีม่ีความสามารถทางการเรียนสูง 
ปานกลาง  ต่าํ ในแตละกลุมเปนสัดสวน 1:2:1 คือ เกง  1  คน  ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน 
สมาชิกกลุมจะมีปฏิสัมพนัธที่ดีตอกนั รับฟงความคิดเหน็กนั ชวยเหลอืกนัและกนั และสมาชกิทกุคน
จะตองรับผิดชอบตอผลงานของกลุมและผลงานของตนเอง 
     วธิีสอนแบบรวมมือกนัเรยีนรูประกอบดวยเทคนิควิธสีอนหลาย ๆ แบบที่ใชกันอยูอยาง
แพรหลาย กค็ือเทคนิค STAD (Student Teams-Achievement Division) หรือเทคนิคกลุม
ผลสัมฤทธิ์ เทคนิค TGT (Teams-Games-Tournament) หรือเทคนคิทีมการแขงขันเทคนิค TAI 
(Team Assisted Individualized Instruction) หรือเทคนิคกลุมชวยสอนเปนรายบุคคลเทคนคิ 
CIRC (Cooperative Integrated Reading) หรือเรียกวาเทคนิคการบูรณาการการอานและการ
เขียนเรียงความ เทคนิคจกิซอว (Jigsaw) และเทคนิคการศึกษาแบบกลุม (Group Investigation) 
เปนตน (วชัรา เลาเรียนด ี 2545 : 172) ซึ่งแตละเทคนคิจะสามารถนาํไปใชไดเหมาะสมกับแตละ
รายวิชา เนื้อหา และวัตถุประสงค ดงันัน้เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือกันแตละเทคนคิจึงไมสามารถ
นําไปใชใหประสบผลสําเร็จในทุกสาระวชิาหรือทกุหนวยการเรียนรู ครูผูสอนหรือผูที่สนใจแนวคดิ 
หลักการ และวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูจะตองศึกษาหลักการ แนวคิดและองคประกอบอื่นที่สําคัญ
ที่เกี่ยวกับวิธีสอนแบบรวมมอืกันใหเขาใจแจมแจงกอนนําไปใช (วัชรา เลาเรียนด ี 2548 : 109) 
เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดในการจัดการเรียนการสอนคอื มีการรวมมือกันเรียนรูและทักษะทาง
สังคม 

      การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัเทคนิคจิกซอว 2 มีองคประกอบที่สําคัญ 6 ประการ
ดังนี้ 1) จัดกลุมผูเรียนเพือ่รวมมือกนัเรียนรู  2) จัดกลุมผูเชีย่วชาญในแตละเร่ืองยอยจากที่ครูกําหนดให 
หรือใหนักเรียนเลือกประเด็นที่สนใจมากที่สุด  3) การนําเสนอและพัฒนาผูเชี่ยวชาญจากกลุมตาง ๆ    
4)  การแลกเปลี่ยนความรู   ความเขาใจของผูเชี่ยวชาญ   แตละเรื่องในกลุมเดิม 5) การวัดผลการ
เรียนรูและเก็บคะแนน กําหนดคะแนนพัฒนาของแตละคนภายในกลุมและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ
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แตละกลุม   6 ) การยกยองชมเชยความสําเร็จของกลุมทีป่ระสบผลสําเร็จสูงสุดโดยติดบอรด  ชมเชยเพื่อ
เผยแพรผลงาน  (วัชรา เลาเรียนดี 2548 :121)  โดยที่เทคนิคจิกซอว 2 นอกจากจะชวยพฒันาการเรียนรู
แบบรวมมือกันและยังพัฒนาการเรียนรูรายบุคคลดวย เนือ่งจากนักเรียนแตละคนในกลุมจะตองแยก
ไปศึกษาหัวขอที่กําหนดใหเขาใจ จนเปนผูเชี่ยวชาญ นักเรียนกลับกลุมเดิมเพื่ออธิบายแตละ
หัวขอใหสมาชกิในกลุมฟงจนครบทุกหวัขอ จึงทาํแบบทดสอบ  ดังที่สลาวนิ (Slavin 1990, อางถงึใน 
วัชรา  เลาเรียนดี 2548 : 121) กลาววา เทคนิคจิกซอว 2 จะมีการจัดกลุมผูเรียนคละความสามารถ มี
สมาชิกกลุมละ 5-6 คน สมาชิกในกลุม 1 คน แตละกลุมจะรับมอบหมายงานหรือสาระใหศึกษา
คนควา 1 เร่ือง หลังจากนัน้สมาชกิทีไ่ดรับมอบหมายงานจากแตละกลุมจะมารวมกนัเปนกลุม 
“ผูเชี่ยวชาญ” มีการศึกษาแลกเปลี่ยนความรูประสบการณกันและกนัจนสามารถเขาใจในทุกเรื่อง
ที่กําหนด แลวกลับไปสอนหรืออธิบายใหกลุมของตนฟง ตอจากนั้นครูจะทดสอบรายบุคคล คดิ
คะแนน คํานวณคะแนนพฒันาแลวเฉลีย่รวมเปนคะแนนกลุม ๆ ที่คะแนนพฒันาสงูสุด จะไดรับ
รางวลัเปนการชื่นชม  ยกยอง  ประกาศผลงาน โดยขัน้ตอนการเรียนการสอนจะประกอบดวย  1)  ข้ันนาํ  
2)  ข้ันการสอน     3)  ข้ันศึกษากลุมยอย   4)  ข้ันการทดสอบยอย  (วัชรา เลาเรยีนดี 2548 : 122) 

    สําหรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน มีการจัดนกัเรยีนเปนกลุมแบบคละ
ความสามารถเชนเดียวกับวธิีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันแบบอืน่ ๆ แตกตางกันที่ เทคนิค
กลุมแขงขัน จะจัดใหมกีารแขงขนักนัแตละสัปดาหแทนการทดสอบ โดยนักเรียนในแตละทมีจะ
แขงขันกับสมาชิกกลุมอ่ืนทีม่คีวามสามารถใกลเคียงกัน  แลวนาํคะแนนที่ไดจากการแขงขันมารวมกนั
เฉลี่ยเปนคะแนนกลุม  (วัชรา เลาเรียนด ี 2548 : 127)  โดยที่เทคนิคกลุมแขงขัน จะมุงเนนใหนักเรียนใน
กลุมไดรวมมือกันศกึษาและทําแบบฝกหัด คนเกงคอยชวยเหลือคนที่เรียนดอยกวา รวมทัง้พยายาม 
ถามตอบ  ฝกปฏิบัติจนรูและเขาใจ ที่สําคัญสมาชิกทุกคนตองมีความรบัผิดชอบตอตนเองและตอ
กลุม เนื่องจากผลงานของสมาชิกแตละคนคือผลงานของกลุม ดังที่ เดอรวีสและสลาวนิ (De Vries 
and Slavin  1978) ไดกลาวถึง เทคนคิ TGT  วาเปนวิธีสอนแบบรวมมือกันที่เปนการจัดกลุม
เชนเดียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกันแบบอื่น ๆ  เชน 
เทคนิค STAD, เทคนิค CIRC  และเทคนคิจิกซอว 2 (Jigsaw II) ซึ่งไมมีการสอบทกุสัปดาห  แตจะ
มีการแขงขันตอบปญหา โดยมีการจัดกลุมใหมทุกสปัดาหโดยพจิารณาจากความสามารถของแตละ
บุคคลและจัดนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน แบบคละความสามารถดานผลสมัฤทธิท์างการเรียน
และเพศ  ภาระของกลุม โดยทีห่ลังจากทีค่รูนําเสนอบทเรียนทั้งชั้นแลว ใหนักเรียนแตละกลุมทํางาน
ตามที่ครูกําหนดและแตละกลุม เตรียมสมาชิกของกลุมตนเองใหพรอมสําหรับการแขงขันตอบ
ปญหา โดยปกติจะมีการแขงขัน  สัปดาหละ 1-2 คร้ัง ประกอบดวยคําถามสัน้ ๆ  เกี่ยวกับเนื้อหา
ที่ครูแจกใหศึกษารวมกัน  การตอบคําถามจะใชเวลาประมาณ 15-20 นาท ีในการแขงขันครูจะจัด
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ใหนักเรียนที่มผีลการเรียนในระดับเดียวกนัแขงขันกนั คะแนนทีส่มาชิกตอบคาํถามไดจะนาํมา
รวมกันเปนคะแนนของกลุม เมื่อจบการแขงขันแตละครั้งครูจะประกาศคะแนน  กลุมที่ทาํคะแนน
พัฒนาไดสูงสดุ สุลัดดา ลอยฟา  (2536 : 35-37) ไดกลาวถงึลาํดบัข้ันการสอนแบบรวมมอืกนั
เทคนิคกลุมแขงขนั (TGT) มีดังนี ้    1)  ขั้นนํา   ประกอบดวยการทบทวนความรูเดิม การแจง
จุดประสงคการเรียนรู  2) ข้ันสอน ครูจะทําการเสนอบทเรียน อธิบายสาระความรูใหนกัเรียนทัง้ชัน้
แลวอภิปรายรวมกนั 3) ข้ันแบงกลุมทาํกิจกรรม ครูจัดนักเรียนเขากลุมแบบคละความสามารถ
ประกอบดวยนักเรียนทีม่ีความสามารถสงู  ปานกลางและออน กลุมละ 4 คน ครูแจกใบงานหรอื
แบบฝกหัดใหนักเรียนในกลุมทํากิจกรรมรวมกันและชวยเหลือภายในกลุม  4) การแขงขันเกมวิชาการ 
เปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหายอยที่เรียนจบแลว การแขงขันประกอบดวยผูเลนกลุมละ 
4 คน โดยยึดใหนักเรียนที่มคีวามสามารถทัดเทียมกนัแขงขันกนั แลวนําคะแนนที่ไดมาแปลงเปน
คะแนนความกาวหนาของตนเองและกลุม    5) ข้ันสรุปบทเรียน  ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน
และมอบรางวัลการยกยองกลุมเกง กลุมเกงมาก  กลุมยอดเยี่ยม 

            การจดัการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2(Jigsaw II)และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) นั้น 
ผูวิจัยไดนาํมาสังเคราะหรวมกับแนวคิดหลักการและวธิดีําเนนิการ ในการจดัการเรียนรูแบบ
รวมมือกนัเทคนิคจิกซอว 2  เนนกิจกรรมการจัดการเรียนรูดงันี ้1)  ข้ันนาํ    2)  ข้ันสอน   3) ข้ันแบงกลุม
ทํากจิกรรมโดยสมาชิกแตละกลุมแยกไปรวมกนัเพื่อศึกษาหัวขอเดียวกัน จนเปน กลุมผูเชี่ยวชาญ หลังจาก
นั้นกลับมารวมกลุมเดิม สมาชิกแตละคนอธิบายหัวขอที่ศึกษาใหสมาชิกในกลุมเขาใจจนครบทุกหวัขอ  
4)  ข้ันการทดสอบยอยโดยการทาํแบบทดสอบหลังการปฏิบัติงานกลุม   5) ข้ันสรุปบทเรียน 
ประเมินผลงานกลุมและมอบรางวัล สําหรับการจัดการเรียนรูดวยกลุมแขงขัน (TGT)  นัน้มีการ
กําหนดขั้นตอนการจัดกจิกรรมการเรียนรูดงันี ้ 1) ข้ันนาํ  2) ข้ันสอน  3) ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรม 
โดยแตละกลุมศึกษาหัวขอเดียวกนัและจดันักเรียนคละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน ทํา
กิจกรรมรวมกนั 4) ข้ันแขงขันตอบคําถาม  5)  ข้ันสรุปบทเรียน  ประเมินผลงานกลุมและมอบ
รางวัล 

 
 จากแนวคิดและผลการวิจยั   ผูวิจัยจึงไดกาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัดังแผนภูมทิี่ 1 
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แผนภูมิที่ 1   กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
                 1. เพื่อเปรียบเทยีบผลการเรียนรู  เร่ือง เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล   ของนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน  
                    2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล  การสมัคร e-mail   
และการรับสง e-mail ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ทีจ่ัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2 กับ
เทคนิคกลุมแขงขัน  
                 3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทาํงานกลุมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 1  ที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน  
                 4.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 1  ที่มีตอการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคจกิซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน  

กลุมทดลอง 
 

เทคนิคจิกซอว 2(Jigsaw II) 
มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูดังนี้ 
1. ขั้นนํา 
2. ขั้นสอน 
3. ขั้นแบงกลุมทํากิจกรรม

โดยสมาชิกแตละกลุมแยก
ไปรวมกันเพื่อศึกษาหัวขอ
เดียวกัน จนเปน กลุม
ผูเชี่ยวชาญ หลังจากนั้น
กลับมารวมกลุมเดิม 
สมาชิกแตละคนอธิบาย
หัวขอที่ศึกษาใหสมาชิก
ในกลุมเขาใจจนครบทุก
หัวขอ 

4. ขั้นทดสอบยอย 
5. ขั้นสรุปบทเรียน 

 ประเมินผลงานกลุมและ 
    มอบรางวัล 

ผลการเรียนรู 
เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล 

พฤติกรรมการทํางานกลุม 

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอน 

กลุมควบคุม 
 

เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 
มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูดังนี้
1. ขั้นนํา 
2. ขั้นสอน 
3. ขั้นแบงกลุมทํากิจกรรม 

โดยแตละกลุมศึกษาหัวขอ
เดียวกันและจัดนักเรียน
คละความสามารถ เกง  
ปานกลาง ออน ทํา
กิจกรรมรวมกัน 

4. ขั้นแขงขันตอบคําถาม 
5. ขั้นสรุปบทเรียน 

 ประเมินผลงานกลุมและ 
 มอบรางวัล 

 
 

 
 

ความสามารถในการปฏิบัติดาน
การสืบคนขอมูล 

การสมัคร e-mail และ 
การรับสง  e-mail 
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ขอคําถามของการวิจัย 
               1. ผลการเรียนรู  เร่ือง เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล  ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน  แตกตางกันหรือไม 
                   2. ความสามารถในการปฏิบัติดานการสบืคนขอมูล  การสมัคร e-mail  และการรับสง e-mail 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที ่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว และเทคนคิกลุมแขงขัน แตกตาง
กันหรือไม   และเปนอยางไร 
                    3. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 1  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค
จิกซอว 2  และเทคนิคกลุมแขงขัน อยูระดับใด 
                  4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  มีความคิดเห็นอยางไรตอการจัดการเรียนรู  ดวยเทคนิค
จิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน  
 
สมมติฐานการวิจยั 
               1. ผลการเรียนรูเร่ือง เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่จัด 
การเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขนั  มีความแตกตางกนั 
                   2. ความสามารถในการปฏิบัติดานการสบืคนขอมูล  การสมัคร e-mail และการรับสง e-mail  
ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขนั มีความ
แตกตางกนั 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1   ประชากรที่ใชการวิจยัครั้งนี ้ เปนนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1   โรงเรียน 
ราชโบริกานุเคราะห  จงัหวัดราชบุรี  จาํนวน  13   หองเรียน    รวม  728   คน 
                         1.2   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน  2  หองเรียน  
54   คน  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1  ที่ศึกษาอยู
ภาคเรยีนที ่2  ในปการศึกษา 2548  
               2.  ตัวแปรที่ศึกษา  สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 
                    2.1  ตัวแปรอสิระ  ไดแก เทคนิคการจัดการเรียนรู 2 วิธ ีคือ 
  2.1.1  การจัดการเรียนรูเทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II)  
      2.1.2  การจัดการเรียนรูเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 
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                   2.2  ตัวแปรตาม ไดแก 
2.2.1  ผลการเรียนรู  เร่ือง เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล           
2.2.2  ความสามารถในการปฏิบัติสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail   และการ 

รับสง e-mail 
 2.2.3   พฤติกรรมการทาํงานกลุมของนกัเรยีน 
                               2.2.4   ความคิดเหน็ของนกัเรียนที่มีตอการจัดการเรยีนรู 
                3.   เนื้อหา   
 เนื้อหาทีน่ํามาสรางแผนการจดัการเรียนรู เปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลย ีสาระที ่4 เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานที ่4.1  :  เขาใจ เหน็คุณคา และใช
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการเรียนรู  การสื่อสาร  การแกปญหา การ
ทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมีคุณธรรม ซึง่ประกอบดวย ความสําคัญ
ของการติดตอส่ือสาร อุปกรณส่ือสารขอมูลสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย  ชนิดของเครือขาย และ
ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร 
                4.  ระยะเวลา 
                     แผนการจัดการเรียนรูจํานวน  6  แผน  ใชระยะเวลาในการทดลองจัดการเรียนรู 
จํานวน  7 สัปดาห  สัปดาหละ 2  วัน  วันละ 2  ชั่วโมง 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
                 เพือ่ใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ผูวิจัยจงึไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะของการวจิัยครั้งนี้ไว     
ดังนี ้

      1.   การจัดการเรียนรูแบบรวมมอืกนั  หมายถงึ   กระบวนการจัดการเรยีนรูซึ่งแบงนักเรียนที่
มีความสามารถสูง ปานกลาง ออน มาเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก  ๆ   กลุมละ 4-5 คน  โดยกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูเนนการสงเสริมใหผูเรียนรวมมือกันเรียนรู ชวยเหลือกนัและกนั เพือ่แกไขปญหาการ
เรียนรูใหประสบความสําเร็จ โดยสมาชิกในกลุมตองยอมรับและระลึกเสมอวาทุกคนมคีวามสําคัญเทา
เทียมกันที่จะชวยใหงานกลุมประสบความสําเร็จ  ซึ่งประกอบดวย 
             1.1  เทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II) หมายถงึ วิธีการจดัการเรียนรูแบบรวมมือกนัแบบหนึง่   
ที่จัดนกัเรียนทีม่ีความสามารถแตกตางกนัคือมีทั้งนักเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลาง ออน
รวมเขากลุมเพื่อเรียนรูการทํางานและปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุจุดมุงหมายและประสบความสาํเร็จ 
โดยมีข้ันตอนการจัดการเรียนรูดังนี้ 1) ข้ันนํา ครูเตรียมความพรอมของผูเรียน  แจงจุดประสงคการ
เรียนรู ชี้แจงบทบาทหนาที่และวตัถุประสงคของการทาํงานกลุม    2)   ข้ันการสอน     ครูอธิบายสาระ
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ความรูใหกับนกัเรียน   3)  ข้ันแบงกลุมทํากจิกรรม ครูแบงกลุมนกัเรียนแบบคละความสามารถ 
กลุมละ 4-5 คน โดยแตละกลุมมีนักเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลาง และต่ํา  ในสัดสวน 1:2:1  
ครูแจกใบงาน/ใบความรูใหสมาชิกกลุมทุกคน ใหสมาชิกกลุมแตละกลุมที่ไดใบความรูและใบงาน
เดียวกันเขากลุมกันใหม   เปนกลุมเชี่ยวชาญ   รวมกันศึกษาอภิปรายในสาระที่ไดรับมอบหมายจน
เขาใจชัดเจน หลังจากนั้นสมาชิกแตละคนกลับกลุมเดิมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ ประสบการณ  
4) ข้ันทดสอบยอย โดยทําการทดสอบเปนรายบุคคล ตรวจใหคะแนน รวมคะแนน  เพื่อตรวจสอบความรู 
ความเขาใจของผูเรียน   5) ข้ันสรุปบทเรยีน ประเมินผลงานกลุมและมอบรางวัล ครูและนักเรียน
ชวยกนัสรุปบทเรียน  ประเมินผลการทาํงานกลุมและยกยองกลุมที่ประสบความสาํเร็จ   ซึง่ผูวิจยั
กําหนดใหใชกบักลุมทดลอง 
                     1.2   เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)  หมายถึงวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  ที่จัด
นักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกนั คือ มีทัง้นกัเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลาง ออน ให
รวมกลุมกนัทํางานและปฏิบัตกิิจกรรมจนทาํใหงานกลุมประสบความสาํเรจ็ โดยมีข้ันตอนการจัดการ
เรียนรูดังนี้ 1) ข้ันนํา ครูเตรียมความพรอมของผูเรียน  แจงจุดประสงคการเรียนรู ชี้แจงบทบาทหนาที่ 
และวัตถุประสงคของการทาํงานกลุม  2)  ข้ันการสอน ครูอธบิายสาระความรูใหกับนกัเรียน      3)  ข้ันแบง 
กลุมทาํกิจกรรม  ครูแบงกลุมนักเรียนแบบคละความสามารถ  กลุมละ 4-5  คน โดยแตละกลุมมี
นักเรียนทีม่ีความสามารถสงู  ปานกลาง   และออน    ในสัดสวน 1:2:1  ครูแจกใบงานใหนกัเรียน
ทํากจิกรรมรวมกัน โดยนักเรียนแตละคนจะตองปฏบิัติตามหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย เนนการ
ชวยเหลือซึ่งกนัและกันในกลุม นักเรยีนแตละกลุมรวมกันอภิปรายปญหาและศึกษาใบความรู จนแนใจ
วาสมาชิกในกลุมมีความเขาใจในเนื้อหาอยางชัดเจน  4) ข้ันแขงขันตอบคําถาม  เพื่อตรวจสอบความรู
ความเขาใจของผูเรียน  5) ข้ันสรุปบทเรียน ประเมนิผลงานกลุมและมอบรางวัล โดยครูและนกัเรยีน
ชวยกนัสรุปบทเรียน ประเมินผล การทาํงานกลุมและยกยองกลุมทีป่ระสบความสาํเร็จ  ซึง่ผูวจิัย
กําหนดใหใชกบักลุมควบคุม 
                 2.  ผลการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล  หมายถงึ  คะแนนที่ไดจากการทําแบบ 
ทดสอบกอนและหลังเรียนเรื่องเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล เกี่ยวกับความสําคัญของการติดตอส่ือสาร     
อุปกรณ ส่ือสารขอมูลสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย  ชนิดของเครือขาย   เทคโนโลยีเครือขายแลน  และ
ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร  วัดโดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล 

3.  ความสามารถในการปฏิบตัิ หมายถงึ  คะแนนความสามารถจากการใชคอมพวิเตอรดาน
การสืบคนขอมลู  การสมัคร e-mail และการรับสง  e-mail   วัดจากความสามารถในการปฏิบัติงานของ
นักเรียน 
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                  4. พฤติกรรมการทํางานกลุม หมายถงึ การพูดและการแสดงออกของบุคคลภายในกลุม 
เพื่อรวมกนัเรยีนรูและปฏิบตัิกิจกรรมใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ใชแบบสังเกตพฤติกรรม ที่
สังเกตและประเมินโดยครูและนักเรียน ในดาน การยอมรับความคิดเหน็  การใหความรวมมือขณะ
ทํางานกลุม การแสดงความคิดเห็นดวยการถามตอบ  และ การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจ
ซึ่งกันและกัน               

    5.  ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถงึ ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียน 
การสอน เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขนั 
เกี่ยวกับ  บรรยากาศของการเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    ซึ่งวัดโดยใชแบบสอบถาม
ความคิดเหน็ หลงัจากเสร็จส้ินการเรียนเร่ือง เทคโนโลยส่ืีอสารขอมูล   
    6.  นกัเรยีน  หมายถงึ  ผูเรยีนทีก่ําลงัศกึษาอยูในชัน้มธัยมศึกษาปที ่ 1  ปการศึกษา 2548  
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  สังกัดสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาราชบุรี เขต 1 
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บทที่ 2 
 

งานวจิัยที่เกีย่วของ 
 
  การวิจัยเรื่องการเปรียบเทยีบผลการเรียนรู เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน สําหรับการวิจัย
คร้ังนี้  ผูวิจยัไดเสนอแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เกี่ยวของดังตอไปนี ้
                 1.  หลักสูตร 

1.1 หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 : สาระการงานอาชีพและ 
เทคโนโลย ี

1.2 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชโบริกานเุคราะห จงัหวดัราชบุรี 
  2.  วธิีสอนแบบรวมมือกนั 

 2.1   แนวคิดและความสาํคญัของการเรียนรูแบบรวมมอืกัน 
  2.2   ลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกนั 
 2.3   องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือกัน 
 2.4   ประโยชนและความสาํคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกัน 

            2.5   บทบาทของครูและนักเรยีนในการเรียนรูแบบรวมมือกนั 
          2.6   รูปแบบของการเรียนรูแบบรวมมือกนั 

          2.7   การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2   
          2.8   การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน 

        2.9   พฤติกรรมการทาํงานกลุม 
                 3.  การเรียนการสอนผานเว็บ  

  4.  งานวิจยัที่เกีย่วของ 
       4.1  งานวิจัยในประเทศ 
       4.2  งานวิจัยตางประเทศ 
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หลักสูตร 
 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544: สาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลักสตูรที่ไดพัฒนา ใหสอดคลองกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม  และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการเปนการสรางกลยทุธใหม
ในการพฒันาคุณภาพการศกึษาใหสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลและสังคมไทยเปนไป
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พทุธศักราช 2540 และพระราชบัญญตัิ
การศึกษาแหงชาติ  พทุธศักราช  2542 
 
 หลักการ 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ  
จึงกําหนดหลกัการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี ้
                 1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ   มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความ
เปนสากล 

    2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน   ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกนั โดยสังคมมีสวนรวมในการจดัการศึกษา 

    3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต    โดยถือ
วาผูเรียนมคีวามสําคัญที่สุด   สามารถพฒันาตามธรรมชาติ  และเตม็ตามศักยภาพ 
                4.  เปนหลักสตูรที่มีโครงสรางยืดหยุนทัง้ดานสาระ   เวลา   และการจัดการเรียนรู 
                5.  เปนหลักสตูรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ   ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย   สามารถ 
เทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ 
 

    จุดหมาย 
  หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณเปนคนดี   มี
ปญญามีความสขุและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ   จึงกําหนด
จุดหมายซึ่งถอืเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพงึประสงคดังตอไปนี้ 
 1. เหน็คุณคาของตนเอง มีวนิัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพทุธศาสนา 
หรือศาสนาทีต่นนับถือ   มคีุณธรรม   จริยธรรมและคานิยมอนัพงึประสงค 
 2.  มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  รักการอาน  รักการเขียนและรกัการคนควา 
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 3.  มีความรูอันเปนสากล รูเทาทันการเปลีย่นแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ
ทักษะและศักยภาพในการจดัการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีปรับวิธีการคิด  วธิีการทาํงานได
เหมาะสมกับสถานการณ 
 4.  มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร  วทิยาศาสตร   ทักษะการคดิ
การสรางปญญา  และทักษะในการดําเนนิชีวิต 
 5.  รักการออกกําลงักาย  ดแูลตนเองใหมสุีขภาพและบคุลิกภาพที่ด ี
 6.  มีประสิทธภิาพในการผลติและการบริโภคมีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค 
 7.  เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย  ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี  ยึดมั่น
ในวิถีชวีิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมพีระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 8.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กฬีา  ภูมิปญญาไทย  
ทรัพยากรธรรมชาติและพฒันาสิง่แวดลอม 
 9.  รักประเทศชาติและทองถิน่  มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสังคม 

 
    โครงสราง 

      หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานกาํหนดสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรซึ่งประกอบไปดวย
องคความรูทักษะหรือกระบวนการ  การเรยีนรูและคุณลักษณะหรือคานิยม  คุณธรรม จริยธรม
ของผูเรียนเปน  8  กลุมสาระดังนี้   1)  ภาษาไทย   2) คณิตศาสตร   3) วิทยาศาสตร   4) สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม    5)  สุขศึกษาและพลศกึษา   6)  ศิลปะ   7)  การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี   8)  ภาษาตางประเทศ    โดยสาระการเรียนรูทั้ง  8  กลุมนี้     เปนพืน้ฐานสําคัญที่
ผูเรียนทกุคนตองเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี    เปนสาระการเรยีนรูที่สถานทีศ่ึกษาตองใช
เปนหลกัในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพืน้ฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหา  
และวิกฤตของชาติ 

 
  สาระและมาตรฐานการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี

 หลักสูตรการศกึษาขัน้พืน้ฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการ
กําหนดคุณภาพของผูเรียนเมือ่เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึง่กําหนดไวเฉพาะสวนที่จําเปนสาํหรับ
เปนพืน้ฐานในการดํารงชวีิตใหมีคุณภาพ สําหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามความสามารถ   
ความถนัดและความสนใจของผูเรียน  สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิม่เติมได สาระและมาตรฐาน
การเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน   สาระการงานอาชพีและเทคโนโลยีมีรายละเอยีดดังนี ้
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 สาระที่ 1  การดํารงชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐาน  ง 1.1  เขาใจ  มคีวามคิดสรางสรรค มีทักษะ  มีคุณธรรม มีจิตสํานกึในการ
ใชพลังงานทรพัยากรและสิ่งแวดลอมในการทํางาน   เพื่อการดํารงชวีิต   และครอบครัวที่เกี่ยวของ
กับงานบาน    งานเกษตร    งานชาง    งานประดิษฐ     และงานธุรกิจ 
 มาตรฐาน  ง 1.2  มีทกัษะ กระบวนการทํางานและการจัดการ  การทํางานเปนกลุม  
การแสวงหาความรู  สามารถแกปญหาในการทาํงาน  รักการทาํงานและมีเจตคติทีด่ีตองาน 
 สาระที่  2    การอาชพี 
 มาตรฐาน  ง 2.1  เขาใจ   มีทักษะ  มีประสบการณในงานอาชพีสุจริต   มีคุณธรรม   มี
เจตคติที่ดีตองานอาชีพ  และเหน็แนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต 
 สาระที่  3   การออกแบบและเทคโนโลย ี
 มาตรฐาน  ง  3.1  เขาใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลย ี  ใชความรู  ภูมิปญญา   
จินตนาการและความคิดอยางมีระบบในการออกแบบ  สรางสิ่งของเครื่องใช   วิธีการเชิงกลยุทธ  
ตามกระบวนการเทคโนโลย ี สามารถตัดสนิใจ  เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต   สังคม  
ส่ิงแวดลอม  โลกของงานและอาชีพ 
 สาระที่  4    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มาตรฐาน  ง  4.1   เขาใจ   เห็นคุณคา   และใชกระบวนการเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
สืบคนขอมูลการเรียนรู   การแกปญหา  การทาํงานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล   และมีคุณธรรม 
 สาระที่  5   เทคโนโลยีเพือ่การทํางานและอาชีพ 
 มาตรฐาน ง 5.1 ใชเทคโนโลยีในการทํางาน   การผลิต  การออกแบบ  การแกปญหา  การ
สรางงานการสรางอาชีพสุจริตอยางมีความเขาใจ   มีการวางแผนเชิงกลยุทธ และมีความคิดสรางสรรค 

 
 มาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้ ม.1-ม.3 
 การศึกษาเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลอยูในสาระที ่ 4  มาตรฐาน  4.1  เขาใจเห็นคณุคา
และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการเรียนรู  การสื่อสารการแกปญหา  
การทาํงานและอาชีพอยางมปีระสิทธิภาพประสิทธิผลและมีคุณธรรม    ซึ่งมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้  
ม.1-ม.3  ดังนี ้
 1.  เขาใจหลักการทาํงานบทบาทและประโยชนของระบบคอมพิวเตอร 
 2.  หลักการเบื้องตนของการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพวิเตอร 
 3.  มีความรูพืน้ฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.  ประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ 
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   5.  เขาใจหลักการและวิธกีารแกปญหาดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   6.  เขาใจหลักการทาํโครงงานที่มกีารใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   7.  คนหาขอมลู ความรูและตดิตอส่ือสารผานคอมพวิเตอรหรือเครือขายคอมพวิเตอร 
   8.  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม 
   9.  ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานหรือโครงงานจากจนิตนาการหรืองานที่ทาํใน 
ชีวิตประจําวันอยางมีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบ 
 
หลักสูตรสถานศกึษาโรงเรียนราชโบรกิานุเคราะห จังหวัดราชบรุี 
 

 วิสัยทัศนของหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  อําเภอเมอืง จงัหวดัราชบุรี สังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ราชบุรี เขต 1  จัดการเรยีนการสอนในระดับชั้นมธัยมศกึษาปที ่ 1 ถงึชัน้มัธยมศกึษาปที ่ 6  ไดกาํหนด
วิสัยทัศนของหลักสูตรสถานศึกษา ไวในธรรมนูญโรงเรียน ปการศึกษา 2542-25444  ดงันี ้
  “กาวทนัเทคโนโลย ี พลานามัยดี  ภาษาเดน  เนนคุณธรรม  สัมพันธชมุชน”  
 

 จุดมุงหมาย 
 1.  เปาหมาย 

        หลกัสูตรสถานศกึษาของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห    มุงพฒันานกัเรียนใหเปนคนดี 
มีปญญา มีคุณภาพชีวิตทีด่ี มีความเปนไทย มีศักยภาพ ในการศึกษาตอเพื่อประกอบอาชีพ จงึ
กําหนดเปาหมายเพื่อถือเปนแนวปฏิบัติ ใหนกัเรียนเกิดคุณลักษณะอันพงึประสงค ดังนี ้
      1.1  มทีักษะและกระบวนการดานภาษา  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร ทักษะการคิด
การสรางปญญาและทักษะในการดํารงชวีิต 

       1.2  มีความคดิสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียนและรกัการคนควา 
      1.3  มีความภมูิใจในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานตามหลักธรรมของ 

พระพทุธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดมั่นในวถิชีีวิต  และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
     1.4 มีสุนทรียภาพ ลักษณะนิสัยและจติสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปวฒันธรรม  
ประเพณี  ดนตรี  กีฬา  ภูมปิญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาติและพฒันาสิง่แวดลอม 
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 2.  พันธกิจ 
 2.1  สงเสริมใหนกัเรียนมีความเปนเลิศทางดานภาษา คณิตศาสตร  วทิยาศาสตร 
 2.2  ปลูกฝงใหนักเรียนรักการอาน รักการเขยีน รักการคนควา รูจักคิดวิเคราะหและ 
ส่ือความ 
 2.3 พัฒนานกัเรียนใหมีความภูมิใจในตนเอง มีคุณธรรม  จริยธรรม สุนทรียภาพ
และทักษะพืน้ฐานในการดํารงชีวิต 
 2.4  สงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตแบบไทย 

 2.5  สงเสริมจดัการเรียนการสอนที่เนนนกัเรียนเปนสําคัญ 
 2.6  นาํเทคโนโลยี ภูมปิญญาทองถิน่และแหลงเรยีนรูมาใชในการจัดการเรยีนการสอน 
                   2.7  ปลูกฝงใหนกัเรียนเปนพลเมืองด ียึดมั่นในวิถีชวีิตและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

 2.8  สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน 
 

 3. คุณลกัษณะอันพึงประสงค 
 คุณลักษณะอันพงึประสงค เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทยและของชมุชนทองถิน่ มดีังนี ้

3.1  ความมีระเบยีบวินยั 
 3.2  ความเสียสละ 
 3.3  ความรับผิดชอบ 
 3.4  ความซื่อสัตย 
 3.5  การใฝเรียน  ใฝรู  รักการอานการเขยีน 

 

              โครงสรางหลกัสูตรสถานศึกษา 
  เพื่อใหเปนไปตามหลกัการ จดุมุงหมายและมาตรฐานการเรียนรู ตามโครงสรางของหลกัสตูร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   โรงเรยีนราชโบริกานุเคราะหไดจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาไวดังนี ้
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ตารางที่  1   โครงสรางหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนราชโบริกานุเคราะห  ชวงชัน้ที ่3   
 จํานวนชั่วโมง/ป 

กลุมสาระการเรียนรู ม.1 ม.2 ม.3 
 วิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม วิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม วิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม 
ภาษาไทย 80 40 80 40 80 40 
คณิตศาสตร 120 80 120 120 120 120 
วิทยาศาสตร 120 80 120 80 120  
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

80 80 80 80 80 80 

สุขศึกษาและพลศึกษา 40 40 40 40 40 40 
ศิลปะ 40 - 40 - 40 - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี - 80 80 - 80 - 
ภาษาตางประเทศ       
ภาษาอังกฤษ หรือ 120 - 120 - 120 - 
จีน  หรือ - 80 - 80 - 80 
ญี่ปุน - - - - - - 

รวม 600 360 600 360 600 360 
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 120 120 120 

รวมทั้งส้ิน 1200 1200 1200 
 

ที่มา : โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห, หลกัสูตรสถานศึกษากลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
(ม.ป.ท.,2548), 4. 
 
 จากโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชโบริกานเุคราะห   ชวงชั้นที ่ 3    กลุม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี    ไดเปดการสอนวชิาคอมพวิเตอรทั้งหมด  4  รายวิชา  ไดแก   
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 30285),  วชิาตารางทาํงาน  21 (ง 30201),  วิชาการนําเสนอขอมูล
ดวยคอมพิวเตอร 21 (ง  30202)   และโครงงานคอมพิวเตอร  21 (ง  33201)   เปนวิชาเพิ่มเติมทั้งหมด 
สําหรับวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 30285) นั้น โรงเรียนกําหนดใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตอง
เรียนทุกคน สวนอีก 3 รายวิชา นักเรียนสามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจของนักเรียน รายละเอยีด
ตามตารางที ่2 
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ตารางที่  2   รายวิชาคอมพวิเตอรที่เปดสอนเพิ่มเติม ปการศึกษา 2548  ชวงชั้นที่ 3 
รายวิชา อัตราสวนคะแนน ชั่วโมง/ป/ภาคเรียน จํานวนหนวย/ป 

วิชาเพิ่มเติม    
ง  30285   เทคโนโลยีสารสนเทศ  21 8 : 2 80 ชั่วโมง/ป 2.0 
ง  30201   ตารางทํางาน   21 8 : 2 80 ชั่วโมง/ป 2.0 
ง  30202   การนําเสนอขอมูลดวยคอมพิวเตอร  21 8 : 2 80 ชั่วโมง/ป 2.0 
ง  33201  โครงงานคอมพิวเตอร  21 8 : 2 80 ชั่วโมง/ป 2.0 
 

ที่มา : โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห, แผนการเรียน ภาคเรียนที ่1 (ม.ป.ท.,2548), 41. 
  

    การจัดการเรียนรูสาระที่ 4  เทคโนโลยสีารสนเทศ  ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
    มาตรฐานการเรยีนรู 

      มาตรฐานการเรียนรูที่มสีาระเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี ้
     สาระที ่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     มาตรฐาน  ง  4.1   เขาใจ เหน็คุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การสืบคนขอมูลการเรียนรู   การแกปญหา  การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล
และมีคุณธรรม 
 

    การจัดการเรยีนรู 
    หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มาตรฐานการเรียนรู ทีม่ี

สาระเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงเรยีนราชโบริกานุเคราะห  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปที ่1  ได
กําหนดเวลาเรียนไว 1200 ชั่วโมง/ป และมีรายละเอียดของเนื้อหาสาระดังคําอธิบายรายวิชาดังนี ้

   ศึกษาบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอมูลและสารสนเทศ   การประมวลผลขอมูลใหเปน
สารสนเทศ  พฒันาการของคอมพิวเตอร เทคโนโลยีส่ือสารขอมูลและอินเทอรเน็ต   หลกัการแกปญหา
และโปรแกรมพืน้ฐานที่เหมาะสม เทคโนโลยีสมัยใหม ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในชวีิตประจําวนั  
การสรางและการออกแบบงานโดยใชคอมพิวเตอร 

   ปฏิบัติการสืบคนขอมูลและการสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต การนําเสนอขอมูล
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

   เพื่อใหมคีวามรูความเขาใจเกีย่วกบับทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยี 
สารสนเทศในชวีิตประจาํวนั  แสวงหาความรูไดจากการสืบคนขอมูลดวยอินเทอรเนต็  รวมทั้งสามารถ
แสวงหาความรูไดจากการสบืคนขอมูลดวยอินเทอรเนต็ อยางมีคุณธรรมและจรยิธรรม  ใชคอมพิวเตอร
ในการนําเสนอขอมูล ตลอดจนประยุกตใชงานตาง  ๆ  ได 
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     ดวยวิธกีารวัดและประเมินผลจากแบบทดสอบตามสาระเนื้อหาที่กําหนด และจากการ
ประเมนิผลตามสภาพจรงิดวยวิธกีารทีห่ลากหลาย  ซึง่การวัดและประเมินผลนีต้รงตามเนื้อหาสาระ 
ทักษะกระบวนการ  เจตคตแิละใชคอมพวิเตอรสรางสรรคงานในชีวิตประจําวนั 
 

 เนื้อหาหลักสตูรวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ ระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนตน  ตาม
หลักสูตรสถานศกึษา พุทธศักราช 2544  
  ในหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดกําหนดโครงการสอน
ไวดังตารางที ่3 
 
ตารางที ่3   โครงการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดบัชั้นมธัยมศกึษาปที ่1 

การจัดสาระการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่/เร่ือง ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
สาระการเรียนรู จํานวนชั่วโมง 

1.ความรูพื้นฐานทางดาน  
   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 บอกความสําคัญและ 
      ประโยชนของเทคโนโลยี 
      สารสนเทศได 
 

1.1 บทบาทความสําคัญของ 
      เทคโนโลยี 
1.2 นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ 
1.3 ลักษณะสําคัญของ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.4 ผลกระทบของเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ 

4 

2.การประมวลผลขอมูล   
  ใหเปนระบบสารสนเทศ 
 
 
 

2.1 บอกความหมายของ 
      ขอมูล 
2.2 บอกประโยชนของ 
      ขอมูลและการนําไปใชได 
2.3 วิเคราะหและตรวจสอบ 
      ความถูกตองของขอมูล 
2.4 เก็บรักษาขอมูล 

2.1 ขอมูลและสารสนเทศ 
2.2 ระบบสารสนเทศ 
2.3 สวนประกอบของ 
      สารสนเทศ 
2.4 ประเภทของขอมูล 
2.5 การประมวลผลขอมูล 
2.6 การจัดการสารสนเทศ 
2.7 การแทนขอมูล 

6 
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ตารางที่  3 (ตอ) 
การจัดสาระการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่/เร่ือง ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

สาระการเรียนรู จํานวนชัว่โมง 
3.พัฒนาการคอมพวิเตอร 3.1 บอกประวตัิความเปนมา 

      ของระบบคอมพิวเตอร 
3.2 บอกประโยชนของเครื่อง 
      คอมพิวเตอรและการนํา 
      ไปใช 
3.3 บอกองคประกอบของ 
      ระบบคอมพิวเตอรได 
3.4 ใชโปรแกรมประมวลคํา 
      -โปรแกรมกราฟฟก 
       สรางสรรค 
      -โปรแกรมตารางทํางาน 
      -โปรแกรมนําเสนอขอมูล 
       ทํางานได 

3.1 พัฒนาการคอมพิวเตอร 
     -ยุคของคอมพิวเตอร 
     -เทคโนโลยีส่ือประสม 
3.2 เครื่องคอมพิวเตอรและ 
      อุปกรณ 
     -สวนประกอบของ 
      คอมพิวเตอร 
     -หนวยประมวลผลกลาง 
     -หนวยความจําหลัก 
     -หนวยความจํารอง 
     -หนวยรับเขา 
     -หนวยสงออก 
3.3 ซอฟตแวร 
     -ความหมายและความ 
      สําคัญของซอฟตแวร 
     -ซอฟตแวรและภาษา 
      คอมพิวเตอร 
     -ชนิดของซอฟตแวร 
    -ซอฟตแวรระบบ 
    -ซอฟตแวรประยุกต 

24 

4.เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล 4.1 บอกความจําเปนของ 
      การสื่อสารขอมูล 
4.2 บอกองคประกอบของ 
      การสื่อสารขอมูล 
4.3 บอกบทบาทและ   
      ประโยชนของการสื่อสาร 
       ขอมูล 

4.1 ความสําคญัของการ 
      ติดตอส่ือสาร 
4.2 อปุกรณส่ือสารสําหรับ 
      เชือ่มโยงเครือขาย 
4.3 ชนิดของเครือขาย 
4.4 เทคโนโลยีเครือขายแลน 
4.5 ประโยชนของเครือขาย 
      คอมพิวเตอร 

14 
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ตารางที่  3 (ตอ) 
การจัดสาระการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่/เร่ือง ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

สาระการเรียนรู จํานวนชัว่โมง 
 4.4 บอกความหมายของ 

      ระบบเครือขาย 
4.5 บอกชนิดของระบบ 
      เครือขาย 
4.6 บอกประโยชนของระบบ 
      เครือขายคอมพวิเตอร 

4.6 พัฒนาการอินเทอรเน็ต 
4.7 การเติบโตของ 
      อินเทอรเน็ต 
4.8 การประยุกตใชงาน   
      อินเทอรเน็ต 
4.9 อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู 
4.10 อินเทอรเน็ตกับผล  
     กระทบตอสังคมไทย 
4.11 มารยาทในการใช 
     อินเทอรเน็ต 

 

5.หลักการแกปญหา 
   และโปรแกรมพื้นฐาน 
  ที่เหมาะสม 

5.1 อธบิายองคประกอบหลัก 
      การแกปญหาได 
5.2 ใชหลักการแกปญหามา 
      ดําเนินการแกปญหาหรือ 
      สรางงานได 
5.3 ใชขอมูลเบื้องตนมาใชใน 
      การแกปญหาได 

5.1 หลักการแกปญหา 
5.2 การจําลองความคิดเปน 
      ขอความ 
5.3 ภาษาโลโก 

14 

6.เทคโนโลยีสมัยใหม 6.1 อธิบายแนวโนมของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศได 

6.2 อธิบายการเปลี่ยนแปลง 
การใชอุปกรณได 

6.3 อธิบายเทคโนโลยี 
โทรคมนาคมได 

6.4 อธิบายแนวโนมทาง 
เทคโนโลยีในอนาคตได 

 
 

6.1 แนวโนมของเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ 
6.2 คอมพิวเตอร- 
     ประสิทธิภาพสูง 
6.3 เทคโนโลยีส่ือประสม 
6.4 การเปลี่ยนแปลงระบบ 
     อปุกรณ 
6.5 ปญญาประดิษฐ 
6.6 ทางดวนขอมูล 
      สารสนเทศ 

4 
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ตารางที่  3 (ตอ) 
การจัดสาระการเรียนรู หนวยการเรียนรูที่/เร่ือง ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

สาระการเรียนรู จํานวนชัว่โมง 
  6.7 เทคโนโลยีโทรคมนาคม 

6.8 แนวโนมทางเทคโนโลยี 
      ในอนาคต 

 

7.ผลกระทบของ      
   เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7.1 อธิบายการขยายตัวของ 
      เทคโนโลยีได 
7.2 อธบิายการเปลี่ยนแปลง 
      ทางเทคโนโลยีได 
7.3 อธบิายผลกระทบทาง 
     บวกและทางลบได 

7.1 การขยายตวัของ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.2 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ 
      การเปลี่ยนแปลง 
7.3 ผลกระทบในทางบวก 
7.4 ผลกระทบในทางลบ 

2 

8.การใชคอมพวิเตอร 
  ชวยสรางงาน   
  จากโครงงาน  
  จากจินตนาการ              
  และงานที่ทําในชีวิต 
  ประจําวัน 

8.1 ใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
      สรางสรรคงานจาก    
      จินตนาการได 

8.1 จัดทําโครงงาน 1 โครงงาน    
      โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 

8 

 
   จากหนวยการเรียนรูทัง้ 8 หนวย  ขางตน ผูวิจยัเลือกหนวยการเรียนรูที่ 4  เร่ือง

เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล   มาใชในการวจิัย เนื่องจากในปจจุบนัเทคโนโลยทีางดานการสื่อสารได
เขามามีบทบาทสําคัญในชวีติประจําวนั ขอมูล ความรู และเรื่องที่สนใจสามารถคนหาไดจาก
เครือขายคอมพิวเตอร การตดิตอส่ือสารในปจจุบนัสามารถติดตอได  โดยผานเครือขายคอมพิวเตอรหรือ
เครือขายอนิเทอรเน็ต  นอกจากนีก้ารจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน มุงใหผูเรียนไดรับความรูและ
พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงความรูตาง ๆ ทั่วโลกโดยไมมี
ขีดจํากัด ซึง่หลักสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐานไดกาํหนดมาตรฐานการเรยีนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวงั 
หนวย การเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  ดังตารางที่  4 
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มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 
ตารางที่ 4  มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
      สาระที่  4    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาระหลัก มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

4. เทคโนโลย ี
ส่ือสารขอมูล 

มาตรฐาน  ง  4.1   
เขาใจ    เหน็คุณคา    
และใชกระบวนการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสืบคนขอมูล    
การเรียนรู   การ
แกปญหา  การทํางาน
และอาชีพอยางม ี
ประสิทธิภาพ    
ประสิทธิผลและม ี
คุณธรรม 

1.  ความสําคัญของการสื่อสาร 
      ขอมูล 
2.  อุปกรณส่ือสารสําหรับ 
     การเชื่อมโยงเครือขาย 
3.  ชนิดของเครือขาย 
4.  ประโยชนของเครือขาย 
    คอมพิวเตอร 
5. พัฒนาการอินเทอรเน็ต 
6.  การประยุกตใชงาน 
    อินเทอรเนต็ 
7.  อินเทอรเนต็กับชีวิต 
    ประจําวนั 
 

1. เขาใจหลักการ 
    เบื้องตนของการ 
    ส่ือสารขอมูล 
    และระบบ 
    เครือขาย 
2. สามารถคนหา 
    ขอมูลไดจาก 
    เครือขาย     
     คอมพิวเตอร 
3. สามารถติดตอส่ือสาร 
    กับ ผูอ่ืนผานเครือขาย
    คอมพิวเตอรหรือ 
 เครือขายอินเทอรเน็ต 

  
ที่มา : โรงเรียนราชโบริกานเุคราะห , หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
(ม.ป.ท.,2545), 13. 
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วิธีสอนแบบรวมมือกัน 
 

  วิธีสอนแบบรวมมือกัน (Cooperative Learning  Methods) เปนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน   ที่ใหนักเรียนทํางานรวมกันเรียนรู  ในกลุมยอยกลุมละ 4–6 คน  ที่ประกอบดวยนกัเรียนที่
มีความสามารถในการเรียนแตกตางกนั    ซึ่งไดรับความสนใจนาํมาประยุกตใชในการศึกษาตั้งแต 
คริสตศักราช 1970  โดยมคีวามเชื่อวาวธิีการเรียนรูนีจ้ะชวยพัฒนาและแกปญหาหลาย  ๆ ดานที่
เกี่ยวของกับการเรียนรูของผูเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความสัมพันธ
ภายในกลุม การยอมรับความออนดอยทางวิชาการของเพื่อนและความภูมิใจในตนเอง (self-esteem) 
นักเรียนจะมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียน ดังนั้นเพื่อใหสมาชิกในกลุมบรรลุจุดประสงค  การ
เรียนแบบรวมมือกัน   จึงตองประกอบดวยสิ่งสําคัญ  3  ประการคือ 
 1.  รางวัลของทมี  (Team Reward) หมายถงึผลของทมีที่ผูรวมทมีทกุคนจะตองรับผิดชอบและมี
โอกาสเทากันในการประสบความสําเร็จ โดยทีมอาจจะไดรับรางวัลเปนประกาศนยีบัตรหรือใบประกาศ
เกียรติคุณเมื่อบรรลุถึงเกณฑที่กําหนด 
 2.  ความรับผิดชอบตอผลงานของนักเรียนแตละคน  (Individual    Accountability) 
 3. การมโีอกาสประสบความสําเร็จเทาเทยีมกัน (Equal Opportunities for  Success) 
หมายถงึ นกัเรียนทกุคนไมวาจะเปนนกัเรยีนที่มีผลการเรียนอยูในระดบัใด สามารถสรางผลงานใหแก
ทีมไดดวยการยกระดับผลการเรียนของตน ซึง่จะเปนองคประกอบที่สําคัญของผลสําเร็จของกลุม 
 
แนวคิดและความสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกนั 
 การเรียนแบบรวมมือกัน (Cooperative Learning) เปนยุทธวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอน  โดยจัดใหนกัเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเลก็ ๆ โดยทัว่ไปจะจัดกลุมละ 4-5 คนแตละ
กลุมประกอบดวยนกัเรียนทีม่ีความสามารถในการเรียนสงู ปานกลาง ออน คละอยูในกลุมเดียวกัน   
นักเรียนแตละคนตองมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกนั มีการชวยเหลือกนัในการเชื่อมโยงความรูเดมิ 
กับความรูใหมและชวยกนัคิด  แลกเปลี่ยนความรูจนทาํใหกลุมประสบความสาํเร็จ การที่ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยใหผูเรียนพึง่พาอาศยักนัอยางสม่าํเสมอจะทําใหผูเรียนมคีวามกระตือรือรนในการเรียน
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อีกทั้งยงัสามารถพัฒนาทักษะการทํางานรวมกบัผูอ่ืนได 
นอกจากแนวคิดดังกลาวขางตนยงัมนีกัการศึกษาอีกหลายคนไดทาํการศกึษาเกีย่วกับการเรยีนแบบ
รวมมือกนัและใหแนวคิดเกีย่วกับการเรียนแบบรวมมือกนัดังนี ้
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  สลาวนิ (Slavin  1983 : 20-21)   เชื่อวาการเรียนแบบรวมมือกันจะชวยใหผูเรียน
พัฒนาความภมูิใจในตนเอง กลาวคือผูเรียนจะเรียนดวยความสุขและพัฒนาสติปญญาของตนเอง
อยางเต็มที่พรอมกับเกิดความรูสึกที่ดีงามในทางสังคมและจากกระบวนการทํางาน ผลสัมฤทธิ ์

     สลาวนิ  (Slavin 1987 : 8)  กลาววาการเรยีนแบบรวมมอืกัน  คือการสอนรูปแบบหนึ่ง  
ซึ่งนกัเรียนทาํงานรวมกนัเปนกลุมเลก็  ๆ  ตามปกติกลุมละ  4  คน    และการจัดกลุมตองคํานงึถงึ
ความสามารถของนักเรียน เชน นกัเรียนทีม่ีความสามารถสูง 1 คน ความสามารถปานกลาง 2 คน  
และความสามารถต่ํา 1 คน   โดยสมาชกิในกลุมจะตองชวยกนั   รับผิดชอบและชวยเหลือเกี่ยวกับ 
การเรียนซึ่งกนัและกนั 
 อาทซทและนวิแมน (Artzt  and  Newman  1990 : 448 - 449)   ไดกลาวถึงการเรยีน
แบบรวมมือกนัวาเปนแนวทางการเรียนรูรวมกนัเปนกลุมเล็ก ๆ  ซึ่งสมาชิกในกลุมทุกคนตองระลกึ
เสมอวาพวกเขามีความสาํคญัที่จะชวยใหกลุมประสบความสาํเรจ็หรือความลมเหลว  ดงันัน้สมาชกิ
ในกลุมตองชวยเหลือกนัในการแกปญหาการเรียนรูรวมกนั  ครูผูสอนมีหนาที่คอยใหความชวยเหลือ
ชี้แนะแหลงขอมูล และจัดหาสื่ออุปกรณใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเรียนรูอยางเตม็ที ่
 อาโจสและจอยเนอร (Ajose  and  Joyner  1990 : 198)     กลาววาการเรียนแบบ
รวมมือกนั เปนกระบวนการซึ่งนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกนัมาอยูรวมกนัเปนกลุมเลก็ ๆ 
ทํางานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน  การเรียนแบบรวมมือกนัมีลักษณะที่สําคญัดังนี ้
 1.   ใชการพึ่งพาอาศัยซึง่กนัและกันโดยนกัเรียนที่เรียนเกงตองชวยเหลือนักเรียนทีเ่รียนออน 
  2.  ใชปฏิสัมพนัธกนัอยางใกลชิด 
 3.  ใชทักษะทางสงัคม 
 4.  ใชทักษะกระบวนการกลุม 
 5.  ใชความรบัผิดชอบในตัวเองตองานทีไ่ดรับมอบหมาย 
 ยุทธวิธีการเรียนรูแบบรวมมือมีหลายรูปแบบ จากผลการวิจยัพบวาวิธีการเรียนรูแบบ
รวมมือกนั   จะมีประสิทธิภาพสงูสุดตองมีองคประกอบที่สําคัญดังนี ้
 1.  มกีารปฏิบตัิงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม 
 2.  สมาชิกทุกคนมีสวนรับผิดชอบรวมกัน 
 3.  ทุกคนมีโอกาสเทากนัที่จะประสบผลสําเร็จ 

  เปาหมายกลุมคือ การเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมที่แมจะมีความแตกตางกนัจะรวมกัน
ปฏิบัติงานชวยเหลือกนัและกัน  และทุกคนไดรับความดคีวามชอบเทาเทียมกัน   สมาชิกทุกคนมี
สวนรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติ    กลาวคือสมาชิกกลุมแตละคนจะมสีวนรับผิดชอบในการเรียนรูที่
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ไดรับมอบหมาย สมาชิกมโีอกาสเทาเทียมกันที่จะประสบผลสําเร็จถาทุกคนพยายาม  เขาจะไดรับ
รางวัลโดยเฉพาะเมื่อทาํคะแนนไดสูงกวาเดิม   และคะแนนกลุมก็จะพัฒนาขึ้นดวย 
    ดังนัน้จงึกลาวไดวา วิธีสอนแบบรวมมอืกัน หมายถงึ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมยอย โดยใหสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม 
รวมกัน  ชวยกันทํางาน  ทีไ่ดรับมอบหมายใหสําเร็จ   โดยมีจุดมุงหมายรวมกนัสมาชิกกลุมมีการ
แลกเปลีย่นความคิดเหน็ซึ่งกนัและกนั   ทาํงานอยางเตม็ความสามารถมกีารคิดรวมกนัมีมนษุยสัมพนัธ 
ที่ดีตอกันและรวมมือกนัทาํใหงานบรรลุผลสําเร็จ 
 
ลักษณะสําคัญของการเรยีนรูแบบรวมมือกัน  
                จอหนสนัและจอหนสนั  (Johnson   and   Johnson   1987  :  23  -  24    อางถงึใน
ชีวพร  ตปนยีากร 2538  : 10 -11)   ไดกําหนดลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันไวดังนี ้
 1. สมาชิกกลุมมีความรับผิดชอบรวมกันชวยกนัทํางานที่ไดรับมอบหมาย    ใหสําเร็จ 
โดยมีจุดมุงหมายการปฏิบัติงานรวมกนั  มีการแบงปนอุปการณระหวางสมาชกิของกลุม 
 2. สมาชิกกลุมมีปฏิสัมพันธตอกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่กนัและกัน  ยอมรับ
และรับฟงความคิดเห็นของกนัและกนั 
 3. สมาชิกกลุมแตละคนมีความรับผิดชอบในตัวเอง  และตองานที่ไดรับมอบหมายกลาวคอื
แตละคนทํางานอยางเต็มความสามารถเพือ่การพัฒนางานของตนเอง ของเพื่อนและของกลุม 
 4. สมาชิกกลุมมีทักษะในการทํางานกลุมและมีมนษุยสัมพันธที่ด ี  ครูสอนทักษะการ
ทํางานกลุม   และประเมินการทํางานกลุมของนักเรียน   การจัดใหนักเรียนที่ขาดทักษะการทํางาน
กลุมมาทํางานกลุมรวมกนั   จะทําใหการเรียนไมประสบความสาํเร็จ 
 พรรณรัศมิ์  เงาธรรมสาร (2533 : 35-36) ไดอธิบายถึงความแตกตางระหวางการเรียน
แบบรวมมือกนัและการเรียนเปนกลุมแบบเดิมไวดังนี ้
 1.  การเรียนแบบรวมมือกนั  สมาชิกกลุมมคีวามรับผิดชอบในการเรียนรวมกนั  สนใจใน
การทาํงานของตนเองเทากับการทํางานของสมาชิกกลุม สวนการเรียนเปนกลุมแบบเดิมสมาชิกกลุม
ไมมีความรับผดิชอบรวมกัน 
 2. สมาชิกกลุมแตละคนรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายมีการใหคาํแนะนํา ชมเชยเสมอ 
แนะการทาํงานกลุมของสมาชิก ในการเรยีนเปนกลุมแบบเดิมนัน้สมาชกิกลุมแตละคนไมรับผิดชอบ
การทาํงานของตัวเองเสมอไป  บางครัง้ก็ใสชื่อของตัวเองโดยที่ไมไดทํางาน 
 3. ในการเรียนแบบรวมมือนั้นสมาชิกมีความสามารถที่แตกตางกัน   แตในการเรียนเปนกลุม
แบบเดมินัน้สมาชิกกลุมมีความสามารถใกลเคยีงกนั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 33 

 4. มีการแลกเปลี่ยนบทบาทของผูนําภายในกลุมการเรียนแบบรวมมือกัน     ในขณะที่
ผูนําหรือหัวหนาจะไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกกลุมแบบเดิม 
 5. สมาชิกกลุมในการเรียนแบบรวมมือกันชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจในการทํางานกลุม   
ชวยกนัรับผิดชอบการเรียนของสมาชกิกลุม   และแนใจวาสมาชกิทกุคนทํางานกลุม  ในการเรียนเปน
กลุมแบบเดิมนั้นสมาชิกรับผิดชอบในงานของตนเองเทานั้น อาจแบงงานกันไปทําและเอาผลงานมารวมกัน 
 6.  จุดมุงหมายของการเรียนแบบรวมมือกันนั้น     คือ การใหสมาชิกทุกคนใชความสามารถ
อยางเตม็ที่ในการทํางานกลุม โดยยังคงรักษาสัมพันธภาพทีด่ีตอสมาชิกกลุมในการเรียนเปนกลุมแบบเดิม
นั้นจุดมุงหมายอยูที่การทํางานใหสําเร็จเทานั้น 
 7. นักเรียนจะไดรับทักษะทางสังคม (Social  Skills)  ที่จําเปนตองใชในขณะทํางานกลุม
แตทักษะเหลานี้จะถูกละเลยสําหรับการเรียนเปนกลุมแบบเดิม 
 8.  บทบาทของครูในการเรียนแบบรวมมอืกันครจูะเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือ  สังเกต
การทาํงานของสมาชิกในกลุม      ในขณะที่การเรียนเปนกลุมแบบเดิมครูไมสนใจนักเรียนในขณะที่
ทํางานกลุม 
     9.  ในการเรียนแบบรวมมือกัน     ครูเปนผูกําหนดวธิีการในการทํางานกลุมเพื่อใหกลุม
ดําเนนิงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ   สวนในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้น  ครูไมสนใจวิธกีารใน 
การดําเนินงานภายในกลุม  ใหสมาชิกกลุมจัดการกนัเอง 
 จากลักษณะดงักลาว  9 ประการสรุปไดวา   การเรยีนรูแบบรวมมือมคีวามแตกตางกับ 
การเรียนแบบกลุมเดิม ทั้งในดานตวันกัเรยีน   ตวัครู   บทบาท  และความรับผิดชอบในการทํางาน
ของนักเรียนและครู      ที่มตีอการเรียนรูแบบรวมมือกนัแตกตางกันจากการเรียนเปนกลุมแบบเดิม
อยางชัดเจน   ซึ่งพอจะสรุปได  ดังตารางที ่5  
ตารางที่  5  แสดงการเปรียบเทียบลกัษณะการเรียนในกลุมแบบเดิมกับการเรียนแบบรวมมือกนั 
 

ลักษณะการเรียนในกลุมแบบรวมมือกนั ลักษณะการเรียนในกลุมแบบเดิม 
1.  มีการพึง่พากัน 
2.  มีความรับผิดชอบในแตละบุคคล 
3.  สมาชิกในกลุมมีความแตกตางกนั 
4.  ทุกคนมีโอกาสเปนผูนาํ 
5.  ทุกคนมีสวนรับผิดชอบตอกลุม 

1.  ไมมีการพึง่พาอาศัยกนั 
2.  ไมมีความรับผิดชอบในแตละบุคคล 
3.  สมาชิกในกลุมไมมีความแตกตางกนั 
4.  มีผูนําเพียงคนเดียว 
5.  แตละบุคคลมีความรับผิดชอบเฉพาะตวัเอง 
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ตารางที่ 5  (ตอ) 
ลักษณะการเรียนในกลุมแบบรวมมือกัน ลักษณะการเรียนในกลุมแบบเดิม 
6.  เนนงานและเนนความชวยเหลือ 
7.  มีการสอนทักษะทางสงัคม 
8.  ครูสังเกตและมีสวนรวมในมีการทาํงาน 
9.  ทํางานเปนกระบวนการกลุม 

6.  เนนงานอยางเดยีว 
7.  ถูกละเลยทักษะทางสงัคม 
8.  ครูเพิกเฉยตอการทํางานกลุม 
9.  ทํางานไมเปนกระบวนการกลุม 

 
องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือกัน 
                  การเรียนรูแบบรวมมือเปนการเรียนที่แบงนกัเรียนออกเปนกลุมยอย     ประกอบดวย
สมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกนั  สมาชิกในกลุมจะมีเปาหมายในการทาํงานรวมกัน     มีการ
ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย จอหนสัน (Johnson)    ไดเสนอแนวคิดเกีย่วกับ
องคประกอบสําคัญที่จะทําใหการจัดการเรียนการสอนประสบความสําเร็จมี  4  ประการดังนี้  
(ผไทย  สิทธิสุทร  2543 : 22-23) 
                 1.  การสํานึกวาความสําเร็จของแตละคนขึ้นอยูกับความสําเร็จของสมาชิกคนอื่นใน
กลุมโดยครูสามารถสรางความสํานึกนี้ใหเกิดกับผูเรียนได  โดยการวางโครงสรางกิจกรรมการเรียนรู
ใหเหมาะสม    เชนการแบงงานหรือหนาที่รับผิดชอบในการเรียนแกสมาชิกในกลุมอยางเหมาะสม  
มอบหมายภาระหนาทีท่ี่แตกตางกนัใหแกผูเรียน   ใหผูเรียนไดคนควาเนื้อหาคนละสวนแลวนํามา
เรียนรูรวมกนั 
 2. การปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม รูปแบบการปฏิสัมพันธไดแกการชวยกนัคิด 
คนควาแลกเปลี่ยนความคิดเหน็    นักเรียนที่เรียนเกงกวาตองชวยเหลือเพื่อนทีเ่รียนออนกวา  ทัง้นี้ครู
ตองคอยกระตุนใหผูเรียนไดรวมมือกนัทาํงานอยางแทจริง 
 3. สมาชิกในกลุมแตละคนตองมีความรูความเขาใจ ในเนื้อหาสาระทีไ่ดรับมอบหมาย
และครูตองคอยสอดสองดูแลใหสมาชิกคนอื่น ๆ  มีสวนรวมในการเรยีนและเขาใจเนื้อหาอยางแทจริง   
เพื่อใหนักเรียนแตละคนไดมีโอกาสบรรลถุึงทกัษะและความรูใหไดมากที่สุดโดยมคีวามเชื่อวาการ
เรียนรูแบบรวมมือจะสามารถพัฒนาทักษะความรูดีกวาการเรียนแบบตางคนตางเรยีน 
 4. สมาชิกทกุคนในกลุมตองสามารถแสดง ทักษะการทาํงานรวมกบัผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม      
ครูไมควรทึกทกัวานักเรียนทกุคนมทีักษะทางสงัคมในการทํางานรวมกับผูอ่ืนติดตัวมากอน ครูควรสอน
ทกัษะพืน้ฐานการทาํงานรวมกับผูอ่ืนใหนกัเรียนไดรูจกัแสดงความคิดและรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน  
รวมทัง้คอยกระตุนเตือนใหนักเรียนพยายามใชทักษะเหลานีข้ณะอยูในกลุมทุกครัง้   
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 จอหนสนัและจอหนสนั  (Johnson  and   Johnson   1990 : 105-107)   คณะผูรูและ
ผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับการเรียนแบบรวมมือกนั  ไดสรุปองคประกอบของกิจกรรมการเรียนแบบรวมมอื 
ไว  5  ประการ  ดังนี ้
 1.  การพึ่งพาอาศัยกันและกันทางบวก (Positive Interdependence) นักเรียนตองตระหนกั
วางานทีท่ําดวยกันเปนงานกลุม  การที่งานจะบรรลุจุดประสงคหรือประสบความสาํเร็จหรือไมนั้น   
ข้ึนอยูกับสมาชิกทุกคนในกลุมตองชวยเหลือกันและตองระลึกอยูเสมอวาทกุคนตองพึง่พาอาศัยซึ่ง
กันและกนั เพือ่ใหบรรลุจุดประสงคของกลุม  ดังนั้นผลงานของกลุมคือผลสําเร็จของนกัเรียนแตละคน  
และผลงานของนักเรียนแตละคนก็เปนผลสําเร็จของกลุมดวย    ซึ่งความสําเร็จนีจ้ะขึน้อยูกับความ
รวมมือรวมใจของสมาชิกทกุคน 
 2.  การติดตอปฏิสัมพันธโดยตรง  (Face – to - Face   Interaction)    การปฏิสัมพนัธ
จะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุมชวยเหลือกันและใหกําลังใจซึ่งกนัและกัน มีการสนับสนนุผลงาน
ของสมาชิก การอธิบายขยายบทความในบทเรียนที่เรียนมาใหแกเพื่อนในกลุมเขาใจรวมกนั มีการ 
สรุปเร่ืองการใหเหตุผลตาง ๆ  ตลอดจนมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ซึ่งกันและกัน   
เปดโอกาสใหสมาชิกไดเสนอแนวความคดิใหม ๆ เพื่อเลือกสิ่งทีถู่กตองและเหมาะสมที่สุด 
 3. การรับผิดชอบตอตนเอง  (Individual    Accountability  and  Personal Responsibility)  
การเรียนแบบรวมมือกนันัน้ใหความสําคญัเกี่ยวกับความสามารถ   และความรูที่แตละคนจะไดรับ    
กลาวคือ    การเรียนแบบรวมมือกนัถือวาการเรียนจะประสบความสําเร็จเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุม
เขาใจบทเรียนตรงกนัหรือไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนในกลุม ดงันัน้จงึเปนหนาทีข่องแตละกลุม 
ที่จะตองคอยตรวจสอบดูวาสมาชิกทุกคนเขาใจบทเรียนหรือไม  และครูจะทําการทดสอบโดยใชวิธี
สุมตัวแทนจากแตละกลุม 
 4. ทักษะในการสัมพันธกับทกัษะการทํารวมกันในกลุมขนาดเล็ก   (Interpersonal  and   
Small  Group  Skill)    นักเรยีนทุกคนตองสามารถที่จะทาํงานรวมกนัเขากันไดทกุคน  และสามารถ
ทํางานรวมกันเปนกลุมยอยได เพื่อใหงานของกลุมบรรลุจุดมุงหมายและมีประสิทธภิาพครูตองฝก
ใหนักเรียนทําความรูจักและไววางใจกนั พูดสื่อความหมายกนัไดชัดเจน ยอมรับความคิดเห็นและ
ใหการสนับสนุนซึง่กนัและกัน 
 5. กระบวนการกลุม  (Group   Processing)    ทุกคนในกลุมตองรูจกัชวยกันทํางาน  
อภิปราย ออกความคิดเห็น  เมื่องานเสร็จแลวนักเรียนในกลุมสามารถบอกที่มาของผลลัพธได  สามารถ
วิเคราะหการทํางานของกลุม และหาวธิีปรับปรุงการทาํงานของกลุมใหมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
 นอกจากองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือที่กลาวขางตนแลว ยงัมีสวนประกอบ
ของกระบวนการเรียนเพื่อใหเกิดความรวมมือ  ซึง่ประกอบดวยสิ่งตอไปนี ้
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 1. การจัดนักเรียนเขากลุม   การจัดนักเรยีนเขากลุมยอยทําไดหลายวธิี  เชน การจดั
กลุมแบบสุม การจัดกลุมตามความสนใจ คือนักเรียนทีส่นใจศึกษาหวัขอเดียวกนัมาทาํงานรวมกนั  
หรือจัดกลุมแบบคละความสามารถ  วิธีจดักลุมแบบนี้เปนวิธทีีน่ักวจิยัและนักการศกึษานิยมใชกัน
มากซึง่ประกอบดวยสมาชิกจํานวน  4 – 6  คน    เมื่อจัดนกัเรียนเขากลุมแลวควรใหนักเรียนเกดิ
ทักษะการเรียนรูรวมกันการจัดกลุมแบบคละความสามารถ ประกอบดวยนักเรียนที่มคีวามสามารถ
สูง 1 คน  ความสามารถปานกลาง 2 คน  และความสามารถต่ํา  1  คน  โดยในกลุม  4 คนนี้ควร
จะตองมีการกระจายในเรื่องเพศและเชื้อชาติ การจัดกลุมแบบนี้เปนทีน่ิยมเนื่องจากเหตุผลตอไปนี้   
1) เปดโอกาสใหเกิดการสนบัสนุนชวยเหลือกันระหวางสมาชิกในกลุม (Peer Tutoring)  ไดเต็มที่  
2) สงเสริมใหเกิดความรูสึกและความเขาใจที่ดีตอกันระหวางสมาชิกทีม่เีพศหรือเชื้อชาติตางกัน  
3) งายตอการสรางบรรยากาศใหนกัเรียนเกิดความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึง่ของทมี  และทมีเปน
สวนหนึง่ของกลุมทัง้ชัน้  การสรางความรูสึกพึง่พากนัใหเกดิขึ้นในกลุม  ความรูสึกพึง่พากนัจะ
เกิดขึน้เมือ่นกัเรียนทกุคนมหีนาที ่   และตระหนกัถงึหนาที่ของตนวาตองทาํอะไรบางในการเรียนครัง้
นัน้ ๆ อีกทัง้ยอมรับในความแตกตางระหวางเพื่อนสมาชกิและรับรูวาทุกคนเทาเทยีมกนั  ความสาํเรจ็
ของกลุมข้ึนอยูกับสมาชิกทกุคนภายในกลุม  ดงันัน้สมาชกิทกุคนตองมีความรับผิดชอบตอหนาทีท่ี่
ไดรับมอบหมายการสรางความรูสึกพึ่งพากันใหเกิดขึ้นได   ข้ึนอยูกับส่ิงตอไปนี ้
 1.1 เปาหมาย ถาเปาหมายของสมาชิกและเปาหมายของกลุมสอดคลองกัน การ
พึ่งพากันทางบวกยอมเกิดขึ้นไดงาย กลยทุธิใ์นการทําใหสมาชิกมีเปาหมายเดียวกนัเพื่อไปสู
ความสําเร็จรวมกัน  เชน การแจกเอกสาร แบบฝกปฏิบัติ หรือส่ือการเรียนอื่น ๆ ใหกลุม ๆ ละ 1 ชุด
เทานั้น    เพือ่ใหเกิดการวางแผนใชเครื่องมือ การใชส่ือการเรียนรวมกัน โดยใหสงผลงานเปนงาน
กลุม ๆ ละ  1  ชิ้น    หรือใหนักเรียนในกลุมศึกษาเอกสารที่ไดรับและตรวจสอบกันและกันวาทุกคน
มีความเขาใจเนื้อหาเหมือนกัน 
 1.2   โครงสรางของการทํากจิกรรม  โดยครูแจกแบบฝกปฏิบัติหรือมอบหมายงานที่
ตองทํารวมกันภายในกลุม  หรือใหสงงานที่เปนผลงานของกลุม  นําเสนอผลงานของกลุมตอชั้นเรียน    
หรือมีการแบงงานระหวางสมาชิกซึง่ตองนาํชิ้นงานแตละสวนมารวมกนั  เพื่อทําใหเปนผลงานของ
กลุมที่สมบูรณ  โครงสรางของรางวัล  การใหรางวัลหรือคะแนนกลุม การกําหนดคะแนนกลุมทาํได
หลายวิธ ี  เชน 
 -  การนําคะแนนของสมาชกิทุกคนมารวมกันเปนคะแนนกลุม 
 -  การนับจํานวนสมาชิกที่คะแนนถึงเกณฑ ใชผลรวมของจํานวนสมาชิกเปนคะแนนกลุม 
 -  การสุมเลือกคะแนนของสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนคะแนนกลุม 
 -  การใชคะแนนของสมาชกิที่ไดคะแนนต่ําสุดเปนคะแนนกลุม 
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 นอกจากนี้อาจใชระบบการใหคะแนนรวม (Joint  Reward)   เชน  ถาสมาชิกทุกคน
ของกลุมใดไดคะแนนคิดเปนรอยละ  90  ข้ึนไปของคะแนนเต็ม  สมาชิกของกลุมนัน้จะไดคะแนน
พิเศษ  (Bonus  Point)  อีกคนละ  5  คะแนน  เปนตน 
 1.3  บทบาทของสมาชกิ  สมาชิกทุกคนตองมีหนาที่และรับผิดชอบในหนาทีท่ี่ไดรับ 
มอบหมาย  และชวยเหลือกนัและกนั   โดยแตละคนควรมีหนาที่ดงัตอไปนี้ 
  -   ตรวจสอบ (Checker)  เชน  ตรวจสอบความเขาใจ  ความเห็นที่สอดคลองกัน 
  -  ผูสนับสนนุ (Encourager) เชน สนับสนุนความพยายาม  ความคิดเห็น   
ความชวยเหลอืกัน  เปนตน 
  -   ผูจดบนัทึก (Recorder)  เชน บนัทึกความคิดเห็น  การตัดสินใจ การดําเนนิงาน 
และผลผลิตหรือผลลัพธ 
  -  ผูติดตามการทํางาน (Taskmaster) เชน กระตุนใหทกุคนในกลุม เอาใจใส
กับการทํางานใหเสร็จทนัเวลา 
  -  ผูรักษากตกิาของกลุม (Gatekeeper)  เชน การปฏบิัติหนาที่      ที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็มใจ   ไมผลักภาระใหเพื่อน 
 2. การใหความรูเกี่ยวกับทกัษะทางสงัคม ถานกัเรียนไมมีทักษะทางสงัคมเปนการยาก  
ที่กลุมการเรียนแบบรวมมือจะประสบความสําเร็จ ครูอาจตองสอนทักษะทางสงัคมที่จําเปนในการ
ทํางานรวมกันใหแกนักเรียนและเตือนใหนักเรียนใชทักษะดังกลาว  เชน  ความเปนผูนํา  การตัดสินใจ 
การสรางความไวเนื้อเชื่อใจ การสื่อสารและทักษะการจัดการ ทักษะทางสังคมที่เปนพืน้ฐานในการ 
ทํางานกลุมมดีังนี ้
     2.1  ทักษะการจัดกลุม  (Forming   Skills)   นักเรียนตองมทีักษะในการจัดกลุม
อยางรวดเร็ว  ไมสงเสียงรบกวนผูอ่ืน  นัง่ทํางานในกลุมของตน  ซักถามและอธิบายใหไดยินเฉพาะ
ภายในกลุม  ผลัดเปลี่ยนกนัทาํหนาที่ตาง ๆ  เชน ผูบนัทกึ  ผูสนับสนุน   ผูตรวจสอบ    ผูรายงาน   
ยอมรับและใหความสาํคัญแกสมาชิกทกุคนเทาเทียมกัน 
                       2.2 ทักษะการปฏิบัติงานกลุม (Functioning Skills) เปนทกัษะในการทํางานรวมกัน 
เพื่อใหเกิดความสําเร็จ รักษาความสัมพนัธที่ดีระหวางสมาชิกภายในกลุม ซึ่งเปนทกัษะเกี่ยวกับ
เร่ืองตอไปนี้ 
 -    การแลกเปลีย่นความคิด การแสดงความคิดเหน็ การอธิบายและการใชอุปกรณรวม 
 - การถามคําถาม เพื่อตองการทราบเหตุผลและขอเท็จจริง  ตอบคําถาม  
อภิปราย และแกไขความเขาใจที่คลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได  ยอมรับฟงความคิดเหน็ของสมาชิก 
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  -  โตเถียงกนัดวยเหตุผล  ไมมีอคติตอตัวบุคคล ใชคําพดูที่สุภาพและไมทําตัว
เปนเผด็จการ 
  -  สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานกลุม  มีอารมณขันและรักษาน้ําใจซึ่งกนั 
และกัน 
 2.3  ทักษะในการสรุปความคิดเห็น (Formulation   Skills) เปนทักษะที่จําเปนการ
พัฒนาการเรียนรู   ใหคิดตามลําดับข้ันอยางมีเหตุผลไดแก 
  -  การสรุปความคิดเหน็หรือขอเท็จจริง   ดวยการพูดปากเปลา   โดยไมตองดู
จากการบันทกึ 
  -   การตรวจสอบความถูกตองของผลงานกลุม      โดยแกไขปรับปรุงขอคิดเห็นที่ยังไม 
ถูกตองของเพือ่นสมาชกิ  เพือ่เติมใจความสําคัญที่ขาดหายไป   สํารวจและแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองในประเด็นที่ยงัไมเขาใจ  หรือมีความคิดเห็นเปนอยางอืน่ 
  - สมาชิกทุกคนรวมกนัตรวจสอบผลงาน  และคําตอบของกลุมกอนนาํสงครู
และสมาชิกทกุคนมีมติเปนเอกฉันทยอมรับผลงานของกลุมเสมือนเปนผลงานของตนเอง 
    จากองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือ จะเห็นไดวา กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน
จะชวยใหผูเรียนไดฝกฝนและพัฒนาทกัษะในดานทักษะทางสังคม  การทํางานรวมกับผูอ่ืน การยอมรับ
ซึ่งกันและกันและการสื่อความหมาย 
 
ประโยชนและความสําคัญของการเรยีนรูแบบรวมมือกัน 
 สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2531 : 5)  ไดกลาวถงึความสาํคัญของการเรยีนรูแบบรวมมอืไวดงันี ้        
 1. เด็กเกงที่เขาใจคาํสอนของครูไดดีจะเปลี่ยนคาํพูดของครูเปนภาษาของเด็กอธิบาย 
ใหเพื่อน ไดฟง  ทาํใหเพื่อนเขาใจไดดียิ่งขึ้น 
 2.  เด็กทําหนาที่อธิบายบทเรียนใหเพื่อนฟงจะเขาใจบทเรียนไดดีข้ึน คอื  ยิง่สอนยิ่ง
เขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น 
 3. การสอนเพือ่นเปนการสอนแบบตัวตอตัว    ทําใหเด็กไดรับความเอาใจใส    และมี
ความสนใจมากขึ้น 
 4.  เด็กทุกคนตางกพ็ยายามชวยเหลือซึ่งกนัและกนั เพราะครูคิดคะแนนเฉลี่ยของทัง้กลุมดวย 
 5. เด็กทุกคนเขาใจดีวาคะแนนของตนมีสวนชวยเพิ่มหรือลดคาเฉลี่ยของกลุม  ดงันัน้  
ทุกคนตองพยายามอยางเตม็ที่  จะคอยอาศัยเพื่อนอยางเดียวไมได 
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 6.  เด็กทุกคนมีโอกาสฝกทกัษะทางสังคม   มีหวัหนากลุม   มีผูชวย   มีเพื่อนรวมกลุม
เปนการเรียนรูวิธีการทํางานเปนกลุมหรือเปนทมีงานซึง่จะเปนประโยชนมาก เมือ่เขาสูวงงานอัน
แทจริงเมื่อโตเปนผูใหญแลว 
 7.  เด็กไดมีโอกาสเรียนรูกระบวนการกลุม  เพราะในการปฏิบัติงานรวมกนันัน้ ก็ตองมี
การทบทวนกระบวนการทํางานของกลุม เพื่อใหมีประสิทธภิาพการปฏิบัติงานหรือคะแนนของกลุมดีข้ึน 
 8.  เด็กเกงจะมีบทบาททางสังคมมากขึ้น   เขาจะรูสึกวาไดเรียน   หรือไมไปหลบทอง
หนงัสือเฉพาะตนเองมหีนาทีต่อสังคมดวย 
 9. ในการตอบคําถามในหองเรียน  ถาหากคนตอบผิดเพือ่นจะหัวเราะ เมื่อทํางานเปน
ทีม   เด็กจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ถาหากตอบผิดถือวาผิดทั้งทีม   คนอื่น ๆ อาจจะชวยเหลือบาง
ทําใหเด็กมีความผูกพันธกันมากขึ้น 
 ชูศรี  สนิทประชากร (2534 : 46-47)  ไดกลาวถงึประโยชนและความสําคัญของการ
เรียนแบบรวมมือไวดังนี ้
 1.  สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่ดีข้ึนและความรูนัน้จะคงทนกวา 

2.    รูจักการใชเหตุผลมากขึน้มคีวามเขาใจในเรือ่งนัน้ลึกซึง้และมีความคิดสรางสรรคมากกวา 
3.  มีแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกที่จะเรียนรูมากขึ้น 
4. สนใจในการทาํงาน ละลดความไมเปนระเบียบวนิัยของหองเรียนลงไดมากเพราะ 

ทุกคนทํางานรวม 
5. ไดรับแนวความคิด  ความสามารถมากขึน้จากเพื่อน 
6. มีการยอมรับในความแตกตางระหวางเพื่อนในดานตาง  ๆ   เชน   ลักษณะนิสัย   

เพศ   ความสามารถ   ระดับของสังคม   และลักษณะแตกตางอืน่  ๆ   ของเพื่อนแมกระทั่งสีผิวใน
สหรัฐอเมริกา  ซึ่งเมื่อใชวิธกีารนี้จะชวยใหเกิดความเขาใจกันดียิง่ขึ้น 

7. มีการชวยเหลอืสนับสนนุกนัในดานตาง ๆ 
8. มีสุขภาพจิต   การปรับตัวและการทํางานในการสถานที่เปนธรรมชาติ  ไมตึงเครียด 
9. ใชความสามารถของตนเองอยางเตม็ทีท่ี่จะใหกับเพื่อน 
10. มีทักษะทางดานสงัคมมากขึ้น 

    บุญชม  ศรีสะอาด (2537 : 122)   ไดกลาวถงึ   ขอดีของการเรียนรูแบบรวมมือไววา 
ผูเรียนไดรวมกนัเรยีนเกิดการเรียนรูไดดี การซักถามทําใหเกิดความกลา  และไดทราบคําตอบในเรื่อง
ที่ตนสนใจหรือยังไมกระจาง     การอธบิายใหเพื่อนฟงจะทาํใหผูอธบิายมคีวามแมนยาํในเรื่องที่เรียน
มากขึ้น    เพื่อน  ๆ  ที่ฟงเกิดความเขาใจอยางชัดแจง      ผูเรียนไดพฒันาการทํางานเปนกลุมใหมี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น  คนออนไดเรียนรูจากคนที่เกงกวา ซึง่จะมีความตัง้ใจชวยเพื่อน ๆ เพื่อยกระดับ
ผลงานของกลุมใหสูงขึน้   ซึง่จะสงผลกับสมาชิกทุกคนในกลุม 
 กุลยา   เบญจกาญจน  (2538  :  18)     ไดกลาวถงึประโยชนและความสําคัญของการ
เรียนรูแบบรวมมือไวดังนี ้

     1.  การเรียนแบบรวมมือ ชวยใหนกัเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกบัทัศนคติพืน้ฐานและคุณคา
ในการรูจักคิดอยางอิสระทั้งในและนอกหองเรียน 

     2.  ในกรณีที่เด็กเหินหางจากทางบาน หองเรียนจึงเปนแหลงทดแทน  หากครูวางแผน
ใหนักเรียนปฏบิัติงานรวมกนัเปนอยางดี  ก็จะเปนแหลงที่สรางสรรคพฤติกรรมทางสงัคม 

      3.  ชวยใหผูเรียนรูจักสรางสรรคความคิดเหน็ แลกเปลีย่นความคิดเห็น ยอมรับและปรับเปลี่ยน
ความคิดเห็นของตนเองกับสมาชิกในกลุม การทํางานรวมกันอาจจะชอบและไมชอบผูเรียนจะไดปรับตัวเขาหากัน 

     4. ปฏิสัมพันธในสังคมชวยใหมองเหน็ตัวเอง    รูจักทัศนคติคุณคาและความสามารถ
ของตนเองในสถานการณตาง ๆ สรางบุคลิกภาพความเชื่อมันและรูจกัตนเองมากยิง่ขึ้น 

     5.  การเรียนแบบรวมมือ  ชวยสรางกระบวนการเรียนรูและความคิดสรางสรรค    รูจัก
คิดอยางมีเหตผุลและเรียนรูทักษะการแกปญหา  เปนกระบวนการทางความคิดระดับสูง   ซึ่งจะ
นําผูเรียนไปสูการสรางภาระงานแบบยิง่ใหญ 

     เอปสเธียน (Epstein 1991 : 13)   ไดกลาวถงึประโยชนและความสาํคัญของการเรียน
แบบรวมมือกนั  โดยใชเทคนิคจิกซอวไวดังนี ้

1. สงเสริมความเปนอิสระของนักเรียน 
2. สงเสริมการเรียนเปนกลุม 
3. สามารถนําไปใชสอนไดหลายระดับ 
4. สามารถนําไปใชสอนในวิชาในการสอนนกัเรียนไดหลายกลุมอาย ุ
5. สามารถนํามาปรับปรุงใชในการสอนนักเรยีนไดหลายกลุมอาย ุ
6. สงเสริมความรับผิดชอบตอตนเองและความรับผิดชอบตอกลุม 

 7. หลีกเลี่ยงการครอบงํา  ของสมาชกิคนใดคนหนึง่ในกลุม  ทาํใหเกิดการยอมรับและ
ความเขาใจจากสมาชิกในกลุม  

 8.  ชวยพัฒนาทักษะทางสังคม  และชวยการประเมนิผล 
    ดังนั้น  การเรียนแบบรวมมือชวยใหผูเรียนสามารถพฒันาตนเองในดานตาง ๆ ไดดังนี ้

1. การพัฒนาดานกระบวนการเรียนรู 
2. การพัฒนาดานบุคลิกภาพ 
3. การพัฒนาดานสังคม 
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 4.  การพัฒนาดานอารมณ ความเชื่อและทัศนคติตอตนเอง บุคคลอืน่  และตอสังคม
ในเชิงสรางสรรค 

     จอหนสันและจอหนสัน  (Johnson  and  Johnson  1994)   ไดสรุปไววาการเรียน
แบบรวมมือกนัจะชวยใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตาง ๆ  ดงันี้คือ 

1. พัฒนาการของผลสัมฤทธิท์างการเรียนของสมาชกิกลุมทุกคน 
2. พัฒนาการความสัมพันธที่ดตีอกันระหวางนักเรียนในชัน้เรียน 
3. เปนการฝก  ประสบการณการอยูรวมกนัในสังคมอยางสรางสรรคและปกติสุข 

 
บทบาทของครูและนักเรยีนในการเรยีนรูแบบรวมมือกัน 
      บทบาททีสํ่าคัญของครูในการสอนแบบรวมมือ  (ชูศรี สนิทประชากร 2534,  อางถึงใน 
อนุสรณ สุชาตานนท 2536) คือครูจะตองตั้งจุดมุงหมายในการสอนทัง้ในดานวชิาการ  และทักษะ
ความรวมมืออ่ืน ๆ (Academic  and  Collaborative  Skill Objective)  ซึง่จดุมุงหมายหลังนี้จะเปน
ลักษณะของการทํางานรวมกันวา ตองการใหมีลักษณะอยางไร อาจเปนทักษะการทํางานกลุม   หรือ
การอยูรวมกันในสังคม (Social  Objective) นอกจากการตั้งจุดมุงหมายของการสอนใหชัดเจนแลวครู
ควรเอาใจใสในเรื่องของการจัดกลุมดวย ซึ่งการจัดกลุมนี้นับวาเปนสิง่สําคัญอยางยิง่ในการเรียนรู
แบบรวมมือกนัเพราะ  การจัดกลุมไมเหมาะสมนั้น    จากการวิจัยพบวา    จะสงผลตอการเรียนรู
อยางยิ่ง ครูควรพิจารณาองคประกอบ ของการจัดกลุมลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  กลุมอาจจัดเปน
ลักษณะเดยีวกัน (Homogeneous) หรือลักษณะคละกัน (Heterogeneous) ลักษณะดังกลาว
ไดแก  เพศ  อายุ  เชื้อชาติ  สีผิว   ความสามารถ   ความสนใจ   หรืออ่ืน  ๆ จะจัดแบบใด  อยางไร   
ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของครูวาตองการจุดมุงหมายอื่น ๆ  อะไรอีกบาง    นอกเหนือจากจุดมุงหมาย
ทางวิชาการ 
 
 แนวทางการจัดกลุม  ซ่ึงกลุมจะตองพิจารณาและตัดสินใจวา 

1. การจัดกลุมจะวางอยางไรเชน 
 
 
 
 
              2 คน     3 คน     4 คน   5 คน 
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 2.  สมาชิกกลุมใครเปนผูเลอืกให  ครูเลือกหรือเด็กเลือกเอง  แตโดยทั่วไปจากการวิจัย
พบวา  การเรยีนรูแบบรวมมือกันจะประสบผลสําเร็จถาครูเปนผูเลือกให 
 3.  ระยะเวลาที่กลุมอยูดวยกันควรยาวนานแคไหนการเรียนรูจึงจะประสบผลดี ครูควร
จะตองพิจารณาตามความเหมาะสม 
 4.  การเตรียมเอกสาร   หรืออุปกรณสําหรบัผูเรียนวาควรจะมีชุดเดียวสําหรับของกลุม
เพื่อใชรวมกนัหรือจัดแบงเปนหลายสวน  หลายชุด    แยกตามสมาชกิกลุมแลวมารวมกันใชทหีลัง
ก็แลวแตครูวาแบบไหนจะเหมาะสม 
 5.  การกําหนดบทบาทของสมาชิกกลุม  (Role  Assignments)  การที่ครูกาํหนดบทบาท
ของสมาชิกกลุมนับวาเปนสิ่งสําคัญมาก   เพราะทุกคนจะตองรับรูและเรียนรู   เพื่อจุดมุงหมายของการ
เรียนรวมกัน   สมาชิกในกลุมควรตองมีหนาที่และบทบาทโดยเสมอภาคกัน   ซึ่งในขอนี้  พบวาถา
ไมไดกําหนดบทบาทหนาทีใ่หนักเรียนแลวบางคนในกลุมอาจไมทาํอะไร       ซึ่งจะเกดิปญหาและ
ความขัดแยงอยูเสมอ  บทบาทที่จะกาํหนดนั้นอาจจะเปนดังนี ้ แลวแตครูจะกําหนดเชน 

5.1 ผูนํากลุม-ทํางานใหลุลวง 
5.2 ผูสรุป-สรุปผลการเรียนรู 
5.3 ผูตรวจสอบ-ตรวจสอบทุกคนในกลุมใหรูรวมกนัหมด 
5.4 ผูชวย-คอยชวยเหลือใหความคิดวาถกูตองหรือไม 
5.5 ผูชี้แนะ-คอยเพิ่มเติมความคิด  ขยายความรู 
5.6 ผูหาขอมูล-หาเอกสารขอมูลใหกลุม 
5.7 ผูกระตุนเตือน-คอยใหกําลงัใจและกระตุนใหทาํงาน 
5.8 ผูสังเกต-ดูแลวาทุกคนทําหนาที่ของตนหรือยัง  ไมออกนอกเรื่อง 

   การกําหนดบทบาทนี้นอกเหนอืจากการใหความรูแลกเปลี่ยนความคิด  หรือทํางานรวมกัน
เพื่อใหไดผลงานตามจุดมุงหมายรวมกันนั้น ก็เพื่อใหทกุ ๆ คนไดรูจักหนาที่ของตนและรวมทํางาน
กลุมไปไดดวยดี ซึ่งนับวาเปนเทคนิคอยางหนึง่ที่ครูควรใชในการทํางานกลุม แตถากลุมแบง 4 คน   
หนาที่ควรมีดังนี ้

 ก.  ผูนํากลุม (Leader)     - ทํางานใหลุลวง 
 ข.  ผูอธิบาย (Explainer)  - อธิบายประเดน็ที่สําคัญ 
 ค.  ผูตรวจสอบ (Checker)  - ตรวจสอบทกุคนในกลุมใหรูรวมกนัหมด 
 ง.  ผูกระตุนเตอืนหรือใหกําลงัใจ (Encourager)  คอยใหกําลังใจและกระตุนใหทํางาน 
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 หลังจากที่แบงกลุมและใหบทบาทสมาชิกกลุมแลว ครูควรจัดใหเด็กไดรวมกันมีผลงาน
รวมกัน  โดยนาํมาสงครู  ซึ่งผลงานนี้ครูจะไมไดพิจารณาแตผลงานนัน้   ๆ อยางเดียว   แตควรพิจารณา
การทาํงานกลุมของผูเรียนดวย  รวมทั้งเวลาที่ใช    ทั้งนี้ก็แลวแตวาครูไดตั้งจุดมุงหมายอยางไร 
 งานของกลุมนัน้ครูอาจใชวิธกีารทดสอบหรืออาจถามจากสมาชกิคนใดคนหนึง่  ซึง่จะสง 
ผลรวมถึงคะแนนของคนอื่น ๆ ดวยเพราะเขาเปนตวัแทนของกลุม ครูอาจประเมนิการซกัถามการ
ไดมาซึ่งผลงาน วธิีการทํางานของกลุม แลวตองสงใหคะแนน  แตอยางไรก็ตามวิธกีารตัดสินดวย
คะแนนอาจจะใชไดไมเหมาะสมทุกกรณี  ครูอาจใชการใหรางวัลอ่ืน  ๆ ควบคูกันไปดวยอยางไรก็ตาม
บทบาทของครทูี่สําคัญคือ ครูควรกํากับดแูลใหความสนใจกระบวนการทํางานกลุมใหมีประสิทธิภาพ  
โดยเนนใหผูเรียนไดรวมมอืกนั     โดยครูไมควรรีบรอนบอกผลของการเรียนรูเสียกอน  ซึ่งครูอาจใช
วิธีการชวยเหลือแนะนํา  เสริมทกัษะตาง ๆ  ที่ทาํใหผูเรียนประสบความสาํเร็จในการเรียนจากกลุม
ของผูเรียน  ควรวัดผลทางดานวิชาการ   และดานคุณภาพของผูเรียนที่ใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ 
 
รูปแบบของการเรยีนรูแบบรวมมือกนั (Cooperative Learning  Techniques) 
 การเรียนแบบรวมมือหรือการเรียนรูแบบรวมมือกนัไดมกีารพัฒนาขึน้มาเปนเวลานาน  
โดยเนนทีก่ารมีจุดมุงหมายของการเรียนรวมกนัของกลุม ความสําเร็จของกลุมข้ึนอยูกับความ
รวมมอืกนัของสมาชกิภายในกลุม  ซึง่การเรยีนแบบรวมมือไดรับการพฒันาข้ึน   เพือ่ความเหมาะสมกบั
การเรียนรู  ในลักษณะตาง ๆ ซึ่งโรเบิรต อี สลาวนิ (Robert  E.Slavin 1995 : 71-128)   ไดพัฒนา 
รูปแบบที่นาสนใจไวหลายรูปแบบไดแกการเรียนแบบรวมมือกันแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ (Student   Teams- 
Achievement  Divisions   หรือ   STAD) การเรียนแบบรวมมอืโดยการแขงขนัเปนกลุม  (Teams  Games -
Tournaments  หรือ  TGT)  การเรียนแบบรวมมือแบบจกิซอว 2 (Jigsaw II)  ซึ่ง  3   รูปแบบนีใ้ชไดกับ
สาระความรูทีม่ีวัตถปุระสงคแนนอน  ชัดเจน  มีคาํตอบทีถู่กตองเพยีงคําตอบเดยีว  เชน การคาํนวณทาง 
คณิตศาสตรการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยกัน  เพื่อรายบคุคล   (Team  Assisted  Individualization)  หรือ 
TAI  เปนรูปแบบการเรยีนทีเ่หมาะสมสาํหรับวิชาคณิตศาสตร  การเรียนแบบรวมมอืกนัแบบซ ี ไอ  อาร  ซี 
(Cooperative  Integrated  Reading  and  Composition  หรือ  CIRC)   เปนรูปแบบที่ใชไดกับรายวิชา
การอานและการเขียนทางภาษาและการเรียนรูแบบรวมมือแบบรวมกลุม    (Co-op-Co-op)   โดย
แตละประเภทที่กลาวมานี ้  มีรายละเอยีดพอสรุปไดดังตอไปนี้คือ 
 1. การเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ ์   (Student   Teams-Achievement  
Divisions หรือ   STAD)    เปนวธิีการเรียนทีง่ายที่สุดในบรรดาการเรยีนแบบรวมมอือ่ืน ๆ  เหมาะ
สําหรับครูที่ใหมตอวิธีการใชการเรียนแบบรวมมือ     โดยครูเปนผูจัดกลุมนักเรียนใหเปนกลุมยอย    
กลุมละ 4 คน  ที่มีระดับผลการเรียนตางกนัในอัตราสวนนักเรียนเรียนเกง  นักเรียนเรยีนปานกลาง
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และนักเรียนเรยีนออนเปน 1 : 2 : 1  ตามลําดับ      นักเรยีนทุกคนจะมคีะแนนฐาน (Base  score)  
ของแตละคน   ในการสอน  ครูจะเสนอสาระสําคัญของบทเรียน  แลวใหนักเรียน เรียนรูหรือ
ทํางานรวมกัน  แบงหนาที่รับผิดชอบหมนุเวียนกนัไป   เมื่อเรียนจบบทเรียนในแตละคาบ แลว  จะ
ไดทําแบบฝกทักษะ  เพื่อทบทวนความรูที่เรียน  แลวทาํการทดสอบยอยเปนรายบคุคล   คะแนนที่
ไดจะถูกเปลี่ยนไปเปนคะแนนกลุมเพื่อหาคะแนนพัฒนาของแตละบคุคล หลักสาํคัญของการเรียน 
รูปแบบดังกลาวคือ  การสรางแรงจงูใจใหนักเรียนตั้งใจเรียน    และชวยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุม
ใหเรียนรูส่ิงทีค่รูสอนอยางแจมแจง   ถานักเรียนตองการใหกลุมของตนประสบความสาํเร็จและ
ไดรับรางวัลตองชวยเหลือกนักระตุนใหสมาชิกในกลุมทําใหดีที่สุด  การเรียนแบบรวมมอืกนัแบบ
แบงกลุมผลสัมฤทธิ์ประกอบดวย   5  องคประกอบ ที่สําคัญคือ 
                      1.1  การนาํเสนอในชัน้เรียน  (Class   Presentation)    หมายถึง     การรวมกนั
อภิปรายของนักเรียนแตละคนในกลุม แตกตางจากการสอนแบบปกต ิ เพราะนักเรยีนจะตองตัง้ใจ 
ขณะที่มีการอภิปราย  ซกัถามขอสงสัย  เพื่อที่จะทาํกรทดสอบยอยใหไดคะแนนด ี   และคะแนน
การทดสอบยอยจะเปนคะแนนของทีมดวย 
 1.2   การทาํงานเปนทีม  (Teams) หลักสําคัญคือทุกคนที่อยูในทีมตองทําใหสมาชิก
ภายในกลุมทาํขอสอบในตอนสุดทายใหไดโดยการรวมกันทําความเขาใจบทเรียน อภิปรายรวมกนั 
แบงหนาที่กนัรับผิดชอบ  เตรียมคําตอบฝกทําแบบฝกทักษะใหเขาใจอยางแจมชัด  ชวยกันแกไข
ขอบกพรองของสมาชกิในกลุม 
 1.3  การทดสอบ  (Quizes)  หลังจากมีการเรียน  1-2  คาบ แลวนักเรียนจะไดทําแบบฝก
ทักษะรวมกันเปนกลุม  แลวครูจะทําการทดสอบยอยเปนรายบุคคล   นักเรียนจะไมไดรับอนุญาตให
ชวยเหลือกัน 
 1.4  คะแนนพฒันารายบุคคล  (Individual  Improvement  Scores)   จุดมุงหมาย
ของคะแนนพฒันา  คือตองการใหนักเรียนไดรับคะแนนที่ดีกวาเดมิ คะแนนพัฒนาของแตละคนจะ
ถูกนาํมาเปนคะแนนกลุมโดยการเฉลี่ย 
 1.5  ผลงานกลุม  (Team  Recognition) กลุมจะไดรับคําชมเชยหรือรางวัล   ถาทํา 
คะแนนเฉลีย่เกินจากเกณฑ  ทุกกลุมมีโอกาสไดรับรางวัลเทากนั 
     2.  การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมแขงขัน(Teams  Games - Tournaments หรือ TGT)   
การเรียนวิธนีีม้ีลักษณะคลายการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ ์  แตมีการใชเกมเปน
กิจกรรมในการรวมมือโดยสมาชิกทุกคนจะตองชวยกัน เตรียมตัวเพือ่แขงขันเกมทีค่รูกําหนดตาม
ใบงานและอธบิายถงึวธิี  การแกปญหาโจทยตาง ๆ ใหทุกคนในกลุมมีความเขาใจในเนื้อหาบทเรียน
นั้น  ๆ   แตในขณะแขงขันเกมจะไมอนุญาตใหสมาชิกเขาไปใหความชวยเหลือ   เพราะสมาชิกแตละคน
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จะตองมีความรับผิดชอบที่จะพยายามทําใหตนเองชนะการแขงขัน เพื่อความสําเร็จของกลุม  คะแนนของ
กลุมจะไดจากการแขงขันเกมแทนการทดสอบยอย   กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงจะไดรับรางวัล 
 3.  การเรียนแบบรวมมือแบบจกิซอว  2  (Jigsaw II) เปนเทคนิคทีพ่ัฒนาจากเทคนิคจิกซอว 1 
นักเรียนจะถูกแบงเปนกลุมยอย ๆ เหมือนการเรียนแบบรวมมือแบงกลุมผลสัมฤทธิ์  (STAD)  และการ
เรียนแบบรวมมือโดยการแขงขันเปนกลุม TGT)    สมาชิกของกลุมแตละคนจะแยกกันไปศึกษารวมกบั
สมาชิกของกลุมอ่ืนที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาในหวัขอเดียวกนั จากนัน้สมาชกิของกลุมจะกลบัไป
ยังกลุมของตนเพื่อนําขอมลูมาใหความรูตอเพื่อนในกลุม    ไดเรียนรูในเรื่องที่ตนศึกษามา  เมื่อจบ
บทเรียนจะมกีารทดสอบยอย  ผลการสอบของแตละคนเปนคะแนนของกลุม  กลุมทีท่ําคะแนน
รวมไดดีกวาคะแนนฐานจะไดรับรางวัล  ในลักษณะเดียวกับการเรียนแบบรวมมอืแบบแบงกลุม
ผลสัมฤทธิ ์
 4.  การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล (Team Assisted  Individualization 
หรือ TAI)  เปนการเรียนโดยการแบงผูเรียนออกเปนกลุมยอยกลุมละ  4  คน  โดยใหผูเรียนมีระดับ
ความสามารถแตกตางกนัคือ  เกง  ปานกลาง  ออน  ในอัตราสวน  1 : 2 : 1   ผูเรียนจะไดรับการ
ทดสอบความรูพื้นฐานของแตละคน ครูจะสอนบทเรียนใหผูเรียนมีความรูในเรื่องที่เรียนอยางเพียงพอแต
เนื่องจากผูเรียนเขาใจเนื้อหาไมพรอมกัน ทําใหผูเรียนบางคนที่ไมมีทักษะพืน้ฐานไมเขาใจบทเรียน  
ในขณะที่บางคนมีความสามารถเรียนรูอยางรวดเร็วมาก เมื่อครูสอนเนือ้หาจบผูเรียนจะตองทาํแบบ
ฝกทักษะรวมกนัเปนรายกลุม  โดยจับคูกนัในกลุมของตนเพื่อตรวจสอบคําตอบซึ่งกนัและกนั ทาํความ
เขาใจกับบทเรียน  ซึ่งประกอบดวยเอกสารแนะนาํบทเรียนและโจทยคําถามจํานวน 4  ตอน ตอนละ  4 ขอ  
ผูเรียนตองทําใหถูกตองทัง้  4  ขอในแตละตอน  โดยการตรวจสอบของเพื่อนที่จับคูกนัในกลุมจาก
บัตรเฉลย     ถาทาํผิดใหเพือ่นอธิบาย  หรือถามครูจนกวาจะเขาใจแลวจึงสามารถทาํตอนตอไปได  
เมื่อทําแบบฝกทักษะครบ 4 ตอน แลวผูเรียนจงึจะทําแบบทดสอบยอยชุด ก.   ซึ่งประกอบดวย
คําถามจํานวน  8-10  ขอ  โดยทําเปนรายบุคคล  ผูเรียนตองทําคะแนนใหได   6 – 8 คะแนนขึ้นไป
จึงจะถือวาผานเกณฑ    ถาทําคะแนนไดไมถึง  6  ขอ   เพื่อนในกลุมตองใหความชวยเหลือ  โดย
การอธิบายใหฟงกอน    ถายงัไมเขาใจใหถามครู   ครูจะใหความชวยเหลือผูเรียน  อาจจะให
ศึกษาเอกสารแนะนาํบทเรียนใหม  หรืออธิบายในสวนที่ผูเรียนเขาใจถามคร ู   ครูจะใหความ
ชวยเหลือผูเรยีน   อาจจะใหศึกษาเอกสารแนะนาํบทเรียนใหม   หรืออธิบายในสวนที่ผูเรียนไม
เขาใจ แลวใหทําแบบทดสอบยอยชุด  ข.   ซึ่งเปนแบบทดสอบคูขนานกับชุด  ก.   แลวนาํคะแนนที่
ผูเรียนทําในชดุ ก. มาเฉลี่ยเปนคะแนนกลุมเพื่อหาคะแนนสูงสุดของกลุม  กลุมที่มีคะแนนสงูสุดเปน
กลุมชนะเลิศ (Super  Team)  กลุมที่ไดคะแนนอนัดับที่สองเรียกวา  กลุมรองชนะเลิศ  (Great 
Team)   และกลุมทีท่ําคะแนนเปนอนัดับที่สาม  เรียกวา  กลุมดี  (Good  Team)   
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 5.  การเรียนแบบรวมมือแบบ  ซ ี ไอ   อาร   ซ ี  (Cooperative  Integrated  Reading  
and  Composition  หรือ  CIRC) เปนการเรียนรูแบบรวมมือกนัที่จัดขึ้นเฉพาะเพื่อพัฒนาการอาน
และการเขียนใหแกผูเรียนในระดับที่สูงกวาประถมศึกษา โดยจัดกลุมผูเรียนออกเปนกลุมทางการอาน 
2-3  กลุม    ครูจะสอนอานใหแกผูเรียน   ที่เรียนเกงของกลุมเพยีง  2-3  คน แลวใหผูเรียนไปถายทอด
การสอนของครูใหกับเพื่อนในกลุม  ฉะนัน้ผูเรียนตองวางแผนในการราง  แกไข  และเปนบรรณาธิการ
ใหกับงานของอีกคนหนึ่ง บทเรียนในการฝกทักษะการเขียนจะเปนเหมือนกับการการปรับปรุงแกไขการ
เขียน เปนการจัดระเบียบของเรื่องที่เขียนใหเหน็ชัดเจนขึน้และสมาชิกกลุมจะได รับการฝกทักษะที่เปน
โครงสรางทางภาษา จะทาํใหผูเรียนเปนผูที่มีความสามารถในการเรียนเชิงสรางสรรคได 
 6.  การเรียนแบบรวมมือกันแบบรวมกลุมหรือแบบโคออฟ โคออฟ (Co-op-Co-op)  เปนการ
เรียนรูแบบรวมมือกันที่มีข้ันตอน  9  ข้ันตอนดังนี ้
 ข้ันที ่ 1  ข้ันอภิปรายทั้งชั้น  (Student-Centered  Class  Discussion)    เปนขั้นที่
ใหผูเรียนแสดงความคิดเหน็ถึงสิ่งทีน่าสนใจหรือตองการศึกษา มีการกาํหนดเรื่องทีจ่ะอาน   มีการ
จดบันทกึการอภิปราย  ซึง่ครูและผูเรียนจะเขาใจรวมกนัถึงประเด็นทีศ่ึกษาวาตรงกนัหรือไม 
 ข้ันที่  2  เลือกสมาชิก  สรางกลุม    (Selection  and  Student  Learning  Teams  
and  Team  Building)  ถาผูเรียนไมพรอมที่จะทํางานตองฝกการสรางกลุมกอน  เพราะทักษะการ
ทํางานกลุมทีด่ีตองไดรับการฝกกอนที่จะเริ่มตนเรียนโดยวิธีรวมมือรวมกลุม 
 ข้ันที ่3  เลือกเรื่องที่จะศึกษา (Team  Topic  Selection)    ถาสมาชกิในแตละกลุม
เลือกเรื่องที่ตองการไมตรงกัน   ครูจะใหเวลาในการอภิปรายในกลุมเพื่อตกลงกนักอนจนกระทั่งได 
เร่ืองที่จะศกึษาทุกกลุม จุดที่สําคัญของกลุมคือ การรวมมือและเปาหมายในการทํางานกลุม  เรื่อง
ที่จะศึกษาตองเปนเรื่องที่สนใจรวมกนั 
 ข้ันที ่4  กําหนดหัวขอยอย (Minitopic  Selection)  ภายในกลุมแตละกลุมจะมกีาร 
กําหนดหวัขอยอยที่จะศึกษา   และแบงงานกนัไปศึกษาคนควา 
 ข้ันที ่5  การเตรียมหัวขอยอย  (Minitopic  Preparation)  หลังจากแบงหัวขอยอย
ไปศึกษาแลวแตละคนตองรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย  ทุกคนจะตองรูวาผลงานของกลุม
ข้ึนอยูกับสมาชิกทุกคน 
 ข้ันที่ 6 การนาํเสนอหัวขอยอยภายในกลุม  (Minitopic  Presentation) หลังจากที่
แตละคนไดศึกษาหวัขอยอยตามที่ไดรับมอบหมาย แลวใหนาํมาเสนอภายในกลุมยอยของตนกอน 
ข้ันตอนนี้เปนการรายงานที่คลายกับการนําความรูมาประมวลดวยกัน  มีการอภิปรายและจดบันทึก
ประเด็นที่อภิปราย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 47 

 ข้ันที่ 7  เตรียมนําเสนอรายงานของกลุม  (Preparation  of  Team Presentation)  
สมาชิกในแตละกลุมจะสังเคราะหหวัขอยอยที่ไปศึกษารวมทัง้ที่มกีารอภิปราย  เพือ่ที่จะนาํมาเสนอ
เปนผลงานของกลุม    รูปแบบการนําเสนอนั้นอาจเสนอในรูปของการแสดง   การสาธิต   ศูนยการเรียน  
เร่ืองขบขันโดยมีอุปกรณชวย  เชน  โสตทศันูปกรณตาง ๆ 
 ข้ันที ่8  กลุมเสนอรายงาน  (Team Presentation)   ในระหวางการนําเสนอผลงาน  
แตละกลุมตองควบคุมเวลาที่ใชในการเสนอ   ครูตองคอยจับเวลาและเตือน 
          ข้ันที่ 9  การประเมินผล  (Evaluation)   มีการประเมนิการเสนอรายงานโดยผูเรียน
ทั้งชั้นประเมินกลุมของตนเองโดยสมาชิกแตละคนภายในกลุมและครูประเมินโดยพิจารณาหัวขอยอย 
 7.  การเรียนแบบรวมมือกนัแบบรวมกันคดิ  (Numbered   Heads Together)   เปน
การเรียนรูแบบรวมมือกนั  เร่ิมจากครูถามคาํถามแลวใหผูเรียนในกลุมยอยชวยกันคิดหาคําตอบ 
หลังจากนั้นครจูึงเรียกใหผูเรยีนคนใดคนหนึ่งจากกลุมใดกลุมหนึ่งตอบคําถาม   เหมาะสมกับการ
ทบทวน หรือตรวจสอบความเขาใจ คาแกน  (Kagan)  กําหนดขั้นตอนการเรียนเปน  4  ข้ันตอน 
  ข้ันตอนที่ 1 แบงผูเรียนเปนกลุม กลุมละ  4  คน   ประกอบดวย  ผูเรียนเกงหนึ่งคน  
ผูที่เรียนปานกลาง  2  คน  ผูที่เรียนออน  1  คน  แตละคนมีหมายเลขประจําตัว 
  ข้ันตอนที่  2  ถามคําถาม/มอบหมายงานใหทาํ 
  ข้ันตอนที ่ 3  ใหผูเรียนอภิปรายในกลุมยอย   จนมัน่ใจวาสมาชิกในกลุมทกุคนเขาใจ
คําถาม 
  ข้ันตอนที่ 4 ครูถามคําถามโดยเรียกหมายเลขประจําตัวผูเรียน หมายเลขที่ครูเรียก
จะเปนผูยกมอืตอบคําถาม 
 การนาํเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือกนัไปใชในการเรียนการสอน   ในทางปฏิบตัินั้น
จะใชเทคนิคใดก็ตามจะมีลําดับข้ันตอนคลายกนัดังที ่ จอหนสนัและจอหนสนั (Johnson and 
Johnson 1991 : 101-102)    ไดกลาวถึงขัน้ตอนของการเรียนแบบรวมมือสรุปไดดังนี้ 
 1. ข้ันเตรียม ประกอบดวยครูเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนําถงึบทบาทของผูเรียน  การ
แบงกลุมการเรียน แจงวัตถปุระสงคของการเรียนในแตละบทเรียน   แตละคาบ    และฝกฝนทักษะ
พื้นฐานที่จาํเปนสําหรับการทํากิจกรรมกลุม 
 2. ข้ันสอน  ครูจะทําการสอนโดยมกีิจกรรมการเรียนการสอนที่ประกอบดวยการนําเขา 
สูบทเรียน   แนะนาํเนื้อหา  แนะนาํแหลงขอมูล    และมอบหมายงานใหผูเรียนในแตละกลุมผูเรียน
จะไดรับงานเปนชุด  เพื่อใหฝกความรับผิดชอบในเรื่องการแบงปนใหกับสมาชกิในกลุม 
 3.  ข้ันทาํกิจกรรมกลุม  ผูเรียนแตละคนจะมีบทบาทหนาทีใ่นการทาํกจิกรรมกลุมตามที่
ไดรับมอบหมาย  และจะชวยเหลอืกนั  ทาํใหเกดิการเสริมแรงและการสนับสนนุ 
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 4.   ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ  เปนการตรวจสอบวาผูเรียนไดปฏิบัติหนาที่ครบถวน
หรือไม   ผลการปฏิบัติเปนอยางไร   เนนการตรวจสอบผลงานกลุมและรายบุคคล  ตอจากนั้นเปนการ
ทดสอบ 
 5.  ข้ันสรุปบทเรียน และประเมินผลการทาํงานกลุม   ครูและผูเรียนชวยกันสรุปบทเรียนถา
มีส่ิงที่ผูเรียนยงัไมเขาใจครูควรอธิบายเพิ่มเติม   และชวยกันประเมนิผลการทาํงานกลุมหาจุดเดนและ
ส่ิงที่ควรปรับปรุง 
 เปรมจิตต  ขจรภัยลารเชน  (2536 : 8-9)   ไดกลาวถึงลําดับข้ันตอนการสอนโดยใช
การเรียนแบบรวมมือกนัโดยทั่วไปไวดังนี ้
 1.  ข้ันเตรียม   
      ครูสอนทักษะในการเรียนแบบรวมมือกัน  จัดกลุมผูเรียน   บอกวัตถุประสงคของ
บทเรียนและบอกวัตถุประสงคของการทาํงานรวมกนั 
 2.  ข้ันสอน 
      ครูสอนเนือ้หาหรือบทเรยีนใหมดวยวธิีสอนทีเ่หมาะสมแลวใหงาน 
 3.  ข้ันทาํงานกลุม 
       ผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุมยอย แตละคนมีบทบาทหนาที่ของตน ชวยกันแกปญหา
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพือ่หาคําตอบที่ดีที่สุดมากกวาดูคําเฉลยหรือรอคําเฉลยจาก
ครูผูสอน 
 4.  ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ 
 4.1  ตรวจผลงาน    ถาเปนงานกลุมสมาชิกในกลุมเซน็ชื่อในผลงานที่สง   ครูอาจ
ประเมินดวยการหยิบผลงานของกลุมข้ึนมาแลว  ถามสมาชิกกลุมคนใดคนหนึง่เกีย่วกับงานชิ้นนัน้
และถาเปนงานเดี่ยวครูอาจใหผูเรียนคนใดคนหนึง่ในกลุมอธิบายวิธหีาคําตอบ    ของเขาที่ไดจาก
การเรียนรูรวมกันภายในกลุม 
 4.2  ครูทดสอบผูเรียนเปนรายบุคคลโดยไมมีการชวยเหลือกัน และเมือ่ครูตรวจผล
การสอบแลวจะคํานวณคะแนนเฉลีย่ของกลุมใหผูเรียนทราบ   และถือวาเปนคะแนนของผูเรียน
แตละคนในกลุมดวย 
 5.  ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทาํงานกลุม 
          ครูและผูเรียนชวยกนัสรุปบทเรียนและประเมินผลการทาํงานกลุม   โดยอภิปรายถงึ
ผลงานของผูเรียน   และวิธกีารทาํงานของผูเรียนรวมถงึวิธกีารปรบัปรุงการทาํงานของกลุมดวยซึ่ง
จะทําใหผูเรียนรูความกาวหนาของตนเองทั้งทางดานวิชาการและดานสังคม 
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 เปรมจิตต   ขจรภัยลารเซน   (2536 : 4)    ไดเสนอวิธีการวัดผลของกจิกรรมการเรียน
แบบรวมมือกนั  ซึ่งเปนแบบอิงเกณฑดงันี ้
 1.  ใหคะแนนรายบุคคลรวมกับคะแนนพิเศษ  (Bonus)     ถาทุกคนในกลุมทํางานได
ตามเกณฑที่ครูตั้งไว       
 2.  ใหคะแนนรายบุคคลรวมกับคะแนนพิเศษ  (Bonus)    โดยคิดเกณฑคะแนนต่ําสดุ 
 3.  ใหคะแนนรายบุคคลรวมกับคะแนนพิเศษ  (Bonus)  ซึ่งเปนคะแนนความกาวหนา 
 4.  ใหคะแนนเทากนัสาํหรับคนในกลุมทัง้หมด 
 5.  เลือกงานคนใดคนหนึ่งในกลุมตรวจแลวใหคะแนน 
 6.  ตรวจผลงานในกลุมแลวหาคะแนนเฉลีย่บวกกับคะแนนการทาํงานรวมกัน 
 

 แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกนั 
 การนาํยทุธวธิกีารสอนแบบรวมมือกนัไปใชใหประสบผลสําเร็จจะตองมีการดําเนนิการ 
อยางเหมาะสมตามลําดับข้ันตอน  เร่ิมต้ังแตข้ันวางแผนการสอน  การเตรียมการเรียนการสอน   
การดําเนินการสอนโดยมีครูคอยชวยเหลือ     แนะนาํใหผูเรียนปฏิบัติตามอยางถกูตองเหมาะสม
โดยตลอดการปฏิบัติงานกลุม  บางครั้งจะเกิดการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย   และสังคม  ดงัผล 
การวิจยัมากมายทีย่ืนยนั   เสนอ  ผลทางบวกทีเ่กิดกับผูเรียนในหลาย ๆ ดาน 
 ไลทตัน  (Lighton 1994, อางถึงใน  อารยา  กลาหาญ  2545 : 34)  ไดเสนอแนวทาง 
การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกนั  ดังนี ้
 1.  ข้ันเตรียมการสอน 

         1.1  เขียนวัตถุประสงคของบทเรียน/จุดประสงคการเรียนรู 
         1.2  สรางใบงาน  สําหรับการปฏิบัติงานกลุมในแตละคาบเรียน   ที่ประกอบดวย

ปญหาคําถามตาง  ๆ หรือประเด็นการอภปิราย    ซึ่งไดมาจากวัตถุประสงคของบทเรียน   กาํหนด
ประเด็นอภิปราย 2-3  ประเด็น  สําหรับการอภิปรายทัง้ชั้น  

       1.3  สรางแบบทดสอบใหสอดคลอง  ตามวัตถุประสงคการเรียนรูตามใบงาน 
          1.4  จัดกลุมผูเรียน 4-5 คน  คละความสามารถ (เตรียมลวงหนา) 

1.5 แจงวิธกีารเกบ็คะแนน  ใหคะแนนพัฒนาการ  (และเกณฑการตัดสินกลุม 
เกงมาก-ยอดเยี่ยม)  ทําแบบบันทกึการใหคะแนน 
 2.  ข้ันดําเนนิการเรียนการสอน 

2.1  แจงชื่อสมาชิกในแตละทีม  (อธิบายวธิีการเรียนรูภายในกลุม) 
2.2  จัดโตะเรยีน  สําหรับการเรียนเปนกลุม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 50 

           2.3  ใหแตละทีมต้ังชือ่ทีมตนเอง 
2.4  ทบทวนทกัษะการทาํงานกลุม บทบาทของสมาชิกแตละคน และความ            

รับผิดชอบของแตละคนตอตนเองและตอกลุม   
   3.  ข้ันครูสอนเนื้อหาสาระ 

3.1  แจงวัตถปุระสงคการเรยีนรู/จูงใจผูเรียน 
3.2  ทบทวนทกัษะที่จําเปน  ความรูเดิมที่เกี่ยวของ 
3.3  เพิม่นยิามสําคัญ  สาระสําคัญ  สาธติวิธีการ 
3.4  ตรวจสอบความเขาใจ  ใหฝกปฏิบตัิโดยครูคอยดูแลแนะนาํ 
3.5  เตือนใหสมาชิกกลุมแตละกลุม  ปฏิบตัิตามใบงานรวมกนัและทาํแบบฝกหัด  

ที่กําหนด   
  3.6  ครูเดินดูผูเรียนทกุกลุมคอยแนะนาํชวยเหลือถาผูเรียนตองการ 
  3.7  ชมกลุมทีป่ฏิบัติยอดเยี่ยม (เร่ือย ๆ) 
  3.8  เรียกชื่อทมีที่แตละกลุมตั้งไว 
  3.9  คอยเตือนใหผูเรียนฟงถามและชวยเหลือเพื่อนเสมอ 
  3.10 คอยถามเพิ่มเติมใหในกลุมที่มีการถามคําถามเพือ่นสมาชกินอยไป 

  4.  ข้ันจบบทเรียน       
  4.1  ตรวจแบบทดสอบใหคะแนน  คํานวณคะแนนพฒันาการใหเร็วทีสุ่ด 
  4.2  ประกาศผลทีมทีพ่ัฒนาเกง  เกงมาก  ยอดเยี่ยม  ในเวลาทีก่ําหนดไว 
  4.3  ใหคะแนนกลุมเปนพิเศษตางหาก  แตละคนที่มกีารพัฒนาสูงขึน้ 
  4.4  ใหผูเรียนแสดงความคดิเห็นการทาํงานกลุม  ที่ประสบผลสําเร็จ ยอดเยี่ยม
รวมทัง้ปญหาและอุปสรรคในการทํางานกลุม  แลวนาํมาปรับปรุงในการเรยีนการสอนครั้งตอไป 

 
การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  (Jigsaw  II) 
                เทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw  II) หรือวิธีสอนแบบรวมมือกนัเรียนรูเทคนิคการเรียนรูแบบ 
จิกซอว 2 (Jigsaw  II) (Slavin 1990,  อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2548 : 186)  เปนเทคนิคทีม่ีการ
ปรับปรุงจากเทคนิคจิกซอว I ตามแนวคดิของอารอนสนั (Aromson 1979, quoted in Mattingly 
and Vansickle 1991)  ซึ่งเทคนิคจิกซอว I  คะแนนจากการทดสอบของนักเรียนแตละคนจะไม
นํามารวมกัน เปนคะแนนกลุมหรือผลงานของกลุม  แตเทคนิคจิกซอว 2 ของสลาวนิ จะกาํหนด
เกณฑคือ  ผลงานของทกุคน เฉล่ียรวมกนัเปนผลงานกลุม ซึ่งเปนความรับผิดชอบตอตนเองและ
ตอกลุมในเวลาเดียวกัน นั่นคือ สมาชิกทกุคนมีโอกาสไดคะแนนผลสาํเร็จเทาเทยีมกัน  ถงึแมวา
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จะคะแนนสอบตางกนัตามเทคนิค Jigsaw I และ II  จะมกีลุมผูเรียนคละความสามารถ
เชนเดียวกนั มีสมาชกิกลุม ๆ ละ 5-6 คน สมาชิกในกลุม 1 คน แตละกลุมจะไดรับมอบหมายงาน
หรือสาระใหศกึษาคนควา หลังจากนัน้สมาชิกที่ไดรับมอบหมายงานจากแตละกลุมจะมารวมกัน
เปนกลุม “ผูเชี่ยวชาญ” (Expert) มกีารศึกษาแลกเปลี่ยนความรูประสบการณกันและกนั จน
สามารถเขาใจทุกเรื่อง แลวกลับไปสอนหรืออธิบายใหกลุมของตนเองฟง ตอจากนัน้ครูจะทดสอบ
เปนรายบุคคล คิดคะแนนคํานวณคะแนนพัฒนาแลวเฉลี่ยรวมเปนคะแนนกลุม ๆ ที่ไดคะแนน
พัฒนาสูงสุด จะไดรับรางวลัเปนการชื่นชมยกยอง ประกาศผลงาน เปนตน 
 

 องคประกอบของการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแบบจกิซอว 2  (Jigsaw  II) 
 1.  จัดกลุมผูเรียนเพื่อรวมมอืกันเรียนรู 
  2.  จัดกลุมผูเชี่ยวชาญในแตละเรื่องยอยจากที่ครูกําหนด 
 3.  การนาํเสนอและพัฒนาผูเชี่ยวชาญจากกลุมตาง ๆ 
 4.  การแลกเปลี่ยนความรู  ความเขาใจ  ผูเชี่ยวชาญ  แตละเรื่องในแตละกลุม 
   5.  การวัดผลการเรียนรูและเก็บคะแนน  กาํหนดคะแนนพัฒนาของแตละคนภายใน 
กลุมและเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ของแตละกลุม 
                6. การยกยองชมเชยความสําเร็จของกลุมที่ประสบผลสําเร็จสูงสุด    โดยติดบอรดชมเชย 
เพื่อเผยแพรผลงาน 
 

 ขั้นตอนการกิจกรรมการเรียนรูแบบจกิซอว 2(Jigsaw  II) 
      การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนคิจิกซอว 2 (Jigsaw  II)  มีข้ันตอนการสอนดังนี ้
 1. ข้ันนาํ  เปนการเตรียมความพรอมของผูเรียน  เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรูและ
แจงจุดประสงคเชิงพฤติกรรมในการเรียน   ที่เปนเปาหายในการสอนแตละครั้ง  ทบทวนความรู
เดิมหรือมโนมติที่จําเปนในการเรียนรูความรูใหม  แนะนําระเบยีบการเรียนรวมกันเปนกลุมบทบาท
และหนาที่ของสมาชิกในกลุมการชวยเหลือกันในกลุม เพื่อจะทําใหกลุมประสบความสําเร็จ  และ
บรรลุตามเปาหมายของกลุม   
  2. ข้ันการสอน  เปนการเสนอหวัขอเร่ืองในการเรียนรูแกผูเรียน โดยการเตรียมเนื้อหาและ
ส่ือการสอนที่เหมาะสมประกอบการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนทราบถงึหลักการ มโนมติความคิด
รวบยอดของการเรียนรูในแตละครั้งกอน     โดยการใชวธิีการสอนแบบบรรยาย  อภิปราย   สาธติ   
การใชคําถาม   กรณีตัวอยาง    ขาว  และเหตุการณสําคญั 
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 3.  ข้ันศึกษากลุมยอย   ครูแบงหัวขอเร่ืองที่จะศกึษาออกเปน  4  ประเด็นยอยเพื่อให
ผูเรียนทราบวา  ตนศึกษาหวัขอใด แลวใหสมาชิกในกลุม แตละคนแยกกนัไปศึกษารวมกับสมาชิก
กลุมอ่ืน ๆ  ที่สนใจในหัวขอเดียวกนัใหเขาใจอยางแจมชดั   จนสามารถเปนผูเชีย่วชาญได  จากนัน้
ใหกลับมากลุมเดิม อธิบายเนื้อหาที่ตนเองไปศึกษาใหเพือ่นสมาชกิในกลุมเขาใจ  โดยผลัดอธิบาย 
 4.  ข้ันการทดสอบยอย     ผูเรียนจะตองไดรับการทดสอบยอยจากการทําแบบทดสอบ
และคะแนนทีไ่ดจากการทําแบบทดสอบ จะถูกแปลงเปนคะแนนของแตละกลุม  ซึ่งในการทดสอบ
ผูเรียนทกุคนจะทําขอสอบตามความสามารถของตนโดยไมมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน   การคิด
คะแนนในการพัฒนาตนเองและของกลุม ซึ่งเปนคะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบคะแนนที่สอบได
กับคะแนนฐาน (Base Score)  โดยคะแนนที่ไดจะเปนคะแนนความกาวหนาของผูเรียนซึง่ผูเรียน
จะทําไดหรือไม  จะขึ้นอยูกบัความขยนัที่เพิ่มข้ึนจากครัง้กอน หรือไมผูเรียนทกุคนมโีอกาสไดคะแนน
สูงสุดเพื่อชวยกลุม   หรืออาจจะไมไดเลยถาหากไดคะแนนนอยกวาคะแนนฐานเกนิ  10 คะแนน 

    5  การยกยองกลุมที่ประสบผลสําเร็จ  กลุมจะไดรับรางวัลเมื่อคะแนนถึงเกณฑที่ครูตั้ง
ไว  โดยกําหนดรางวัล   ไดแก   กลุมเกง   กลุมเกงมาก   และกลุมยอดเยี่ยม 
 
การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน (Teams-Games-Tournaments :TGT)        

 เดอรวีสและสลาวนิ  (De Vries and Slavin  1978)  เทคนิค TGT  เปนวิธสีอนแบบ
รวมมือกนัที่เปนการจัดกลุมเชนเดียวกับการสอนโดยใชกจิกรรมการเรียนแบบจิกซอว 2 (Jigsaw II) 
แตไมมีการสอบทุกสัปดาห  แตจะมีการแขงขันตอบปญหา โดยมกีารจัดกลุมใหมทกุสัปดาหโดย
พิจารณาจากความสามารถของแตละบุคคลโดยจัดเปนกลุมละ 4-5 คน แบบคละความสามารถ
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพศ  ภาระของกลุม  คอืหลังจากที่ครูนําเสนอบทเรียนทั้งชัน้แลว
ใหนกัเรียนแตละกลุมทาํงานตามที่ครูกาํหนดและแตละกลุมเตรยีมสมาชิกแตละคนใหพรอมสําหรับ
การแขงขันตอบปญหา  โดยปกติจะมกีารแขงขันสัปดาหละ 1-2 คร้ัง ประกอบดวยคําถามสั้น ๆ  
เกี่ยวกับเนื้อหาที่ครูแจกให การตอบคําถามจะใชเวลาประมาณ 15-20 นาท ี ในการแขงขันครูจะ
จัดใหนักเรียนที่มีผลการเรียน ในระดับเดียวกนัแขงขันกนั  คะแนนที่สมาชิกตอบคําถามไดจะ
นํามารวมกันเปนคะแนนของกลุม  เมื่อจบการแขงขันแตละครั้งครูจะประกาศคะแนน  ผูไดคะแนน
สูงสุดและกลุมที่ทาํคะแนนไดสูงสุด  และลําดับข้ันการเรียนการสอนแบบรวมมือกันแบบกลุม
แขงขัน (TGT) มีดังนี ้

 1. ข้ันนาํ  เปนการเตรยีมความพรอมของผูเรียน  ครูแบงกลุมนกัเรยีนแบบคละความสามารถ
กลุมละ  4  คน  และกาํหนดหมายเลขประจาํตัวใหทกุคนในกลุม   และแจงจุดประสงคการเรียนรู 
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 2. ข้ันการสอนครูอธิบายสาระความรูใหนักเรียนทัง้ชัน้ โดยการใชวธิีบรรยาย  อภิปราย
กรณีตัวอยาง  การใชคําถาม 
 3. ข้ันศึกษากลุมยอย  ครูกาํหนดปญหาใหนกัเรียนทุกกลุม นักเรียนแตละกลุมรวมกัน
อภิปรายปญหา จนแนใจวาสมาชิกทุกคนมีความเขาใจในเนื้อหาอยางชัดเจน 
 4.  ข้ันแขงขันตอบคําถาม    ครูสุมหมายเลขนักเรียนที่มหีมายเลขประจําตัวตรงตามที่
ครูเรียกจะเปนตัวแทนของกลุม 
 5.  ข้ันสรุปบทเรียน   และยกยองกลุมที่ประสบความสาํเร็จ 
     ในการวจิัยครั้งนี้ผูวิจยัใชวธิีจัดการเรียนรูแบบรวมกนัโดยใชเทคนิคจกิซอว 2 (Jigsaw  II)  
กับเทคนิคกลุมแขงขัน  (Teams Games-Tournaments : TGT) ทัง้นี้เพราะกจิกรรม การเรียนแบบ
จิกซอว 2 (Jigsaw II)   จะทําใหนกัเรียนรูสึกกระตือรือรน  ที่จะคนควาหาความรูดวยตนเองแลว
นําความรูแลกเปลี่ยนตอกนัและกันระหวางกลุมและภายในกลุม  จงึเปนการฝกทกัษะทางสังคม
การเสนอความรูใหแกผูอ่ืนจงึมีความรูสึกภมูิใจที่ตนเองสามารถบอกกลาวสิ่งตาง ๆ แกเพื่อน ๆ ได
แทนครู  สวนกิจกรรมการเรยีนแบบกลุมแขงขัน (Teams Games-Tournaments : TGT) จะฝกให
นักเรียนมีความรับผิดชอบ  นักเรียนทุกคนในกลุมจะตองใหความรวมมือในการปรึกษากันเพื่อหาคําตอบ
และสรุปเปนคําตอบของกลุมใหทกุคนรับรู  ซึง่เปนการฝกทักษะการทํางานกลุมทีม่ีประสิทธิภาพ 
แบบหนึง่  นอกจากนี้ยงัเปนการย้าํใหผูเรียน  ไดเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น  ซึง่อาจใชวิธกีารให
นักเรียนรวมกนัสรุป  การอภปิรายการใชส่ือ  ฯลฯ 
 

 วิธีการคิดคะแนนกลุมและคะแนนพัฒนา 
      ในการทดสอบแตละครั้งผูเรียนแตละคนจะไดคะแนนพัฒนา จากนัน้กน็ําคะแนนของ
แตละคนในกลุมมารวมกันแลวคิดเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุมถากลุมใดไดคะแนนเฉลี่ยสูงถงึเกณฑ
ที่กําหนดครูจะใหรางวัลการที่กลุมประสบความสาํเร็จไดนั้นตองขึ้นอยูกับคะแนนของสมาชิก    
ทุกคน สลาวนิ (Slavin)  ไดใหแนวปฏิบตัิการคิดคะแนนพัฒนาไวดงันี ้  ใหนาํคะแนนแบบทดสอบ
ของแตละคนไปเทียบกับคะแนนฐาน(Base Score)  แลวคิดเทียบเปนคะแนนพัฒนาตามเกณฑที่
กําหนดไว  จากนั้นนําคะแนนพฒันาของสมาชกิในกลุมมารวมกันแลวนํามาคิดเปนคะแนนเฉลี่ย
ของกลุม    ถากลุมใดไดคะแนนสงูหรือถงึเกณฑที่กําหนดก็จะไดรับรางวัล ซึง่เปนเครื่องหมายแหง
ความสาํเร็จ การคิดคะแนนทําไดโดยการนําระดับผลการเรียนในวิชาเดียวกันของภาคเรียนที่ผานมา 
หรือคะแนนจากการทดสอบในหนวยการเรียนที่ผานมา แลวนาํมาเฉลีย่เปนคะแนนฐานโดยในการสอบ
แตละครั้ง จะตองมีคะแนนเต็มเทากัน คือ 100  คะแนน  เชน   ถาแพรไหมทําการทดสอบ  4 คร้ัง  
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ไดคะแนนดังนี้ 80, 86, 79 และ 92 คะแนนตามลําดับ  แพรไหมจะมีคะแนนฐาน  84  คะแนน   
แลวนําคะแนนฐานไปเทยีบคิดหาคะแนนพัฒนา(Improvement  Points)โดยมีเกณฑดังตารางที่ 6 
 

ตารางที่ 6  เกณฑการคิดคะแนนพฒันา  (Improvement  Points) 
 

คะแนนจากการทดสอบ คะแนนพัฒนา 
ต่ํากวาคะแนนฐานมากกวา  10 คะแนน 
ต่ํากวาคะแนนฐาน  1-10 คะแนน 
เทากับคะแนนฐานหรือมากกวา 1-10 คะแนน 
สูงกวาคะแนนฐานมากกวา  10 คะแนน 

0 
10 
20 
30 

ที่มา  :   Slavin 1995,  อางถึงใน  วัชรา  เลาเรียนดี,  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ 
(นครปฐม : ม.ป.ท.,  2545), 196. 
 

       ในการทดสอบแตละครัง้  ผูเรียนทกุคนจะตองรูคะแนนฐานของตนเองกอนแลว คํานวณ
วาตนเองจะตองทาํคะแนนอีกเทาไรถงึจะไดคะแนนพัฒนาตามที่คาดหวงัไว ซึง่คะแนนพัฒนาของ
แตละคนขึ้นอยูกับความพยายามทีจ่ะทาํคะแนนการทดสอบใหมากกวาคะแนนพื้นฐาน เพือ่ผลประโยชน
ของตนเองและของกลุม ถากลุมใดไดคะแนนสูงหรือถึงเกณฑที่กําหนดก็จะไดรับรางวัลซ่ึงเปน
เครื่องหมายแหงความสาํเรจ็  โดยใหเกณฑการคิดคะแนนดงันี ้
       

ตารางที่  7  เกณฑการกําหนดกลุมที่ไดรับรางวัล 
 

คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม ระดับการพัฒนา 
0-15 

16-25 
26-30 

กลุมเกง 
กลุมเกงมาก 
กลุมยอดเยีย่ม 

ที่มา  :   Slavin 1995,  อางถึงใน  วัชรา  เลาเรียนดี,  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศ 
(นครปฐม : ม.ป.ท.,  2545), 196. 

 

       การหาคะแนนฐานของนักเรียน ในการเรียนแบบรวมมือกัน ครูผูสอนและนกัเรียนตอง
ทราบและคิดคะแนนฐานของนักเรียนแตละคนไว เพือ่การพฒันาปรับปรุงการเรียนรูของนักเรียนแต
ละคนใหมปีระสิทธิภาพ เพื่อใหทราบผลการเรียนของแตละคนวามีความกาวหนาขึ้นหรอืไม  เพียงใด 
และเพื่อเปนฐานในการคํานวณคะแนนพัฒนาและคะแนนความกาวหนาตอไป คะแนนฐานของนักเรียน
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แตละคน อาจไดมาจากผลการเรียนในภาคเรียนที่ผานมาในชวงนั้น ๆ หรือจากคะแนนในกลุมวิชานัน้ ๆ 
ในปการศึกษาที่ผานมา  แตถาเปนคะแนนตลอดปการศึกษา ควรนําคะแนนมาเฉลี่ยกอน 
 

 ทักษะการทาํงานกลุม 
      การทาํงานกลุม  มคีวามจาํเปนและมีความสําคัญในการสอนแบบการเรยีนรูแบบรวมมือกัน 
จึงตองมกีารความเขาใจเกี่ยวกับทกัษะการทํางานกลุม    อันเปนพื้นฐานหลักในการสอนแบบการ
เรียนรูแบบรวมมือกนั  เพื่อทําใหการทํางานกลุมประสบความสาํเร็จ    ซึ่งทักษะการทํางานกลุมจะ
เกิดขึ้นจากการรวมตัวของบคุคล โดยมีวัตถุประสงครวมกัน มีการปรึกษาหารือกนั วางแผนรวมกนั   
ชวยกนัแกปญหา  มีความรบัผิดชอบตอตนเองและตอกลุม 
 

 ความหมายของกลุม 
 พรรณพิศ  วาณิชยการ (2528 : 135) ไดใหความหมายของกลุมไววากลุม  หมายถึง
การรวมตวักนัระหวางบุคคลตัง้แต 2 คนขึน้ไป  ณ  สถานที่ใดแหงหนึง่และการรวมตวัของบุคคลดังกลาว   
จะตองมีการพูดจาสื่อความหมายตอกันและกัน   การปฏิบัติตอกันในลักษณะอยางใดอยางหนึ่งรวมกนั 
 สามารถ   สุขาวงษ (2537 :  49)  ไดสรุปไววาการที่บุคคลตั้งแต  2  คนมารวมกนัโดย
มีจุดมุงหมายที่จะกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึง่รวมกนั   ถือไดวาเปนกลุมทั้งสิน้และจะตอง
มีลักษณะดังนี ้
 1.  มีคนตั้งแตสองคนมารวมกัน 
 2.  มีจุดมุงหมายในการกระทําพฤติกรรมอยางเดยีวกนั 
 3.  ทุกคนจะมบีทบาทตามหนาที่ของตน 
 เดวิส  (Davis  1962  :  405,   อางถงึใน สามารถ   สุขาวงษ  2537  :  48)   ไดให
ความหมายไววากลุมหมายถึงการที่บุคคล  2  คนขึ้นไปมีปฏิสัมพนัธกนัโดยมเีปาหมายรวมกนั
อยางเหน็ไดชัดโดยทั่วไปแลวกลุมมีความหมายนอกเหนือจากการทีค่นเราอยูรวมกันอยางธรรมดา 
 ซึ่งสอดคลองกบั  กัลลี  (Gulley  1963,  อางถึงใน   สายฝน   เพง็เภา  2542)  ที่กลาววา
กลุมควรจะประกอบไปดวยคุณลักษณะ  3  ประการคือ 
 1.  มวีัตถุประสงครวมกนั วตัถุประสงคควรสนองความตองการของสมาชิกทุกคนในกลุม 
 2.  มีผลการทาํงานอนัเกิดจากความรวมมอืกันของสมาชิกทุกคนในกลุม 
 3.  มกีารสื่อสารทางวาจาหรืออยางใดอยางหนึง่ระหวางสมาชกิในกลุม 
 สรุปไดวา  กลุม หมายถงึ  การที่บุคคลตั้งแต 2  ข้ึนไปมาปฏิบัติกิจกรรมภารกิจรวมกัน
มีปฏิสัมพันธตอกันโดยมีวัตถุประสงค   มกีารรวมมือมีการตัดสินใจรวมกัน 
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 ความหมายทักษะการทาํงานกลุม 
      ทักษะการทํางานเปนกลุม ซึ่งลัดดา  ศิลานอย (2534 : 33)      ไดใหความหมายวา   
หมายถงึ การที่ใหผูเรียนไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกนั  อาจจะเปนกลุมเล็กหรือกลุมใหญ  ภายใน
กลุมจะมีสมาชิกประมาณ  5-6 คน  ทุกคนมีโอกาสทีจ่ะปรึกษาหารือกัน วางแผนรวมกนั   ชวยกนั
แกปญหาและมีการวิเคราะหกระบวนการทํางานเปนกลุม      มีครูแนะนาํและเปนผูประสานงาน
โดยอาศัยหลกัการทีจ่ะทําใหผูเรียน   ไดเกิดทักษะการทํางานเปนกลุม    ไปใชในการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา  ดังนี ้
 1.   การสงเสริมใหผูเรียน มีความรับผิดชอบโดยการทํางาน   อยางใดอยางหนึง่ที่ครูมอบหมาย 
ดวยการวางแผนรวมกนัในเรื่องของหนาที ่ความรบัผิดชอบและจุดมุงหมายในการประกอบกิจกรรม 
 2.  ฝกการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน   เมื่อมีการทํางานเปนกลุม     ครูพยายามให
ผูเรียนทกุคนไดแสดงความคิดเห็น  และใหสมาชิกไดยอมรับความคดิเห็น   ถงึแมจะไมเหน็ดวยก็
ตามควรที่จะรับฟงไมแสดงกริิยาที่ไมพอใจ  ไมสนใจ 
 3.  ฝกการยอมรับความสามารถของผูอ่ืน  เชน    การผลัดเปลี่ยนหนาที่ของการเสนอ
ผลงานดวยการรายงาน  อภิปราย   เสนอผลงาน  ฯลฯ 
 4. พยายามใหสมาชิกในกลุม สวนชวยเหลือกลุมหรือมีสวนรวมในการทํางานสมาชิก
ตองคิดวา  ตนเองเปนสวนหนึง่ของกลุมที่จะชวยแกไขปญหาของกลุม ความสาํเร็จของงานถือเปน
ความสาํเร็จของกลุม 
 5.  ฝกการวิเคราะหรวมกนัของผูเรียน   จากประสบการณเรียนรู   จากการแลกเปลีย่น
ความคิดเหน็เกี่ยวกบัส่ิงที่ตนไดพบระหวางการทํางานกลุม 
 หลักการที่กลาวมาเปนวิธกีารที่สามารถจะพัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะการทาํงานเปน
กลุม  และเมื่อผูเรียนไดฝกจนเปนนิสัยแลวยอมสามารถนําไปประยกุตใชในชีวิตประจําวนัได 
 
 องคประกอบของการทํางานกลุม 
 การทํางานกลุมมีความจําเปนและมีสวนสําคัญในการสอนแบบรวมมือกัน เพื่อจะทําให
การทาํงานกลุมประสบผลสําเร็จจะตองอาศัยองคประกอบของการทาํงานกลุม 
 นิพนธ   จิตตภักดี  (2528 : 5)  ไดกลาวถึงองคประกอบที่เปนปจจัยสําคัญของการ
ทํางานรวมกันของกลุมหรือหมูคณะใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  ไวดังนี ้

1) มีวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่แนนอนชัดเจน 
2) มีการยอมรับความแตกตางกันของบุคคลในกลุม 
3) บุคคลในกลุมรวมมือกนัรวมใจกันทํางานไมแขงขัน 
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 4)  กลุมมีบรรยากาศในการทํางานด ี
 5)  การสื่อขอความในกลุมเปนไปโดยสะดวก 
 6)  ทุกคนมีสวนรวมในการทาํกิจกรรมของกลุม 
 7)  มาตรฐานในการปฏิบัติงานของกลุมทกุคนใหการยอมรับ 
 8)  มีการยึดเหนีย่วในกลุมสูง 
 9)  มีการกําหนดบทบาทของบุคคลในกลุมอยางชัดเจน 
 10) มีการทบทวน  ประเมนิผลและแกไขผลงานของกลุมเสมอ 

ทั้งนี้การทํางานรวมกนัของบุคคลในกลุมจะตองมีองคประกอบสําคญั 3 องคประกอบ
ดังนี้คือ          
 1.  องคประกอบดานสมาชกิในกลุม 

    ทีมงานจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพนัน้   สมาชิกในทีมควรมีคุณสมบัติ 
    1.1  มีเจตนาที่ดีและตั้งใจทาํงาน   หมายถึง  ความอยากที่จะทํางานรวมกนัภักดี

และซื่อตรงตอกลุม   ยึดมัน่ในอุดมการณของกลุม  ยอมรับวัตถุประสงค  ที่ไดชวยกนักําหนดไว 
    1.2  มีทกัษะในการทํางาน  คือ เชื่อในความสามารถของเพื่อนสมาชิกดวยกนั  และ 

พรอมที่จะชวยเหลือซ่ึงกนัและกัน 
    1.3  มีความรวมมือและประสานงานกนัอยางด ี หมายถึง  มกีารติดตอส่ือสาร 
    1.4  มีการประสานงานระหวางสมาชิกดวยความยนิด ี มคีวามรูสึกวาทกุคนในกลุมมี

ความสาํคัญของยอมรับกนัและกัน  มกีารยืดหยุนบทบาทที่แสดงภาวะผูนํา 
      1.5  มมีนษุยสัมพนัธด ี  คือ   มคีวามไวใจที่จะตระหนกัถงึความตองการและความรูสึก

ของบุคคลอื่นในกลุม พยายามปรับคานิยมใหกลมกลืนกันมคีวามไวเนื้อเชื่อใจกันและพยายามเขาใจ
พฤติกรรมของบุคคลอื่น 

2. องคประกอบดานผูนํากลุม  ประกอบดวย 
     2.1  กลุมควรมีผูนาํทีม่ีความสามารถ   มคีุณสมบัติของผูนําที่ด ี  คือ  อดทน   ตั้งใจ

จริงไมหงุดหงดิในความลาชา  และไมคอยกาวหนาของกลุมเมื่อเผชิญกับปญหายุงยากก็ยอมรับผิด
ไดพยายามใหสมาชิกไดแสดงความคิดเหน็อยางทั่วถึง ไมบงัคับกลุมในการตัดสินใจและเปดโอกาส
ใหเพื่อนไดเปนผูนํากลุมบาง   ที่สําคัญคอืมีความสามารถในการชักจูงใหสมาชิกเกดิความรวมมือรวมใจ 

     2.2 มีความสามารถขจัดความขัดแยงของกลุม สามารถใชความขัดแยงนั้น ๆ ใน 
ทางเสริมเพราะความขัดแยงยอมเกิดขึ้นไดเสมอในกลุม   ซึง่อาจกอใหเกิดประสทิธิภาพแกงาน
ของกลุมไดถาเราเชื่อวา “ความคิดที่แตกตางกันนัน้จะทําใหเกิดเปาหมายและวิธีการที่ดีกวาเดิม”   
อยางไรก็ตามความขัดแยงนี้อาจเปนอุปสรรคตอการทํางานของกลุมเหมือนกัน  ดังนั้นผูนํากลุมที่ดีควร
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จะตองรูวา  ทําอยางไรจึงจะใชความขัดแยงของกลุมใหเปนไปในทางสรางเสริมไดมีเทคนิคในการ
จูงใจสมาชิก 

  2.3  เอาใจใสกลุม   เพิ่มพูนความรูใหแกสมาชิกใหเขามคีวามเชื่อมั่นทีจ่ะทํางาน 
 2.4  มีความเขาใจในพฤติกรรมของสมาชิกแตละคน 
 2.5  มีความรอบรูและความรูในการวางแผน  การปฏิบตัิงานการติดตามผลงาน 

   3.  องคประกอบดานการจดัการกลุม   ประกอบดวยองคประกอบสําคัญดังนี ้
3.1 มีเปาหมายของกลุมชัดเจนมขีอบเขตแนนอน 
3.2 มีกลไกลยอนกลับ  เพื่อปรับปรุงผลงาน 
3.3 มีวิธทีํางานของกลุมอยางมีระบบซึ่งสมาชกิเขาใจกนัอยางด ี
3.4 มีรูปแบบการประสานงานอยางด ี เกิดการยึดเหนีย่วกนัในกลุม 
3.5 มีการแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมอยูเสมอ 
3.6 มีการจัดเงื่อนไขในการเสริมพลังกลุมไดดี 

   สลาวนิ  (Slavin  1987,  อางถึงใน   สุรีย  บาวเออร  2536 : 15)  กลาวถึงองคประกอบ 
สําคัญที่จะทําใหการเรียนการทาํงานรวมกนัของกลุมมีประสิทธิภาพคือ  

     1. นกัเรียนตองรูจักทาํงานเพื่อกลุม 
     2.  ความสาํเร็จของกลุมข้ึนอยูกับผลรวมของสมาชิกในกลุม 
    3.  ความสาํเร็จของกลุมข้ึนอยูกับการเรียนรูของสมาชกิในกลุม 
    4.  นักเรียนทีม่ีความสามารถสูงกวาจะตองชวยเหลือสมาชิกอืน่ ๆ 
   สามารถ   สุขาวงศ  (2537  :  58) กลาวถึงการทาํงานรวมกันใหมีประสิทธิภาพนัน้จะ 

ตองประกอบดวยสิ่งตาง ๆดังนี ้
  1.  การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของกลุมรวมกนั 
    2.  การกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิก 
    3.  การมีสวนรวมของสมาชิกภายในกลุม 
    4.  ความรูสึกของสมาชิกในขณะทํางานรวมกนั 
    5.  วิธีการทํางานของกลุม 
    6.  ภาวะของผูนําภายในกลุม 
    7.  การตัดสินใจภายในกลุม 
     8.  การไววางใจซึ่งกนัและกนัของสมาชิกในกลุม 
  จากการศึกษาดังที่ไดกลาวมาขางตน อาจกลาวสรุปไดวา องคประกอบของการทาํงาน 

รวมกันใหมีประสิทธิภาพทีพ่งึประสงคนั้น   มีองคประกอบที่สําคัญ  ดังนี ้
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    1.  สมาชิกมีเปาหมายรวมกันอยางชัดเจน 
 2. บทบาทและหนาที่ของสมาชิกมีความชัดเจน    ทกุคนมีความเขาใจและเคารพใน

บทบาทหนาทีข่องกันและกนั 
 3.  สมาชิกทุกคนเขาใจขั้นตอนการปฏิบัตกิิจกรรมที่ตรงกันอยางชัดเจน 
 4.  สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของกลุม 

 
  ทักษะที่จาํเปนในการทํางานกลุม 

        จอหนสนัและจอหนสนั (Johnson and Johnson 1990, อางถงึใน วัชรา เลาเรยีนดี 2548 : 
131)  ไดสรุปทักษะการทํางานกลุมในการเรียนรูแบบรวมมือกันดงันี ้
 1.  การสรางความคุนเคยและการไววางใจ  ยอมรับซ่ึงกนัและกนั 
 2.  การพูดจาสื่อสาร  ส่ือความหมายตอกนัที่ชัดเจน  ถกูตองยอมรับซ่ึงกันและกนั 
 3.  การชวยเหลือสนับสนนุใหกําลังใจกนัและกัน  ดวยการยกยอง  ชมเชยใหกาํลังใจ 
 4.  การใชความสามารถในการหาขอยุต ิ  เขาใจขอโตแยงระหวางสมาชิกกลุม 
 ดังนัน้ครูจําเปนตองสอนและฝกทกัษะเหลานี้ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน  โดยคอยติดตาม
ดูแล  ชวยเหลอื คอยแกไขปรับพฤติกรรมการทาํงานกลุมของนักเรียนอยูตลอดเวลา  เพิ่มใหทกุคน
ไดมีการคนควาทักษะทางสังคมและทักษะการทาํงานกลุมอยางตอเนื่องจนติดเปนนสัิย และควรมี
การประเมนิผลทักษะการทาํงานกลุมดวย  
 ทิศนา   แขมมณี  และคณะ (2531 : 36-37)  ไดกลาวถึงทกัษะที่จาํเปนในการทาํงาน
กลุมไว  8  ประการไดแก 
 1.   ทักษะการวางแผนทั้งผูนําและสมาชิกตองรวมกันวางแผนภายใตการนําและควบคุมของผูนํา 
 2.  ทักษะการสื่อความหมาย  การสื่อความหมายที่สมบูรณมีองคประกอบ 3 ประการ  
คือ  ผูพูด   ผูฟงและสื่อ   ดงันัน้  สมาชิกทุกคนจึงตองมทีักษะที่สําคัญ  คือ   ทักษะการพูด   ทกัษะ
การฟง   ทักษะการเขียน  และทักษะการอาน   สําหรบัทักษะการพดูและการฟงมคีวามสาํคัญและ
จําเปนมากในการทาํงานกลุม 
 3.   ทกัษะการจูงใจ    ระหวางการทาํงานหรืออภิปรายกลุม    บรรยากาศของการทาํงานกลุม  
เปนปจจัยสําคัญ   เชน  ยิม้แยมแจมใสตอกัน   ยอมรับซ่ึงกนัและกนั  กลาวชมเชย   และติเพื่อกอ
แกกันและกนั   ส่ิงเหลานี้ลวนเปนแรงจูงใจในการทํางานกลุม 
 4.  ทกัษะการตัดสินใจกระบวนการตัดสนิใจเปนทักษะสําคัญที่มีผลตอการดําเนนิงาน
เพื่อใหกลุมบรรลุเปาหมายม ี 7  ข้ันตอน 
                       4.1  พยายามศึกษาเรื่องทีจ่ะตัดสินใจทีส่ามารถเปนไปไดอยางละเอียด 
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         4.2   พยายามสํารวจเปาหมายและคุณคาที่เกิดจากการตัดสินใจเรื่องนัน้ ๆ 
                   4.3    พยายามชั่งน้าํหนักระหวางคุณคาและขอเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น        เมื่อมีการตัดสินใจ 
เลือก เร่ืองใดเรื่องหนึง่      

 4.4   พยายามคนควาเรื่องราวขอมูลใหมที่เกี่ยวของเพือ่ใหประเมนิผลการเลือก 
 4.5    พยายามทําความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับขอมูลใหมที่ไดมาเพื่อสามารถตัดสินใจ 
     4.6  สํารวจขอดี   ขอบกพรองเปนครั้งสุดทายกอนทาํการตัดสินใจ 

  4.7 จัดทาํรายละเอียดสําหรับการนําเรื่องที่ไดรับการตัดสินใจไปใช  และใหความ
สนใจเปนพิเศษในการวางแผนการทํางาน   เพราะอาจมขีอเสี่ยงตาง ๆ  มากมายเกิดขึ้นได 
 5.  ทักษะในการแกปญหาความขัดแยง  ทิศนา  แขมมณ ี (2528  : 47)  ไดใหความหมาย
ของความขัดแยงวา   หมายถึง  สภาพการณที่เกิดขึ้นในตัวเองเมื่อบุคคลจําเปนตองตัดสินใจเลือก
ระหวางสิง่ทีม่คีุณสมบัติแตกตางกนั โดยที่คูกรณีไมสามารถจะตัดสินใจหรือหาขอยตุิอันเปนที่พอใจ
ของทั้ง 2 ฝายได สาเหตุขอขดัแยงระหวางบุคคล  ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากวธิคีิดที่แตกตางกนัความคิดเห็น
ที่แตกตางกัน การรับรูตางกนั คานิยมตางกัน  ความมีคติตอกัน   ผลประโยชนขัดกนัเปนตน   ซึง่
พื้นฐานของการแกไขปญหาความขัดแยงมี  3 วิธ ี คือ 
  5.1  ยทุธวิธีแบบแพ-ชนะ คอื  การแกปญหาแบบนีม้กัจะยุติตรงที่วาฝายหนึ่งเปน
ฝายชนะหรืออีกฝายหนึง่แพ 
 5.2  ยุทธวิธีแบบแพ-แพ    การแกปญหาแบบนี้มักจะยตุิตรงที่วาทัง้สองฝายตางก็
ไดตามที่ตองการ  มกัจะใชวธิีการแบบออกชอม   หรืออาจหาคนกลางชวยตัดสินใจ  ซึง่อาจเปน  
แพ-แพ  หรือชนะ-แพ  ก็ได 
 5.3   ยุทธวิธแีบบชนะ-ชนะ   คือ  การที่ทัง้สองฝายตางก็ไดตามที่ตนเองตองการโดย 
วิธีรวมมือกันแกปญหา  และพยายามหาวิธกีารที่จะสามารถชวยใหทัง้สองฝายไมมีฝายใดแพฝายใดชนะ 
 6. ทักษะการแกปญหาเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา    การรวมกนัแกปญหาเปนกลุมนั้น
ตองประสบความสาํเร็จมากกวาการแกปญหาเพียงคนเดียว    วิธีการแกปญหามหีลายวธิีแนวทาง
แตการแกปญหานั้นตองอาศัยวิธีการที่มีระบบระเบียบ   ซึง่การแกปญหาสาํหรบัผูที่จะสามารถ
แกปญหาไดอยางมีประสิทธภิาพนัน้ จะตองรูและเขาใจปญหาอยางถองแท  มีการรวบรวมความรู
ขอมูล ขอเท็จจริง  หลักการตาง ๆ เพื่อประกอบการวางแผนแนวทางการแกปญหาแลวประเมินผล
การแกปญหานั้น 
 7.  ทักษะการประเมนิผลการทาํงานกลุม   การประเมินผลงานนั้นพิจารณาไดทั้งคุณภาพ  
ของงานทีป่รากฎและคุณภาพของผูรวมงาน  ซึง่ทั้งสองสวนนี้มีอิทธิพลตอกันถาผูรวมงานคุณภาพ
ดีจะไดงานที่มคีุณภาพดี  ถาผูรวมงานไมด ี ก็จะสงผลตอคุณภาพของงานใหไมด ี
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 8. ทักษะการนําเสนอผลงาน การนาํเสนอผลงานเปนขัน้ตอนสุดทาย  เปนการถายทอด
เร่ืองราวตลอดจนวิธกีารตาง ๆ ไปยังผูฟง   ซึ่งตองอาศยัเทคนิคและกรรมวิธทีี่สามารถโนมนาวใหผูฟง
เขาใจอยางชัดเจนและรวดเรว็ 
 จากทฤษฎีและหลักการเกีย่วกับการทาํงานกลุม ทีก่ลาวมาแลวจะเหน็ไดวา มีปจจัย
มากมายที่จะทําใหการทาํงานกลุมมีประสิทธิภาพ โดยตองนาํมาปรับปรุงใหเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนของเรา 
 
พฤติกรรมการทํางานกลุม 
 วัชรา เลาเรียนดี (2548 : 133) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการทาํงานกลุม 
(Group Working Behaviors) วาเปนการแสดงออกดวยคําพูดและการปฏิบัติ เพือ่ใหงานประสบ
ผลสําเร็จสูงสดุ ซึ่งในการจดัการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูนั้น สมาชกิทกุคนตองยอมรับ
วาผลงานของกลุมหรือผลสําเร็จของงานกลุมทุกครั้งนัน้เปนผลงานของทุกคน ทุกคนในกลุมมี
ความรับผิดชอบเทาเทียมกนัตอผลงานกลุม  ทกุคนในกลุมจงึตองมีสวนรวมในการคิด  ปฏิบตัิ  
ยอมรับความคดิเห็นของเพื่อน  รวมเสนอและปฏิบัติดวยความเต็มใจ ดงันัน้ในการเรียนรูแบบรวมมือ
กันนั้นครูจึงตองคอยติดตามดแูลการปฏิบัติงานของกลุม โดยตลอดเวลาคอยชวยเหลือ คอยปรับแกไข
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและกระตุนเสริมกาํลังใจใหทุกคนรวมกนัคิดและปฏิบัติอยางสนุกสนานดวย 
 พฤติกรรมการทํางานกลุมทีค่รูจะตองใหนกัเรียนฝกปฏิบัติจนชํานาญติดเปนนิสัย เชน 
 1.  การแสดงความคิดเหน็ เชน การถาม-ตอบ แสดงความคิดเหน็และใหขอเสนอแนะฯลฯ 
 2.  การใหกาํลังใจเพื่อน เชน การพูดสนบัสนุนความคิดเห็นการตอบของเพื่อน  การชม  
การพูดกระตุนใหเพื่อนถามหรือตอบ หรือแสดงความคิดเห็น 
 3.  การรับฟงความคิดเหน็  ตั้งใจฟง พยักหนารับ ตอบสนอง และสนับสนุน 
 4. การรวมมอืกับกลุม รวมแสดงความคิดเห็น รวมปฏิบัติ ตองคอยชวยเหลือกนัและ
กัน กระตือรือรนในการปฏิบัติรวมกับเพื่อน และการแสดงออกดวยสหีนาแจมใสยิม้แยม 
 5. ความตั้งใจในการทํางานกลุม สังเกตการเอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย  การ
รวมมอืกนัหาคําตอบ การรวมอภิปรายกบัเพื่อน (สังเกตไดจากสภาพการทํางานกลุม) 
 การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนกัเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมอืกันเปนสวนที่
สําคัญและเปนวัตถุประสงคหนึง่ของการเรียนรูแบบรวมมือกัน ดังนัน้จึงควรมีการสังเกต บันทกึ 
พฤติกรรมการทํางานกลุม ทุกแผนควรมกีารประเมนิผลการปฏิบัติงานกลุม เพื่อการปรับปรุงและ
แกไขตอไป เพื่อใหไดความรวมมือกนัที่แทจริงในที่สุด การสงัเกตและการประเมนิผลปฏิบัติการ
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กระทําแบบกลุม ควรใหผูเรียนประเมนิตนเองและประเมินโดยกลุมดวย ครูและนักเรียนรวมกัน
สรุปบทเรียน ชวยสงเสริมและพัฒนาผลการเรียนรูและความรวมมือ  
 
 วิธีการพัฒนาทักษะการทาํงานกลุม 
  ในการทาํงานกลุมนัน้มีลักษณะของการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับกลุมหรือหมูคณะ  ซึ่ง
ตองอาศัยการเรียนรูและประสบการณ    ทั้งนี้สมาชิกของกลุมจะตองมีพฤติกรรม    บทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบทั้งใน  ดานตัวบุคคลและสวนรวมรวมกนัอยางชดัเจน   ซึง่ตองอาศัยเทคนิค
และวิธีการในการพัฒนาทักษะการทํางานกลุมดังนี ้
 1.  การแบงกลุม เปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาทักษะการทํางานเปนกลุม   เพราะฉะนั้น
จําเปนที่ครูจะตองหาวิธีการแบงกลุมเพื่อเรา  ใหเกิดความสนใจ  พอใจ  ที่จะกระทาํกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ตอไป   เพราะถาผูเรียนสนใจตั้งแตตนแลวการเรียนรูยอมเปนไปไดงาย   วิธกีารที่จะพัฒนาทักษะ
การทาํงานเปนกลุมดวยวธิกีารแบงกลุมหลายวิธ ี    เชน    การใชเกม   การนับเลข  การรวมกลุม
ดวยการสมัครใจ  การแบงกลุมตามเลขที ่  การแบงกลุมตามแถว  ฯลฯ  จากที่ผูเรียนจับกลุมแลว
ใหผูเรียนทํากจิกรรมที่ครูกําหนด 
 2.  การอภิปรายกลุม เปนการแบงกลุมอภิปรายตามหัวขอทีไ่ดรับมอบหมาย เพราะฉะนัน้
หัวขอทีจ่ะนาํไปสูการอภิปรายตองเราใจ    ใหผูเรียนอยากที่จะคนหาคําตอบและหลังจากที่ไดคําตอบ
แลวผูเรียน  จาํคําตอบมาเสนอใหสมาชิกไดทราบดวยการรายงาน 
 3.  การใชเกมเปนการฝกทกัษะการทาํงานกลุมชนดิหนึง่   ดวยการที่ครูสรางสถานการณ
สมมติข้ึนมาใหผูเรียนแบงกลุมเลนดวยตนเองภายใตกตกิาทีก่ําหนดขึน้ ผูเรียนตองอาศัยการตัดสินใจ
อยางใดอยางหนึง่ ซึง่จะมผีลออกมาในรปูของการแพชนะ  ชวยใหผูเรียนไดวิเคราะหผลของการ
กิจกรรมตาง ๆ และเนื้อหาที่เกี่ยวของ 
 4. การฝกใหผูเรียนแสดงบทบาทสมมติ  ละครและสถานการณจาํลอง ดวยการจัดกลุม
มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ   ในการแสดงตามบทบาททีก่ําหนด  สําหรับบทบาทสมมติใหใช
ประสบการณความรูสึกนึกคิดของตน สวนละครตองไมเอาบุคลิกภาพความรูสึกของตนเขาไปเกี่ยวของแต
สถานการณจําลองเปนการสรางสถานการณใหใกลเคียงกับความเปนจริง     แลวใหผูเรียนลงไปอยูใน
สถานการณนัน้ กิจกรรมที่กลาวมานี ้   เมือ่ผูเรียนไดแสดงพฤติกรรมที่กําหนดแลวใชการวิเคราะห     
เพื่อสรุปประเด็นสูเนื้อหาและพฤติกรรมทีต่องการของทกัษะ เชน  ความรวมมือ   ความรับผิดชอบ 
 5. การใชกรณตีัวอยาง  จะชวยพฒันาทกัษะการทํางานเปนกลุมไดดีเชนกนั  ดวยการ
ใชกรณีเร่ืองราว ใหผูเรียนแตละกลุมไดศึกษา วิเคราะห  อภิปรายประเด็นปญหา  ซึ่งถาครูนํากรณี
ตัวอยางที่คลายคลึงกับชีวิตจริงเขามาดวยแลวจะทําใหผลของการเรยีนรูและมคีวามหมายมากขึน้ 
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 จะเหน็วาวิธกีารพัฒนาทักษะการทาํงานกลุมมีหลายประการดวยกัน   และสอดคลอง
กับวิธีสอนแบบรวมมือกนัในการใหผูเรียนแบงกลุม มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็นซึง่กนัและ
กันซึง่ถือวาเปนการพัฒนาทกัษะการทาํงานกลุม 
 
 ประโยชนของการทาํงานกลุม 
 ในการทํางานนั้น   ตองอาศัยกลุม    เพราะงานบางอยางไมสามารถที่จะทําสาํเรจ็ได
ดวยบุคคลเพยีงคนเดยีวงานสวนใหญมกัถูกกําหนด โดยองคการที่มีโครงสรางมัน่คงมีการรวบรวม
เอาคนหลายคนมาทํางานรวมกัน ดวยโครงสรางของงานและการรวมกลุมกนั   ซึง่การทาํงานกลุม
นั้นมปีระโยชนอยางมาก 
 หฤทัย  อภิชาติพงษ  (2526, อางถงึใน สายฝน  เพ็งเภา 2542 : 59)   ไดกลาวถึง
ประโยชนของการทาํงานกลุมไวดังนี ้  
 1.  ชวยใหเขาใจบทบาทการทํางานกลุมรวมกันแลวนาํไปประยุกตใชกบัเพื่อนรวมงาน 
 2. ชวยใหรูจักเลือก  รูจักวางจุดมุงหมายและการเสนอแนะ  ตลอดจนการประเมินผล
ในการแกปญหาในโครงการที่กระทําและสามารถดาํเนนิการตามโครงการตอไปไดดี 
 3. ชวยใหสมาชิกเกิดความรูสึกไวตอปฏิกิริยาโตตอบภายในกลุม     เพื่อเขาจะไดรับรู
ในเรื่องความรบัผิดชอบของหัวหนา  ของสมาชิกดีข้ึน   การโตตอบอยางดีจะชวยใหกลุมพัฒนา
อยางกวางขวางและไดรับแหลงความรูของแตละคนในกลุมที่แสดงออกมา 
 4. ชวยใหคนไดพัฒนาทัง้ความรูและทักษะในเรื่องของประชาธิปไตย 
 ยัง (Young 1972 : 634,  อางถงึใน สามารถ สุขาวงษ 2534 : 59) อธิบายถงึขอ
ไดเปรียบของการเรียนโดยการทาํงานเปนกลุมไววา 
 1.  ครูมีโอกาสนําพลังกลุมของนักเรียนออกมาใชใหเปนประโยชน     ตอการเรียนการสอน 
ทําใหครูมีเวลามากขึ้นในการใหความชวยเหลือนกัเรียนแตละคน    เพราะนักเรียนจะเปนผูอธิบาย
กระบวนการเรยีนรูซึ่งกันและกันในกลุมของตนเอง ในขณะที่ครูอธิบายปญหาทีน่ักเรียนในกลุมอ่ืน
สงสัยและแกปญหาไมได 
 2. การทาํงานกลุมของครูมีความคลองตัวมากขึน้ เพราะเมื่อแบงกลุมนกัเรยีนแลวแทนที่
ครูจะตองตอบปญหานักเรียน  25-40  คน  ทัง้ชัน้ก็จะกลายมาเปนวา    ครูตอบปญหาของกลุมเพยีง  
4 – 5 กลุมเทานัน้  ปญหาที่จะมาถงึคร ู หรือที่ครูตองอธบิายใหฟง     มกัจะเปนปญหาทีก่ลุมชวยกนั
ตอบแลวตอบไมไดเทานัน้ 
 3. บรรยากาศในการเรยีนจะมีความเปนกนัเองมากขึน้   นักเรียนจะรูสึกสบายใจและ
ไมเครงเครียดเมื่อรวมกนัทาํงานเปนกลุม 
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 4.  ชวยกันแกนิสัยไมกลาแสดงออกของนกัเรียนบางคน    เพราะการทํางานรวมกันจะ
ทําใหทกุคนมคีวามรูสึกวาตนมีความสําคญัตอกลุมเทากัน ความเชื่อมั่นในตนเองจะถกูกระตุน
มากขึ้นความเชื่อมั่นในตนเองนี้เร่ิมข้ึนภายในกลุมกอนเพราะนักเรียนสวนใหญจะมีความประหมา
นอยหรือไมมเีลย เมื่อเสนอปญหาของใจของเขาตอกลุม   แตจะเกิดความประหมาถาเสนอขอของใจตอ
นักเรียนทัง้ชัน้ 
 5.  การเรียนรูเปนกลุมจะชวยลดปญหาเกีย่วกับระเบยีบวินัยของนกัเรียน 
 6.  การเรยีนเปนกลุมเสริมสรางความสามัคคี  การรูจกัรับผิดชอบหนาที่ของตนตอกลุม 
 6.1   ฝกใหนกัเรียนเปนผูกวางขวางในการคนควาหาความรูจากแหลงขอมูลตาง  ๆ 
                   6.2   ฝกใหนักเรียนรูจักการเสนอแนะ  และการซักถามตลอดจนสงเสรมิความคิด 
ริเร่ิมสรางสรรคใหแกนักเรยีนดวย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนนกัเรียนเปนศูนยกลางโดยใหนกัเรียนทํางาน
กลุมรวมกนัจะเปนประโยชนตอนักเรยีนอยางมาก ทั้งในดานการปฏิสัมพันธ ความคิดริเร่ิม
สรางสรรคระเบียบวนิัยการจัดการ และความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายตลอดจนสงเสรมิ
ความเปนประชาธิปไตย 
 
 บทบาทของสมาชกิภายในกลุม 
 ในการรวมกันเปนกลุมจะตองมีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ  เพื่อใหการ
เรียนการทํางานภายในกลุมไปสูเปาหมาย ซึ่ง Adams และ  Hamm  (1990 : 26-27)   ไดกําหนด
บทบาทของสมาชิกภายในกลุมไวดังนี ้
 1. ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator)  มีหนาที่จัดสรรงานใหกับกลุม  ทําใหทกุคน
เขาใจในงานของกลุม   นาํคําตอบของกลุมไปหาครู  หลงัจากระดมความคิดไปแลว 
 2. ผูตรวจสอบ  (Checker) มีหนาที่ตรวจสอบสมาชิกของกลุมวาเขาใจในงานของตนมาก
นอยอยางไรและดูวาทุกคนเหน็ดวยกับขอเสนอแนะและขออธิบายของกลุมหรือไมและอธิบายไดหรือไม 
 3.  ผูอาน  (Reader)     มีหนาที่อานปญหาหรือคําชี้แจงและแนะนําใหแกกลุม 
 4.  ผูบนัทกึ  (Recorder)  มีหนาที่บนัทึกเรื่องราวตาง ๆของกลุม 
 5. ผูกระตุน (Encourager) มีหนาที่ใหกาํลังใจแรงเสรมิแกสมาชกิในกลุมเพื่อกอใหเกิด
ความรูสึกที่ดีในการทํางานรวมกนั 
 นอกจากนี ้  ทศินา  แขมมณี  (2537  :  22-23)  ไดกลาวถงึบทบาทของสมาชิกกลุม
ควรมีหนาที่ดังตอไปนี ้
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 1.  ผูสนับสนนุ  ผูกระตุน (Supporting Encouraging)  เปนผูที่พยายามกระตุนใหใคร  ๆ  
มีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ   ยอมรับฟงความคิดเหน็    เปนผูใหคําชมเชยในเวลาอนัเหมาะสม
แสดงความชืน่ชมในส่ิงที่ผูเสนอใหความอบอุนและยอมรบัสมาชกิทกุคนในกลุม 
 2. ผูควบคุมการสนทนา (Gate-Keeping)  เปนผูทีพ่ยายามจะควบคมุการสนทนาให
เปนไปดวยดี   ไมใหออกนอกทาง   พยายามควบคุมกลุมใหดําเนินงานไปสูเปาหมาย 
 3. ผูประนีประนอม  (Harmonizing  Compromising)  เปนผูที่คอยตะลอมไกลเกลี่ย  
และหาทางแกปญหา   เมื่อสมาชิกกลุมเกิดความคิดเหน็ขดัแยงกัน 
 4.  ผูสังเกตการณ  และใหคําติชม  (Observing  and  Providing Feedback)  เปนผูคอย
สังเกตกระบวนการของกลุม และบอกกลุมใหทราบเพื่อประเมินประสทิธิภาพของการทํางานรวมกนั 
 5.  ผูผอนคลายความตงึเครียด (Tension Reducing)  เปนผูที่ชวยใหกลุมเกิดบรรยากาศที่ดี
ดวยวิธกีารตาง ๆ เชน สรางอารมณขันในเวลาที่ทกุคนกําลงัตรึงเครียดและมีอารมณขัดแยงกัน
เปนผูชวยรักษาบรรยากาศในการทํางานของกลุม 
 

 การประเมินผลทักษะการทํางานกลุม 
 การที่ผูเรียนจะมีทักษะในการทํางานกลุมไดดีนั้น    จะตองพิจารณาผลงานของกลุมพฤติกรรม 
การทาํงานของกลุมในเรื่องของความรวมมือ  การมีสวนรวมของสมาชิก   โดยอาศัยเทคนคิและวิธีการ       
ดังที่สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2539) ไดเสนอแนวทางในการประเมนิผล
ดังตอไปนี้ 
 1.  การสังเกต เมื่อมีการมอบหมายงาน ใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม ทั้งในกิจกรรม 
การสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร    ครูสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน   ทั้งในดานบทบาทสมาชิก 
(ผูนํา/ผูตาม)  และวิธีการทาํงานของกลุม 
 2.  การซักถามเปนวิธกีารทีจ่ะชวยใหครูรูพฤติกรรมการทาํงาน ในขณะที่ครูไมไดสังเกตดวย
ตนเอง 
 3.  การใหผูเรียนประเมนิตนเองและประเมินกนัเอง ใหเพื่อนผูเรียนประเมินการทาํงาน 
ของสมาชิกกลุม และใหผูเรียนประเมนิตนเองตามรายการที่ครูกาํหนด  ซึ่งควรประเมินทั้งทางดาน
เนื้อหาหรือผลงานทีก่ลุมเรียนรูวาตนเขาใจเนื้อหาที่ศึกษามากนอยเพียงเทาใด   ตองการความ
ชวยเหลือจากกลุมหรือไมอยางไร  ดานบทบาทของสมาชิกของกลุม ตนไดปฏิบัติตามขอตกลงของ
กลุมหรือไมไดรวมปฏิบัติบทบาทที่เหมาะสมหรือไม ดานการทาํงานของกลุมเปนอยางไร   มีขอควร
ปรับปรุงหรือไม อยางไรการประเมนิดังกลาวควรทาํทกุครั้งที่มกีารปฏิบัติงานกลุม  โดยถอืเปนสวนหนึ่ง
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ของกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนทราบพัฒนาการของตนเองและฝกการยอมรับคํา
วิพากษวิจารณดวย 
 4. การประเมนิดานผลงาน ใชวิธีการตรวจผลงานจากการปฏิบัติงานกลุมของผูเรียนผลงานที่
ควรจะตรวจไดแก สมุดจดงานของกลุม การรายงานของกลุมและผลงานทีไ่ดจากการปฏิบัติจริง 
 จากทักษะการทํางานกลุมที่กลาวมา  แสดงใหเหน็วาพื้นฐานในการทํางานกลุมยอย
จะตองอาศัยความรวมมือ ความรับผิดชอบ   และความเสียสละ  จากสมาชกิแตละคนภายในกลุม   
ดังนัน้ครูผูสอนจึงควรฝกหดั  ใหผูเรียนรูจักการทํางานกลุมและเกิดทกัษะในการทํางาน 
 

การเรียนการสอนผานเว็บ  
 

ความหมายของการเรยีนการสอนผานเว็บ 
      การสอนบนเวบ็ (Web-Based Instruction) เปนคําที่ใชเรียกกนัทัว่ไปในภาษาไทย จาก

ความหมายของภาษาอังกฤษ “Web-Based Instruction” ซึง่ถาจะแปลกันอยางจริง ๆ แลวตอง
เรียนวา “การสอนใชเว็บเปนพืน้ฐาน” แตคําแปลนี้อาจจะฟงแลวเขาใจยากจึงทําใหเรียนติดปาก
วา “การสอนบนเว็บ” หรือ “การสอนดวยเว็บ” หรือ “การสอนผานเวบ็” อาจจะมีชื่ออ่ืน ๆ อีกแลวแต
จะใชเรียกกนัแตก็มีความหมายเดียวกนั คือ การสอนโดยใชเว็บเปนสื่อโดยอาจบรรจุเนื้อหาวิชา
ทั้งหมดบนเวบ็ หรือเปนวชิาที่ใชเว็บเสริมการเรียนรูหรือการใชทรัพยากรบนเว็บมาใชในการเรียน 
(กิดานนัท มะลิทอง 2543 : 344) การนําเว็บมาใชในการเรียนการสอนนัน้ ไดมีนักวิชาการหลาย
ทานไดใหความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บ WBI(Web-Based Instruction) ไวดังนี ้
 โคลลีน (Colleen 1996) ไดใหคําจํากัดความของโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ
วาเปนสื่อแบบใหมที่ไดรวมเอาคุณสมบัติหรือประโยชนของไฮเปอรมีเดียซึ่งประกอบไปดวย ขอความ 
เสียง วิดีโอ ภาพกราฟกและภาพเคลื่อนไหวแลวสามารถนาํมาใชในการเรียนการสอนรายบุคคลที่ผาน
เครือขาย ในการออกแบบการเรียนการสอนนัน้ตองใชหลักหรือทฤษฎีเพื่อนํามาใชในการออกแบบ 
ใหเกิดประโยชนสูงสุดทางการศึกษาแกผูเรียน 
 พารสัน (Parson 1997)    ไดใหความหมายไววาเปนการสอนที่นําเอาสิ่งที่ตองการให
บางสวน หรือทั้งหมดโดยอาศัยเว็บ    โดยโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ    สามารถกระทําไดใน
หลากหลายรปูแบบและหลายขอบเขตที่เชื่อมโยงกัน ทั้งการเชื่อมตอบทเรียน วัสดุชวยการเรียนรูและ
การศึกษาทางไกล 
 กิดานนัท  มะลิทอง (2543 : 344) ไดกลาวไววาการสอนบนเว็บเปนการใชเว็บในการ
เรียนการสอน โดยอาจใชเว็บเพื่อการนาํเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวชิาทัง้หมดตาม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 67 

หลักสูตรหรือใชเปนเพียงเสนอขอมูลบางอยาง เพื่อประกอบการสอนรวมถึงประโยชนจากคุณลักษณะ
ตาง ๆ ของการสื่อสารที่มีอยูในระบบอินเตอรเน็ต เชน การเขียนโตตอบกันทางไปรษณียอิเล็กทรอนกิส 
การพูดคุยดวยขอความ และเสียงประกอบกนั เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ใจทิพย   ณ  สงขลา (2542 : 18-28)   ไดใหความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บ
วา หมายถงึ การผนวกคุณสมบัติไฮเปอรมีเดียเขากับคุณสมบัติของเครือขายเวิลดไวดเว็บ   เพือ่
สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรยีนรู     ในมิตทิี่ไมมีขอบเขตจํากัดดวยระยะทางและเวลาที่แตกตางกัน
ของผูเรียน (Learning without Boundary) โดยเชือ่มโยงกันเปนเครือขายการเรียนการสอนที่
สามารถเรยีนไดทุกสถานที่ทกุเวลาตามที่ตองการ 
 

 องคประกอบของการเรียนการสอนผานเว็บ 
     กิดานนัท  มะลิทอง (2543 : 345)   ไดแบงองคประกอบในการสอนบนเว็บนัน้   มี

หลายประการ โดยอาจใชเพยีงอยางใดอยางหนึง่หรอืทั้งหมดในการสอนก็ได ไดแก 
 1.  ขอความหลายมิติ (Hypertext)  เปนการสอนเนื้อหาตัวอักษร ภาพกราฟกอยางงาย  ๆ

และเสยีง ในลกัษณะไมเรียงลําดับกนัเปนเสนตรง ในสภาพแวดลอมของเว็บนัน้การใชขอความหลายมติิ
จะใหผูใชคลิกสวนที่เปน “จุดพรอมโยง” (hot spot) ซึ่งก็คือ จุดเชื่อมโยงหลายมิต ิ (hyperlink)
นั้นเองโดยอาจเปนภาพหรือขอความสีขีดเสนใตเพื่อเขาถึงแฟมที่เชื่อมโยงกับจุดพรอมโยงนัน้แฟม
นี้อาจอยูในเอกสารเดียวกันหรือเชื่อมโยงกับเอกสารอืน่ที่อยูหางไกลไดการใชเว็บเพจที่บรรจุ
ขอความหลายมิติจะชวยใหผูเรียนทีม่ีเครื่องคอมพิวเตอรทีม่ีสมรรถนะปานกลางสามารถบรรจุลง
เนื้อหาไดโดยงายเนื่องจากไมตองใชโปรแกรมอื่นๆ รวมดวย 

 2. ส่ือหลายมติิ (Hypermedia) ซึ่งเปนพฒันาการของขอความหลายมิติ (hypertext) 
เปนวิธกีารในการรวบรวมและเสนอขอความ ภาพกราฟกที่มีขนาดใหญมีภาพเคลื่อนไหวและเสียง ที่
ตองการใชส่ือหลายมิติในเว็บเพจ บางครั้งอาจทาํใหผูเรียนที่มีเครื่องคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะ
ปานกลางไมสามารถใชงานไดสะดวก เนื่องจากอาจมีภาพกราฟกที่มีขนาดใหญ มีภาพเคลื่อนไหว 
และเสียงที่ตองใชโปรแกรมชวยเชน จาวา แอปเพลต็ (JAVA Applet) และเรียลเพลเยอร
(RealPlayer) ซึ่งใชไดกับคอมพิวเตอรที่มหีนวยความจาํสูงและการประมวลผลเร็วเทานั้น 

 3. การสอนใชคอมพิวเตอรชวย (Computer-Assisted Instruction : CAI) และการ
อบรมใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน (Computer-Based Training : CBT) หรือที่เรียกรวมกันโดยทั่วไปวา 
“คอมพิวเตอรชวยสอน” นบัเปนรูปแบบพื้นฐานสาํคัญอยางหนึ่งของการสอนเว็บ ทัง้นี้เนื่องจาก
โดยทั่วไปแลวการสอนใชคอมพิวเตอรชวยจะมีกิจกรรมทีเ่สนอในเวลาจริง  เพื่อใหผูเรียนสามารถมี
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การโตตอบกับโปรแกรมบททีเ่รียนได กิจกรรมนี้อาจอยูในลักษณะของคาํถามการทดสอบ เกม การ
ทบทวน ฯลฯ 

     4. การสื่อสารผานคอมพวิเตอร (Computer-Mediated Communication : CMC) 
เปนวธิีการที่ขอมูล หรือขอความถกูสงหรือไดรับทางคอมพิวเตอร  การใชอินเทอรเน็ตจะทาํให
สามารถใชสมรรถนะทางดานนี้ไดหลายอยางหลากหลาย  เพื่อจุดประสงคดานการเรียนการสอน 
เชน การใชอีเมลและการประชุมทางไกลทีผู่เรียนและผูสอนสามารถสือ่สารกนัไดในทนัที รวมถงึการ
ส่ือสารกนัระหวางผูเรียนอกีดวย การสือ่สารผานคอมพวิเตอรสามารถทาํไดในลกัษณะประสานเวลาและ
ไมประสานเวลา ถาเปนไปในลกัษณะประสานเวลา ผูเรียนทัง้หมดจะลงบนัทกึเปดเขาไปยงัเวบ็ไซต
เดียวกนัในเวลาเดยีวกนัเพื่อรับและตอบสนองตอขอมลูขาวสารหรือบทเรียนโดยการใชโปรแกรม Chat 
หรือ MOO เพื่อพิมพขอความโตตอบกนั หากเปนลกัษณะไมประสานเวลา ขอมูลหรือบทเรียนจะถูก
สงไปยังเครื่องบริการ  เพือ่ใหผูเรียนเขามาเปดอานและตอนกลับเมื่อใดก็ไดในเวลาที่สะดวกโดยใชอีเมล 
นอกจากนีย้งัมกีารใชการสือ่สารผานคอมพวิเตอรเพื่อกิจกรรมการเรียนอืน่  ๆ อีกอาทิเชน การตอบสนอง
ตอเว็บไซตที่ผูเรียนสรางขึน้หรือการใหตอบคําแนะนําตอผลของการจําลองหรือกิจกรรมการฝกอบรม
ใชเว็บเปนพืน้ฐานและในบางโปรแกรมยงัสามารถใหผูสอนเขาดูการลงบนัทกึ เปดการเขาเรียนของ
ผูเรียนวาไดเขาไปยังแฟมหรือเว็บไซตใดบาง เพื่อสามารถรวบรวมขอมูลการเขาเรียนของผูเรียนและ
การศึกษาบทเรียน  
 
 ประเภทของการเรยีนการสอนผานเว็บ 

     การจัดการสอนผานเว็บสามารถใชไดหลากหลายวิชาโดยอาจใชเว็บเพื่อสอนวิชานัน้
ทั้งหมดหรือเพื่อใชประกอบเนื้อหาวิชาได  ประเภทของเว็บชวยสอนในมุมมองของ   พารสัน 
(Parson  1997) ไดแบงประเภทของเว็บชวยสอนออกเปน 3 ลักษณะ โดยแบบที่ 1 และ 2 เปนแบบที่มี
แนวคิดเปนรายวิชาโดยรวม ขณะที่แบบที่ 3 เปนรูปกิจกรรมประสบการณ 

 1.  เว็บชวยสอนแบบรายวชิาอยางเดียว   (Stand-Alone Courses)   เปนรายวิชาที่มี
เครื่องมือและแหลงที่เขาไปถงึและเขาหาไดโดยผานระบบอนิเตอรเน็ต      อยางมากทีสุ่ดถาไมมีการ 
ส่ือสารก็สามารถที่จะเขาไปผานระบบคอมพิวเตอรส่ือสารได ลักษณะของเว็บชวยสอนแบบนี้ลักษณะ
เปนแบบวทิยาเขตมีนักศึกษาจํานวนมากที่เขามาใชจริง แตจะมีการสงขอมูลจากรายวชิาทางไกล 

 2.  เว็บชวยสอนแบบเว็บสนับสนนุรายวชิา (Web Supported Courses) เปนรายวิชา
ที่มีลักษณะเปนรูปธรรมที่มกีารพบปะระหวางครูกับนักเรยีนและมีแหลงใหมาก เชน การกาํหนด
งานที่ใหทาํบนเว็บ   การกําหนดใหอาน   การสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอร   หรือการมีเวบ็ที่
สามารถชี้ตาํแหนงของแหลงบนพืน้ที่ของเวบ็ไซตโดยรวบกิจกรรมตางๆ เอาไว 
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     3.  เว็บชวยสอนแบบศูนยการศึกษา (Web Pedagogical Resources)  เปนชนิดของ
เว็บไซตที่มวีัตถุดิบ เครื่องมอื ซึ่งสามารถรวบรวมรายวชิาขนาดใหญเขาไวดวยกนั หรือเปนแหลง
สนับสนนุกิจกรรมทางการศกึษา ซึ่งผูที่เขามาใชก็จะมส่ืีอใหบริการอยางรูปแบบอยาง เชน เปน
ขอความ เปนภาพกราฟก การสื่อสารระหวางบุคคล และการทาํภาพเคลื่อนไหวตาง  ๆ เปนตน 

     การใชอินเทอรเน็ตในลักษณะของโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ  จะมีวิธกีารใชใน  3 
ลักษณะ (Doherty : 1998,  อางถงึใน วรางคณา หอมจนัทร 2542 : 12) ไดอธิบายวิธกีารใชโปรแกรมการ
เรียนการสอนผานเว็บไว ดงันี้  

 1. การนําเสนอ (Presentation) เปนเว็บไซดที่ประกอบดวยขอความ  ภาพกราฟก ซึ่ง
สามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสม  คือ 

           1.1  การนําเสนอแบบสื่อทางเดียว  เชน   ขอความ 
   1.2  การนําเสนอแบบสื่อคู  เชน ขอความกบัภาพกราฟก  บางครั้งจะอยูในรูป PDF  ที่

ผูเรียนสามารถดาวนโหลดได 
    1.3  การนําเสนอแบบมัลติมิเดีย คือประกอบดวยขอความ  ภาพกราฟก  ภาพเคลื่อนไหว 

เสียงและภาพยนตหรือวีดีโอ 
 2.  การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารเปนสิง่จําเปนที่จะตองใชทุกวนัในชีวิต 
ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของอนิเทอรเน็ต โดยมีการสื่อสารบนอินเทอรเนต็หลายแบบ เชน 
    2.1  การสื่อสารแบบทางเดยีว  คือ ดูจากเว็บเพจ 
                 2.2  การสื่อสารแบบสองทาง  เชน  การสงไปรษณียอิเล็กทรอนกิสโตตอบกัน 
                  2.3  การสื่อสารแบบทางหนึ่งไปหลายที่ เปนการสงขอความจากแหลงเดียวแพรกระจาย
ไปหลายแหลง เชน  การอภิปรายจากคนเดียวใหคนอื่น ๆ ไดรับฟงดวย  หรือการประชุมทาง
คอมพิวเตอร 
               2.4  การสื่อสารหลายแหลงไปสูหลายแหลง    เชน  การใชกระบวนการกลุมในการ
ส่ือสารบนเวบ็ โดยมีคนหลายคนหรือคนรับหลายคนเชนกนั 
 3.  การทาํใหเกิดความสัมพนัธ (Dynamic Interaction) เปนคุณลักษณะที่สําคัญของ
อินเทอรเน็ตและสําคัญที่สุด ซึ่งมีลักษณะ คือ 
     3.1  การสืบคน 
                3.2  การหาวิธกีารเขาสูเว็บ 
           3.3  การตอบสนองของมนษุยในการใชเว็บ 
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            ประโยชนของการเรียนการสอนผานเว็บ 
  การเรียนการสอนผานเว็บชวยใหผูเรียนมอิีสระในการเรยีนรูดวยตนเอง มีบรรยากาศ
ของการเรียนรูและชวยเหลือกัน โดยมีประโยชน ดังนี้ 
  ทิม (Tim : 1997, อางถงึใน วรางคณา  หอมจนัทร 2542 : 43) ไดกลาวถึงประโยชน
ของการเรียนการสอนผานเว็บ ดังตอไปนี ้
                   1.  ทําใหผูเรียนมสีวนรวมในกระบวนการเรยีนการสอนมากขึ้น  เกิดความสนใจและ
กระตือรือรน 
            2.  ผูเรียนสามารถเลือกบทเรยีนไดหลายแบบทําใหไมเบือ่ 
               3.  ผูสอนสามารถเปลี่ยนแปลงบทเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน 
         4.  ผูเรียนมีอิสระในการที่จะเลือกเวลาเรยีน  
 ยูน (Yuen : 1998, อางถงึใน  วรางคณา  หอมจันทร 2542 : 43) กลาวถงึประโยชนของ
การเรียนการสอนผานเว็บ ดงัตอไปนี ้
 1.  การเชื่อมตอระบบทั่วโลก 

2.  ราคาไมแพง 
    3.  มีระบบมลัติมีเดีย 
    4.  สามารถปฏิสัมพันธ 

5.  ไมจาํกัดเวลาและสถานที ่
6.  โครงสรางระบบที่หลากหลาย (Multi-piatforms) 
7.  เชื่อมโยงขอมูลและแหลงขอมูลไดชัดเจน 
8.  เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง หรือเรียนแบบรวมมือกนั 
9.  สามารถแกไขและปรับเปลี่ยนขอมูลไดงาย 

 วรางคณา  หอมจันทร (2542 : 43)  ไดสรุปขอดีของการเรียนการสอนผานเว็บ ดังนี ้
 1.  ความยืดหยุนและความสะดวกสบาย     นกัเรียนสามารถเขาไปเรยีนโดยไมมี
ขอจํากัด ดานเวลาและสถานที ่
 2.  ความเหมาะสมในการเรียนรู นักเรียนที่เขามาเรียนจะไดรับความรูที่สําคัญและมี
ประโยชน หากผูออกแบบการเรียนการสอนเพิม่แรงจูงใจและการระลึกถึงความรูได      ส่ิงนี้จะเปน
ส่ิงที่สําคัญเพราะผูเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตหากผูเรียนประสงคจะเรียน 
 3.  การควบคมุผูเรียน   ประสบการณการสอนที่ผานมาของครูที่มีกบันักเรียนทีเ่รียนผาน
เว็บ นักเรียนมีความตั้งใจ สนใจเนื้อหา การเปลี่ยนแปลงของเนือ้หาขึ้นกับความตองการของ
ผูเรียนเปนสําคัญ 
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  4.  รูปแบบมัลติมีเดีย เวิรล ไวด เวบ็ จะมกีารนําเสนอเนื้อหาหลักสตูรโดยใชส่ือมัลติมเีดีย
แตกตางกนัไมวาขอความ  เสยีง  วิดิทัศนและการสื่อสารในเวลาเดยีวกนั    ผูสอนและผูเรียนสามารถ
เลือกรูปแบบการนาํเสนอไดตามความยืดหยุนของ   เวิรล ไวด เว็บ   เพือ่ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 5. แหลงทรพัยากรขอมูล คอืจํานวนและความหลากหลายของเนื้อหาทีอ่ยูในเว็บที่ไดมา
จากหลาย ๆ แหลง  เชน การศึกษา ธุรกจิ หรือ รัฐบาล ฯลฯ จากทัว่โลก  ถือวาเปนพื้นที่ขนาดใหญ
และเก็บขอมูลหลากหลายชนิด  นอกจากนี้ขอความหลายมิติทีเ่ชือ่มโยงไปยงัทีต่ั้งอืน่โดยอาศัย
ขอความหลายมิติเขาไปคนหาอยางงายดาย 
 6. ความทันสมัย เนื้อหาที่ใชเรียนแบบการเรียนการสอนผานเว็บ สามารถปรับปรุงให
ทันสมยั ไดงายดาย  แหลงทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีอยูบนเวบ็  สามารถจะเสนอขอมูลทีม่ีความทนัสมัย
ใหแกผูเรียน สามารถประยุกตเขากับหลกัสตูรใหทันสมัยไดตลอดเวลา 

 7.   ความสามารถในการประชาสัมพนัธเวบ็ใหโอกาสผูเรียนที่จะเสนองานทีไ่ดรับมอบหมาย 
ผานเว็บได  อีกทั้งนกัเรยีนยงัมีโอกาสที่จะมองเหน็ผลงานของผูอ่ืนและเพิม่แรงจงูใจภายนอก 

 8.  เพิม่ทกัษะทางเทคโนโลยนีักเรียนทีเ่รียนผานเว็บจะไดเพิม่พูนทกัษะทางเทคโนโลยี  เนื้อหาที่
เรียนจะมกีารเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมและเพิ่มแหลงทรพัยากรตาง ๆ  ใหนกัเรยีนเพิ่มพนูความรู 
 

งานวจิัยที่เกีย่วของ 
 

งานวจิัยภายในประเทศ 
  ชนิสา  ตุไลลา (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจยัเพือ่เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรยีน ชัน้ประถมศึกษาปที ่ 6 ระหวางการสอนแบบรวมมอืกันเรียนรูกบัการสอนปกติ ใน
กลุมสรางเสรมิประสบการณชีวิต เปนการวิจัยเชงิทดลอง(Experimental Research) กลุมตัวอยาง
เปนนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 6  ผลการวิจยัพบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนที่เรียน
โดยการใชรูปแบบการสอนแบบรวมมอืกนัเรียนรูแบบทีมการแขงขนั (TGT) สูงกวานกัเรียนที่เรียน
โดยใชแผนการสอนปกติ อยางมนีัยสาํคัญทางสถิต ิที่ระดับ 0.05  และนักเรียนเกง ปานกลาง และ
ออน ในกลุมทดลองมีคาเฉลีย่ของความกาวหนาไมแตกตางกนั   
 ศรีภรณ  ณะวงศษา   (2542 : บทคัดยอ)   ไดศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร   ของนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปที่   3  ที่ไดรับการสอนโดย
ใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และแบบกลุมการแขงขัน (TGT) และการสอนตาม
คูมือครู  ผลการวิจัยพบวา    นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ 
(STAD) และแบบกลุมการแขงขัน (TGT)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่
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ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนนกัเรียนที่ไดรับการสอนโดย
ใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์  (STAD)   และแบบกลุมแขงขัน  (TGT)    มีผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ  และนกัเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมการเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD)  และแบบกลุมแขงขัน (TGT)  มีความสนใจในการเรียน
วิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

   กัลยาณี พลศักดิ์ (2543 : บทคัดยอ) ไดพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุมวชิาสราง
เสริมประสบการณชีวิต ชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 โดยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบจิกซอว 2 
(Jigsaw II) ผลการวิจยัพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการสอนแบบรวมมือกนัเรียนรูแบบจิกซอว 2 
(Jigsaw II) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมวิชาสรางเสรมิประสบการณชีวิตสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
คือรอยละ 80 และเกิดคณุลักษณะอันพึงประสงค ไดแก  การรวมกนัอภิปรายกลุมและแสดงความ
คิดเห็นอยางมเีหตุผล มีความเชื่อมั่นในตนเอง  กลาแสดง ออก มทีักษะการทาํงานกลุม  มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม 
 วราภรณ  บรรติ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนและพฤติกรรมใน
การทาํงานกลุมในกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต  ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่ 5 โดย
การสอนแบบรวมมือกนัโดยใช เทคนคิ STAD รวมกบัเทคนิค TGT กับการสอนตามคูมือคร ู
ผลการวิจยัพบวานักเรียนทีเ่รียนโดยการสอนแบบรวมมือกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนน
พฤติกรรมการทํางานกลุมสูงกวานกัเรียน ที่เรียนโดยการสอนตามคูมอืครู อยางมนียัสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
  วัสริน  ประเสริฐศรี (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมปที่ 6   ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกนัโดยใชกิจกรรมการ
เรียนแบบกลุมแขงขัน (TGT) และแบบกลุมสัมฤทธิ ์(STAD) กับการสอนตามแนวคูมอืครู  ผลการวจิัย
พบวา  นักเรยีนที่เรียนโดยการสอนแบบรวมมือกันมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนและคะแนนพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามคูมือครู อยางมีนยัสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01  
 จินตนา กิจบํารุง (2545 : 116) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
ประวัติศาสตรสมัยสุโขทยัและศึกษาทักษะการทาํงานกลุม ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1 ที่
สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมอืกันเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบจกิซอว (jigsaw II) และแบบ
รวมกันคิด(Numbered Heads Together) กับวธิีสอนตามคูมือคร ู ผลการวิจัยพบวานกัเรียนที่
สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมอืกันเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอน
ตามคูมือครู อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 อารยา กลาหาญ (2545 :119) ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการเรียน
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต หนวยการเมืองการปกครอง ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 5 
ที่สอนดวยวธิกีารสอนแบบรวมมือกนัเรียนรูโดยใช กิจกรรมการเรียนแบบจิกซอว (jigsaw II)  และ 
กับกิจกรรมการเรียนแบบกลุมแขงขัน (TGT) กับการสอนตามคูมือคร ู ผลการวิจัยพบวา นกัเรียนที่
สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมอืกันเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูกวานักเรียนที่สอนตามคูมือครู
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.01 
 สุขวิทย  ปูทอง (2541)  ไดทําการศึกษาวจิัยการนําเสนอการสอนอนิเทอรเน็ตสําหรับ
ผูเรียนระดับอุดมศึกษา  ผลการวิจยัพบวา จุดประสงคในการสอนอินเทอรเน็ตในระดับชาติ  เพื่อ
เปนการพัฒนาเยาวชนของชาติใหสามารถใชอินเทอรเน็ตในฐานะที่เปนเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
คนควาขอมลู  ในระดับหลกัสูตรเพื่อใหผูเรียนรักในการแสวงหาความรู  รูถงึมารยาทในการใชและใช
อินเทอรเนต็ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในระดับรายวชิาผูเรียนควรทีจ่ะสามารถใชบริการตาง ๆ ใน
อินเทอรเน็ต  โดยเฉพาะการใชอินเทอรเนต็เพื่อสืบคนขอมูล  ในสวนของเนื้อหาควรประกอบดวย 
การใชบริการ เวิลด  ไวด  เวบ็  ความรูเบื้องตนเกีย่วกับอินเทอรเน็ตการเชื่อมเครือขาย  การใชงาน
โปรแกรมรบัสงจดหมายอิเลก็ทรอนกิส  การถายโอนแฟมขอมูล  การสรางเว็บเพจ  ความรูเกีย่วกบั
ฮารดแวรและซอฟทแวร  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดวยการบรรยายและการ
ฝกปฏิบัติ ผูสอนควรมอบหมายใหผูเรียนเปนผูสืบคนหาคําตอบดวยตนเองโดยใชอินเทอรเน็ตเปน
เครื่องมือ  ผูสอนจะตองติดตามขาวสาร  ขอมูลของอินเทอรเน็ตอยางสม่ําเสมอ 
 ขวัญอรุณ สถากุลเจริญ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปฏิสัมพนัธระหวางระดับ
ความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศกึษาปที่ 4 โดยวิธีการเรียนแบบประชุมทางคอมพิวเตอร ผลการวจิัยพบวา  1)  ไมมีปฏิสัมพันธ 
ระหวางระดบัความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนของนักเรียน ชัน้มัธยมศกึษาปที ่4   2.) ระดบั 
ความสามารถทางการเรียน  พบวา นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่ํามีสัมฤทธิผลทาง    
การเรียนเพิม่ข้ึนกวานักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสงู  นกัเรยีนที่มคีวามสามารถทาง  
การเรียนปานกลาง และนกัเรียนทีม่ีระดับความสามารถทางการเรียนสูง-ต่ํา (คละกนั)     3) ไมม ี
ความแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทางสถติิระหวางแบบการเรียนแบบอิสระและ แบบรวมมือ 
 วรวุฒิ  มัน่สุขผล (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการวจิัยเพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บไซด วิชา
คอมพิวเตอรศึกษา ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนดวยบทเรียนผานเว็บ
หลังเรียนสงูกวากอนเรียน  
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งานวจิัยตางประเทศ 
 แยกเกอร จอหนสัน และจอหนสัน (Yaker, Johnson, and Johnson 1985 : 60-66) ได
เปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนเกรด 2 จํานวน 75 คน ซึ่งแบงกลุมออกเปน 3 กลุม แตละกลุม
ประกอบดวยนักเรียนที่เรียนดี  เรียนปานกลาง และเรยีนออน ทัง้สองเพศอยางละเทา ๆ กนั กลุมแรก
ใหทํางานที่ไดรับมอบหมายเปนรายบุคคล กลุมที่สองใหทํางานโดยมกีารอภิปรายกับเพื่อนในกลุม
ยอยของการเรียนแบบรมมือกันเรียนรู  ซึ่งมีการกําหนดโครงสรางของการอภิปรายไวอยางชัดเจน 
และกลุมที่สามใหทาํงานในลักษณะเดียวกับกลุมที่สอง  แตแตกตางกนัที่การอภิปราย ไมไดกาํหนด
โครงสรางใหชดัเจน ปรากฏวานกัเรียนทีม่ีการอภิปรายกับทัง้สองกลุมมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสงู
กวานักเรียนที่เรียนเปนรายบคุคลอยางมนียัสําคัญทางสถิติและการทดลองความคงทนในการเรยีนรู
ซึ่งจัดขึน้ภายหลังจากการเรยีนที่ใชในการทดลองเสรจ็ส้ินไปแลว 18 วัน โดยใหนกัเรยีนทาํการ
ทดสอบเปนรายบุคคลพบวา นักเรียนในกลุมที่มีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูทั้งสองกลุมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสงูกวานกัเรียนที่มกีารเรียนเปนรายบุคคล 
 มอแกน และบอบเบทท (Morgan and Bobbete 1987 : 30-34)  ไดทาํการศึกษาเรื่องการ
เรียนแบบรวมมือกนัเรยีนรู วิธีการที่ครูใชการจัดสภาพหองเรยีน การรวมกลุมทางสังคมและผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการวิจยัพบวา   นกัเรยีนในหองเรยีนที่มกีารจัดการเรียนการสอนโดยวธิีการเรียน
แบบรวมมอืกนัเรยีนรูจะมีทศันะคติในทางบวกตอวชิาทีเ่รียนมากกวานกัเรยีนทีเ่รียนในหองเรยีนที่ใช
วิธีเรียนแบบปกติมากกวา 30% และมผีลสัมฤทธิ์สูงกวา แตพฤติกรรมการรับรู การรวมกลุมทาง
สังคมไมแตกตางกนัและพบวาครูที่ไดรับการฝกสอนใหสอนโดยการเรยีนแบบรวมมอืจะนําวิธกีารไป
ใชไดดีกวาครทูี่ไมไดรับการฝก 
 ดูบอยส (Dubois  1990 : abstract, อางถงึใน ปยาภรณ รัตนากรกุล 2536 : 38)  ไดทํา
การวิจยัเกี่ยวกับการสอนแบบรวมมือกนัเรยีนรูที่ผสมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือแบบ STAD 
กับการเรียนแบบแขงขนัเปนกลุม (TGT) โดยกลุมตัวอยางเปนนกัเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน 2,175  คน ครู  26  คน ทีม่าจากชัน้เรยีนจาํนวน 86 ชัน้ จาํนวน  11   โรงเรยีนในมลรัฐ
หลยุสเซยีนา กลุมตัวอยางจาํนวน 3 กลุม กลุมทีห่นึง่สอนแบบรวมมอืกันเรียนรู โดยครูที่สอนกลุมนี้
ผานการอบรม กลุมที่สองครูผานการอบรมแตไมใชการเรียนแบบรวมมอืกนัเรียนรู และกลุมทีส่ามครู
ไมผานการอบรมและไมใชการสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู ผลการทดลองพบวา นักเรียนในกลุมที่ผาน
การอบรมและใชวิธีสอนแบบรวมมอืกนัเรยีนรู มผีลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวากลุมควบคมุที่ไมมี
การสอนแบบรวมมือกนัเรียนรู แตไมพบความแตกตางดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
 แม็ธธงิส และแวนสลิคส (Matlingly and Vansickle 1991 : 118)  ไดทําการศึกษาวจิัย
การเรียนแบบรวมมือกนัเรียนรูแบบจิกซอว 2(Jigsaw II) และผลสัมฤทธิท์างการเรียนในวชิาสงัคม
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ศึกษา โดยไดทําการศึกษาวจิัยกบันกัเรยีนระดับ 9 จาํนวน 2 หองเรียน ซึ่งผูวิจยัไดสุมนกัเรยีน
จํานวน 23 คน ใหไดรับการการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกนัเรียนรูแบบจกิซอว 2(Jigsaw II) และ
สุมนกัเรยีนอีก 2 คน ใหไดรับการสอนแบบดั้งเดมิ ผลการวิจัยปรากฏวา นกัเรยีนที่ไดรับการสอนแบบ
รวมมอืกนัเรยีนรูแบบจิกซอว 2 (Jigsaw II) มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวากลุมที่ไดรับการสอน
แบบดัง้เดิมอยางมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
 แลมป จูดิธ เร (Lampe, Judith Rae 1992 :28) ไดวิจยัถึงผลการเรียนรวมกนัเปนกลุม
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 4 ในวิชาสังคมศึกษา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
รวมกันเรียนเปนกลุมสูงกวานกัเรียนที่เรียนดวยการสอนปกติและยังมีผลตอความเชื่อมั่นของนักเรียน
อีกดวย 
 เซ็ทตี (Zetty 1994 : abstract) ไดทําการศึกษาวจิัยวธิีการสอนแบบสแตด (STAD) และ
วิธีการเรียนแบบรวมมือ   ดวยเทคนิคจิกซอว (Jigsaw) ในการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอรระดบั
วิทยาลัย โดยผูวิจัย ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียน และระดับความวิตกกงัวล ในการศึกษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยการแบงนักศึกษาออกเปน 2 กลุม ใหนักศึกษากลุมที ่ 1 ใชวิธีการเรยีน
แบบสแตด (STAD) และนกัศึกษากลุมที ่2 ใชวิธีการเรียนแบบจิกซอว (Jigsaw)  โดยใชเวลาในการศึกษา 
1 ภาคเรยีน (15 สัปดาห) ซึง่มีครูผูสอนเปนบุคคลเดยีวกนั  ผลการวจิัยปรากฏวา ผลสมัฤทธิท์างการเรียน
ของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้น แตนักศึกษาที่ใชวิธกีารเรียนแบบจิกซอว 
(Jigsaw) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูกวานกัศึกษากลุมที่ใชวิธกีารเรียนแบบสแตด (STAD) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.04 และจากการศึกษาระดับความวิตกกังวลของนกัศึกษาทั้ง 2 กลุม 
พบวา นักศึกษาทัง้ 2 กลุม มคีวามวิตกกงัวลสูงขึ้นอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ฮอลิเดย (Holliday Dwight C. 1995 : abstract, อางถงึใน กัลยาณี พลศักดิ์ 2543 : 57) 
ไดศึกษาผลของการสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือกนัเรยีนรูแบบจิกซอว 2 (Jigsaw II) ทีม่ีตอ
ผลสัมฤทธิ์และความสัมพันธระหวางกลุม ในการเรียนสงัคมศึกษา ผลการวิจัยพบวา การเรียนแบบ
รวมมือกนัเรียนรูทําใหนักเรียนรูทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนดข้ึีน ไมสงผลตอเพศ แตสงผล
ตอเร่ืองอารมณและความรูสึก 
  Hoffman (1995)  ไดกลาวไวในงานวิจัยเรื่อง “Commercial Scenarios for the Web : 
Opportunities and Challenges” วาโดยธรรมชาติของอินเทอรเน็ตนัน้ สามารถกลาวไดวา  เปนสื่อที่มี
หลายโฉมหนา  (Multifaced) เนื่องจากมีการผสมผสานกนัระหวางการเปนชองทางการสื่อสาร มวลชน 
(Mass Communication) รูปแบบของกระบวนการสือ่สารผานอนิเทอรเน็ตนัน้มีดวยกนัหลายระดับ
ตั้งแตกวางที่สุด เชน  การเผยแพรขอมูลขาวสารในลกัษณะของเว็บเพจ โดยองคกรขาวระดับโลก เชน
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CNN  ไปจนถงึการสื่อสารระหวางบุคคล เชน  การสนทนากลุม  ขาว  Usenet (Usenet News) ใน
ประเด็นทีม่ีความสนใจรวมกนั รวมทัง้การสื่อสารผานอีเมลระหวางกลุมเพื่อน 
  Reland and Gillani (1995, อางถงึใน  วชิุดา  รัตนเพียร  2542 : 32-33)  ไดทําการ
เปรียบเทียบการเรียนการสอนผานเว็บและการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในชั้นเรียน ดังนี ้  1.)   การจดั 
การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในช้ันเรยีน      การเรียนการสอนถูกจาํกัดอยูในหองเรียน ซึ่งมีพื้นที่จาํกัดตาม
สภาพแวดลอม  อาทิ หองเรียน  อาคารเรยีน  และโรงเรยีน   ผูเรียนจะตองเดินทางไปยังสถานศกึษา
ตามเวลาทีก่ําหนด การเรียนการสอนบนเวบ็ ชวยลดขอจาํกัดดังกลาว  โดยรวบรวมขอมูลตาง ๆ  ไวใน
เว็บเพจที่เดียว แมวา ผูเรียนจะอยูหางไกลแคไหนก็สามารถเขาสูเครือขายเพื่อการศึกษา  2.) การเรียน 
การสอนผานเว็บสงเสริมแนววิธีเพื่อการสื่อสารในสังคมเพื่อใหมีการศึกษาคนควา ที่กวางขวางมากยิง่ขึ้น 
โดยผูใชสามารถติดตอส่ือสารเสาะแสวงหาและแลกเปลีย่นความคิดเหน็เพื่อหาคําตอบในสิ่งที่คนหา  ซึ่ง
ในกรณีนี้อาจทําไดคอนขางยากในการจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในช้ันเรียน  3.)   ผูเรียนที่เรียนผาน
เว็บสามารถศกึษาคนควาขอมูลจากแหงขอมูลที่ใหญทีสุ่ดในโลกไดดวย ความสะดวกรวดเร็ว  
นอกจากนีแ้ลวขอมูลทีน่าํเสนอบนอินเทอรเนต็ยังมีความทนัสมยั เมื่อเปรียบเทยีบกับการเรียนการสอน
แบบดัง้เดิมทีน่ยิมใชหนงัสือหรือตําราเปนแหลงขอมูล สําหรับการ ศกึษาคนควาหนังสอืหรือตํารา
เหลานี้อาจไมมีความทนัสมยัและไมหลากหลายเทากับขอมูลทีป่รากฏบนอนิเทอรเนต็   4.)   การจัด 
การเรียนการสอนผานเว็บสงเสริมการศึกษาทางไกล    ไรขอบเขตและลดคาใชจายมีอิสระ ดานเวลาและ 
ปริมาณของขอมลู ทั้งยงัสามารถสื่อสารระหวางกันไดอิสระและมีความเปนสวนตัวดวย  5.) การเรียนการ
สอนผานเว็บสงเสริมความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  ผูเรียนมีอิสระทีจ่ะเลือกเรียนดวย
ตนเอง  โดยสามารถศึกษาคนควาหาขอมูล  กาํหนดเวลาในการศึกษาเลือกที่จะสือ่สารหรือแสดง
ความคิดเหน็ดวยตนเอง  ซึง่แตกตางจากการเรียนการสอนแบบดั้งเดมิในช้ันเรียน  ซึ่งกระบวนการ
ในการเรียนการสอนไดถูกกําหนดขึ้น 
  
                จากเอกสารงานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกนั โดยใชเทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II) และเทคนิคกลุมแขงขนั (Game Team-Tournament : 
TGT) ดานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   พฤติกรรมการทํางานกลุม  ทศันะคติ นั้น  แสดงใหเห็นวาการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัสามารถพัฒนาใหผูเรียนมีผลสมัฤทธิท์างการเรียนสูงขึน้  นอกจากนี้ผูเรียนได
มีโอกาสทํากิจกรรมรวมกนั มโีอกาสที่จะปรึกษาหารือกนั วางแผนรวมกัน   ชวยกนัแกปญหา ทาํใหผูเรียน
รูสึกภาคภูมิใจวาตนเองเปนสวนหนึง่ทีท่าํใหกลุมประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ในดานทัศนะคติที่มตีอ
การจัดการเรียนการสอนโดยวธิีเรียนรูแบบรวมมือกัน นักเรียนมีทัศนะคติในทางบวกตอวิชาที่เรียน จากการ
ชวยกนัทํางานเปนกลุม  เปนการแบงเบาภาระ มีความเปนอสิระในการเรยีน  ไดแสดงความคิดเหน็  ได
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พูด ไดแสดงออก   เปนผลทําใหระดับความวิตกกงัวลของนักเรียนลดลง  จากผลการวิจยัดงักลาว 
ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนกลุมวิชาคอมพวิเตอร  มีความสนใจทีจ่ะพฒันากระบวนการเรียนการสอน 
เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนใหสูงขึ้น โดยใชวธิีการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนคิ
จิกซอว 2 (Jigsaw II) และเทคนิคกลุมแขงขนั (Game Team-Tournament : TGT) เนื่องจากมีข้ันตอน
การจัดการเรียนรูคลายคลงึกนั  แตกตางกนัในขัน้การแบงกลุมทาํกิจกรรม และการประเมนิผล  โดยที่
เทคนิคจกิซอว 2 (Jigsaw II) สมาชกิแตละคนในกลุมจะตองไปรวมสมาชิกกลุมอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย
ใหศึกษาหัวขอเดียวกันจนมีความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน เรียกวา กลุมผูเชี่ยวชาญ สมาชิกแตละ
คนออกจากกลุมผูเชี่ยวชาญกลับไปกลุมเดิม ผลัดกันอธิบายเพื่อถายทอดความรูที่ศึกษามาให
สมาชิกในกลุมจนครบทุกหัวขอ  ประเมินผลโดยการทดสอบ  สําหรับเทคนคิกลุมแขงขัน (Game Team-
Tournament : TGT)  สมาชกิแตละคนในกลุมทาํกิจกรรมรวมกนัโดยศึกษาหัวขอเดยีวกนัตามที่ไดรับ
มอบหมาย  ประเมนิผลโดยการแขงขันตอบปญหา  มาทาํทดลองเพื่อพฒันาผลการเรยีนรูของนักเรียนชัน้
มัธยมศกึษาปที ่1 โรงเรยีนราชโบรกิานเุคราะห   และนาํมาผลการทดลองมาเปนแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร และกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  ๆ 
ตอไป 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
                การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียน เร่ือง เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที่ 1 ที่จัดการเรยีนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2 กับเทคนคิกลุมแขงขัน เปน
การวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research)  แบบแผนการวิจัยแบบ Control Group  Pretest Posttest 
Design โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห   สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาราชบุรี เขต 1 เปนหนวยวิเคราะห   (Unit  of  Analysis)  วิธีดําเนินการวิจัยไดกําหนด
สาระไว 2 ประเภท  คือ การดําเนินการวจิัย และระเบียบวิธีวิจยั ดังรายละเอยีดและขั้นตอนในการ
ดําเนนิการวิจยัดังนี ้
 
วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 เพื่อเปนแนวทางในการวิจยัใหบรรลุวัตถุประสงคตามทีก่ําหนดไว จงึกาํหนดรายละเอยีด 
ของการดําเนนิการวิจัยไว ดงันี ้
 ข้ันตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจยัโดยการศึกษาเอกสาร  ตํารา  ขอมูล  สถิติ  
ปญหา วรรณกรรม  และการสัมภาษณ  รวมถงึงานวิจัยที่เกีย่วของ   การสรางและพฒันาเครื่องมือ 
ไดแก แผนการสอน  แบบทดสอบ แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม  แบบสอบถามความคิดเห็น 
การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือและเสนอขอความเห็นชอบโครงการวิจัย จากบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวทิยาลัยศิลปากร 
 ข้ันตอนที ่ 2 การดําเนนิงานตามโครงการวิจัย  เปนขั้นตอนที่ผูวจิัยใชเครื่องมือ  ไดแก  
แผนการจัดการเรียนรู  แบบทดสอบ แบบประเมินพฤตกิรรมการทาํงานกลุม  แบบสอบถามความ
คิดเห็น ทีพ่ัฒนาตามขั้นตอนที ่ 1 ไปทดลองใชและรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง มาตรวจสอบความ
ถูกตอง  วเิคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 
 ข้ันตอนที ่ 3 รายงานผลการวิจัย  เปนขัน้ตอนรายงานผลการวิจยัเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมวทิยานิพนธตรวจสอบความถกูตอง  จัดพิมพรายงานการวิจยัฉบับราง  เพือ่เสนอขออนมุัติ
โครงการวิจยั ปรับปรุงแกไข  ตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ  และสงรายงาน
ผลการวิจยัฉบบัสมบูรณตอบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   
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ระเบียบวธิวีจิัย 
 เพื่อใหการวิจยัครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับวธิีวิจัย ประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง  ตัวแปรที่
ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมลูและสถิติที่ใช  ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
            ประชากรและกลุมตวัอยาง 
              ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้    ไดแก   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    ปการศึกษา   2548  
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห   สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาราชบุรี  เขตที่  1  จํานวน  728  คน 
จาก  13 หองเรียน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1 ที่ศึกษาอยูในปการศึกษา 2548 ภาคเรียนที ่  2  
จํานวน  2  หองเรียน  54  คน ผูวิจยัใชเฉพาะหองที่ผูวจิัยเปนผูสอนจํานวน  6 หองเรียน  โดยใชวธิีการ
สุมอยางงาย (Simple Ramdom Sampling) โดยนาํคะแนนสอบประจาํภาคเรียนที่ 1   มาหาความ
แตกตาง ระหวางหองทดลองกับหองควบคมุ  โดยการทดสอบหาคา t-test  ไดคา t-test  เทากบั .38 
พบวาไมมีความแตกตางกนั จึงจับฉลากกลุมตัวอยางเปนกลุมทดลอง 1 หอง และกลุมควบคุม 1 หอง 
     แบบแผนการทดลอง 
 ในการวิจัยครัง้นี้เปนการวิจยัเชิงทดลอง(Experimental  Research) ซึ่งผูวิจยัไดดําเนิน 
การทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ  Control  Group  Pretest  Posttest  Design  (Tuckman 1999 : 
162 – 163)   ซึ่งมีรูปแบบดังตารางที ่ 8 
ตารางที่ 8   แบบแผนการวจิัย 
 

T1 E X T2 E 
T1C ~X T2C 

 

สัญลักษณที่ใชในการทดลอง 
 E แทน กลุมทดลอง 
 C แทน กลุมควบคุม 
 T1 แทน การทดสอบกอนที่จะจัดทาํการทดลองสอน 
 T2 แทน การทดสอบหลังที่จัดทําการทดลองสอน 
 X แทน การจัดการเรียนรูแบบรวมมอืกันเทคนิคจกิซอว 2 (Jigsaw II) 
 ~X แทน การจัดการเรียนรูแบบรวมมอืกันเทคนิคกลุมแขงขัน  (TGT) 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
 การวิจยัครั้งนีผู้วิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ 
 1.  แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดย  ใชเทคนิคจิกซอว  2  และเทคนิคกลุมแขงขัน 
ทุกแผนการจดัการเรียนรู  รวมทัง้หมดจํานวน  6  แผน  ๆ ละ 2-4 ชั่วโมง  ประกอบดวยโครงการสอน  
ดังตารางที่ 9 
ตารางที ่ 9  ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง /แผนการจัดการเรยีนรูและเวลาเรียนที่ใชในการจัดการเรียนการสอน 
 

แผนการ
จัดการเรียนรู

ที่ 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการสอน เวลาเรียน 

(ชั่วโมง) 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. เขาใจหลักการเบื้องตนของ 
       การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย 

หลักการเบื้องตนของ 
การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย 

•   ความสําคญัของการสื่อสาร 
- การสื่อสารดวยรหัส 
- การสื่อสารดวยสายตัวนํา 
- การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอร 
- การสื่อสารโดยใชดาวเทียม 
- การสื่อสารดวยระบบไรสาย 
 

 

 
 
 
 
 

เทคนิคจิกซอว 2 
1. ครูนําเขาสูบทเรียน  
2. ครูแบงกลุมนกัเรียน 
3. นักเรียนแยกไปศึกษาเรื่อง การ 
    ส่ือสารดวยรหัส, ดวยสายตัวนํา, 
   ใชคอมพวิเตอร,  ใชดาวเทียม 
    และระบบไรสายจากใบความรู 
    และกลับมาอธิบายใหเพื่อนใน 
   กลุมฟง 
4. นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ 
5. สรุปและประเมินผล  
เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 
1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยการ 
    ซักถามความรูเดิม 
2. ครูอธบิายและสรุปใบความรู  
3. ครูแบงกลุมนกัเรียน โดยแตละ 
    กลุมศึกษาหวัขอเรื่องการสื่อสาร 
    ดวยรหัส, ดวยสายตัวนํา, ใช 

 
 
 
 
2 
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ตารางที่  9  (ตอ) 
แผนการ

จัดการเรียนรู
ที่ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกนั เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
•   อุปกรณส่ือสารสําหรับ 
     เชื่อมโยงเครือขาย 

- สายคูบิดเกลียว   
  (Twisted Pair) 
- สายโคแอกเชยีล (Coaxial) 
- เสนใยนําแสง (Fiber Optic) 

   คอมพวิเตอร,   ใชดาวเทียม 
    และระบบไรสาย จากใบความรู     
   จนเขาใจ 
4. นักเรียนแขงขันกันตอบคําถาม  
5.  สรุปและประเมินผล 
เทคนิคจิกซอว 2 
1. ครูนําเขาสูบทเรียน  
2. ครูแบงกลุมนกัเรียน 
3. นักเรียนแยกไปศึกษาเรื่อง สายคู 
    บิดเกลียว, สายโคแอกเชียลและ 
    เสนใยนําแสง  จากใบความรู        
    และกลับมาอธิบายใหเพื่อนใน 
   กลุมฟง 
4. นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ 
5. สรุปและประเมินผล  
เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 
1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยการ 
    ซักถามความรูเดิม 
2. ครูอธบิายและสรุปใบความรู  
3. ครูแบงกลุมนกัเรียน โดยแตละ 
    กลุมศึกษาหวัขอเรื่อง สายคู 
    บิดเกลียว, สายโคแอกเชียลและ 
    เสนใยนําแสง  จากใบความรู        
    จนเขาใจ 
4. นักเรียนแตละกลุมแขงขันกัน 
    ตอบคําถาม  
5. สรุปและประเมินผล 

 
 
 
 
 
2 
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ตารางที่  9  (ตอ) 
แผนการ

จัดการเรียนรู
ที่ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกนั เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

3 •   ชนิดของเครือขาย 
        - เครือขายแลน   

   (Local Area Network : LAN) 
        - เครือขายแวน  
          (Wide Area Network : WAN) 

- เครือขายอีเธอรเน็ต (Ethernet) 
- เครือขายโทเค็นริง (Token Ring)
- เครือขายสวิตชิง (Switching) 

เทคนิคจิกซอว 2 
1. ครูนําเขาสูบทเรียน  
2. ครูแบงกลุมนกัเรียน 
3. นักเรียนแยกไปศึกษาเรื่อง  
    เครือขายแลน, แวน , อีเธอรเน็ต, 
    โทเค็นริง, สวิตชิง จากใบความรู     
    และกลับมา อธิบายใหเพื่อนใน 
    กลุมฟง 
4. นักเรียนทําแบบทดสอบ 
5. สรุปและประเมินผล  
เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 
1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยการ 
    ซักถามความรูเดิม 
2. ครูอธบิายและสรุปใบความรู  
3. ครูแบงกลุมนกัเรียน โดยแตละ 
    กลุมศึกษาหวัขอเรื่อง 
    เครือขายแลน, แวน , อีเธอรเน็ต, 
    โทเค็นริง, สวิตชิง จากใบความรู     
    จนเขาใจ 
4. นักเรียนแตละกลุมแขงขันกัน 
    ตอบคําถาม  
5. สรุปและประเมินผล 

2 

4 •  อินเทอรเน็ต 
     - อินเทอรเน็ตคืออะไร 
     - พัฒนาการอินเทอรเน็ต 
     - การเติบโตของอินเทอรเน็ต 
     - ชื่อและทีอ่ยู IP 

เทคนิคจิกซอว 2 
1. ครูนําเขาสูบทเรียน  
2. ครูแบงกลุมนกัเรียน 
3. นักเรียนแตละกลุมแยกไปศกึษา 
    เร่ือง   อินเทอรเน็ตคืออะไร,  
   พัฒนาการอนิเทอรเน็ต,  

2 
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ตารางที่  9  (ตอ) 
แผนการ

จัดการเรียนรู
ที่ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกนั เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

     การ เติบโตของอินเทอรเน็ต,  ชื่อ 
   และทีอ่ยู IP   จากใบความรู และ 
    กลับมาอธิบายใหเพื่อนในกลุมฟง 
    จนเขาใจทุกเรื่อง 
4. นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ 
5. สรุปและประเมินผล  
เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 
1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยการ 
    ซักถามความรูเดิม 
2. ครูอธบิายและสรุปใบความรู  
3. ครูแบงกลุมนกัเรียน โดยแตละ 
    กลุมศึกษาหวัขอเรื่องอินเทอรเน็ต 
    คืออะไร, พฒันาการอินเทอรเน็ต, 
   การเติบโตของอินเทอรเน็ต,  ชื่อ 
   และทีอ่ยู IP   จากใบความรู 
   จนเขาใจ 
4. นักเรียนแตละกลุมแขงขันกัน 
    ตอบคําถาม  
5. สรุปและประเมินผล 

 

 2. สามารถคนหาขอมูลไดจาก 
    เครือขายคอมพิวเตอร 
     ติดตอส่ือสารผานเครือขาย 
3.  สามารถติดตอส่ือสารกับ  
    ผูอื่นผานเครือขายคอมพิวเตอร 
    หรือเครือขายอินเทอรเน็ต 
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ตารางที่  9  (ตอ) 
แผนการ

จัดการเรียนรู
ที่ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกนั เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

5 
 
 
 
 
 
 

• การประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต 
      - ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  

(Electronic Mail หรือ e-mail) 
      - การโอนยายแฟมขอมูล 

  ระหวางกัน (FTP) 
- การใชเครือ่งคอมพวิเตอรในที ่
  หางไกล (Telnet) 
- การเรียกคนขอมูลขาวสาร  
    (Search Engine) 
 - การอานจากกลุมขาว    
  (Usenet) 
 - การสนทนาบนเครือขาย (Chat) 
 - การบริการสถานีวิทยุและโทรทัศน    
    บนเครอืขาย 
 - การบริการบนอินเทอรเน็ต 
 - บราวเซอร 

 

เทคนิคจิกซอว 2 
1. ครูนําเขาสูบทเรียน  
2. ครูแบงกลุมนกัเรียน 
3. นักเรียนแตละกลุมแยกไปศกึษา 
    เร่ือง e-mail, FTP, Telnet , Usenet,
   Chat,  การบริการสถานีวิทยุและ  
    โทรทัศนบนเครือขาย, บริการบน 
   อินเทอรเน็ตและบราวเซอร 
4. นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ 
5. สรุปและประเมินผล  
เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 
1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยการ 
    ซักถามความรูเดิม 
2. ครูอธบิายและสรุปใบความรู  
3. ครูแบงกลุมนกัเรียน โดยแตละ 
    กลุมศึกษาหวัขอเรื่อง e-mail,    
   FTP, Telnet , Usenet, Chat,    
   การบริการสถานีวิทยุและ  
   โทรทัศนบนเครือขาย,  บริการบน 
   อินเทอรเน็ตและบราวเซอรจากใบ 
    ความรูจนเขาใจ 
4. นักเรียนแตละกลุมแขงขันกัน 
    ตอบคําถาม 
5. สรุปและประเมินผล 

2 
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ตารางที่  9  (ตอ) 
แผนการ

จัดการเรียนรู
ที่ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกนั เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

 
 
 
 
 
 

•  การประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต 
     - การสืบคนขอมูล 
      - การสมัคร e-mail 
      - การรับสง e-mail 
 
 
 
 
 
 

เทคนิคจิกซอว 2 
1. นักเรียนสอบปฏิบัติสืบคนขอมูล  
    การสมัคร  e-mail และการรบัสง  
    e-mail 
2. ครูนําเขาสูบทเรียน   
3. ครูแบงกลุมนกัเรียน 
4. นักเรียนปฏิบตัิการสืบคนขอมูล    
    การสมัคร e-mail  และรับสง e-mail  
      ถึง สมาชิกในกลุม 
5. นักเรียนแตละคนสอบปฏบิัติการ 
    สืบคนขอมูล   การสมัคร e-mail  
    และการรับสง e-mail 
6. สรุปและประเมินผล 
เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 
1. นักเรียนสอบปฏิบัติสืบคนขอมูล  
    การสมัคร  e-mail และการรบัสง  
    e-mail 
2. ครูนําเขาสูบทเรียน  
3. ครูแบงกลุมนกัเรียน 
4. นักเรียนปฏิบตัิการสืบคนขอมูล    
    การสมัคร e-mail  และรบัสง  
     e-mail    ถึง สมาชิกในกลุม 
5. นักเรียนแตละคนสอบปฏบิัติการ 
    สืบคนขอมูล   การสมัคร e-mail  
    และการรับสง e-mail 
6. สรุปและประเมินผล  

2 
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ตารางที่  9  (ตอ) 
แผนการ

จัดการเรียนรู
ที่ 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกนั เวลาเรียน 
(ชั่วโมง) 

6 • ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร 
    และอินเทอรเน็ตกับชีวิตประจําวัน 
    - ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร 
     - อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู 
    - อินเทอรเน็ตกับผลกระทบของ 
       สังคมไทยและมารยาทในการใช 
       อินเทอรเน็ต 

เทคนิคจิกซอว 2 
1. ครูนําเขาสูบทเรียน  
2. ครูแบงกลุมนกัเรียนแบบคละ      
    ความสามารถ 
3. นักเรียนแยกไปศึกษาเรือ่งประโยชน  
    ของเครือขายคอมพิวเตอร, 
   อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู, 
   อินเทอรเน็ตกับผลกระทบของ 
   สังคมไทยและมารยาทในการใช 
   อินเทอรเน็ตจากใบความรู  และ   
   กลบัมาอธบิายใหเพื่อนในกลุมฟง 
4. นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ 
5. สรุปและประเมินผล  
เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 
1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยการ 
    ซักถามความรูเดิม 
2. ครูอธบิายและสรุปใบความรู  
3. ครูแบงกลุมนกัเรียน โดยแตละ 
    กลุมศึกษาหัวขอเร่ืองประโยชน  
    ของเครือขายคอมพิวเตอร, 
    อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู, 
    อินเทอรเน็ตกับผลกระทบของ 
    สังคมไทยและมารยาทในการใช 
    อินเทอรเน็ตจากใบความรู     
    จนเขาใจ 
4. นักเรียนแตละกลุมแขงขันกัน 
    ตอบคําถาม  
5. สรุปและประเมินผล 

2 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

  

87

               จากแผนการจัดการเรียนรูเร่ือง เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
โดยใชเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน
และสนุกสนานเพิ่มข้ึน  ในแตละแผนกําหนดกิจกรรมการเรียนเพื่อใหผูเรียนไดทํางานรวมกัน   โดย
แบงเปนกลุมยอย      ซึ่งมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่สอดคลองกันอยางตอเนื่อง มีกระบวนการ
ทํางานตามบทบาทหนาที่ในกลุมอยางเปนระบบ มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน  เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง  รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม ทําใหผลงานประสบความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 
 2.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลจํานวน 1 ฉบับ จํานวน 40  ขอ   
เปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก กําหนดการใชคาคะแนนคือตอบถูกได 1 คะแนน   
และตอบผิดได  0  คะแนน  และใชการวิเคราะหหลักสตูรและผลการเรียนรูที่คาดหวัง ดงันี ้
   

ตารางที่ 10   ตารางการวิเคราะหหลักสูตรและผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการเรียนรู ระดับพฤติกรรมการเรียนรู จํานวน 
ขอสอบ 

1.  เขาใจหลักการเบื้องตน
ของการสื่อสารขอมูลและ 
 ระบบเครือขาย 
•   ความสําคญัของการ 
     ส่ือสาร 
•   อุปกรณส่ือสารสําหรับ 
     เชื่อมโยงเครือขาย 
•   ชนิดของเครือขาย 
•   อินเทอรเนต็ 
•   การประยกุตใชงาน 
     อินเทอรเนต็ 
•  ประโยชนของเครือขาย 
    คอมพวิเตอรและ   
    อินเทอรเนต็กับ 
    ชีวิตประจาํวัน 

1.  ความสําคัญของ
การสื่อสารขอมูล 
2.  อุปกรณส่ือสาร
สําหรับการเชื่อมโยง
เครือขาย 
3. ชนิดของเครือขาย 
4.  อินเทอรเนต็ 
5.  การประยุกตใช
งานอินเทอรเน็ต 
6.  ประโยชนของ 
เครือขายคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ตกับ
ชีวิตประจําวัน 

-ความเขาใจ 
 
-ความเขาใจ 
 
 
-ความเขาใจ,คิดวิเคราะห 
-ความเขาใจ,คิดวิเคราะห 
-ความเขาใจ,คิดวิเคราะห, 
 การนําไปใช 
-คิดวิเคราะห 

4 
 

6 
 
 

8 
5 
16 
 

1 
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 3.   แบบวัดความสามารถในการปฏิบัต ิ ผูวิจยัไดสรางเกณฑการประเมนิความสามารถใน
การปฏิบัติของนกัเรียนขึน้เองโดยวัดความสามารถในการปฏิบัติ รวม  3  ดานดังนี ้
                      1.  การสืบคนขอมูลจากคอมพิวเตอร  โดยใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ต  ผาน
โปรแกรม Internet Explorer  แสดงวธิีสืบคนขอมูลและคนหาขอมูลทีต่องการ   

         2.  การสมัครสมาชิกไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) โดยเริ่มจากการเลือกเว็บไซด
ที่ตองการสมคัรเปนสมาชกิไปรษณียอิเล็กทรอนกิส (e-mail)  การกรอกขอมูลสมัครเปนสมาชกิใน
ใบสมัคร  การตอบรับเปนสมาชิก   
       3.  การรับสงขอความผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail)  เร่ิมจากการบันทึกรหัสผาน  
การพิมพขอความ  การสงจดหมาย  การรบัจดหมาย 
 ซึ่งสามารถ ทาํการวิเคราะห  แบบวัดความสามารถในการปฏิบัติจากหลักสูตร    และ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ดังนี ้
 

ตารางที่  11   การวิเคราะหความสามารถในการปฏิบัติเร่ือง เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง ตัวชี้วัด ภาระงาน ระดับพฤติกรรม 
การเรียนรู 

1. สามารถ คนหาขอมูล 
    ไดจากเครอืขาย     
     คอมพิวเตอร 
2. สามารถติดตอส่ือสาร 
    กับผูอ่ืน ผานเครือขาย  
    คอมพวิเตอรหรือ 
    เครือขาย อินเทอรเน็ต 
•  การประยกุตใชงาน 
     อินเทอรเนต็ 
•  อินเทอรเนต็กับชีวิต 
    ประจําวนั 

1. การสืบคนขอมูล 
 
 
2. การสมัคร e-mail 
 
 
 
 
3. การรับสง e-mail 

-เขาระบบอินเทอรเน็ต 
 -แสดงวิธีการสืบคน 
 -คนหาขอมูลที่ตองการ 
 -เลือกเว็บไซดที่  
  ตองการสมัครเปน 
  สมาชิก 
 -กรอกขอมูลสมัคร 
 -ไดรับการตอบรับ 
 -บันทึกรหัสผาน 
 -พิมพขอความ 
 -สงจดหมาย 
 -รับจดหมาย 

-ความสามารถ 
  ในการปฏิบตัิ 
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 4.   แบบประเมนิพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม        ประเมนิโดยครูและนกัเรียนขณะที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  กับเทคนิคกลุมแขงขัน   ตามแนวคิดของ   วัชรา    เลาเรียนดี (2548 : 139) 
ประเมินพฤตกิรรมดาน  1) การยอมรับความคิดเหน็    2)  การแสดงความคิดเหน็ดวยการถาม-ตอบ      
3) การใหรวมมือขณะทาํงานกลุม  4) การชวยเหลือสนบัสนนุ ยกยองใหกาํลงัใจซึง่กนัและกนั   เปน
แบบมาตราสวนประมาณคา(Rating  Scale) 3  ระดับ จํานวน  16  ขอ   โดยกําหนดเกณฑการ
ประเมินดังนี ้
     เกณฑการประเมิน   
  ปฏิบัติบอยคร้ัง/มีใหเหน็ตลอดเวลา (มากกวา 5 คร้ัง)    ระดับ  3 
  ปฏิบัติบางครั้ง/มีใหเหน็บางครั้ง (3-4 คร้ัง)      ระดับ  2 
  ปฏิบัติ/มีใหเหน็ (1-2 คร้ัง)        ระดับ  1 
 5.  แบบสอบถามความคิดเหน็ตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมอืกันดวยเทคนิคจิกซอว 2   
และเทคนิคกลุมแขงขนั ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปที ่1  เปนแบบสอบถามปลายเปด  (Opened  
Form)  สอบถามดานบรรยากาศและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     ที่ผูสอนจัดใหนักเรียน  
จํานวน  1 ฉบับ     
 
การสรางเครือ่งมือและตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจยั  
 เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการวิจัยเปนเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้น มวีิธกีารและขั้นตอนใน
การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  ดังนี ้
 1.  แผนการจดัการเรียนรูวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ   เร่ือง  เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล  ที่
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กบัเทคนคิกลุมแขงขัน มีข้ันตอนการสรางดังนี ้
     1.1  ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง  
คําอธิบายรายวิชา  สาระการเรียนรู  จุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล   ชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 1  ตามหลักสูตรสถานศึกษา  พทุธศกัราช  2544 
      1.2   ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  โดยใชเทคนิคจิกซอว 2 
(Jigsaw  II)   และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) จากเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวของ 
    1.3  สรางแผนการจัดการเรียนรูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล 
ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  โดยมีองคประกอบ ดังนี ้ เวลาเรียน  สาระสําคัญ    ผลการเรียนรูที่
คาดหวงั  จุดประสงคการเรยีนรู  สาระการเรียนรู  การจดักิจกรรมการเรียนรู  ส่ือการเรียนรู การวัด
และประเมินผลการเรียนรู  บันทกึการใชแผนการจัดการเรียนรู   
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 1.4  เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   เพื่อตรวจ 
สอบความถกูตอง 

    1.5 นาํแผนการจัดการเรยีนรูที่ตรวจสอบความถกูตองแลวใหผูเชีย่วชาญดานการสอน   
ดานเนื้อหาและการวัดผล จาํนวน  3  คน  ตรวจสอบความถกูตองของแผนการจดัการเรียนรู ใช
ดุลยพินิจเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของ
เครื่องมือ  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดงันี ้

           +1   หมายถงึ  แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
            0   หมายถงึ  ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นมีความสอดคลองกับจุดประสงค 
                                     หรือไม 

        -1  หมายถึง  แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนัน้มีความสอดคลองกับจุดประสงค 
       นาํคะแนนที่ไดมาแทนคาในสูตร  ดงันี ้
    

IOC  =  
 
   IOC หมายถงึ  ดัชนีความสอดคลองระหวางเครื่องมือกับจุดประสงค 
   R หมายถงึ  คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคน 
   ∑R      หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N          หมายถึง  จาํนวนผูเชี่ยวชาญ 
 แผนการจัดการเรียนรูมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00  (ดังภาคผนวก ข  หนา 
159-161) 

 1.6   นําแผนการจัดการเรียนรูที่ตรวจสอบความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใชกับ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน   25  คน  จาก  1  หองเรียน  ซึ่งศึกษาอยูในภาคเรียนที ่ 1  
ปการศึกษา  2548   ของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห   สํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาราชบุรี เขต 1 และ
ไมใชกลุมทีใ่ชในการทดลองและกลุมควบคุม โดยเลือกใชแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2 
(Jigsaw II) 4 แผน และเทคนิคกลุมแขงขนั (TGT) 4 แผน ซึง่ครอบคลมุเนื้อหาเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ  
แลวปรับปรุงแกไขขอบกพรองใหสมบูรณกอนนาํไปใชจริงกับกลุมทดลอง 
 1.7  นําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการการเรียนรูแบบรวมมือกัน ไปใชเปนเครื่องมือใน 
การวิจยั   ดังรายละเอยีดแผนภูมิที ่2 
 
 

N
R∑
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 ข้ันที่ 1                       ศึกษาหลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
   คําอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา  
     เนื้อหา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เร่ือง   เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล 
                                                                      

 ข้ันที่ 2                      ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใช 
                                                   เทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II)   และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 
 

 ข้ันที ่3               สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใช 
                                                  เทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II)   และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)   
 
 

 ข้ันที่ 4      เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
                                                                 เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

  
 

 ข้ันที่ 5      นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญดานการสอน  ดานเนื้อหา 
                                          ดานการวัดผลจํานวน 3 คน  ตรวจสอบความถูกตอง เพื่อหาคาดัชนีความ          
                                                                       สอดคลอง ไดเทากับ 1.00 

                                                                                          
 

ข้ันที่ 6           นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับกลุมนักเรียนที่ไมใชกลุมทดลอง 
                             และกลุมควบคุม  เพื่อหาขอผิดพลาดและบกพรอง  

 
 

ข้ันที่ 7           นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
 

แผนภูมิที่ 2     ข้ันตอนการสรางแผนการสอนที่จัดการเรยีนรูแบบรวมมือกัน 
 
  2.  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียน เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล เพื่อใชเปน
แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 1 ฉบับ จํานวน 40 ขอ เปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
กําหนดการใหคะแนนคือ ถูกได 1 คะแนน ผิดได 0 คะแนน      มีข้ันตอนการดาํเนนิการดังนี ้
 2.1  ศึกษาหลกัสูตรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชัน้มธัยมศึกษาปที่ 1 ตามหลกัสูตร 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544 
 2.2   ศึกษาทฤษฎี  หลกัการและวิธีการสรางแบบทดสอบปรนัยวัดความรู จากเอกสาร
หลักสูตร และงานวิจัยที่เกีย่วของ 
  2.3  วเิคราะหเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวงั  โดยพจิารณาจากความสาํคัญ
ของผลการเรยีนรูที่คาดหวังใหครอบคลุมเนื้อหาเรื่องเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล 
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           2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู   เร่ือง เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล  โดยมี
แนวคิดในการสรางใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง จํานวน 60 ขอ สาเหตุที่สราง
แบบทดสอบเกินจาํนวนที่กาํหนดไว    เนื่องจากตองนาํไปหาคุณภาพของแบบทดสอบเปนรายขอ    
หลังจากนั้นจงึคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคณุภาพจํานวน  40 ขอ เพื่อนาํมาใชในการทดสอบ 
 2.5   เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล    ตอคณะกรรมการ   
ที่ปรึกษาวทิยานพินธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

   2.6 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู  และตารางวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู ทางการเรียน เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล   ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน  3 คน  ใชดุลยพินิจ เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)       และนําตารางวิเคราะหคาดัชนีความ
สอดคลอง(Index of  Item Objective Congruence  : IOC)  ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา
ดัชนีความสอดคลอง    แลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต  0.5  ข้ึนไป  โดยใช
เกณฑการประเมินประเมินผลดังนี ้
 + 1 หมายถงึ แนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้น 
    0 หมายถงึ ไมแนใจวาขอสอบวัดตรงจุดประสงคขอนั้นหรือไม 
   -1 หมายถงึ แนใจวาขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคขอนัน้ 
  แบบทดสอบวดัผลการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยส่ืีอสารขอมูล  มีคาดัชนีความสอดคลอง 0.99 
(ดังภาคผนวก ข  หนา  162-164) 
 2.7   นาํแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูไปทดลอง  (Try out)   กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2   จํานวน  25  คน   จาก 1  หองเรียน ซึง่กาํลังเรยีนในภาคเรียนที่  2    ปการศึกษา 2548    
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาราชบุรี   เขต 1  เหตุผลที่ไป
ทดลองใชกับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 2  เพราะนักเรยีนไดผานการเรียนเนื้อหา เร่ืองเทคโนโลยี
ส่ือสารขอมูล    ของชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  มาแลว 
 2.8   นําผลการทดสอบมาวเิคราะหรายขอ   เพื่อหาคุณภาพของขอสอบ   ดงันี ้
 2.8.1   ตรวจสอบความยากงาย    คือ  สัดสวนระหวางจํานวนผูตอบขอสอบถูก  ในแต
ละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง  0.20-0.80 ซึ่งแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล  มีคาความยากงายอยูระหวาง  0.37-0.74 ซึ่งจัดเปนขอสอบที่
ดีสามารถนําไปใชได  (ดังภาคผนวก ข  หนา  167) 
 2.8.2  ตรวจสอบคาอํานาจจําแนก   (Discrimination)    คือ     การตรวจสอบ
วาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรยีนออนไดดีเพียงใด ซึ่งแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
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เร่ืองเทคโนโลยส่ืีอสารขอมูล มีคาอํานาจจาํแนกอยูระหวาง 0.37-0.81 ซึ่งจัดเปนขอสอบที่ดีสามารถ
นําไปใชได  (ดังภาคผนวก ข  หนา  167) 
 2.8.3 ตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) คือ  ตรวจสอบผลการวัดที่สม่ําเสมอ
และคงที่  โดยผูวิจัยเลือกขอสอบปรนัยที่ผานเกณฑ  ไดจํานวนขอสอบ  40  ขอ  นาํมาหาคาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบ   ใชวิธีการของคูเดอร-ริชารดสัน   จากสูตร  KR-20    ไดคาความเชื่อมัน่ 0.82     
(ดังภาคผนวก ข  หนา  168)  ซึ่งรายละเอียดการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูตามแผนภูมทิี่  3 
 
 ขั้นที่ 1            ศึกษาหลักสูตรรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 ขั้นที่ 2        ศึกษาทฤษฎี หลักการ   และวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 
 

ขั้นที่ 3       วิเคราะหเนื้อหา   จุดประสงคและสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู 
 
 ขั้นที่ 4                    สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียน 
                                                        เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล   จํานวน  40  ขอ 
 
 ขั้นที่ 5        เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียนตอคณะกรรมการ  

        ที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถกูตองและปรับปรุงแกไข 
 
 ขั้นที่ 6             นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ  จํานวน 3 คน 

 ใชดุลยพินิจเพือ่นําไปหาคาดชันีความสอดคลองของเครื่องมือ (IOC) = .99 
 

 ขั้นที่ 7            นําแบบทดสอบไปทดลองใชกบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
   โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหที่ไมใชกลุมตวัอยาง   จาํนวน  1 หองเรียน 

 
 

            ขั้นที่ 8              นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอหาคาความยากงายและคาอาํนาจจาํแนก       
   คัดเลือกขอสอบท่ีผานเกณฑ  ไปหาคาความเชื่อมั่น โดยใช    สูตร  KR-20       
   

 
แผนภูมิที่ 3   ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล 
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 3. การสรางแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail   
และการรับสง e-mail   ซึ่งผูวิจัยดําเนินการดังนี ้
   3.1 ศึกษาวธิีการสรางแบบประเมนิความสามารถในปฏิบัติดานการสืบคนขอมลู การ
สมัคร  e-mail    และการรบัสง e-mail) จากเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ   และจากการประเมนิตาม
สภาพจริง (Authentic   Assessment) โดยใชเกณฑการประเมนิแบบ Rubric Score 
              3.2   สรางแบบประเมินความสามารถในปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล  การสมัคร e-mail
และการรับสง e-mail 
                        3.3   นําแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติที่สรางขึ้นไปใหคณะกรรมการที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญจํานวน  3 คน   ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา(Content Validity) 
วิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง(Index   of   Item   Objective   Congruence   :   IOC) ที่ได
จากผูเชีย่วชาญ  เลือกเกณฑการประเมินทีม่ีคาดัชนคีวามสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป   โดยใช
เกณฑการใหคะแนนดังนี ้

              + 1 หมายถงึ     แนใจวาเกณฑการประเมนิวดัความสามารถนัน้ได                      
                   0 หมายถงึ    ไมแนใจวาเกณฑการประเมินวัดความสามารถนัน้ไดหรือไม 
                 -1 หมายถงึ    แนใจวาเกณฑการประเมนิไมสามารถวัดความสามารถนัน้ได 
    แบบวัดประเมนิความสามารถในการปฏิบัติ  มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 
(ดังภาคผนวก ข  หนา  164 ) 
                   3.4  นําแบบประเมินความสามารถในการปฏบิัติดานการสืบคนขอมูล      การสมัคร e-mail  
การรับสง e-mail  ไปทดลอง (Try out)  กับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที่ 2 จํานวน 25 คน  จาก 1  หอง เรียน ซึ่ง
กําลังเรียนในภาคเรียนที ่ 2  ปการศึกษา 2548 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห  สังกัดสาํนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาราชบุรี   เขต 1  เหตุผลที่ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  เพราะ
นักเรียนไดผานการเรียนเนื้อหา เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล    ของชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  มาแลว 

          3.5  ปรับแบบประเมินสามารถในการปฏิบัติไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย ประเมินความ 
สามารถในการสืบคนขอมูลจากระบบเครือขาย     ความสามารถในการสมัครเปนสมาชิกไปรษณีย 
อิเลกทรอนิกส (e-mail)  และความสามารถในการสงและรับขอมูลผานไปรษณียอิเลกทรอนิกส (e-mail) 
โดยใชเกณฑการวัดความสามารถในการปฏิบัติดังนี้ 
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ตารางที ่12   เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล 
  
คะแนน ความหมาย 

1-2 เขาโปรแกรม Internet Explorer ได 
3-4 เขาโปรแกรม Internet Explorer ได / พิมพเลขที่และไอพี (IP-address)ได 
5-6 เขาโปรแกรม Internet Explorer ได / พิมพเลขที่และไอพี (IP-address)ไดถูกตอง / 

ระบุคําที่ตองการสืบคนได   
7-8 เขาโปรแกรม Internet Explorer ได / พิมพเลขที่และไอพี (IP-address)ไดถูกตอง / 

ระบุคําที่ตองการสืบคนได  / สืบคนขอมูลทีต่องการจาก Website ได 
9-10 เขาโปรแกรม Internet Explorer ได / พิมพเลขที่และไอพี (IP-address)ไดถูกตอง / 

ระบุคําที่ตองการสืบคนได  / สืบคนขอมูลที่ตองการจาก Website ได / สามารถพิมพ
ขอมูลทางเครื่องพิมพ, คัดลอกและบันทึกขอมูล จากไฟลที่มีสวนขยายเปน  .html  ,  
 .prn  และ Acrobat ไปใชประโยชนได   

 
ตารางที ่13  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการปฏิบัติดานการสมัคร e-mail 
 
คะแนน ความหมาย 

1-2 เลือก  Website ที่ใหสมัคร ฟรี e-mail  ได 
3-4 เลือก  Website ที่ใหสมัคร ฟรี e-mail  ได /กรอกใบสมัครได 
5-6 เลือก  Website ที่ใหสมัคร ฟรี e-mail  ได /กรอกใบสมัครได /สงใบสมัครได 
7-8 เลือก  Website ที่ใหสมัคร ฟรี e-mail  ได /กรอกใบสมัครได/ สงใบสมัครได /  ไดรับการ

ตอบรับเปนสมาชิก   
9-10 เลือก  Website ที่ใหสมัคร ฟรี e-mail  ได /กรอกใบสมัครได/ สงใบสมัครได /  ไดรับการ

ตอบรับเปนสมาชกิ /  สามารถจาํเบอร e-mail  และรหสัผานของตนเองได 
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ตารางที ่14  เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการปฏิบัติดานการรับสง  e-mail 
 
คะแนน ความหมาย 

1-2 เลือก  Website ที่สมัคร ฟรี e-mail ได 
3-4 เลือก  Website ที่สมัคร ฟรี e-mail ได / พิมพเบอร e-mail และรหัสผานได 
5-6 เลือก  Website ที่สมัคร ฟรี e-mail ได / พิมพเบอร e-mail และรหัสผานไดถูกตอง / 

สงจดหมายไปใหเพื่อนได 
7-8  เลือก  Website ที่สมัคร ฟรี e-mail ได / พมิพเบอร e-mail และรหัสผานไดถูกตอง / 

สงจดหมายไปใหเพื่อนได / แนบไฟลขอมูลและรูปภาพได 
9-10 เลือก  Website ที่สมัคร ฟรี e-mail ได / พิมพเบอร e-mail และรหสัผานไดถกูตอง / 

สงจดหมายไปใหเพื่อนได / แนบไฟลขอมลูและรูปภาพได / เปดกลองจดหมายเพื่ออาน
ขอมูลได 

 
    เกณฑและการแปลผลคะแนนวัดระดับความสามารถในปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล

จากระบบเครอืขาย  ระดับความสามารถสมัครเปนสมาชกิไปรษณียอิเลคทรอนกิส (e-mail)  และระดบั
ความสามารถในการสงและรบัขอมูลผานไปรษณียอิเลคทรอนิกส (e-mail)  ผูวิจยัไดกาํหนดเกณฑดัง
ตารางที ่15 
 
 ตารางที ่ 15   เกณฑการกาํหนดคาการประเมินความสามารถในการปฏิบัติ 
 

ระดับคะแนน การประเมนิผล 
26-30  คะแนน ดีมาก 
21-25    คะแนน ดี 
16-20   คะแนน ปานกลาง 

   ต่าํกวา   16    คะแนน ควรปรบัปรุง 
 
    สรุปข้ันตอนการสรางแบบประเมนิความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การ

สมัคร e-mail   และ การรับสง e-mail   ดังแผนภูมิที ่ 4 
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ข้ันที ่1 
 
 

ข้ันที ่2 
 
 

 
ข้ันที ่ 3 

 
 

ข้ันที ่ 4 
 
แผนภูมิที่ 4  ข้ันตอนการสรางแบบประเมนิความสามารถในการปฏิบตัิ 
      

  4. การสรางแบบประเมนิพฤติกรรมการทาํงานกลุม ประเมินโดยครูและนักเรียน  ขณะที่จัด 
การเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน ตามแนวคิดของ วัชรา เลาเรียนดี (2548 : 139) 
สังเกตพฤติกรรมดาน  1) การยอมรบัความคิดเหน็    2)  การแสดงความคิดเหน็ดวยการถาม-ตอบ      
3) การใหรวมมือขณะทาํงานกลุม  4) การชวยเหลือสนบัสนนุ ยกยองใหกาํลงัใจซึ่งกันและกนั โดย
กําหนดเกณฑการประเมนิดงันี ้
     เกณฑการใหคะแนนการทํางานกลุม 
                    ปฏิบัติบอยคร้ัง/มีใหเหน็ตลอดเวลา (มากกวา 5 คร้ัง)    ระดับ  3 
                    ปฏิบัติบางครั้ง/มีใหเหน็บางครั้ง (3-4 คร้ัง)      ระดับ  2 
                    ปฏิบัติ/มีใหเหน็ (1-2 คร้ัง)        ระดับ  1 
               โดยนาํเกณฑไปเปรียบเทยีบกับเกณฑการแปลความหมายพฤติกรรมการทาํงานกลุม
จากคาเฉลีย่ (การปฏิบัติ) ดังนี ้
 2.50 - 3.00 พฤติกรรมการทํางานกลุมมกีารปฏิบัติอยูในระดับ มาก 
 1.50 - 2.49 พฤติกรรมการทํางานกลุมมกีารปฏิบัติอยูในระดับ ปานกลาง 
 1.00 - 1.49 พฤติกรรมการทํางานกลุมมกีารปฏิบัติอยูในระดับ นอย 
 
 

ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินความสามารถในการสืบคนขอมูล  
การสมัคร e-mail  การรับสง e-mail จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สรางแบบประเมินความสามารถในการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail   
การรับสง e-mail ของนักเรียน 

เสนอแบบประเมินความสามารถในการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail  การรับสง  
e-mail  ที่สรางขึ้นไปใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานิพนธและผูเชี่ยวชาญจํานวน  3 
คน    ตรวจสอบความถูกตองและแกไขปรับปรุง เพื่อนําไปหาคาดัชนีความ
สอดคลอง ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 

นําแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
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ขั้นตอนการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุมประเมินโดยครู มีดังนี้ 
  4.1   ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบประเมินพฤติกรรมการทาํงาน
กลุมแลวนาํมาสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุม 
 4.2  สรางแบบประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุมตามแนวคิดของ  วัชรา   เลาเรียนด ี 
(2548 : 139)   สังเกตพฤติกรรมดาน  1) การยอมรบัความคิดเหน็   2)  การแสดงความคิดเหน็ดวย
การถาม-ตอบ  3)  การใหรวมมือขณะทํางานกลุม  4)  การชวยเหลือสนับสนนุ ยกยองใหกาํลงัใจซึ่ง
กันและกนั 
 4.3   เสนอแบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุมตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบความถกูตองใหสอดคลองกบัแบบประเมิน 
 4.4   แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุมที่ตรวจสอบความถูกตองแลวให
ผูเชี่ยวชาญดานภาษา ดานเนื้อหา  และดานการวัดผล   จํานวน  3  คน ใชดุลยพินิจเพื่อนาํไปหา
คาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) ของเครื่องมือ ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.97  
(ดังภาคผนวก ข  หนา  165) 
                 4.5  นําแบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุมไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย          
ดังรายละเอยีดตามแผนภูมทิี่  5   
 
 

 ข้ันที่ 1      ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานกลุม 
 
 ข้ันที่ 2                สรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมเปนระดับการใหคะแนน 
                                                                   
 ข้ันที่ 3       เสนอแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
         เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 
  

 ข้ันที่ 4  นําแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ตรวจสอบความถูกตองแลว 

ใหผูเชี่ยวชาญดานภาษา ดานเนื้อหาและดานการวัดผล   จํานวน  3  คน 
 ใชดุลยพินิจเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง(IOC)ของเครื่องมือ 

 
 

 ข้ันที่ 5               นําแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย 
 
แผนภูมิที่ 5  ข้ันตอนการสรางแบบประเมนิพฤติกรรมการทํางานกลุมประเมินโดยครแูละนักเรียน 
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 5. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 1 ทีม่ีตอการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล ใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Contant Analysis) เปนแบบสอบถามปลายเปด 2  ประเด็น คือ 1) บรรยากาศของ
การเรียน  2)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   จาํนวน  1  ฉบับ  มจีํานวน  2  ขอ  และมีข้ันตอน
ในการพัฒนาแบบสอบถามดังนี ้
 5.1    ศึกษารปูแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกบัการจัดการเรียนการ
สอน เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล 
 5.2  สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มตีอเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  เรื่อง 
เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล ทีผู่สอนจัดใหกบัผูเรียนใหเหมาะสมกับนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ใน
ลักษณะ 2 ประเด็น คือ 1) บรรยากาศของการเรียน  2)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 5.3 นาํแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เร่ือง
เทคโนโลยีส่ือสารขอมลู ที่ผูสอนจัดใหกบัผูเรียน เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญดาน ภาษา ดานเนื้อหาและดานการวัดผลจํานวน 3 คน ใชดลุยพนิิจเพื่อหาคาดัชนีความ
สอดคลองของ เครื่องมือ (IOC) ซึง่คาดัชนคีวามสอดคลองเทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ข  หนา  166) 
             5.4   นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยดงัรายละเอยีด 
ตามแผนภมูิที ่ 6 
 

 ข้ันที่ 1             ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
                 การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 ข้ันที่ 2     สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนใหเหมาะสมกับนักเรียน 
                                                                          ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
 
 
 

 ข้ันที่ 3       นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเสนอตอคณะกรรมการ 
            ที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญจํานวน  3  คน 

                                                                    เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
 
 ข้ันที่ 4             นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใชกับนักเรียน 
 
 

แผนภูมิที่ 6   ข้ันตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเหน็ 
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การดําเนินการทดลอง 
              วิธีดําเนินการทดลองผูวิจยัแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ดงันี ้
 1.  ขั้นกอนทดลอง   เปนขัน้ที่ผูวิจัยเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ  ดังตอไปนี ้
     1.1  ผูวิจยัอธิบายวิธีการเรียนและสรางความคุนเคยกบัวิธีการเรียนใหนกัเรียนใน
กลุมทดลอง 
                        1.2   ใหนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมทาํแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อทดสอบ
ความรูพืน้ฐานกอนเรียนของทัง้สองกลุม 
 2. ขั้นทดลอง  ผูวิจัยสอนดวยตนเองทัง้กลุมทดลองและกลุมควบคมุ   ตามแผนการ
จัดการเรียนรู ที่สรางไวเพื่อปองกนัมิใหเกดิตัวแปรแทรกซอนอันเนื่องมาจากตวัครู  และไดดําเนิน 
การสอนโดยใชเครื่องมือการวิจัยที่เตรียมไว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

         2.1  ระยะเวลาการทดลอง ระหวางภาคเรียนที่  2   ปการศึกษา  2548 
                     2.2  เวลาที่ใชในการทดลอง จํานวน 7 สัปดาห  สัปดาหละ 2 วนั วนัละ 2 คาบ  
คาบละ 60 นาท ี รวม  2  ชัว่โมง 

2.3  ชวงเวลาในการทดลองสอน ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดังตารางที่ 16 
ตารางที่ 16  ชวงเวลาในการทดลอง 
 

วัน           เวลา 8.15-9.15 น. 9.15-10.15 น. 10.15-11.15 น. 11.15-12.15 น. 
วันจนัทร กลุมทดลอง    
วันพฤหัส   กลุมควบคุม   
 

  2.4  เนื้อหาที่ใชในการ คือ เนื้อหาในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เร่ือง เทคโนโลย ี
ส่ือสารขอมูล  ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1  ซึ่งมีรายละเอียด ดงัตารางที่ 17 
ตารางที่ 17  แผนการจัดการเรียนรูที่ใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกนั 
 

การเรียนรูแบบรวมมือกัน หนวยที่ เร่ือง 
กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

1 ความสําคัญของการสื่อสาร เทคนิคจิกซอว 2  เทคนิคกลุมแขงขัน 
2 อุปกรณการสื่อสารสําหรับเชื่อมโยง

เครือขาย 
เทคนิคจิกซอว 2  เทคนิคกลุมแขงขัน 

3 ชนิดของเครือขาย เทคนิคจิกซอว 2  เทคนิคกลุมแขงขัน 
4 อินเทอรเน็ต เทคนิคจิกซอว 2  เทคนิคกลุมแขงขัน 
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ตารางที่ 17  ตอ 
การเรียนรูแบบรวมมือกัน หนวยที่ เร่ือง 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม 
5 การประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต เทคนิคจิกซอว 2  เทคนิคกลุมแขงขัน 
6 ประโยชนของเครือขายคอมพวิเตอร

และอินเทอรเน็ตกับการเรียนรู 
เทคนิคจิกซอว 2  เทคนิคกลุมแขงขัน 

 
 2..5   รูปแบบการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขันมีรายละเอยีดดังนี ้

          1.  การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2 มีข้ันตอนการสอนดังนี ้
 1.1 ข้ันนํา เปนการเตรียมความพรอมของผูเรียน   เพื่อสรางแรงจงูใจในการ
เรียนรูและแจงจุดประสงคเชงิพฤติกรรมในการเรยีนทีเ่ปนเปาหมายในการสอนแตละครัง้ ทบทวน 
ความรูเดิมหรอืมโนมติที่จาํเปนในการเรยีนรูความรูใหม  แนะนาํระเบยีบการเรียนรวมกนัเปนกลุม
บทบาทและหนาที่ของสมาชิกในกลุมการชวยเหลือกันในกลุม เพื่อจะทําใหกลุมประสบความสาํเร็จ   
และบรรลุตามเปาหมายของกลุม 
 1.2 ข้ันการสอน เปนการเสนอหวัขอเร่ืองในการเรยีนรูแกผูเรียนโดยการเตรียมเนื้อหา
และสื่อการสอนที่เหมาะสมประกอบการเรียนการสอน   เพื่อใหนักเรียนทราบถึงหลักการ    มโนมติความคิด
รวบยอดของการเรียนรูในแตละครั้งกอน   โดยการใชวิธีการสอนแบบบรรยาย   อภิปรายสาธิต   การใชคําถาม  
กรณีตัวอยาง   ความสําคัญของเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล 
                        1.3 ข้ันศึกษากลุมยอย ครูแบงหัวขอเร่ืองที่จะศึกษาออกเปน 4 ประเด็นยอย
เพื่อใหนักเรียนทราบวาตนศึกษาหวัขอใด หลังจากนัน้ใหสมาชิกในกลุมแตละคนแยกกนัไปศึกษา หวัขอ
ที่รับผิดชอบรวมกับสมาชกิกลุมอ่ืน  ๆ ใหเขาใจอยางแจมชัด จนสามารถเปนผูเชีย่วชาญไดจากนัน้ให
กลับมากลุมเดมิ อธิบายเนื้อหาที่ตนเองไปศึกษาใหเพือ่นสมาชกิในกลุมเขาใจโดยผลัดเปลีย่นกนัเปน 
ผูอธิบาย 
                        1.4  ข้ันการทดสอบยอยนักเรียนจะตองไดรับการทดสอบยอย     จากการทาํ
แบบทดสอบและคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ จะถูกแปลงเปนคะแนนของแตละกลุม  ซึ่ง
ในการทดสอบนักเรียนทุกคนจะทาํขอสอบตามความสามารถของตน โดยไมมีการชวยเหลือซ่ึงกัน
และกนั   การคดิคะแนนในการพัฒนาตนเองและของกลุม   เปนคะแนนที่ไดจากการเปรยีบเทียบคะแนนที่
สอบไดกบัคะแนนฐาน  (Base  Score)   โดยคะแนนที่ไดจะเปนคะแนนความกาวหนาของผูเรียน 
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 1.5 ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลงานโดยการยกยองกลุมที่ประสบผลสําเร็จ โดย
นักเรียนจะไดรับรางวัลเมื่อคะแนนถงึเกณฑทีค่รูตั้งไว โดยกาํหนดรางวลั   ไดแก  กลุมเกง   กลุมเกงมาก และ
กลุมยอดเยีย่ม 

     สําหรับข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัโดยใชเทคนิคจกิซอว 2 ดังแผนภมูิที่ 7 
 
               ขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแบบรวมมือกันเทคนิคจกิซอว 2 (Jigsaw II) 

 
ข้ันนํา       -  จัดนักเรยีนเขากลุมแบบคละความสามารถกลุมละ 4 คน 
           เกง   ปานกลาง   และออน   อัตราสวน  1 : 2 : 1 
       -  แจงจุดประสงคการเรียนรู 
 

       ข้ันการสอน            -  ครูเสนอหัวขอ, ชี้แจง, แนะนาํสาระความรูใหนักเรียน 
           ทัง้ชั้นเพือ่ใหเขาใจตรงกัน 
 

    ข้ันกิจกรรมกลุม      -  ครูแจกใบงานหรือบัตรกิจกรรมทีก่ําหนดหวัขอเร่ืองที่จะให 
          นักเรียนศึกษาคนละ  1  หัวขอ 
       - นักเรียนแยกเขากลุมทีม่คีวามสนใจตรงกนัเพื่อศึกษาเนื้อหา 
       -  นักเรียนกลับเขากลุมเดิมรายงานเนือ้หา  แลวรวมอภิปราย 
 

       ข้ันทดสอบยอย      -  นักเรียนกลุมเดิมทาํแบบทดสอบยอยโดยไมชวยเหลือกนั 
       -  นักเรียนพยายามทาํขอสอบใหดีที่สุดเพื่อพัฒนาความ 

        กาวหนาของตนเองและกลุม 
 

 

     ข้ันสรุปบทเรียน          กลุมระดบัเกง 
     ประเมินผลกลุมและ                  กลุมระดบัเกงมาก 
     มอบรางวลั                      กลุมระดับยอดเยี่ยม 
 

 
แผนภูมิที่ 7   ข้ันตอนวธิีสอนแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคจิกซอว 2  
 

               2. การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน การจัดกิจกรรมดวยเทคนิคกลุมแขงขัน  มี
ข้ันตอน  ดังนี้ 
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 2.1 ข้ันนําเตรยีมผูเรียน ครูเตรียมความพรอมผูเรียน ทบทวนความรูเดิม บอกบทบาท 
หนาที่ในการปฏิบัติงานกลุม    การคิดคะแนนกลุมและคะแนนพัฒนา แจงจุดประสงคการเรียนรู 
 2.2   ข้ันสอน ครูดําเนนิการสอนเนื้อหาสาระโดยใชเทคนิควธิีการนาํเสนอทีเ่หมาะสม 
และตรวจสอบความเขาใจของนกัเรียนอยางทั่วถงึ    จากนัน้ใหผูเรียนปรึกษาหารือและอธิบายความรู
ใหแกกนั และชวยกนัสรุปแนวคิด หลักการ หรือมโนมตขิองเนื้อหาในบทเรียนแตละครั้ง 
 2.3  ข้ันกิจกรรมกลุม ครูจัดนักเรียนเขากลุมแบบคละความสามารถ ประกอบ ดวย
นักเรียนทีม่ีความสามารถสงู  ปานกลาง  และต่ํา กลุมละ 4 คน ครูแจกใบงานหรอืบัตรกิจกรรม 
ใหนักเรียนภายในกลุมทาํกจิกรรมรวมกนัและชวยเหลือกันภายในกลุม 
 2.4 ข้ันการแขงขันตอบคําถาม  เปนการแขงขันตอบคําตอบเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียน 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในบทเรยีน เกมประกอบดวยผูเลน 4 คน ซึ่งแตละคน
จะเปนตวัแทนของกลุมยอยแตละกลุม  การกําหนดผูเรียนเขากลุมแขงขันตอบคําถามจะยึดหลกั
ผูเรียนทีม่ีความสามารถทัดเทียมกนัแขงขนักนั คือ นกัเรยีนเกงของแตละกลุมแขงขันกนั นักเรียน
ปานกลางแขงขันกนัและนักเรียนออนแขงขนักนั การทีน่กัเรยีนที่มคีวามสามารถทัดเทียมกนัจากแต
ละกลุมมาทาํการแขงขนักนั เพื่อใหผูเรียนแขงขันกับตนเองและผูเรียนแตละคนมีโอกาสไดชวยเหลอื
กลุมใหประสบผลสําเร็จเทาเทยีมกนั 
 2.5 ข้ันสรุปผลบทเรียน ประเมินผลกลุมและมอบรางวลั จากคะแนนที่ไดรับจากการ
แขงขันเกมทางวิชาการ เปนคะแนนความกาวหนาของนักเรียนรายบุคคลและกลุมทีย่กยองใหเปนกลุม
เกง   กลุมเกงมาก   และกลุมยอดเยี่ยม  ดังตอไปนี้  
 2.5.1  การหาคะแนนฐานของนักเรียน  ไดจากผลสัมฤทธิท์างการเรียนในวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเรียนที่ผานมา  คะแนนฐานสามารถเปลี่ยนแปลงไดทุกครั้งที่ทํา
การทดสอบยอย โดยการนําคะแนนครั้งลาสุดเปนคะแนนฐานในครั้งตอไป ที่สําคญัคะแนนฐาน
กับคะแนนสอบควรคํานวณจากฐานเดยีวกันจากคะแนนเต็ม  100 
 2.5.2  การคิดคะแนนในการพัฒนาตนเองและของกลุม   เปนคะแนนที่ไดจาก
การเปรียบเทยีบคะแนนที่สอบไดกับคะแนนฐาน (Base Score) โดยคะแนนที่ไดจะเปนคะแนน
ความกาวหนาของผูเรียน ซึ่งนกัเรยีนจะทาํไดหรือไมข้ึนอยูกับความขยนัทีเ่พิ่มข้ึนจากครัง้กอน
หรือไม    นักเรียนทกุคนมโีอกาสไดคะแนนสูงสุดเพื่อชวยกลุม หรืออาจไมไดเลยถาหากไดคะแนน
นอยกวาคะแนนฐานเกนิ 10 คะแนน กลุมที่ไดคะแนนพัฒนาเฉลี่ยสงูสุดจะไดรับรางวัล 
 ในการทดสอบแตละครัง้นกัเรยีนแตละคนจะไดคะแนนพฒันา จากนัน้กจ็ะนาํคะแนนของแต
ละคนในกลุมมารวมกนัแลวคิดเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม ถากลุมใดไดคะแนนเฉลี่ยสงูถงึเกณฑทีก่ําหนด
ครูจะใหรางวัล การที่กลุมประสบความสาํเร็จไดนัน้ตองขึ้นอยูกับคะแนนของสมาชกิทกุคน สลาวนิ 
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(Slavin) ไดใหแนวปฏิบัติการคิดคะแนนพฒันาไวดงันี้ ใหนาํคะแนนแบบทดสอบของแตละคน  ไปเทยีบ
กับคะแนนฐาน (Base Score) แลวคิดเทยีบเปนคะแนนพฒันาตามเกณฑที่กาํหนดไว จากนัน้นาํคะแนน
พัฒนาของสมาชกิในกลุมมารวมกนัแลวนาํมาคิดเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม กลุมใดไดคะแนนสงูหรือถึง
เกณฑที่กาํหนดจะไดรางวลั ซึง่เปนเครื่องหมายแหงความสาํเร็จ โดยมีเกณฑ ดงัตารางที ่ 18 
 

ตารางที่ 18 เกณฑการคิดคะแนนพัฒนา (Improvement Points) รายบุคคลและกลุม 
สวนตางของคะแนนทดสอบยอยกับคะแนนฐาน / แตละคน คะแนนพัฒนา 

ไดต่ํากวาคะแนนฐานมากกวา 10 คะแนน 
ไดต่ํากวาคะแนนฐาน 1- 10 คะแนน 
ไดเทากับคะแนนฐานหรือมากกวา 0- 10 คะแนน 
ไดสูงกวาคะแนนฐานมากกวา 10 คะแนน 

0 
10 
20 
30 

ที่มา :  วัชรา  เลาเรียนดี,  เทคนิควธิีจัดการเรียนรูสําหรับครูมืออาชีพ (นครปฐม : ม.ป.ท. , 2547), 29. 
 

ตารางที่   19   การบนัทกึคะแนนสอบและคะแนนพัฒนา 
ชื่อกลุม…………………สอบครั้งที่……...เร่ือง…………………………..วันที่………………… 

 
ชื่อสมาชิก คะแนนฐาน 

คะแนนสอบ
ยอย 

สวนตางของคะแนน 
ทดสอบยอยกับคะแนนฐาน คะแนนพัฒนา 

1.  ………………… 90 100 10 20 
2.  ………………… 90 82 -8 10 
3.  ………………… 85 74 -11 0 
4.  ………………… 75 79 4 20 

คะแนนรวม  50 
คะแนนเฉลี่ย            50  ÷  4  12.5 

 

 เมื่อไดคะแนนความกาวหนาหรือคะแนนพัฒนาของสมาชกิแตละคน แลวนาํคะแนนมารวมกนั 
ทั้งกลุมจากนัน้นํามาหาคาเฉลีย่เปนคะแนนความกาวหนาของกลุม ซึง่มเีกณฑในการเปรยีบเทียบ ระดบั  
คะแนนของกลุมและการใหรางวลัของกลุม  ดงัตารางที ่ 20 
ตารางที่ 20   เกณฑการกําหนดกลุมที่ไดรางวัล 
           คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม                  ระดับการพัฒนา 
                          0-15 
                        16-25 
                        26-30 

                   กลุมเกง 
                  กลุมเกงมาก 
                  กลุมยอดเยี่ยม 

ที่มา :  วัชรา  เลาเรียนดี,  เทคนิควธิีจัดการเรียนรูสําหรับครูมืออาชีพ (นครปฐม : ม.ป.ท. , 2547), 29. 
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               ขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน  เทคนิคกลุมแขงขัน    (TGT) 
 

- เตรียมความพรอมผูเรียน 
- ทบทวนความรูเดิม  การปฏิบัติงานกลุม  บทบาทหนาที่ในกลุม  

การคิดคะแนนกลุม และคะแนนพัฒนา 
- แจงจุดประสงคการเรียนรู 
 

-      ดําเนินการสอนเนื้อหาสาระ  ใชเทคนิคการนําเสนอที่เหมาะสม 
- ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนอยางทั่วถึง 
- นักเรียนสรุปความคิด  หลักการ  มโนมติของเนื้อหา 
 

- นักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ  เกง  ปานกลาง 
ออน    มีอัตราสวน  1 : 2 : 1   

- ใหรวมมือกันเรียนรู  ปฏิบัติใบงาน  ใบกิจกรรม  (ตามเวลา) 
เนนบทบาทหนาที่และการทํางานภายในกลุม 

- ครูคอยแนะนําแกไขขอบกพรองที่พบ 
 
 

- แตละทีมจะสงตัวแทนเขาแขงขันกันตอบปญหาหรือหาคําตอบ
เกี่ยวกับโจทยที่กําหนดให 

- นักเรียนที่มีความสามารถใกลเคียงกันแขงขันกัน ไดแก นักเรียน
เกงแขงขันกับนักเรียนเกง  นักเรียนออนแขงขันกับนักเรียนออน 
เปนตน 

 
- ตรวจใหคะแนน  คํานวณคะแนนของแตละคน  รวมคะแนน

พัฒนาเฉลี่ยของกลุม 
- แจงผลการประเมินการเรียนรูของกลุมตามเกณฑ 
- เสนอผลการประเมินและผลการทํางานรวมกันของแตละกลุม 
- ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและมอบรางวัล 

 
แผนภูมิที่  8   ข้ันตอนการสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกนั  เทคนิคกลุมแขงขัน    (TGT) 
 
 

 ขั้นนํา 

ขั้นสอน 

ขั้นกิจกรรมกลุม 

ขั้นการแขงขัน 
เกมวิชาการ 

ขั้นสรุปบทเรียน 
ประเมินผลงานกลุม และ
มอบรางวัล 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยทาํการวิเคราะหขอมูลตามระเบียบวิธีวิจัย  
โดยใชสถิติวิเคราะหที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวจิัย ใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะห  
ดังนี ้
 1.  การตรวจสอบเครื่องมอื สําหรับการวิจัยครั้งนี้   มรีายละเอียดดงันี ้
                      1.1  การตรวจสอบความตรง  (Validity)  ของแผนการจัดการเรียนรู      ดําเนินการ
โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง   (IOC  :  Index  of  Item  Objective  Congruence ) ไดคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00  (ดังภาคผนวก ข  หนา 159-161) 
                     1.2   การตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียนดําเนินการดังนี ้
                                  1.2.1  หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC  :  Index  of  Item  Objective  Congruence)   
ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.99 (ดังภาคผนวก ข  หนา  162-164) 
                            1.2.2 แบบทดสอบหาคาความยากงาย (P) มีคาเทากบั 0.37-0.74  และคา
อํานาจจําแนก  (r) มีคาเทากับ 0.37-0.81   โดยการวิเคราะหขอสอบรายขอ (ดังภาคผนวก ข  หนา  167) 

        1.2.3  หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียนโดยใช 
สูตร KR-20 (Kuder  Richardson 20) มีคาเทากับ 0.82 (ดังภาคผนวก ข  หนา  168) 
            1.3   การตรวจสอบแบบวดัความสามารถในการปฏบิัติ      ดําเนินการโดยการหาคา
ดัชนี ความสอดคลอง   ( IOC  :  Index  of  Item  Objective  Congruence ) ไดคาดัชนีความ
สอดคลอง เทากับ 1.00  (ดังภาคผนวก ข  หนา  164 ) 
                    1.4 การตรวจสอบแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมนิโดยครูและนักเรียน 
ดําเนินการโดยหาคาดัชนีความสอดคลอง  ( IOC  :  Index  of  Item  Objective  Congruence  ) 
ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.97  (ดังภาคผนวก ข  หนา  165 ) 
            1.5 ตรวจสอบแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอการสอนดวยการจัดการ 
เรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขันโดยใชคาดัชนีความสอดคลอง  
 ( IOC : Index  of  Item  Objective  Congruence  ) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 (ดัง
ภาคผนวก ข  หนา  166) 
 2.  การวิเคราะหสถิติ 

         2.1 การวิเคราะหขอมูล จากแบบวัดความสามารถในการปฏิบัติ การสืบคนขอมูล 
การสมัคร e-mail  การรับสง e-mail ทีจ่ัดการเรียนรูแบบรวมมือกันกอนและหลังเรียน โดยใชสถิติ 
ดังนี ้
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                            2.1.1    คาเฉลี่ย  (Mean)  คํานวณจากสูตร 
 

             X   =      X
n
∑  

 

                    เมื่อ     X    แทน   คะแนนเฉลี่ย 
                X∑  แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      n แทน   จาํนวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
 

         2.1.2   สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D.)  คํานวณจากสูตร 
    

     S.D.  =      
2 2n ( X)

n(n 1)
X −

−
∑ ∑  

 

                 เมื่อ    S.D.     แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                n   แทน  จาํนวนนักเรียนในกลุมตัวอยาง 
                        2X∑   แทน  ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกาํลังสอง 
                       2( X)∑  แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนทัง้หมดยกกาํลังสอง 
 

                      2.1.3  การเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียนเรื่องเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล
กอนและหลังเรียนที่สอน ที่จดัการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขนั   โดยการ
ทดสอบคาท ี(t-test)  แบบ  dependent 

 
        

 เมื่อ   t    แทน  ตรวจสอบความแตกตางของคะแนนกอนและหลงัเรียน 
               แทน  ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน                     
     ∑ 2D  แทน  ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรยีนและหลังเรยีนของแตละคน     
                                              ยกกําลงัสอง                   
           ∑ 2)( D แทน   ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน     
                                             ทั้งหมดยกกาํลังสอง                   
   n           แทน    จํานวนนักเรียน 

1
)( 22

−
−

=
∑ ∑

∑

n
DDn

D
t

∑D
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                      2.1.4  การเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียนเรื่องเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล
กอนและหลังเรียนที่สอน ที่จดัการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขนั   โดยการ
ทดสอบคาท ี(t-test)  แบบ  independent 

 
        

      เมื่อ   t    แทน     ตรวจสอบความแตกตางของคะแนนกอนและหลังเรียน 
          แทน    คะแนนเฉลีย่ของกลุมสูง                     
       2x  แทน     คะแนนเฉลี่ยของกลุมตํ่า 
                         2

1s       แทน     คะแนนความแปรปรวนของกลุมสูง 
                                    2

2s       แทน     คะแนนความแปรปรวนของกลุมตํ่า 
                         n1        แทน     จาํนวนของกลุมตัวอยางในกลุมสูง 
    n1        แทน     จาํนวนของกลุมตัวอยางในกลุมตํ่า 
 

       2.2   การวิเคราะหขอมูล แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม     ใชสถิติใน
การวิเคราะหดังนี้ 

         2.2.1  การวิเคราะหขอมูลแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมิน
โดยครู วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย  ( X )   และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D) 

                2.2.2   การวิเคราะหขอมูลแบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุม  ประเมิน
โดยนักเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย  ( X ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D) 
                    2.3   การวเิคราะหขอมูลของแบบสอบถามความคิดเหน็ ซึ่งเปนแบบสอบถาม
ปลายเปด แสดงความคิดเหน็ที่มีตอการจดัการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขนั     
ใชการวิเคราะหเนื้อหา  (Content   Analysis)  และคารอยละ 
 
 
 
 
 
 

2

2
2

1

2
1
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s

n
s

xxt
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=
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ตารางที่  21  สรุปวิธีดําเนินการวิจยั 
 

 

วัตถุประสงค 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

กลุมตัวอยาง 
เครื่องมือ / 

การวิเคราะหขอมูล 
1. เพื่อเปรียบเทียบ 
ผลการเรียนรูทางการเรียน 
เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสาร
ขอมูล  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1   ที่จัด 
การเรียนรูดวยเทคนิค 
จิกซอว 2 กับเทคนิคกลุม
แขงขัน  

1. ชี้แจงใหนักเรียนรับรูและ
เขาใจวัตถุประสงคของ 
การเรียนแบบรวมมือกัน  
ทดลอง  สาธิต และฝกทุก
ขั้นตอนรวมทั้งการคํานวณ
คะแนนตาง ๆ จนแนใจวา
นักเรียนเขาใจอยางถองแท  
แลวจึงทดสอบกอนเรียน 
2. ทดลองสอนดวยการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
จิกซอว 2 กับเทคนิค 
กลุมแขงขัน  
3.  นําแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูทางการเรียน
ทดสอบนักเรียนหลังเรียน 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่ 1 
โรงเรียน 
ราชโบริกานุเคราะห 
จํานวน  54 คน 
 

1. แผนการจัดการเรียนรู 
2. แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรูทางการเรียนเรื่อง
เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล
เพื่อเปรียบเทียบผลการ
เรียนรูกอนและหลังเรียน  
วิเคราะหขอมูลโดยใช 
คาเฉลี่ย  ( X )  สวน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และทดสอบคา t-test แบบ   
Independent 
 

2. เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการ
ปฏิบัติ การสืบคนขอมูล 
การสมัคร e-mail และ
การรับสง e-mail 

-วัดความสามารถในการ
ปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล 
การสมัคร e-mail และการ
รับสง e-mail 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่ 1 
โรงเรียน 
ราชโบริกานุเคราะห 
จํานวน  54 คน 
 

1. แผนการจัดการเรียนรู 
2. แบบประเมนิ
ความสามารถในการ
ปฏิบัติดานการสืบคน
ขอมูล การสมัคร e-mail 
และการรับสง e-mail 
วิเคราะหขอมูลโดยใช 
คาเฉลี่ย  ( X )  สวน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
คารอยละ  และทดสอบคา 
t-test แบบ  Independent 
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ตารางที่ 21 (ตอ)  
 

 

วัตถุประสงค 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

กลุมตัวอยาง 
เครื่องมือ / 

การวิเคราะหขอมูล 
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรม 
การทํางานกลุมของ 
นักเรียนที่เรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสาร
ขอมูล  

-ประเมินพฤติกรรมการ 
ทํางานกลุมของนักเรียน
โดยครูและนักเรียน 
 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่ 1 
โรงเรียน 
ราชโบริกานุเคราะห 
จํานวน  54 คน 
 

-แบบประเมินพฤติกรรม 
การทํางานกลุมของนักเรียน
โดยครูและนักเรียน  
วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาเฉลี่ย ( X )  สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

4.  เพื่อศึกษาความ 
คิดเห็นของนักเรียนที่มี 
ตอการจัดการเรียนรู เร่ือง
เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล 
ที่จัดการเรียนรูดวย
เทคนิคจิกซอว   2  และ
เทคนิคกลุมแขงขัน  

-สอบถามความคิดเห็น 
ของนักเรียนที่เรียนดวย 
การจัดการเรียนรูดวย
เทคนิคจิกซอว 2 และ 
เทคนิคกลุมแขงขัน    ดวย
แบบสอบถามความคิดเห็น 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที ่1 
โรงเรียน 
ราชโบริกานุเคราะห 
จํานวน  54 คน 
 

-แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน 
วิเคราะหขอมูลโดยใช 
การวิเคราะหเนื้อหา  
(Content Analysis) แลว
นําความถี่ที่ไดมาคํานวณ
คารอยละ (%)   
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
  การวิจัยครั้งนีเ้ปนการเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียน เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสาร
ขอมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีจ่ัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน    
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1    โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห    ที่เปน
กลุมตัวอยาง จํานวน  54  คน   แบงเปนกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2   จํานวน   
27 คน และกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูเทคนิคกลุมแขงขันจํานวน 27  คน    ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองตามขั้นตอน และประเมินความสามารถในการปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail 
การรับสง e-mail สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม  รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน  2 กลุม 
ดวยตนเองเพื่อเปนการตอบวตัถุประสงคและขอคําถามของการวิจยัผูวิจยั  ขอเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลโดยแบงเปน  4  ตอน  ดังนี ้
  ตอนที่  1   ผลการเรียนรูทางการเรียน   เร่ือง   เทคโนโลยส่ืีอสารขอมูล     ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนคิกลุมแขงขัน 
  ตอนที ่ 2   ความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล   การสมัคร e-mail   การ
รับสง e-mail ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
 ตอนที่  3   พฤติกรรมการทาํงานกลุมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1   ที่จัดการเรยีนรู
ดวย เทคนิคจกิซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน 
 ตอนที่  4   ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1  ที่จัดการเรยีนรู 
ดวยเทคนิคจกิซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน 
 
ตอนที่ 1   ผลการเรียนรูทางการเรียนเรื่อง เทคโนโลยสีื่อสารขอมูล  ของนักเรียนชั้น 
              มธัยมศึกษาปที่1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขนั 

  การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามของการวิจยัขอที่ 1 ผลการเรียนรูทางการเรียน เร่ือง   
เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2    กับ
เทคนิคกลุมแขงขัน   แตกตางกันหรือไม   ดังรายละเอียดในตารางที่ 22-28 
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ตารางที่ 22       การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลกอนเรียนของนักเรียน 
กลุมทดลองทีจ่ัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2  กับนกัเรียนกลุมควบคุมที่     
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน 

 

กลุม 
จํานวน 
นักเรียน คะแนนรวม X  S.D. t-test sig. 

กลุมทดลอง 27 40 13.30 1.90 
กลุมควบคุม 27 40 12.89 2.41 

2.45 .02 
 

   จากตารางที่ 22 พบวาผลการเรียนรู เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลกอนเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 ( X  = 13.30, S.D. = 1.90) และผลการ
เรียนรู เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลที่จดัการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน( X  = 12.89 ,S.D. = 2.41)  
แตกตางกนัอยางไมมนียัสําคญัทางสถิติที ่  0.05   จงึสรุปไดวา   นกัเรยีนที่เปนกลุมทดลองที่จัดการ
เรียนรูดัวยเทคนิคจิกซอว 2  และกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขนักอนเรียนมีผล
การเรียนรูเร่ือง เทคโนโลยีส่ือสารขอมูลไมแตกตางกนั 
 
ตารางที่  23 การเปรียบเทยีบผลการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลหลังเรียนของนักเรียน 

กลุมทดลองทีจ่ัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2  กับนกัเรียนกลุมควบคุมที่     
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน 

 

กลุม 
จํานวน 
นักเรียน คะแนนเต็ม X  S.D. t-test sig. 

กลุมทดลอง 27 40 22.63 3.18 
กลุมควบคุม 27 40 21.96 2.79 

.819 .46 
 

      จากตารางที่ 23  พบวาผลการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยส่ืีอสารขอมูลหลังเรียนของนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 ( X  = 22.63, S.D. = 3.18) และผลการ
เรียนรู เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขนั ( X = 21.96 , S.D. = 2.79)  
แตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติที ่ 0.05   ซึง่ปฏิเสธสมมติฐานขอที่ 1   นกัเรียนทีเ่ปนกลุม
ทดลองที่จัดการเรียนรูดัวยเทคนิคจิกซอว 2 และกลุมควบคุมทีจ่ัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุม
แขงขัน หลงัเรยีนมีผลการเรยีนรูเร่ือง เทคโนโลยีส่ือสารขอมูลไมแตกตางกนั 
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ตารางที่ 24    การเปรียบเทยีบผลการเรียนรู เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลกอนและหลังเรียนของ 
        กลุมทดลองที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  กับนักเรยีนกลุมควบคุมที่จัดการ            
        เรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน 
 

กอนเรียน หลังเรียน 
กลุม 

จํานวน 
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม X  S.D. X  S.D. t-test Sig. 

กลุมทดลอง 27 40 13.30 1.90 22.63 3.18 -18.86 .00 
กลุมควบคุม 27 40 12.89 2.41 21.96 2.79 -16.29 .00 

 

       จากตารางที่ 24  พบวา ผลการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลกอนเรียนและหลังเรียน 
ของกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูดวยเทคนคิจิกซอว 2 แตกตางกนัอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่  0.05   
โดยผลการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลหลังเรียน ( X  = 22.63, S.D. = 3.18)  สูงกวาผล
การเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลกอนเรียน ( X  = 13.30, S.D. = 1.90)  สวนกลุมควบคุมที่
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน พบวา ผลการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลกอนเรียน และ
หลังเรียน ของกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่  0.05  โดยผลการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลหลังเรียน ( X  = 21.96, S.D. = 2.79)  
สูงกวาผลการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลกอนเรียน ( X  = 12.89, S.D. = 2.41) 
 
ตารางที่ 25  การเปรียบเทยีบคะแนนพัฒนาเฉลีย่ของนกัเรียนจากแผนการจัดการเรยีนรูที ่1-6   ที ่
                  จดัการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  กับเทคนิคกลุมแขงขนั 
                    

เทคนิค 
จิกซอว 2 

เทคนิค 
กลุมแขงขัน แผนการจัดการเรียนรู 

   X  S.D. 

ลําดับ
ที่ 

   X  S.D. 

ลําดับ
ที่ 

1. ความสําคัญของการสื่อสาร 9.42 3.61 5 1.00 1.67 6 
2. อุปกรณส่ือสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย 15.03 5.50 4 14.67 4.08 5 
3. ชนิดของเครือขาย 5.33 3.57 6 25.33 5.17 1 
4. อินเทอรเน็ต 25.50 4.21 1 21.17 3.11 2 
5. การประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต 19.08 6.00 3 15.75 8.77 4 
6. ประโยชนของเครือขายและอินเทอรเน็ตกับ 
   ชีวิตประจําวัน 

20.00 7.16 2 20.50 4.98 3 
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แผนภูมิที่  9  เปรียบเทียบคะแนนพัฒนาของนักเรียนจากแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-6  ที่จัดการ 
                   เรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2   กับเทคนิคกลุมแขงขัน 
 
 จากตารางที่ 25   คะแนนพัฒนาของนักเรียนจากการจัดการเรียนรูจากแผนการจัดการเรียนรู 
ที่ 1-6  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว  2  ในภาพรวม  พบวา  
นักเรียน มีคะแนนพัฒนา เรียงตามลําดับ  คือ  แผนการจัดการเรียนรูที่  4   เร่ืองอินเทอรเน็ต  ( X  = 25.50, 
S.D. = 4.21)  แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เร่ือง  ประโยชนของเครือขายและอินเทอรเน็ตกับชีวิตประจําวัน
( X  = 20.00, S.D. = 7.16)  แผนการจัดการเรียนรูที ่5   เร่ือง   การประยุกตใชงานอนิเทอรเนต็ 
( X  = 19.38, S.D. = 6.00) แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เร่ืองอุปกรณส่ือสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย   
( X  = 15.03, S.D. = 5.50)  แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง ความสําคัญของการสื่อสาร ( X  = 9.42, 
S.D. = 3.61) และ แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  เร่ือง  ชนิดของเครือขาย  ( X  = 5.33, S.D. = 3.75)  สวน
คะแนนพัฒนาของแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-6     ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่   1   ที่จัด การเรียนรู
ดวยเทคนิคกลุมแขงขัน  ในภาพรวม พบวา  นักเรียนมีคะแนนพัฒนา เรียงตามลําดับ คือ  แผนการ
จัดการเรยีนรูที ่3  เร่ืองชนดิของเครือขาย  ( X  = 25.33, S.D. = 5.17)  แผนการจัดการเรียนรูที่  4    
เร่ืองอินเทอรเน็ต ( X  = 21.17, S.D. = 3.11)  แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เร่ือง ประโยชนของเครือขาย
และอินเทอรเน็ตกับชีวิตประจําวัน( X  = 20.50, S.D. = 4.98)  แผนการจัดการเรียนรูที่ 5  เร่ืองการ
ประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต ( X  = 15.75, S.D. = 8.77)  แผนการจัดการเรียนรูที ่2 เร่ืองอุปกรณส่ือสาร
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สําหรับเชื่อมโยงเครือขาย  ( X  = 14.67, S.D. = 4.08) และแผนการจัดการเรียนรูที่ 1  เร่ือง 
ความสาํคัญของการสื่อสาร ( X  = 1.00, S.D.= 1.67)   
 
ตารางที่ 26   การเปรียบเทยีบระดับการพัฒนาของนักเรียนแตละกลุม จากแผนการจัดการเรียนรู 
                   ที่ 1-6  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว  2  
 
วิธีจัดการ แผนที 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 

 เรียนรู ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 
 

กลุม
ที่ 

การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา 
เทคนิค 1 กลุมเกง กลุมเกงมาก กลุมเกง กลุมยอดเยี่ยม กลุมเกง กลุมยอดเยี่ยม 
จิกซอว 2 2 กลุมเกงมาก กลุมเกง กลุมเกง กลุมยอดเยี่ยม กลุมเกงมาก กลุมเกงมาก 

  3 กลุมเกง กลุมยอดเยี่ยม - กลุมยอดเยี่ยม กลุมเกงมาก กลุมยอดเยี่ยม 
  4 กลุมเกง กลุมเกงมาก กลุมเกง กลุมยอดเยี่ยม กลุมเกงมาก กลุมเกงมาก 
  5 กลุมเกง กลุมเกงมาก กลุมเกง กลุมเกงมาก กลุมเกงมาก กลุมเกง 
  6 กลุมเกง กลุมเกง กลุมเกง กลุมยอดเยี่ยม กลุมเกงมาก กลุมเกง 

  

หมายเหต ุ  แทนคาระดับการพัฒนา กลุมเกง = 1, กลุมเกงมาก = 2   และกลุมยอดเยี่ยม = 3 
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แผนภูมิที่  10  เปรียบเทียบระดับการพฒันาของนกัเรียนแตละกลุมจากแผนการจัด 
                     การเรียนรูที่ 1-6  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนคิจิกซอว 2    
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 จากตารางที ่ 26  ระดับการพัฒนาของนกัเรียนแตละกลุมจากแผนการจัดการเรียนรู ที ่ 
1-6  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว  2  เมื่อพิจารณาตามระดับการพัฒนาพบวา   นักเรียนกลุม
ที่ 1  มีระดับการพัฒนาเปนกลุมยอดเยีย่ม  2  แผน คือ แผนที ่4 และแผนที ่6  รองลงมามีระดับ
การพัฒนาเปนกลุมเกงมาก 1 แผน คือ แผนที่ 2 และมรีะดับการพัฒนาเปนกลุมเกง  3  แผน คือ 
แผนที ่1 แผนที่  3 และแผนที่ 5 นักเรียนกลุมที ่2 มีระดบัการพัฒนาเปนกลุมยอดเยี่ยม 1 แผน คือ 
แผนที่ 4 รองลงมามีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงมาก 3 แผน คือ แผนที่ 1 แผนที ่5 และแผนที ่6  
และมีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกง  2  แผน คือ แผนที ่2 และ แผนที ่ 3  นักเรียนกลุมที ่3  มีระดับ
การพัฒนาเปนกลุมยอดเยีย่ม 3 แผน คอื แผนที่ 2 แผนที ่ 4 และแผนที ่ 6 รองลงมามีระดับการ
พัฒนาเปนกลุมเกงมาก 1 แผน คือ แผนที่ 5  ระดับการพัฒนาเปนกลุมเกง 1 แผน คือ แผนที่ 1  
และไมมีการพฒันา 1 แผน คือ แผนที่ 3   นักเรียนกลุมที่ 4  มีระดับการพัฒนาเปนกลุมยอดเยีย่ม 
1 แผน คือ แผนที ่ 4 รองลงมามีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงมาก 3 แผน คือ แผนที ่ 2 แผนที ่ 5 
และแผนที ่6  และมีระดับการพฒันาเปนกลุมเกง  2  แผน คือ แผนที่ 1 และแผนที่  3   นักเรียน
กลุมที ่ 5  มีระดับการพฒันาเปนกลุมเกงมาก 3 แผน คือ แผนที ่ 2 แผนที ่ 4 และแผนที ่ 5  และมี
ระดับการพัฒนาเปนกลุมเกง  3  แผน คือ แผนที ่1  แผนที ่ 3  และแผนที ่6   นักเรียนกลุมที ่6 มี
ระดับการพัฒนาเปนกลุมยอดเยี่ยม 1 แผน   คือ   แผนที่ 4   รองลงมามีระดับการพฒันาเปนกลุม
เกงมาก 1 แผน คือ แผนที ่5  และมีระดบัการพัฒนาเปนกลุมเกง  4  แผน คือ  แผนที ่1  แผนที่ 2  
แผนที่  3  และแผนที ่6   
 

ตารางที่  27  การเปรียบเทยีบระดับการพัฒนาของนักเรียนแตละกลุมจากแผนการจัดการเรียนรู 
                   ที่ 1-6 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน 
 

วิธีการ แผนที 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 
จัดการ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ 
 เรียนรู 

กลุม
ที่ 

การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา การพัฒนา 
เทคนิค 1 - กลุมเกงมาก กลุมยอดเยี่ยม กลุมเกงมาก กลุมเกงมาก กลุมเกงมาก 
กลุม 2 กลุมเกง กลุมเกง กลุมยอดเยี่ยม กลุมเกงมาก กลุมเกง กลุมเกงมาก 
แขงขัน 3 - กลุมเกง กลุมยอดเยี่ยม กลุมเกงมาก กลุมเกง กลุมเกง 

  4 - กลุมเกง กลุมเกงมาก กลุมเกงมาก กลุมเกง กลุมเกงมาก 
  5 - กลุมเกงมาก กลุมเกงมาก กลุมยอดเยี่ยม กลุมเกง กลุมยอดเยี่ยม 
  6 กลุมเกง กลุมเกง กลุมยอดเยี่ยม กลุมเกงมาก กลุมยอดเยี่ยม กลุมยอดเยี่ยม 

 
หมายเหต ุ  แทนคาระดับการพัฒนา กลุมเกง = 1, กลุมเกงมาก = 2   และกลุมยอดเยี่ยม = 3 
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     จากตารางที่ 27  ระดบัการพัฒนาของนักเรียนแตละกลุมจากแผนการจัดการเรียนรูที่ 
1-6   ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน    เมื่อพิจารณาตามระดับการพัฒนาพบวา   นักเรยีน
กลุมที ่ 1 มีระดับการพัฒนาเปนกลุมยอดเยี่ยม   1  แผน   คือ  แผนที่  3   รองลงมามีระดับการ
พัฒนาเปนกลุมเกงมาก  4   แผน คือ แผนที่ 2 แผนที่ 4  แผนที ่5 และแผนที ่6  และไมมีระดับการ
พัฒนา 1 แผนคือ แผนที่ 1  นกัเรียนกลุมที่ 2  มีระดบัการพัฒนาเปนกลุมยอดเยี่ยม 1 แผน คือ 
แผนที่ 3 รองลงมามีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงมาก 2 แผน คือ แผนที่ 4 และแผนที่ 6  และมีการ
พัฒนาเปนกลุมเกง  3  แผน   คือ แผนที่ 1 แผนที ่ 2  และแผนที ่5  นกัเรียนกลุมที ่3  มีระดับการ
พัฒนาเปนกลุมยอดเยี่ยม 1 แผน คือ แผนที่ 3 รองลงมามีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงมาก  1  แผน  
คือ แผนที ่4  มีระดับการพฒันาเปนกลุมเกง  3  แผน คอื แผนที่ 2  แผนที ่5 และแผนที ่6  และไมมี
ระดับการพัฒนา 1 แผน คือ แผนที่ 1  นักเรียน กลุมที่  4  มีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงมาก  3  แผน 
คือ แผนที่ 3  แผนที่ 4  และแผนที่ 6  และมีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกง  2  แผน คือ แผนที่ 2  
และแผนที่  5  และไมมีระดับการพัฒนา 1 แผน คือ แผนที ่1  นกัเรียนกลุมที่ 5  มีระดับการพฒันา
เปนกลุมยอดเยี่ยม 2 แผน คอื แผนที่ 4 และแผนที ่6  รองลงมามีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงมาก  
2  แผน  คือ แผนที ่  2  และแผนที ่3    และมีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกง  1  แผน  คือ แผนที่ 5 
และไมมีระดับการพัฒนา 1 แผน คือ แผนที่ 1  นักเรียนกลุมที ่6 มีระดับการพัฒนาเปนกลุมยอดเยีย่ม 

แผนภูมิที่  11  เปรียบเทียบระดับการพฒันาของนกัเรียนแตละกลุมจากแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-6 
                      ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน 
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3 แผน  คือ แผนที ่ 3 แผนที ่ 5 และแผนที ่ 6 รองลงมามีระดับการพฒันาเปนกลุมเกงมาก 1 แผน คอื 
แผนที่ 4 และมรีะดับการพัฒนาเปนกลุมเกง  2  แผน คือ แผนที่ 1 และแผนที ่2   
 
ตารางที่ 28  เปรียบเทียบผลการทดสอบหลังเรียนรายหนวยการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล  
                  ทีจ่ัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว  2  กับเทคนิคกลุมแขงขัน 
                    

เทคนิค เทคนิค 
จิกซอว 2 กลุมแขงขัน หนวยการเรียน จํานวนขอ 
รอยละ 

ลําดับที่ 
 รอยละ 

ลําดับที่ 

1. ความสําคัญของการสื่อสาร 1-4 59.30 3 54.60 4 
2. อุปกรณสื่อสารสําหรับเช่ือมโยงเครือขาย 5-10 46.30 6 46.20 6 
3. ชนิดของเครือขาย 11-18 50.00 5 53.70 5 
4. อินเทอรเน็ต 19-23 67.40 1 65.20 2 
5. การประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต 24-39 58.10 4 59.30 3 
6. ประโยชนของเครือขายและอินเทอรเน็ต 
    กับชีวิตประจําวัน 1 66.67 2 66.67 1 

      
                จากตารางที ่ 28  ผลการทดสอบการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยส่ืีอสารขอมูล  จัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคจิกซอว 2  เมื่อพิจารณาเปนรายหนวยการเรียน พบวา นักเรียนมีผลการทดสอบพิจารณาตาม
หนวยการเรียน เรียงตามลําดับ ดังนี้ หนวยการเรียนเรื่อง อินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 67.40 หนวยการ
เรียนเรื่องประโยชนของเครือขายและอินเทอรเน็ตกับชีวติประจําวนั คิดเปนรอยละ 66.67 หนวย
การเรียนเรื่อง ความสําคัญของการสื่อสาร คิดเปนรอยละ 59.30 หนวยการเรียนเรื่องการประยุกตใชงาน
อินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 58.10  หนวยการเรียนเรื่องชนิดของเครือขาย คิดเปนรอยละ 50.00  หนวย
การเรียนเรื่องอุปกรณส่ือสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย คิดเปนรอยละ 46.30  สวนผลการทดสอบการ
เรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล  จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน  เมื่อพิจารณาเปนรายหนวย
การเรียน พบวา นักเรียนมีผลการทดสอบพิจารณาตามหนวยการเรียน เรียงตามลําดับ ดังนี้ หนวยการ
เรียนเรื่องประโยชนของเครือขายและอินเทอรเน็ตกับชวีิตประจาํวัน คิดเปนรอยละ 66.67คิดเปน หนวย
การเรียนเรื่องอนิเทอรเนต็ คิดเปนรอยละ 65.20 หนวยการเรียนเรื่องการประยกุตใชงานอนิเทอรเนต็ คิด
เปนรอยละ 59.30  หนวยการเรียนเรื่อง ความสําคัญของการสื่อสาร คิดเปนรอยละ 54.60 หนวยการเรียน
เร่ืองชนดิของเครือขาย คิดเปนรอยละ 53.70 หนวยการเรียนเร่ืองอุปกรณส่ือสารสาํหรับเชื่อมโยง
เครือขาย คิดเปนรอยละ 46.20  
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ตอนที่ 2     ความสามารถในการปฏบิัติดานการสบืคนขอมูล  การสมัคร e-mail   
               การรับสง e-mail ของนกัเรยีนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวย    
               เทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนคิกลุมแขงขนั 
      การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที ่ 2   ความสามารถในการปฏิบัติดาน
การสืบคนขอมูล  การสมัคร e-mail  และการรับสง e-mail ของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน แตกตางกนัหรือไม ดังรายละเอยีดใน
ตารางที่  29-32 
 
ตารางที่ 29   การเปรียบเทยีบความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล  การสมัคร e-mail   
                   และการรับสง e-mail หลังเรียนของนกัเรียน ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับ 
                   นักเรียนทีจ่ัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน 
 

กลุม 
จํานวน 
นักเรียน คะแนนเต็ม X  S.D. t-test sig. 

ระดับ
ความสามารถ

กลุมทดลอง 27 30 29.22 .75 ดีมาก 
กลุมควบคุม 27 30 29.33 .83 

-.515 .61 
ดีมาก 

 

   จากตารางที่  29  พบวา   ระดับความสามารถในการปฏิบตัิดานการสืบคนขอมูล   การสมัคร 
e-mail  และการรับสง e-mail ทีจ่ัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขนั หลังเรียนอยู
ในระดับ ดีมาก     และพบวา  ความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล  การสมัคร  e-mail  
และการรับสง e-mail หลงัเรียน ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2 ( X  = 29.22, S.D. = .75) 
และเทคนิคกลุมแขงขนั  ( X  = 29.33 , S.D. = .83)  แตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติที่  0.05  
ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานขอที ่ 2   โดยคะแนนความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล  การ
สมัคร e-mail  และการรับสง e-mail ไมแตกตางกนั จึงสรุปไดวา นักเรียนกลุมทดลองที่จัดการ
เรียนรูดัวยเทคนิคจิกซอว 2  และกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขันหลังเรียน มี
ความสามารถในการปฏิบัตดิานการสืบคนขอมูล  การสมัคร  e-mail  และการรับสง e-mail ไม
แตกตางกนั 
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ตารางที่  30      การเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล  การสมัคร  
e-mail  และการรับสง e-mail กอนและหลงัเรียนของกลุมทดลองที่จัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิคจิกซอว 2  และนักเรียนกลุมควบคุมที่จัดการเรยีนรูดวยเทคนคิกลุม 
แขงขัน 

 

กอนเรียน หลังเรียน 
กลุม 

จํานวน 
นักเรียน 

คะแนน 
เต็ม X  S.D. 

ระดับ 
ความสามารถ X  S.D. 

t-test Sig. 
ระดับ 

ความสามารถ 
กลุมทดลอง 27 30 9.88 4.52 ปรับปรุง 29.22 .75 -23.07 .00 ดีมาก 
กลุมควบคุม 27 30 13.67 9.55 ปรับปรุง 29.33 .83 -23.05 .00 ดีมาก 
 

    จากตารางที ่ 30  พบวา  ระดับความสามารถในการปฏิบัติปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล  
การสมัคร e-mail  และการรับสง e-mail ทัง้กลุมทดลองที่จัดการเรียนรูดวยเทคนคิจิกซอว 2 และ
กลุมควบคุมทีจ่ัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน   กอนเรียนอยูในระดับ    ปรับปรุง    และระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติหลังเรยีนอยูในระดับ ดีมาก  และพบวาความสามารถในการปฏิบัติกอนและ
หลงัเรยีนของกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2  แตกตางกนัอยางมีนยัสาํคัญทางสถิติที่  
0.01 โดยความสามารถในการปฏิบัติหลังเรียน ( X  = 29.22, S.D. = .75)  สูงกวาความสามารถ
ในการปฏิบัตกิอนเรียน ( X  = 9.88, S.D. = 4.52)  สวนกลุมควบคมุที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค
กลุมแขงขัน พบวา ความสามารถในการปฏิบัติกอนเรียน และหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนยัสําคญั
ทางสถิติที ่ 0.01  โดยความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูลการสมัคร e-mail  และการ
รับสง e-mail หลังเรียน ( X  = 29.33, S.D. = .83)    สูงกวาความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคน
ขอมูล การสมคัร e-mail  และการรับสง e-mail กอนเรียน ( X  = 13.67, S.D. = 9.55) 
 
ตารางที่ 31  การเปรียบเทยีบระดับความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมลู  การสมัคร     

       e-mail   และการรับสง e-mail หลังเรียนของกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค   
       จกิซอว 2   และนักเรียนกลุมควบคุมที่จดัการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน 

                       

เทคนิคจิกซอว 2 ระดับความ ลําดับ เทคนิคกลุมแขงขัน ระดับความ ลําดับความสามารถในการ 
ปฏิบัติ X  S.D. สามารถ ที่ X  ที่ สามารถ ที่ 

1.  การสืบคนขอมูล 9.78 0.42 ดีมาก 2 9.85 0.46 ดีมาก 2 
2.  การสมัคร   e-mail 9.89 0.32 ดีมาก 1 9.93 0.27 ดีมาก 1 
3.  การรับสง  e-mail 9.56 0.51 ดีมาก 3 9.56 0.51 ดีมาก 3 

รวม 29.22 0.75 ดีมาก  29.33 0.83 ดีมาก  
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    จากตารางที ่ 31   พบวา ระดับความสามารถในการปฏิบัติหลังเรียนของกลุมทดลองที่
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2  โดยภาพรวมอยูในระดับ ดีมาก( X  = 29.22, S.D. = 0.75)   
ถาพิจารณาเปนรายดานพบวาความสามารถในการสมัคร e-mail อยูในระดับดีมาก  ( X  = 9.89, 
S.D. = .32) เปนลําดับที่ 1    การสืบคนขอมูลอยูในระดบัดีมาก ( X  = 9.78, S.D. = .42)    เปน
ลําดับที่ 2 และการรับสง e-mail อยูในระดับดีมาก ( X  = 9.56, S.D. = .51)  เปนลําดบัที่ 3  สวน
ระดับความสามารถในการปฏิบัติหลังเรียนของกลุมควบคุมที่จัดการเรยีนรูดวยเทคนคิกลุมแขงขัน 
โดยภาพรวมอยูในระดับ ดีมาก( X  = 29.33, S.D. = .83)   ถาพิจารณาเปนรายดานพบวาความสามารถ
ในการสมัคร e-mail อยูในระดับดีมาก  ( X  = 9.93, S.D. = .27) เปนลําดับที่ 1 การสืบคนขอมูลอยูใน
ระดับดีมาก ( X  = 9.85, S.D. = .46) เปนลําดับที่ 2 และการรับสง  e-mail   ( X  = 9.56, S.D. = 0.51)   
เปนลําดับที่ 3  
 
ตอนที่ 3   พฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรยีนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ที่จดัการเรยีนรู   

    ดวยเทคนคิจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขนั 
      การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที ่3   พฤติกรรมการทํางานกลุม ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน อยูใน
ระดับใด  
    1.  การประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุม   ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศกึษาปที่  1  ทีจ่ัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  และเทคนคิกลุมแขงขัน  ซึ่งประเมินโดยครูและนักเรียนในภาพรวม 
แลวนําผลการประเมินมาวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) รายละเอียดดังตารางที ่32 
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ตารางที่ 32   เปรียบเทียบผลการประเมนิพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิค 
                    กลุมแขงขัน  ในภาพรวม   ซึง่ประเมนิโดยครูและนักเรียน   
 

เทคนิคจิกซอว  2 เทคนิคกลุมแขงขัน 
ประเมินโดยครู ประเมินโดยนักเรียน ประเมินโดยครู ประเมินโดยนักเรียน พฤติกรรม 

X  S.D. ระดับ 
ลําดับ 
ที่ X  S.D. ระดับ 

ลําดับ 
ที่ X  S.D. ระดับ 

ลําดับ 
ที่ X  S.D. ระดับ 

ลําดับ 
ที่ 

1.  การยอมรับความคิดเห็น 2.55 0.32 มาก 2 2.54 0.30 มาก 2 2.58 0.30 มาก 1 2.56 0.29 มาก 1 
2.  การแสดงความคิดเห็นดวยการถามตอบ 2.53 0.31 มาก 3 2.52 0.31 มาก 3 2.53 0.31 มาก 3 2.51 0.30 มาก 3 
3.  การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม 2.59 0.31 มาก 1 2.60 0.33 มาก 1 2.56 0.32 มาก 2 2.53 0.30 มาก 2 
4.   การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน 2.35 0.35 ปานกลาง 4 2.32 0.37 ปานกลาง 4 2.27 0.57 ปานกลาง 4 2.21 0.59 ปานกลาง 4 

รวม 2.51 0.32 มาก  2.50 0.33 มาก  2.49 0.23 ปานกลาง  2.45 0.37 ปานกลาง  
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     จากตารางที ่  32   พบวา    ผลการประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุมของนกัเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  ซึ่งประเมนิโดยครู  ในภาพรวม   พบวา  
นักเรียนมพีฤตกิรรมการทาํงานกลุมอยูในระดับมาก ( X  = 2.51, S.D. = 0.32)  เมื่อพิจารณาเปนราย
พฤติกรรม พบวา นักเรียนใหความรวมมือขณะทํางานกลุมอยูในระดับมาก ( X  = 2.59, S.D. = 0.31)  
การยอมรับความคิดเหน็อยูในระดับมาก  ( X  = 2.55, S.D. = 0.32)   การแสดงความคิดเห็นดวยการ
ถามตอบอยูในระดับมาก ( X  = 2.53, S.D. = 0.31)  และการชวยเหลือสนบัสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่ง
กันและกันอยูในระดับปานกลาง( X  = 2.35, S.D. = 0.35)    

   และผลการประเมินพฤตกิรรมการทาํงานกลุมของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2  ซึง่ประเมนิโดยนักเรียน  ในภาพรวม   พบวา  นักเรยีน
พฤติกรรม พบวา นักเรียนใหความรวมมือขณะทํางานกลุมอยูในระดับมาก ( X  = 2.60, S.D. = มี
พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับมาก ( X  = 2.50, S.D. = 0.33)  เมื่อพิจารณาเปนราย
พฤติกรรม พบวา การยอมรับความคิดเหน็อยูในระดับมาก   ( X  = 2.54, S.D. = 0.30)   การ
แสดงความคดิเห็นดวยการถามตอบอยูในระดับมาก ( X  = 2.52, S.D. = 0.31)  และการ
ชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกาํลังใจซึ่งกันและกันอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.32, S.D. = 0.37)    

  ผลการประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ทีจ่ดัการ
เรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน  ซึง่ประเมินโดยครู  ในภาพรวม  พบวา  นักเรียนมพีฤติกรรมการ
ทํางานกลุมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.49, S.D. = 0.23)   เมื่อพิจารณาเปนรายพฤติกรรม 
พบวา การยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนอยูในระดับมาก ( X  = 2.58, S.D. = 0.30)  ให
ความรวมมือขณะทํางานกลุมอยูในระดับมาก  ( X  = 2.56, S.D. = 0.32) การแสดงความ
คิดเห็นดวยการถามตอบอยูในระดับมาก ( X  = 2.53, S.D. = 0.31)  และการชวยเหลือสนับสนนุ 
ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกันอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.27, S.D. = 0.57)    

  และผลการประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุม ซึ่งประเมินโดยนักเรยีน ในภาพรวม   
พบวา  นักเรียนมีพฤติกรรมการทาํงานกลุมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.45, S.D. = 0.37)  เมื่อ
พิจารณาเปนรายพฤติกรรม  พบวา   การยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนอยูในระดับมาก ( X  = 2.56, 
S.D. = 0.29)  ใหความรวมมือขณะทํางานกลุมอยูในระดับมาก ( X  = 2.53, S.D. = 0.30)    การแสดงความ  
คิดเห็นดวยการถามตอบอยูในระดับมาก ( X  = 2.51, S.D. = 0.30)  และการชวยเหลือสนับสนนุ ยกยองให
กําลังใจซึ่งกนัและกันอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.21, S.D. = 0.59)    
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    2.  การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1     ที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  และเทคนิคกลุมแขงขัน    ซึ่งประเมนิโดยครูแลวนําผลการประเมนิมา
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลีย่ ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายละเอียดดังตารางที ่33 
 

ตารางที่ 33   เปรียบเทียบผลการประเมนิพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
                   ปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน   ประเมินโดยครู   
 

การจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิคจิกซอว 2 

การจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิคกลุมแขงขัน พฤติกรรม 

X S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
การยอมรับความคิดเห็น         
1. ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม 2.52 0.33 มาก 3 2.62 0.29 มาก 2 
2. เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 2.57 0.34 มาก 2 2.50 0.34 มาก 4 
3. พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง 2.67 0.31 มาก 1 2.67 0.31 มาก 1 
4. ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม 2.45 0.29 ปานกลาง 4 2.55 0.27 มาก 3 

เฉลี่ย 2.55 0.32 มาก 2 2.58 0.30 มาก 1 
การแสดงความคดิเห็นดวยการถามตอบ         
5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม 2.48 0.31 ปานกลาง 3 2.62 0.28 มาก 1 
6. อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน 2.72 0.27 มาก 1 2.59 0.34 มาก 2 
7. ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม 2.60 0.35 มาก 2 2.47 0.26 ปานกลาง 3 
8. กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและ 
   ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 2.33 0.37 

 
ปานกลาง 

 
4 2.43 0.34 

 
ปานกลาง 

 
4 

เฉลี่ย 2.53 0.31 มาก 3 2.53 0.31 มาก 3 
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม         
9. ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม 2.64 0.32 มาก 2 2.60 0.32 มาก 2 
10. ต้ังใจฟงและสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก 2.54 0.31 มาก 3 2.57 0.31 มาก 3 
11. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมในใบงาน 2.72 0.27 มาก 1 2.62 0.34 มาก 1 
12. มีสวนรวมในการอภิปราย 2.45 0.34 ปานกลาง 4 2.43 0.31 ปานกลาง 4 

เฉลี่ย 2.59 0.31 มาก 1 2.56 0.32 มาก 2 
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน         
13. พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม 2.14 0.38 ปานกลาง 4 2.00 0.58 ปานกลาง 3 
14. ชวยเหลือเพื่อนเมื่อทํางานหนัก 2.26 0.36 ปานกลาง 3 2.38 0.62 ปานกลาง 2 
15. เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูดได 
      แสดงออก 2.50 0.31 

 
มาก 

 
1 2.48 0.57 ปานกลาง 

 
1 

16. กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่น     
      ที่เราเห็นดวย 2.48 0.35 

 
ปานกลาง 

 
2 2.17 0.51 ปานกลาง 

 
4 

เฉลี่ย 2.35 0.35 ปานกลาง 4 2.27 0.57 ปานกลาง 4 
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    จากตารางที่  33   พบวา ผลการประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุม ดานการยอมรับ
ความคิดเห็น ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  ซึ่งประเมินโดยครู ในภาพรวมพบวา นักเรียน
มีพฤติกรรมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาตามประเดน็การประเมนิพบวา   นักเรยีนมีพฤติกรรมอยู
ในระดับมาก  เปนลําดับที ่1 คือ  การพดูคุยกับเพื่อนสมาชกิทกุคนอยางทัว่ถงึ  ( X  = 2.67, S.D. = 0.31) 
และมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง   เปนลาํดับสุดทาย    คือ    ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิก
ในกลุม( X  = 2.45, S.D. = 0.29)    

    ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ดานการแสดงความคิดเห็นดวยการถามตอบ
ในภาพรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมิน
พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก  เปนลําดับที่  1  คือ   การอธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุม
ทุกคน  ( X  = 2.72, S.D. = 0.27)    รองลงมาคือ ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม( X  = 2.48, 
S.D. = 0.31) และมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เปนลาํดับสุดทาย  คือ  กระตุนใหเพื่อน
แสดงความคดิเห็นและยอมรับความคิดเห็นของสมาชกิในกลุม( X  = 2.33, S.D. = 0.37) 

 ผลการประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุม ดานการใหความรวมมือขณะทํางานกลุมใน
ภาพรวมพบวา นักเรียนมพีฤติกรรมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา   
นักเรียนมพีฤติกรรมอยูในระดับมาก เปนลาํดับที่ 1 คือ การมีสวนรวมในการทาํใบงาน ( X  = 2.72, 
S.D. = 0.27   และมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย คือ การมีสวนรวมในการ
อภิปราย( X  = 2.45, S.D. = 0.34)    

     ผลการประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุม ดานการชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่ง
กันและกันในภาพรวมพบวา นกัเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาตามประเด็น
การประเมนิพบวา นกัเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 1  คือ เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชกิ
กลุมไดพูดไดแสดงออก ( X  = 2.50, S.D. = 0.31) และมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เปนลําดับ
สุดทาย  คือ  การพูดชมเชยเพือ่นสมาชกิในกลุม ( X  = 2.14, S.D. = 0.38)   

    สําหรับผลการประเมินพฤตกิรรมการทาํงานกลุม ดานการยอมรับความคิด ที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน  ซึ่งประเมินโดยครู ในภาพรวมพบวา นักเรียนมพีฤติกรรมอยูใน
ระดับมาก   เมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา นักเรียนมพีฤติกรรมอยูในระดับมาก เปน
ลําดับที่ 1  คือ การพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทกุคนอยางทั่วถงึ ( X  = 2.67, S.D. = 0.31)  และลําดับ
สุดทาย   คือ  การเคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน   ( X  = 2.50, S.D. = 0.34)    

     ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ดานการแสดงความคิดเห็นดวยการถามตอบ
ในภาพรวมพบวา นักเรียนมพีฤติกรรมอยูในระดับมาก เมื่อพจิารณาตามประเดน็การประเมนิพบวา   
นักเรียนมพีฤตกิรรมอยูในระดับมาก เปนลาํดับที ่ 1   คือ  แลกเปลี่ยนความคิดเหน็กบัสมาชิกในกลุม 
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( X  = 2.52, S.D. = 0.28) และมพีฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เปนลําดับสดุทาย คือกระตุนใหเพื่อน
แสดงความคิดเห็นและยอมรบัความคิดเหน็ของสมาชิกในกลุม ( X  = 2.43, S.D. = 0.34) 

   ผลการประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุม ดานการใหความรวมมือขณะทํางานกลุมใน
ภาพรวมพบวา นักเรียนมพีฤติกรรมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา   
นักเรียนมีพฤตกิรรมอยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 1 คือ มีสวนรวมในการทํากิจกรรมในใบงาน   ( X  = 2.62, 
S.D. = 0.34)    และมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย คือ การมสีวนรวมในการ
อภิปราย ( X  = 2.56, S.D. = 0.32)    

    ผลการประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุม ดานการชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่ง
กันและกันในภาพรวมพบวา นกัเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาตามประเด็น
การประเมนิพบวา  นกัเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เปนลําดบัที่ 1   คือ  เปดโอกาสใหเพือ่น  
สมาชิกกลุมไดพูดไดแสดงออก ( X  = 2.48, S.D. = 0.57)    และลําดับสุดทาย คือ กลาวสนับสนนุ
ความคิดเหน็ของสมาชกิคนอืน่ที่เราเหน็ดวย ( X  = 2.17, S.D. = 0.51)   
 
 3.  การประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่  1 ที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน  ประเมินโดยนักเรยีน   แลวนาํผลการประเมนิ
มาวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายละเอียดดังตาราง
ที ่34 
 
ตารางที่ 34  เปรียบเทียบผลการประเมนิพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา 
                   ปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน  ซึ่งประเมินโดย 
                   นักเรียน 
 

การจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิคจิกซอว 2 

การจัดการเรียนรู 
ดวยเทคนิคกลุมแขงขัน พฤติกรรม 

X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
การยอมรับความคิดเห็น         
1. ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม 2.50 0.25 มาก 3 2.50 0.21 ปานกลาง 3 
2. เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 2.52 0.25 มาก 2 2.57 0.30 มาก 2 
3. พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง 2.66 0.33 มาก 1 2.74 0.24 มาก 1 
4. ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม 2.46 0.36 ปานกลาง 4 2.43 0.40 ปานกลาง 4 

เฉลี่ย 2.54 0.30 มาก 2 2.56 0.29 มาก 1 
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ตารางที่  34  (ตอ) 
การจัดการเรียนรู 

ดวยเทคนิคจิกซอว 2 
การจัดการเรียนรู 

ดวยเทคนิคกลุมแขงขัน พฤติกรรม 

X  S.D. ระดับ ลําดับที่ X  S.D. ระดับ ลําดับที่ 
การแสดงความคดิเห็นดวยการถาม-ตอบ         
5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม 2.45 0.32 ปานกลาง 3 2.55 0.30 มาก 2 
6. อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน 2.71 0.28 มาก 1 2.62 0.34 มาก 1 
7. ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม 2.64 0.29 มาก 2 2.45 0.21 ปานกลาง 3 
8. กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและ 
   ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 2.29 0.37 ปานกลาง 

 
4 2.40 0.34 

 
ปานกลาง 

 
4 

เฉลี่ย 2.52 0.31 มาก 3 2.51 0.30 มาก 3 
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม         
9. ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม 2.59 0.38 มาก 3 2.55 0.32 มาก 2 
10. ต้ังใจฟงและสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก 2.62 0.32 ปานกลาง 2 2.55 0.34 มาก 3 
11. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมในใบงาน 2.81 0.24 มาก 1 2.67 0.32 มาก 1 
12. มีสวนรวมในการอภิปราย 2.36 0.38 ปานกลาง 4 2.36 0.22 ปานกลาง 4 

เฉลี่ย 2.60 0.33 มาก 1 2.53 0.30 มาก 2 
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลงัใจซ่ึงกนัและกัน         

13. พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม 2.01 0.44 ปานกลาง 4 1.86 0.66 ปานกลาง 4 
14. ชวยเหลือเพื่อนเมื่อทํางานหนัก 2.28 0.37 ปานกลาง 3 2.29 0.65 ปานกลาง 2 
15. เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูดได 
      แสดงออก 2.50 0.31 มาก 

 
1 2.50 0.54 

 
มาก 

 
1 

16.  กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกคนอืน่ 
    ที่เราเห็นดวย 2.48 0.35 ปานกลาง 

 
2 2.19 0.51 

 
ปานกลาง 

 
3 

เฉลี่ย 2.32 0.37 ปานกลาง 4 2.21 0.59 ปานกลาง 4 
 

      จากตารางที่  34   พบวา ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ดานการยอมรับความ
คิดเหน็ ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2  ซึง่ประเมนิโดยนกัเรยีน ในภาพรวมพบวา นกัเรยีนมพีฤตกิรรมอยู
ในระดับมาก เมือ่พิจารณาตามประเด็นการประเมนิพบวา นกัเรยีนมพีฤตกิรรมอยูในระดบัมาก  เปนลําดับที ่1 
คือ นักเรียนพดูคุยกบัเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถงึ ( X  = 2.66, S.D. = 0.33)     และมีพฤติกรรม 
อยูในระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย คือ ยิ้มแยมเปนกนัเองกับสมาชิกในกลุม( X  = 2.46, 
S.D. = 0.36)    

     ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ดานการแสดงความคิดเห็นดวยการถามตอบ 
ในภาพรวมพบวา นักเรยีนมีพฤติกรรมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา   
นักเรียนมพีฤตกิรรมอยูในระดบัมาก เปนลาํดบัที ่1 คือ อธิบายใหเพือ่นสมาชกิในกลุมทุกคน( X  = 2.71, 
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S.D. = 0.28) และมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย คือ การกระตุนใหเพื่อน 
แสดงความคดิเห็นและยอมรับความคิดเห็นของสมาชกิในกลุม( X  = 2.29, S.D. = 0.37) 

      ผลการประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุม ดานการใหความรวมมอืขณะทํางานกลุมใน
ภาพรวมพบวา นักเรียนมพีฤติกรรมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา   
นักเรียนมพีฤติกรรมอยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 1  คือ   มีสวนรวมในการทํากิจกรรมในใบงาน   
( X  = 2.81, S.D. = 0.24)  และมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เปนลาํดับสุดทาย คือ การมีสวน
รวมในการอภิปราย( X  = 2.36, S.D. = 0.38)    

    ผลการประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุม ดานการชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกาํลังใจซึ่ง
กันและกันในภาพรวมพบวา นกัเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาตามประเด็น
การประเมนิพบวา   นกัเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก  เปนลําดับที่ 1  คือ เปดโอกาสใหเพื่อน
สมาชิกกลุมไดพูดไดแสดงออก ( X  = 2.50, S.D. = 0.31) และมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง 
เปนลําดับสุดทาย คือ   การพูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม ( X  = 2.01, S.D. = 0.44)   

   สวนผลการประเมินพฤตกิรรมการทาํงานกลุม ดานการยอมรับความคิดเหน็ ทีจ่ัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขนั ซึ่งประเมินโดยนักเรยีน ในภาพรวมพบวา นกัเรียนมพีฤติกรรมอยูใน
ระดับมาก   เมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา นกัเรียนมพีฤติกรรมอยูในระดับมาก เปน
ลําดับที่ 1  คือ นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทัว่ถึง   ( X  = 2.74, S.D. = 0.24)    และมี
พฤติกรรม อยูในระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย คือ ยิ้มแยมเปนกนัเองกับสมาชิกในกลุม 
( X  = 2.43, S.D. = 0.40)    

     ผลการประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุม     ดานการแสดงความคิดเห็นดวยการถาม
ตอบในภาพรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก  เมื่อพจิารณาตามประเด็นการประเมนิ
พบวา นกัเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 1   คือ  อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทกุคน 
( X  = 2.62, S.D. = 0.34) และมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย คือกระตุน
ใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคดิเห็นของสมาชกิในกลุม ( X  = 2.40, S.D. = 0.34) 

    ผลการประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุม    ดานการใหความรวมมือขณะทํางานกลุม   
ในภาพรวมพบวา นกัเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก   เมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมนิ
พบวา   นกัเรียนมีพฤตกิรรมอยูในระดับมาก  เปนลําดบัที่ 1 คือ นกัเรียนมีสวนรวมในการทาํใบงาน   
( X  = 2.62, S.D. = 0.32)  และมีพฤติกรรม อยูในระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย  คือ การมี
สวนรวมในการอภิปราย ( X  = 2.36, S.D. = 0.22)    

    ผลการประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุม ดานการชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกาํลังใจซึ่ง
กันและกันในภาพรวมพบวา นกัเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาตามประเด็น
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การประเมนิพบวา นกัเรยีนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก เปนลาํดบัที ่ 1 คือ  เปดโอกาสใหเพือ่น
สมาชิกกลุมไดพูดไดแสดงออก ( X  = 2.50, S.D. = 0.54)  และมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง 
เปนลําดับสุดทาย คือ  พูดชมเชยเพื่อนสมาชกิในกลุม ( X = 1.86, S.D. = 0.66)   
 
ตอนที่ 4    ความคิดเห็นของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรยีนรูดวยเทคนิค 

    จกิซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน 
      การวเิคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที ่4   นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่1 มี
ความคิดเหน็อยางไรตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน  
      การวเิคราะหแบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนทีจ่ัดการเรยีนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2  
และเทคนิคกลุมแขงขัน   โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา   ซึ่งผลการวิเคราะหดงัตารางที่ 35 
 

ตารางที่ 35     ผลการประมวลเนื้อหาจากการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
                     ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  และเทคนิคกลุมแขงขัน   
 

ประเด็น เทคนิคจิกซอว 2 รอยละ เทคนิคกลุมแขงขัน รอยละ 
1. บรรยากาศ  
    ในการเรียน 
    การสอน 

1. นักเรียนมีความคิดเห็นวา    
    บรรยากาศดี การแยกกันไปทํา  
    กจิกรรมกลุมทําใหเขาใจ 
     มากขึ้น 

92.59 1. นักเรียนมีความคิดเห็นวา      
    บรรยากาศดี สนุก ไมเครียด 
    กบังานมากเกินไป  ไดพูดคยุ    
        

77.78 

 2. มีความรับผิดชอบมีการสอนกัน 
      ในกลุม และแลกเปลี่ยน  
    ความคิดเห็นโดยใหเหตุผล 
    ซึ่งกันและกัน สามารถ 
    พฒันาตนไดมากขึ้น มีการ 
    ถามตอบกันในกลุมอยางสนุก 

81.48 
 

2. มีความรับผิดชอบ การทํางาน 
    เปนกลุมชวยแบงเบาภาระใน 
    การทํางาน  มีการแลกเปลี่ยน   
    ความคิดเห็น การถามตอบกัน 
    ทําใหเขาใจมากขึ้น  

81.48 

 3. มีความสามคัคี มีการชวยเหลือ 
    กันภายในกลุม ทุกคนใหความ 
    รวมมอืกันเปนอยางดี การแยก 
    ไปทํางานกลุมทําใหรูจักเพือ่นที่ 
    ไมคุนเคยทําใหเกิดความ 
    สามัคคีมากขึ้น 

81.48 3. มีความสามคัคี เมื่อมปีญหา 
    เพื่อน ๆ  จะชวยกันแกไข  
    ทําใหยอมรับความคิดเห็นของ 
    ผูอื่น ทําใหเปนเพื่อนที่ดีตอกัน 
    เวลาสอบทุกคนจะตั้งใจทาํ 
    คะแนนใหไดมาก ๆ เพื่อให 
    กลุมไดคะแนนมากที่สุด 

77.78 
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ตารางที่ 35 (ตอ) 
ประเด็น เทคนิคจิกซอว 2 รอยละ เทคนิคกลุมแขงขัน รอยละ 

1. นักเรียนไดเรียนรูและ 
    เขาใจการทาํงานกลุม   
    มากขึ้น 

92.59 1. นักเรียนไดเรียนรูและ 
    เขาใจการทาํงานกลุม 
    มากขึ้น 

88.89 

2.  การจัดกิจกรรม ทําให 
    นักเรียนที่ไมสนใจเรียน  
    สนใจเรียนมากขึ้น เพราะ 
    ตองศึกษาดวยตนเองและ 
    มาอธิบายใหเพื่อนในกลุม 
    ฟง  ทําใหไดรับความรู 
    และมีการพฒันาตนเอง 
    มากขึ้น 

88.89 2. การจัดกจิกรรมแบบคละ 
    ความสามารถกันทําใหรูจัก 
    เพื่อนมากขึน้ ถาไมเขาใจ 
    เร่ืองใด เพือ่นจะชวยอธบิาย 
    ใหเขาใจมากขึ้น   ทําให 
    ไดรับความรูเพิ่มขึ้น 

81.48 

2. กิจกรรม 
    การเรียน 
    การสอน 

5. มีการมอบรางวัลหลังเรียน    
    ทําใหทุกคนตั้งใจเรียนเพื่อ 
    นํารางวัลมาสูกลุม 

29.62 5. การมอบรางวัล ทําใหม ี
    กําลังใจในการทํางาน 
    เพื่อใหไดคะแนนมาก ๆ   
    ทําใหรูสึกวาไมไดคะแนน 
    อยางเดียวแตไดรางวัลดวย 

18.52 

 
  จากตารางที ่ 35   ผลการประมวลเนื้อหาจากการวเิคราะหแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนทีจ่ัดการเรียนรูสอนดวยเทคนิคจิกซอว 2  และเทคนิคกลุมแขงขัน   พบวา นักเรียนที่
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2  มีความคิดเหน็ดานบรรยากาศในการเรียน  เมื่อเรียงลําดับตาม
รอยละของจํานวนนกัเรียนจากมากไปนอยสุด สรุปไดดังนี้  นกัเรียนมคีวามคิดเหน็วา บรรยากาศดี 
การแยกกนัไปทํากจิกรรมกลุมทําใหเขาใจมากขึ้น   คิดเปนรอยละ 92.59   มีความรับผิดชอบ มี
การสอนกันในกลุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใหเหตุผลซ่ึงกันและกัน    สามารถพัฒนาตน
ไดมากขึ้น    มีการถามตอบกันในกลุมอยางสนุก คิดเปนรอยละ  81.48   และมีความสามัคคี มกีาร
ชวยเหลือกนัภายในกลุม ทกุคนใหความรวมมือกนัเปนอยางด ี การแยกไปทํางานกลุมทาํใหรูจัก
เพื่อนที่ไมคุนเคย  ทาํใหเกดิความสามัคคีมากขึ้น คิดเปนรอยละ  81.48     สวนในดานกิจกรรม
การเรียนการสอน  นักเรียนไดเรียนรูและเขาใจการทํางานกลุมมากขึน้ คิดเปนรอยละ  92.59  การ
จัดกิจกรรม ทาํใหนักเรียนทีไ่มสนใจเรียน สนใจเรียนมากขึ้น เพราะตองศึกษาดวยตนเองและนํามา
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อธิบายใหเพื่อนในกลุมฟง  ทําใหไดรับความรูและมีการพัฒนาตนเองมากขึ้นคิดเปนรอยละ  88.89   
และการมอบรางวัลหลงัเรียน  ทาํใหทุกคนตั้งใจเรียนเพือ่นํารางวัลมาสูกลุมคิดเปนรอยละ  29.62    
               นักเรียนที่สอนดวยเทคนิคกลุมแขงขัน มีความคิดเหน็ดานบรรยากาศในการเรียน เมื่อ
เรียงลําดับตามรอยละของจาํนวนนักเรียนจากมากไปนอยสุด   สรุปไดดังนี้   นกัเรยีนมีความคิดเห็น
วานักเรียนมีความคดิเห็นวา บรรยากาศดี สนุก ไมเครียดกับงานมากเกินไป ไดพูดคุย คิดเปนรอยละ  
77.78 มีความรับผิดชอบ การทํางานเปนกลุมชวยแบงเบาภาระในการทํางาน  มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การถามตอบกันทําใหเขาใจมากขึน้ คิดเปนรอยละ  81.48 และมีความสามัคคี มีการชวยเหลือ
กันภายในกลุม ทุกคนใหความรวมมือกันเปนอยางด ี การแยกไปทํางานกลุมทาํใหรูจักเพื่อนที่ไม
คุนเคย  ทําใหเกิดความสามคัคีมากขึ้น คดิเปนรอยละ  77.78 สวนในดานกิจกรรมการเรียนการสอน   
นักเรียนไดเรียนรูและเขาใจการทาํงานกลุมมากขึน้ คิดเปนรอยละ  88.89 การจัดกจิกรรมแบบคละกัน  
ทําใหรูจักเพื่อนมากขึ้น ถาไมเขาใจขอใด เพื่อนจะชวยอธิบายใหเขาใจมากขึ้น  ทาํใหไดรับความรู
เพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ  81.48  การมอบรางวัล ทาํใหมกีาํลังใจในการทํางาน เพื่อใหไดคะแนนมาก ๆ  
ทําใหรูสึกวาไมไดคะแนนอยางเดียวแตไดรางวัลดวย คิดเปนรอยละ  18.52 
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บทที่ 5 
 

สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

     การวิจยัเรือ่งการเปรียบเทียบผลการเรยีนรูเร่ือง เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล  ของนกัเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  กับเทคนิคกลุมแขงขัน  เปนการวิจัยเชงิทดลอง  
(Experimental  Research)     ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ  Control   Group 
Pretest   Posttest   Design  มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) เปรียบเทยีบผลการเรียนรูเร่ือง เทคโนโลยี
ส่ือสารขอมูล  ของนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  กับเทคนิคกลุม
แขงขัน  2)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติในดานการสืบคนขอมูล การสมัคร  e-mail  และ
การรับสง e-mail ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีจ่ัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2  กับเทคนิค
กลุมแขงขัน 3)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 1 ที่จัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคจกิซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน 4)  เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของนกัเรียน ชัน้มธัยมศกึษา
ปที ่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน ประชากรทีใ่ชในการวจิัย
คร้ังนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห 
อําเภอเมือง จงัหวัดราชบุรี จํานวน 13 หองเรียน รวม  728 คน   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  ไดแก 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห    สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1  
จํานวน  2  หองเรียน  รวม  54   คน   เฉพาะหองที่ผูวจิัยเปนผูสอนจํานวน  6  หองเรียน โดยนําคะแนน
สอบประจําภาคเรียนที่ 1 มาหาความแตกตาง ระหวางหองทดลองกับหองควบคุม เมื่อพบวาไมมีความ
แตกตางกัน  จึงสุมกลุมตัวอยางเปนหองทดลอง 1 หอง และหองควบคุม 1 หอง ตัวแปรอิสระ คือ  การ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน   ตัวแปรตามคือ  ผลการเรียนรูเร่ือง เทคโนโลยี
ส่ือสารขอมูล  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  และเทคนิคกลุม
แขงขัน 
               เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้   ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก  แผนการ
จัดการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยส่ืีอสารขอมูล ที่จัดการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  และเทคนิคกลุม
แขงขัน ที่ผานการตรวจคาดชันีความสอดคลอง ไดคาดัชนีความสอดคลอง 1.00  แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรูทางการเรียนกอนและหลังเรียน เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก จํานวน  40  ขอ   
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มีคาความยากงาย (p)  ระหวาง  0.23  ถงึ  0.78 มีคาอํานาจจําแนก  (r)  ระหวาง 0.20  ถงึ  0.50 และมี 
คาความเชื่อมัน่  0.82   แบบวัดความสามารถในการปฏบิัติดานการสืบคนขอมูล   การสมัคร e-mail  
และการรับสง e-mail ใชเกณฑการประเมนิแบบ Rubric Score ที่ผานการตรวจคาดัชนีความสอดคลอง 
ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 แบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุมซึ่งประเมินโดยครูและ 
นักเรียน  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)   3  ระดับ   จาํนวน 16 ขอ ประเมินใน
ดานการยอมรบัความคิดเหน็  การแสดงความคิดเห็นดวยการถามตอบ  การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม 
และการชวยเหลือสนับสนนุยกยองใหกําลงัใจซึ่งกนัและกนั มีคาความดชันีความสอดคลองเทากับ 0.94  
และแบบสอบถามความคิดเหน็ของนกัเรียนโดยใชคําถามปลายเปด  สอบถามดานบรรยากาศในการจัด 
การเรียนการสอน และการจดักิจกรรมการเรียนการสอน มีคาความดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 
 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล 
ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  กับเทคนิคกลุมแขงขัน ใชสูตร  t-test   แบบ  Independent  
การเปรียบเทยีบผลการเรียนรูทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวย
เทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน ใชสูตร t-test แบบ dependent  การเปรียบเทยีบความสามารถ
ในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail และการรับสง e-mail  ใชสูตร  t-test  แบบ  
Independent การเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail  
และการรับสง e-mail  กอนและหลังเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับ
เทคนิคกลุมแขงขัน ใชสูตร t-test แบบ dependent  การศึกษาพฤติกรรมการทาํงานกลุมใชการหา
คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  นอกจากนี้แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอน   เร่ือง  เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล   ทีจ่ดัการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2  และเทคนิค
กลุมแขงขัน   สรุปผลการวิจยัไดดังตอไปนี้ 
 

สรุปผลการวจิัย 
 

   การวิจัยผลการเรียนรูทางการเรียนเรื่องเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล   ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1    ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  และเทคนิคกลุมแขงขัน    สรุปผลการวิจัยดังนี ้
   1. ผลการเรียนรู เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล   ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1  ที่จัด 
การเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2  และเทคนิคกลุมแขงขัน แตกตางกนัอยางไมมนียัสําคัญทางสถิติที่
ระดับ  0.05  ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ทีว่า ผลการเรียนรู เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  และเทคนิคกลุมแขงขันแตกตางกนั 
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  2.  การเปรียบเทยีบความสามารถในการปฏิบัติในดานการสืบคนขอมูล การสมัคร  e-mail  
และการรับสง e-mail พบวา ความสามารถในการปฏิบัติหลังเรยีนของนักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที่ 1 ที่
จัดการเรยีนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน  แตกตางกนัอยางไมมีนยัสําคัญทางสถติิที ่ 
0.05   ซึง่ปฏิเสธสมมตฐิานการวิจยั ทีว่า ความสามารถในการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  และเทคนิคกลุมแขงขันแตกตางกนั และพบวาระดบัความสามารถ
ในการปฏิบัติในดานการสืบคนขอมูล การสมัคร  e-mail  และการรับสง e-mail ทีจ่ัดการเรยีนรูดวย
เทคนิคจกิซอว 2   และเทคนิคกลุมแขงขัน กอนเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับปรับปรุง หลงัเรียนโดย
ภาพรวมอยูในระดับ  ดีมาก  เชนเดียวกันเมื่อพิจารณา ความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมลู 
การสมัคร  e-mail และการรับสง e-mail ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน 
เปนรายดานเรียงตามลาํดับพบวา นักเรียนมีความสามารถดานการสมคัร e-mail  เปนลาํดับที ่ 1  
รองลงมาคือ ความสามารถในดานการสืบคนขอมูล และการรับสง e-mail  เปนลําดับสุดทาย 

  3. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
จิกซอว 2 ซึ่งประเมินโดยครูและนักเรียน พบวา นักเรยีนมพีฤติกรรมการทาํงานกลุม  โดยภาพรวม
อยูในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปนรายพฤติกรรมจากการประเมนิของครแูละนักเรียนสอดคลองกนั และ
พฤติกรรมทีม่กีารปฏิบัติอยูในระดับมาก คือ การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม การยอมรับความ
คิดเห็น และการแสดงความคิดเหน็ดวยการถามตอบ  พฤติกรรมที่มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง     คือ     
การชวยเหลือ สนับสนนุยกยองใหกาํลังใจซึง่กันและกัน   สวนการประเมนิพฤตกิรรมการทํางานกลุม     ของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่1    ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน ซึ่งประเมินโดยครแูละนักเรียน พบวา  
นักเรียนมพีฤตกิรรมการทาํงานกลุม โดยภาพรวมอยูในระดบัปานกลาง เมือ่พิจารณาเปนรายพฤตกิรรมจาก
การประเมนิของครูและนักเรียนสอดคลองกนัและพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก คือ การยอมรับ
ความคิดเหน็ การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม และการแสดงความคิดเหน็ดวยการถามตอบ พฤติกรรม
ที่มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง คือ การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน 

   4.   นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1   ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2   มีความคดิเห็น
ดานบรรยากาศในการเรียนวา บรรยากาศดี การแยกกันไปทํากิจกรรมกลุมทําใหเขาใจมากขึ้น   
นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  ทําใหสามารถพัฒนาตนไดมากขึน้  ใน
ดานความสามัคคี มีการชวยเหลือกนัภายในกลุม การแยกไปทํางานกลุมทาํใหรูจักเพื่อนที่ไมคุนเคย 
ทําใหเกิดความสามัคคีมากขึ้น สวนในดานการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน  นักเรยีนไดเรียนรูและ
เขาใจการทํางานกลุมมากขึน้ ทําใหนกัเรียนที่ไมสนใจเรียน สนใจเรียนมากขึ้น เพราะตองศึกษาดวย
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ตนเองและนํามาอธิบายใหเพื่อนในกลุมฟง และการมอบรางวัลหลังเรียน  ทาํใหทกุคนตั้งใจเรียน
เพื่อนาํรางวัลมาสูกลุม  
 นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนคิกลุมแขงขัน ความคิดเหน็ดาน
บรรยากาศในการเรียน วา  บรรยากาศด ี สนุก ไมเครยีดกับงานมากเกินไป  ไดพูดคุย  นักเรยีนมี
ความรับผิดชอบ การทํางานเปนกลุมชวยแบงเบาภาระในการทํางาน มกีารแลกเปลี่ยนความคดิเห็น 
การถามตอบกนัทาํใหเขาใจมากขึ้น  สวนในดานกิจกรรมการเรียนการสอน  นักเรียนไดเรียนรูและเขาใจ
การทาํงานกลุมมากขึ้น สําหรับการจัดกจิกรรมแบบคละกนั  ทําใหรูจักเพื่อนมากขึน้ ถาไมเขาใจขอใด 
เพื่อนจะชวยอธิบายใหเขาใจมากขึน้  และการมอบรางวัล ทําใหมกีาํลังใจในการทํางาน เพื่อใหได
คะแนนมาก ๆ  ทาํใหรูสึกวาไมไดคะแนนอยางเดียวแตไดรางวัลดวย  
 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการวิจยัร่ืองการเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียน เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสาร
ขอมูล ของนกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที ่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กบัเทคนิคกลุมแขงขัน    
สามารถนําไปสูการอภิปรายผลไดดังตอไปนี ้
 1. จากผลการวิจัยพบวา   ผลการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน  แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   โดยนกัเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว  2    มีผลการเรียนรู
ไมแตกตางจากนักเรยีนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน โดยที่ ผลการเรยีนรูหลงัเรียนเรื่อง
เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล ของทัง้สองกลุม สูงกวากอนเรยีน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  การจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคจกิซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน  เปนเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือกนั เชนเดียวกันและ
มีหลักการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการจัดการเรียนรูคลายคลึงกัน กลาวคือ ทั้งสองวธิีจะมีการจัดกลุม
ผูเรียนแบบคละความสามารถคือ   เกง  ปานกลาง  ออน  เพื่อเขากลุมรวมมือกันเรียนรู แตละกลุมจะมี
สมาชิก 4-5 คน  โดยสมาชิกในกลุมจะตองชวยเหลือกันในการแกปญหาการเรียนรูรวมกัน  เพื่อให
งานบรรลุเปาหมาย โดยครูผูสอนมีหนาที่คอยใหความชวยเหลือชี้แนะแหลงขอมลู และจัดหาสื่อ
อุปกรณใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเรียนรูอยางเต็มที ่   จึงทาํใหนักเรียนเรยีนรูกระบวนการ
ทํางานกลุมและการชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกนั อีกทั้งการนาํคะแนนพัฒนาของแตละคนภายในกลุมมา
รวมกันแลวนาํมาเฉลี่ยเปนคะแนนกลุม เพื่อเปนกลุมทีม่ีการพฒันายอดเยี่ยม ทาํใหนักเรียนเกิด
ความกระตือรือรน ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ตอตนเองและตอกลุม ในการทีจ่ะทาํใหกลุมของตน
ประสบความสาํเร็จเพื่อที่จะไดรับรางวัลและการยกยองชมเชย  ดวยความสามารถและวัยที่ใกลเคียงกัน
ของนักเรียนทั้งสองกลุมและความคลายคลงึกนัของวธิีการจัดการเรียนรูทั้งสองวิธีดงัทีก่ลาวมานี ้จงึอาจสงผลให
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การประเมนิผลงานกลุมของนักเรียนไมแตกตางกันและจากการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลัง
เรียนของกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูดวยเทคนคิจิกซอว 2  พบวา ผลการเรียนรูจากการทดสอบหลังเรียนสงู
กวากอนเรียนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 และจากการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอน
และหลังเรียนของกลุมควบคมุที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน  พบวา ผลการเรียนรูจากการ
ทดสอบหลงัเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05  แสดงใหเหน็วาทัง้วิธกีารจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  และเทคนคิกลุมแขงขัน   เปนวิธีการจัดการเรียนรูที่ประสิทธิภาพ
เชนเดียวกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 มีการจัดกลุมเด็กที่มี
ความสามารถทาง การเรียนแตกตางกันเขากลุมเดียวกนั โดยแบงเปนเด็กเกง เด็กปานกลาง  และ
เด็กออน  โดยสมาชิกแตละคนในกลุมจะเลือกหัวขอที่ตนสนใจคนละ 1 หัวขอ หลังจากนั้นสมาชิก
ในกลุม    แตละคนแยกกนัไปศึกษารวมกับสมาชิกกลุมอ่ืน ๆ    ที่สนใจในหัวขอเดียวกนัใหเขาใจอยางแจมชดั 
จนสามารถเปนผูเชี่ยวชาญ จากนัน้ใหกลับมากลุมเดิม  อธิบายเนื้อหาที่ตนเองไปศึกษาใหเพือ่น
สมาชิกในกลุมเขาใจ  โดยผลัดอธิบาย  ตอจากนัน้ครูจะทดสอบเปนรายบุคคล คิดคะแนนคํานวณ
คะแนนพัฒนาแลวเฉลี่ยรวมเปนคะแนนกลุม ๆ  ที่ไดคะแนนสูงสุด จะไดรับรางวัลเปนการชื่นชมยกยอง   
สอดคลองกับแนวคิดของสลาวิน  (Slavin  1990, อางถึงวัชรา  เลาเรียนดี  2545 : 186)   กลาววา   
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกนัชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสงัคมของผูเรียนได
ทุกสาระการเรยีนรู สอดคลองกับแนวคิดของสุรพล  พยอมแยม  (2544  :  98-99)  ทีก่ลาววา กลุม
เพื่อนรวมวัยชวยเหลือในเรื่องระหวางการเรียนที่มีผลตอการเรียนของเด็กใหดีข้ึน เนื่องจากกลุม
เพื่อนรวมวัยทีม่ีปฏิสัมพันธตอกันสวนใหญชวยเหลือเกื้อกูลกันในการเรียน ตัง้ใจเรียน จะมีแรงจูงใจ
ใหสมาชิกคนอื่นในกลุมปฏิบัติตนไปในทางที่ดีและประสบความสาํเร็จในการเรียนไปพรอม ๆ กัน 
ซึ่งงานวจิัยของแม็ธธิงลีและแวนซิกเคิล (Mattingly and Vansickle 1991 : 118)  ที่ศึกษาวธิีการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคจิกซอว 2 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาธุรกิจกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่  1  จํานวน   2   หองเรียน  ปรากฏวานกัเรียนที่ไดรับการสอนดวยเทคนิคจิกซอว 2   มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาวิธีสอนแบบดั้งเดิมอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้งยังสอดคลอง 
กับงานวิจยัของฮอลิเดย  ไวท   (Holliday Dwight  C.   1995  :  abstract  , อางถึงใน กลัยาณี  พลศกัดิ์ 
2543 : 57)  ไดศึกษาผลของการสอนโดยใชการสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือกนัเรียนรู  (Jigsaw  II)  
ที่มีตอผล สัมฤทธิ์และความสัมพันธระหวางกลุมในการเรียนธุรกิจ  ผลการวิจัยพบวา   การเรียนรูแบบรวมมือ
กัน ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน ไมสงผลตอเพศ แตสงผลตอเร่ืองอารมณและความรูสึก  
สอดคลองกับงานวิจยัของ เซทตี้ (Zetty 1994 : abstract) ไดทําการศึกษาวจิัยวธิกีารสอนแบบสแตด 
(STAD) และวธิีการเรยีนแบบรวมมอืกนัดวยเทคนิคจกิซอว (Jigsaw) โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรยีน 
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ของนักศึกษา 2 กลุม ผลการวิจยัพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 2 กลุมสูงขึน้  แต
นักศึกษาที่ใชวิธีการสอนแบบจิกซอว (Jigsaw) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาทีใ่ช
วิธีการเรียนแบบสแตด (STAD) อยางมีระดับนัยสาํคัญที่ 0.04 นอกจากนีจ้ะเห็นไดวา   วิธีสอนแบบ
รวมมือกนัเรียนรูเทคนิคกลุมแขงขัน  มีข้ันตอนการสอนที่จัดใหมีการแขงขันเกมทางวิชาการ ทาํใหการ
เรียนการสอนมีความสนุกสนาน นาเรียน ผูเรียนจะเกดิความรูสึกไมเบื่อหนายและชอบการเรียนมากขึ้น  
ซึ่งการแขงขันเปนการตอบคําถามเกี่ยวกับเนือ้หายอยที่เรียนจบแลวมีการประเมินผลคะแนน ความกาวหนา 
ของแตละกลุมเปรียบเทยีบกับกลุมอืน่ ๆ  และมอบรางวัลการยกยองใหกลุมเกง  กลุมเกงมาก  กลุม
ยอดเยี่ยม  (สุลัดดา  ลอยฟา  2536  :  36-37)   สอดคลองกับแนวคดิของสลาวนิ   (Slavin  1992  :  
119  ,  อางถึงใน วราภรณ  บรรติ   2542  :  8)  กลาวเกี่ยวกับวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบทีมการ
แขงขัน  (TGT)  วามีการเพิ่มความตื่นเตนเขาไปในเกม สมาชิกภายในทีมจะชวยเหลอืกันเพื่อเตรียมตัว
เลนเกมดวย การศึกษาจากใบงานจะทําใหสมาชิกชวยอภิปรายปญหาใหแกกันและกัน  สอดคลองกับ
แนวคิดของถนอมพร(ตัณพิพัฒน)  เลาหจรัสแสง  (2541 : 38)   ที่กลาววา    เกมเปนการใหความรูและ
ทักษะแกผูเรียน   แตความสนุกสนานเพลดิเพลิน  ถือวาเปนลักษณะที่สําคัญประการหนึ่ง เพราะความ
สนุกนานเพลิดเพลินเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดการจูงใจที่สงผลตอการเรียนรูในที่สุด    ซึ่งงานวิจัยของ 
ชนิสา   ตุไลลา  (2540 :  บทคัดยอ)  ทีศ่ึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมเสริมสรางประสบการณ
ชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1   พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนกัเรียนที่เรียนโดยใช
รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกนั  แบบทมีการแขงขัน (TGT)  สูงกวานกัเรยีนที่เรียนโดยใช
แผนการสอนแบบปกติ  อยางมนีัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดบั  0.05   จอยซและเวลล  (Joyce  and  Weil  
1986  :  39,  อางถงึใน  วราภรณ   บรรติ  2543  :  26-27) กลาววา   ในการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู  ครูมหีลักที่ตองคํานึงถงึอยู  3  ประการ  คอื  1) รางวลัหรือเปาหมายของกลุม   2) 
ความสามารถของแตละบุคคล   3) โอกาสในการชวยใหกลุมรางวัลหรือเปาหมายของกลุม   ผูสอน
จะตองตั้งรางวัลไว เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียนรูและพยายามปรับพฤติกรรม
ของตนเพื่อความสําเร็จของกลุม รางวัลอาจจะเปนสิง่ของประกาศนยีบตัร  คําชมเชย  แตครูผูสอนควร
ชี้แจงใหนกัเรยีนทราบวา   กลุมไมควรแขงขันเพือ่รางวลัโดยครูผูสอนจะตองทําการวัดความกาวหนา
ของกลุมดวย   สอดคลองกับสุรพล  พยอมแยม  (2544 : 50)  รางวัลหรือการเสริมแรง มีความสาํคัญ
ในฐานะที่ทาํใหการเรียนรูมคีวามเขมขนขึน้และผูเรียนจะตองทาํอะไรมาบาง อยางกอนที่จะไดรับการ
เสริมแรง   ซึ่งการเสริมแรงที่ผูสอนเลือกใชนั้นแบงได  3 ประการ คือ   1) การใหความสนใจตอคําตอบของ
ผูเรียนและใหคาํชม    2) การอนุญาตใหผูเรียนเลือกทํากิจกรรมที่ชอบหรอืตองการทาํ 3) การใหรางวัล
เปนสิ่งของหรอืส่ิงที่ใชเปนตวัแทนที่สรางคณุคาตามความตองการของผูเรียน   ทัง้ยังสอดคลองกับ
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ลัดดา  ศิลานอย  (2534  :  48)   ที่กลาววา  แรงเสริมชวยทําใหเกิดการเรียนรูข้ึน  จากขัน้ตอน
ดังกลาวจะเหน็วาวิธกีารจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขันมีความคลายคลงึกนั 
       2.  จากการประเมนิความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมลู    การสมัคร e-mail  
และการรับสง e-mail ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขนัมผีลการเรยีนรูหลงัเรียน
แตกตางกนัอยางไมมนียัสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ปฏิเสธสมมติฐานการวิจยัทีว่า ความสามารถ ใน
การปฏิบัติดานการดานการสืบคนขอมูล  การสมัคร e-mail  และการรับสง e-mail  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  และเทคนิคกลุมแขงขันแตกตางกัน โดยนักเรียน
ทั้ง  2  กลุมมคีวามสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล   การสมัคร e-mail  และการรับสง e-mail  
โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก ซึ่งกอนเรยีนมีความสามารถในระดับปรับปรุง และดานทีม่คีวามสามารถสูง 
เปนลําดับที่ 1 คือ การสมัคร e-mail   ลําดับที่ 2  คือ ความสามารถในการสืบคนขอมูล และลําดบั
สุดทาย คือ การรับสง e-mail  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กอนจัดการเรียนรูนักเรียนสวนใหญเคยเรียน
คอมพิวเตอรและสามารถสืบคนขอมูลจากระบบเครือขายมาบางแลว ซึ่งเครือขายอินเทอรเน็ตเปรียบเสมอืน 
หองสมุดอิเลคทรอนิกสขนาดใหญที่รวบรวมขอมูลจากทั่วโลกมาไวดวยกนั มาใชประโยชนในการเรียน
รายวิชาตาง  ๆนอกจากนี้ผูเรียนสามารถคัดลอกขอมูลที่เปนทั้งภาพและตัวอักษรจากระบบเครือขายมาใชใน
การทํารายงาน  เปนการลดระยะเวลาในการเรียนรูและการทํางาน อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
นักเรียนไดเรียนผานระบบเครือขายซึ่งนับวาเปนสื่อแบบใหมในปจจุบัน ที่ประกอบดวย ขอความเสียง 
วิดีโอ ภาพกราฟกและภาพเคลื่อนไหว ซึง่เปนแรงจูงใจทาํใหนักเรียนสามารถระลึกถึงความรูได ส่ิงนีจ้ะ
เปนสิ่งที่สําคัญเพราะผูเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตหากผูเรียนประสงคจะเรียน สําหรับการสมัคร e-mail 
และรับสง e-mail นั้น   กอนประเมินความสามารถในการปฏิบัติดานการสมัคร e-mail และรับสง e-mail  
มีขอสังเกตวานักเรียนที่บานมีเครื่องคอมพิวเตอร จะสามารถสมัครและรับสง e-mail ได การใช e-mail 
มาบางแลวทําใหผูเรียนและผูสอนสามารถสื่อสารกันไดในทนัท ี รวมถึงการสื่อสารและปรึกษากนั
ระหวางเพื่อนนักเรียนดวยกนั  ทาํใหนักเรียนสามารถเสนองานที่ไดรับมอบหมายผานเว็บได  และ
การทีน่ักเรียนมีโอกาสมองเห็นผลงานของผูอ่ืนและเพิ่มแรงจูงใจภายนอก ทาํใหนกัเรียนเกิดความ
สนใจและมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น  ซึง่สอดคลองพระราชบัญญัติ  การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542     
หมวด  9   มาตรา  66    ทีก่ลาววา   ผูเรียนมสิีทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในโอกาสแรกทีท่าํได เพื่อ ใหมีความรูและทักษะเพียงพอ  ที่จะใชเทคโนโลยเีพือ่การศึกษาในการ
แสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และสอดคลองกบัแนวคิดของสุรพล  พยอมแยม 
(2544 : 73)  ที่กลาววาการเรียนรูที่ดีเกิดจากการเรียนที่ผูเรียนมีอิสระหรือมีทางเลือกในการทํากิจกรรม
การเรียน พรอม ๆ กบัความรูสึกรับผิดชอบในการทาํกจิกรรมนัน้ซึง่มีอิสระ ความรับผิดชอบจะไดรับมาก
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นอยอยางไรนัน้ตองใหสัมพนัธกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน  สอดคลองกับแนวคิดของคอลลีน 
(Colleen :1996) ที่กลาววา โปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บเปนสื่อแบบใหม ที่ไดรวมเอา
คุณสมบัติหรือประโยชนของไฮเปอรมีเดีย ซึ่งประกอบไปดวย ขอความ เสียง วิดีโอ ภาพกราฟกและ
ภาพเคลื่อนไหวแลวสามารถนํามาใชในการเรียนการสอนรายบุคคลที่ผานเครือขายในการออกแบบการ
เรียนการสอนนั้นตองใชหลักหรือทฤษฎีเพื่อนํามาใชในการออกแบบ ใหเกิดประโยชนสูงสุดทางการศึกษาแก
ผูเรียน ซึ่ง ลียแลนด และ กิลลานายส (Reland and Gillani 1995, อางถึงใน  วิชุดา  รัตนเพียร  
2542 : 32-33)  ไดทําการวจิยัการเปรียบเทยีบการเรยีนการสอนผานเวบ็และการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม
ในชัน้เรียน วา การเรียนการสอนผานเว็บสงเสริม แนววิธเีพือ่การสื่อสารในสังคมเพื่อใหมกีารศึกษาคนควา
ที่กวางขวางมากยิง่ขึน้  โดยผูใชสามารถติดตอ ส่ือสารเสาะแสวงหาและแลกเปลี่ยนความคิดเหน็เพื่อ
หาคําตอบในสิ่งที่คนหา ซึง่ในกรณีนี้อาจทําไดคอนขางมากในการจัดการเรยีนการสอนแบบดัง้เดิมในชั้น
เรียน และการเรียนการสอนผานเว็บสงเสรมิความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนมีอิสระที่จะ
เลือกเรียนดวยตนเอง  โดยสามารถศกึษาคนควาหาขอมลู  กําหนดเวลาในการศึกษาเลือกที่จะสื่อสารหรือ
แสดงความคิดเหน็ดวยตนเอง  ซึ่งแตกตางจากการเรียนการสอนแบบดัง้เดิมในช้ันเรยีน  ซึ่งกระบวนการใน
การเรียนการสอนไดถูกกําหนดขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญอรุณ  สถากุลเจริญ (2544 : 
บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาปฏิสัมพนัธระดับความสามารถทางการเรยีนและแบบการเรียนที่มีตอสัมฤทธิผล
ทางการเรียน ของนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 โดยวธิีการเรียนแบบประชุมทางคอมพวิเตอร ผลการวจิัย
พบวา นักเรยีนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่ํามีสัมฤทธิผลทางการเรียนเพิ่มข้ึนกวานักเรยีนที่มี
ระดับความสามารถทางการเรียนสูง นักเรยีนที่มีความสามารถทางการเรียนปานกลาง และนักเรียนที่มี
ระดับความสามารถทางการเรยีนสูง-ต่ํา (คละกัน) นอกจากนีย้ังสอดคลองกบังานวิจยัของ วรวุฒ ิ มั่นสุขผล 
(2545 : บทคดัยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อพฒันาบทเรียนบนเว็บไซด วชิาคอมพวิเตอรศึกษา ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิท์างการเรียนจากการเรียนดวยบทเรียนผานเว็บหลงัเรียนสูงกวากอนเรียน  สามารถ 
สรุปไดวา การที่นักเรียนเรียนผานระบบเครือขายเกี่ยวกับการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail  การ
รับสง  e-mail นัน้เปนการสงเสริมใหนกัเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนและสามารถแสวงหา
ความรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ทั้งนี้จากการทีน่กัเรียนไดคะแนนดานการรับสง e-mail  ต่ํากวา 
ดานการสืบคนขอมูล และการสมัคร e-mail อาจเนื่องมาจากการสง e-mail จะมกีารสงขอมูลทีเ่ปน
ขอความ รูปภาพ และสงแบบแนบไฟล นกัเรียนยังสับสนระหวางการสงขอมูลรูปแบบตาง ๆ และมี
เวลาไมเพียงพอสําหรับการฝกสง e-mail ที่หลากหลายรูปแบบ   
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     3.  ผลจากการประเมนิพฤติกรรมการทาํงานกลุม   โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการทาํงานกลุม
โดยครูและนักเรียนเปนผูประเมิน พบวา นักเรียนทีจ่ัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 มีพฤติกรรม
การทาํงานกลุมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายพฤติกรรมจากการประเมนิของครูและนักเรียน
สอดคลองกัน โดยนักเรียนมีพฤติกรรม ดานการใหความรวมมือขณะทํางานกลุม อยูในระดับมาก 
เปนลําดับที่ 1  และนักเรียนใหการชวยเหลือสนับสนนุ ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน  มีพฤติกรรมอยูใน
ระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย  ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 นัน้ 
นักเรียนแตละคนในกลุมตองเลือกหัวขอทีต่นสนใจ  แลวแยกไปรวมกบักลุมกับสมาชิกกลุมอ่ืนที่สนใจ
หัวขอเดียวกันเพื่อศึกษาหวัขอนัน้  ๆจนเปนกลุม ผูเชีย่วชาญ  หลงัจากนั้นนักเรียนกลบัมากลุมเดิมโดย
นักเรียนแตละคนจะตองอธิบายหัวขอที่ตนไปศึกษามาใหเพื่อนในกลุมฟงจนเขาใจและครบทุกหัวขอ ซึ่ง
อาจเปนสาเหตุที่ทําใหนักเรียนที่ไมสนใจเรียน หันมาเรียนสนใจการเรียนมากขึ้นเนื่องจากตองแยกจากกลุม
เดิมไปศึกษาดวยตนเองและนําความรูมาอธิบายใหเพื่อนในกลุมฟง ทําใหเกดิความรับผิดชอบ  และมีความ
กระตือรือรนมากขึ้น นอกจากนี้การที่นักเรียนแยกกลุมไปศึกษาหัวขอที่สนใจยังจะทําใหนกัเรียนตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและหนาที่ของตนเองที่มีตอกลุม  ทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาความภาคภมูิใจในตนเองและ
พัฒนาสติปญญาของตนเอง รวมทั้งตระหนักในความสาํคัญของตนเองที่จะชวยใหกลุมประสบความสําเร็จ    
นอกจากนีก้ารแลกเปลีย่นความรูกนัของกลุมผูเชีย่วชาญ ทําใหนกัเรียนแตละคนตองมีสวนรวมในการ
เรียนรูรวมกนั มีการชวยเหลอืกนัในการเชือ่มโยงความรูเดิมกับความรูใหมและชวยกนัคิด   แลกเปลี่ยน
ความรูจนทาํใหกลุมประสบความสาํเร็จ การที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหผูเรยีนพึง่พาอาศยักัน
อยางสม่ําเสมอจะทําใหผูเรียนมีความกระตอืรือรน   ในการเรียนและบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสงูขึ้น 
อีกทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะการทํางานรวมกับผูอ่ืนได สอดคลองกับผลการวิจัยของกัลยาณี  พลศักดิ์  
(2543  :  บทคัดยอ)   ที่พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนกลุมวิชาเสริมสรางประสบการณชีวิต    ชัน้
ประถมศึกษาปที ่ 4  โดยการเรียนแบบรวมมือแบบจิกซอว   2  (Jigsaw  II)    ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการสอนแบบรวมมือกนัแบบจิกซอว   2  (Jigsaw  II)    มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว   คือ   รอยละ  80   และเกิดคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค  ไดแก   
การรวมกันอภิปรายกลุมและแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตผุล มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออก มี
ทักษะการทํางานกลุม  มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม  สําหรับพฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนลําดับ
สุดทาย คือดานการชวยเหลือสนับสนุนยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน  ทัง้นี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนไม
คุนเคยกับการทํางานกลุมที่ตองมีการยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน นักเรียนไมเห็นความสําคัญของการ
ชมเชยกันและกัน ครูไมไดทําแบบอยางในการชมเชยและใหกําลังใจนักเรยีนอยางจริงจัง   สวนการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน  มีพฤติกรรมการทํางานกลุมในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อ
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พิจารณาเปนรายพฤตกิรรมจากการประเมนิของครูและนักเรียนสอดคลองกัน โดยนกัเรยีนมีพฤติกรรม  
ดานการยอมรบัความคิดเหน็ อยูในระดับมาก เปนลาํดบัที่ 1  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคกลุมแขงขันนั้น  การจัดกิจกรรมกลุมยอยมีลักษณะคลายคลึงกับการจัดกลุมกิจกรรมของ
วิธีการจัดการเรียนรูทัว่ ๆ ไป โดยจะฝกใหนกัเรียนมีความรับผิดชอบ  นักเรียนทุกคนในกลุมจะตอง
ใหความรวมมอืในการปรึกษากันเพื่อหาคําตอบและสรุปเปนคําตอบของกลุมใหทกุคนรับรู  ซึง่เปน
การฝกทักษะการทาํงานกลุมที่มีประสิทธภิาพ เพื่อเนนย้ําใหผูเรียนเกดิการเรียนรูทกัษะกระบวนการ
กลุม  สามารถชวยกันสรุป  การอภิปรายผล และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  โดยที่การจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคกลุมแขงขัน นักเรียนแตละกลุมตองเตรียมสมาชกิแตละคนใหพรอมสําหรับการแขงขัน
ตอบปญหา  โดยครูจัดใหนกัเรียนที่มีผลการเรียน ในระดับเดียวกนัแขงขันกนั คะแนนที่สมาชิกตอบ
คําถามไดจะนาํมารวมกนัเปนคะแนนของกลุม  เมื่อจบการแขงขันแตละครั้งครูจะประกาศคะแนน ผู
ไดคะแนนสูงสดุและกลุมทีท่าํคะแนนไดสูงสุดตามเกณฑที่กําหนด ไว จะไดรับรางวลั  ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของสลาวนิ (Slavin  1983 : 20-21)   ที่เชือ่วาการเรียนแบบรวมมือกนัจะชวยใหผูเรียน
พัฒนาความภมูิใจในตนเองกลาวคือ ผูเรียนจะเรยีนดวยความสุขและพฒันาสติปญญาของตนเอง 
อยางเต็มที ่  พรอมกับเกิดความรูสึกที่ดงีามในทางสงัคมและจากกระบวนการทาํงาน  สอดคลอง กับ
งานวิจยัของสามารถ  สุขาวงษ (2537 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการทาํงานกลุม   
และความคงทนในการเรียนรูของนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1  ทีเ่รียนวชิาสังคมศึกษา ดวยการสอน
แบบโครงการโดยใชการเรียนแบบรวมมอืกนัเรียนรู   และการสอนตามแนวคูมือครู   ผลการวิจยั พบวา  
พฤติกรรมการทํางานกลุมแตกตางกนัอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   หลังจากการทดสอบยอย
คร้ังที่ 1 คะแนนกลุมไดนอย  มีกลุมไดรางวัลนอย เมือ่นักเรียนเหน็ผลคะแนนพฒันาของตนเองและ
ของกลุม นกัเรียนจึงปรับพฤติกรรม ตระหนกัถึงความรวมมือของสมาชิก มีความรับผิดชอบ และ
ชวยเหลือซ่ึงกนัและกนัมากขึ้น  ทาํใหการทดสอบครั้งตอ ๆ ไป มกีลุมที่ไดรับรางวัลเพิ่มมากขึ้น  ซึง่
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีความตองการของเมอรเรย (Murray 1938) ที่กลาววาความตองการของ
มนุษยเปนพืน้ฐานที่สําคัญทีท่ําใหเกิดแรงขบัหรือแรงจูงใจซึ่งเปนผลทาํใหมนษุยแสดงพฤตกิรรมไป
ในทิศทางที่จะนําไปสูเปาหมายได (สุรางค โควตระกูล 2545 : 156)  และสอดคลองกับวรนารถ  
เปลี่ยนคํา (2539 : 96) ทีก่ลาววา การใหรางวัลเปนสิง่จําเปนสาํหรับการสอนตามรูปแบบนี้เพราะจะทํา
ใหนกัเรียนปฏบิัติงานตามวัตถุประสงคอยางมีเปาหมาย  แตการจัดการเรียนรูทัง้สองวธิีนี้จะหลีกเลีย่ง
การแขงขันกนัระหวางกลุมตาง ๆ  ไมได  ซึ่งผูสอนตองชี้แจงใหนักเรียนเหน็วาการแขงขันนัน้มิใชการ
แขงขันกับเพื่อน แตเปนการแขงขันกับตัวเอง เพื่อใหบรรลุเกณฑทีก่ําหนดไว และการไดรับรางวัลเปน
เพียงผลของความสาํเร็จเทานั้น ซึง่ไมใชเปาหมายหลักของการเรียน  ดังนัน้การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
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ใชการแขงขันและรางวัล จงึเปนตวักระตุนใหนักเรียนเกดิแรงขับและแรงจูงใจในการปฏิบัติกิจกรรมให
บรรลุเปาหมายคือ ความภาคภูมิใจในตนเอง  สําหรับพฤติกรรมการชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจ
ซึ่งกันและกัน  มีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เปนลาํดับสุดทาย  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ นักเรียนตองใช
เวลาในการศกึษาใบความรูและทําใบงาน  รวมกนัอภิปราย ซักถาม การที่นกัเรยีนไมคุนเคยกับการยกยอง 
ชมเชยกนัและกัน ทําใหนกัเรยีนไมเหน็ความสําคัญของการยกยองชมเชยกนัและกนั   
 4.  ผลจากการวิเคราะห    แบบสอบถามความคิดเหน็ของนกัเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค 
จิกซอว 2  และเทคนิคกลุมแขงขัน  มีดังนี ้  คือ นักเรียนทีจ่ัดการเรยีนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2     มีความ
คิดเห็นดานบรรยากาศในการเรียน  วา  บรรยากาศดี การแยกกันไปทาํกิจกรรมกลุมทําใหเขาใจมาก
ข้ึน   นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีการสอนกันในกลุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใหเหตุผล
ซึ่งกันและกัน    ทําใหสามารถพัฒนาตนไดมากขึ้น     มีการถามตอบกนัในกลุมอยางสนุก นอกจากนี้
ยังมีความสามัคคี มีการชวยเหลือกันภายในกลุม ทุกคนใหความรวมมือกันเปนอยางด ี การแยกไป
ทํางานกลุมทาํใหรูจักเพื่อนที่ไมคุนเคย  ทําใหเกิดความสามัคคีมากขึ้น สวนในดานการจัดกจิกรรม
การเรียนการสอน  นักเรียนไดเรียนรูและเขาใจการทํางานกลุมมากขึ้น  การจัดกิจกรรม ทําให
นักเรียนที่ไมสนใจเรียน สนใจเรียนมากขึ้น เพราะตองศึกษาดวยตนเองและนาํมาอธบิายใหเพื่อนใน
กลุมฟง  ทําใหไดรับความรูและมีการพฒันาตนเองมากขึ้น และการมอบรางวัลหลังเรียน  ทาํใหทกุ
คนตั้งใจเรียนเพื่อนาํรางวัลมาสูกลุม  สําหรับนักเรียนที่สอนดวยเทคนคิกลุมแขงขัน   มีความคิดเห็น
ดานบรรยากาศในการเรียน วา  บรรยากาศดี สนุก ไมเครียดกับงานมากเกินไป  ไดพดูคุย  นักเรยีน
มีความรับผิดชอบ การทํางานเปนกลุมชวยแบงเบาภาระในการทํางาน  มกีารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
การถามตอบกนัทาํใหเขาใจมากขึ้น  สวนในดานกิจกรรมการเรียนการสอน   นกัเรยีนไดเรียนรูและ
เขาใจการทาํงานกลุมมากขึน้ สําหรับการจดักิจกรรมแบบคละกัน  ทาํใหรูจักเพื่อนมากขึ้น ถาไมเขาใจ
ขอใด เพื่อนจะชวยอธบิายใหเขาใจมากขึน้  ทําใหไดรับความรูเพิ่มข้ึน  และการมอบรางวัล ทําใหมี
กําลังใจในการทํางาน เพื่อใหไดคะแนนมาก ๆ  ทําใหรูสึกวาไมไดคะแนนอยางเดยีวแตไดรางวัลดวย  
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ทัง้การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขนั  มีการจัดกลุมผูเรียน 
เพื่อเขากลุมรวมมือกันเรียนรู โดยสมาชิกในกลุมจะตองชวยเหลือกันในการแกปญหาการเรียนรูรวมกนั  
เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย จึงทาํใหนักเรียนเรียนรูกระบวนการทาํงานกลุมและการชวยเหลือพึ่งพา
อาศัยกนั   เกดิความสามัคคแีละเกิดสมัพนัธภาพอนัดีระหวางกนัภายในกลุม     สอดคลองกบัแนวคิดของ
สุรพล     พยอมแยม  (2544 : 103)   ซึ่งกลาววา   การเสรมิสรางสัมพนัธภาพที่ดหีรือการมกีลุมเพือ่นเพื่อการ
เรียนรู   ผูสอนจะตองทาํใหผูเรยีนแตละคนตระหนักถึงความอยูรวมกนัเปน กลุม  ใหประโยชนทีเ่กิดขึน้และรูจัก
ที่จะชวยเหลือเพื่อน  ๆ โดยเฉพาะดานการเรยีน และตองจดับรรยากาศหรือสราง โอกาสใหผูเรียนทาํ
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กิจกรรมรวมกนัใหมากที่สุด   และสอดคลองกับแนวคิดของวัฒนาพร  ระงับทกุข  (2542 : 43)   ที่
กลาววา วิธกีารสําคัญที่จะทําใหเกิดการเรียนรูแบบมีสวนรวมในทุก ๆ องค ประกอบ  คือ  
กระบวนการกลุม   ซึง่จะเอื้ออํานวยใหผูเรียนแลกเปลีย่นและแบงปนประสบการณ   ไดสะทอน
ความคิดและอภิปราย ไดสรุปความคิดรวบยอด   ตลอดจนไดทดลองหรือประยกุตแนวคิด  กระบวน 
การกลุมจะทาํใหผูเรียนไดมสีวนรวมสูงสุดและทําใหบรรลุ ผลงานสงูสดุ   
 
 

ขอเสนอแนะ 
 
  จากขอคนพบของการวิจยัผสมผสานกับการศึกษาวรรณกรรมที่เกีย่วของ ผูวจิัยมีแนวคิด ที่
จะนําเสนอใน  2  สวน   คือ  ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช   และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป   
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
ขอเสนอแนะเพื่อการนาํไปใช 
  จากผลการวจิยัที่พบวานักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 1  ที่จดัการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว  2    
และเทคนิคกลุมแขงขัน  มผีลการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยส่ืีอสารขอมูลสูงกวากอนเรยีน และพฤติกรรม
การทาํงานกลุมของนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2    และนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวย
เทคนิคกลุมแขงขนัเพิ่มข้ึน   โดยนกัเรียนที่จดัการเรยีนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2   มีพฤติกรรมการทาํงานกลุม
สูงกวานกัเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน   ดังนัน้ผูวิจยัขอเสนอแนะดงันี ้
 1. จากผลการวจิัยทีพ่บวานักเรียนที่จัดการเรยีนรูดวยเทคนคิจิกซอว 2  กับเทคนิคกลุมแขงขัน  
มีผลการเรียนรูสูงกวากอนเรียน ดังนั้น โรงเรียนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการนําวธิีการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2    และเทคนิคกลุมแขงขนั  ไปเผยแพรใหความรูแกครูผูสอน วิชาตาง ๆ 
อยางจรงิจัง เพื่อครูผูสอนจะมีวิธกีารสอนทีห่ลากหลาย   โดยจดัการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร และติดตามให
คําแนะนาํอยางใกลชิด 
  2.  จากการประเมินความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมลู  การสมัคร e-mail 
และการรับสง e-mail ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2    กับเทคนคิกลุมแขงขนั อยูในระดับดีมาก 
ดังนัน้โรงเรียนจึงควรสงเสริมครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหนกัเรียนสบืคนขอมูล และ
สงรายงานผานระบบเครือขาย เพือ่เปนการสงเสริมใหนักเรยีนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนและ
สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง  
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  3 .  จากการประเมนิพฤติกรรมการทาํงานกลุม ของครูและนักเรยีน     พบวา      ดานใหการชวยเหลือ
สนับสนนุ ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน    ของนักเรียนมีการปฏิบัตินอยกวาดานอื่น     ดังนั้น ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู   ครูผูสอนควรสงเสริม และกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการใหการชวยเหลือ 
สนับสนุน ยกยองใหกาํลังใจซึง่กันและกัน  โดยการมอบหมายใหนักเรียน   ผลัดกันถามตอบปญหา และ
ฝกพูดชมขณะที่เพื่อนตอบไดถูกตอง  ขณะเดียวกนัถาเพื่อนตอบผิดควรใหกาํลงัซึง่กนัและกนั จะทาํให
นักเรียนเรียนอยางมีความสขุ   มีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือรนในการทํางานมาก     เกดิ
ความภาคภูมใิจในตนเองมากขึ้น   
 
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรทําการวิจัยเพื่อการเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียน   ที่จัดการเรียนรูดวย
เทคนิคจิกซอว 2   กับเทคนิคกลุมแขงขัน กบัวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบอื่น  ๆ  เชน  เทคนิค STAD 
และเทคนิค GI  
  2.  ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศในบทอื่น ๆ   
ไดแก  พัฒนาการคอมพวิเตอร  เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ โดยใชวิธีการสอนแบบรวมมือกนั 
เทคนิคจิกซอว  2 ดวยกับเทคนิคกลุมแขงขัน กับวิธีจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory  
Learning) 
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_______  . การปฏิรูปการเรียนรูตามแนวคิด 5 ทฤษฎ.ี กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจาํกัด 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอื 
 

1.  ดร.ปรัชญานนัท   นิลสุข หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
วิทยาลัยเทคนคิสมุทรสงคราม 

2.  นางกนัยารัตน  รัตนชงค   ศึกษานิเทศก 
    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี  เขต 1 
3.  นางสาวลนิดา  วิชาดากลุ อาจารย  3  ระดับ  8 
    โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห 
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ตารางที่  36  ผลการประเมนิความตรงเชงิเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  
       ของกลุมทดลอง 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 

1 2 3 ∑R IOC 

1. สาระสําคัญ 
1.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระ 
       สําคัญกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

2. มาตรฐานการเรียนรู 
2.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของมาตรฐาน 
      การเรียนรูกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
3.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของผลการเรียนรู 
        ที่คาดหวังกับเนื้อหา        

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

4. จุดประสงคการเรียนรู 
4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงค 
        การเรียนรูกับสาระการเรียนรู 

     4.2   ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงค 
             การเรียนรูกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

        และการประเมินผล 
     4.3   ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงค     
             การเรียนรูกับการวัดและการประเมินผล 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+3 
 
+3 
 
+3 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

5. สาระการเรียนรู 
5.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรู 
        กับมาตรฐานการเรียนรู 
5.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรู 
        กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+3 
 
+3 
 

 
1.00 

 
1.00 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
6.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรม 
         การเรียนรูกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
6.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรม 
         การเรียนรูกับสาระการเรียนรู 
6.3 ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรม 

            การเรียนรูกับการวัดและประเมินผล 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+3 
 
+3 
 
+3 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 
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ตารางที่  36   (ตอ) 
ผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
1 2 3 ∑R IOC 

7. ส่ือการเรียนรู 
7.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสื่อการเรียนรู     
       กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู         

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 
 

 
1.00 

8. การวัดและประเมินผล 
8.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของการวัดและ 
       ประเมินผลกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

     8.2   ความเหมาะสมและสอดคลองของการวัดและ 
             ประเมินผลกับกิจกรรมการเรียนรู              

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+3 
 
+3 

 
1.00 

 
1.00 

 
ตารางที่ 37  ผลการประเมนิความตรงเชงิเนื้อหาของแผนการจัดการเรยีนรูดวยเทคนคิกลุมแขงขัน 
                   ของกลุมควบคมุ 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการประเมิน 

1 2 3 ∑R IOC 

1. สาระสําคัญ 
    1.1   ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระ 

      สําคัญกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

2. มาตรฐานการเรียนรู 
 2.1   ความเหมาะสมและสอดคลองของมาตรฐาน 

       การเรียนรูกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
3.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของผลการเรียนรู 
       ที่คาดหวังกับเนื้อหา        

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

4. จุดประสงคการเรียนรู 
4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงค 
        การเรียนรูกับสาระการเรียนรู 

     4.2   ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงค 
             การเรียนรูกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

        และการประเมินผล 
     4.3   ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงค     
             การเรียนรูกับการวัดและการประเมินผล 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+3 
 
+3 
 
+3 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 
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ตารางที่ 37  (ตอ) 
ผูเชี่ยวชาญ 

รายการประเมิน 
1 2 3 ∑R IOC 

5. สาระการเรียนรู 
5.1  ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรู 
        กับมาตรฐานการเรียนรู 
5.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรู 
        กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+3 
 
+3 

 
1.00 

 
1.00 

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู 
6.1  ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรม 
        การเรียนรูกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
6.2  ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรม 
        การเรียนรูกับสาระการเรียนรู 

      6.3   ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรม 
           การเรียนรูกับการวัดและประเมินผล 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 
 
+1 

 
+3 
 
+3 
 
+3 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

7. ส่ือการเรียนรู 
     7.1   ความเหมาะสมและสอดคลองของสื่อการเรียนรู     

       กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู         

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1.00 

8. การวัดและประเมินผล 
8.1  ความเหมาะสมและสอดคลองของการวัดและ 
       ประเมินผลกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

     8.2   ความเหมาะสมและสอดคลองของการวัดและ 
             ประเมินผลกับกิจกรรมการเรียนรู              

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+1 
 
+1 

 
+3 
 
+3 

 
1.00 

 
1.00 
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ตารางที่ 38   ผลการประเมนิความตรงเชงิเนื้อหาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน 
                    เร่ือง เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล 

ผูเชี่ยวชาญ สาระ 
การเรียนรู 

จุดประสงค 
การเรียนรู ขอ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1 2 3 ∑R IOC 

1.  ความสําคัญ
ของการสื่อสาร 
ขอมูล 

-สามารถบอก
ความสําคัญของการ
ส่ือสารไดถูกตอง 

 
 
 
1 
2 
3 
4 

- เขาใจหลักการเบื้องตน
ของการสื่อสารขอมูลและ
ระบบเครือขาย 
ความเขาใจ 
ความเขาใจ 
ความเขาใจ 
ความเขาใจ 

 
 
 

+1 
+1 
+1 
+1 

 
 
 

+1 
+1 
+1 
+1 

 
 
 

+1 
+1 
+1 
+1 

 
 
 
+3 
+3 
+3 
+3 

 
 
 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

2.  อุปกรณ 
ส่ือสารสําหรับ
การเชื่อมโยง
เครือขาย 
 

-สามารถอธิบาย
อุปกรณการสื่อสาร
สําหรับเชื่อมโยง
เครือขายไดถูกตอง 

 
 
 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

- เขาใจหลักการเบื้องตน
ของการสื่อสารขอมูลและ
ระบบเครือขาย 
ความเขาใจ 
ความเขาใจ 
ความเขาใจ 
ความเขาใจ 
คิดวิเคราะห 
คิดวิเคราะห 

 
 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
 
 
+3 
+3 
+3 
+3 
+3 
+3 

 
 
 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

3. ชนิดของ 
เครือขาย 

-สามารถอธิบายชนิด
ของเครือขายได 
ถูกตอง 

 
 
 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

- เขาใจหลักการเบื้องตน
ของการสื่อสารขอมูลและ
ระบบเครือขาย 
ความเขาใจ 
คิดวิเคราะห 
คิดวิเคราะห 
ความเขาใจ 
ความเขาใจ 
ความเขาใจ 
คิดวิเคราะห 
คิดวิเคราะห 

 
 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
 
 
+3 
+3 
+3 
+3 
+3 
+3 
+3 
+3 

 
 
 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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ตารางที่ 38     (ตอ) 
ผูเชี่ยวชาญ สาระ 

การเรียนรู 
จุดประสงค 
การเรียนรู 

ขอ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1 2 3 ∑R IOC 

4. อินเทอรเน็ต --สามารถอธิบาย
ความหมายของ 
อินเทอรเน็ตได 
-สามารถอธิบาย
พัฒนาการ
อินเทอรเน็ตได 
-สามารถอธิบายชื่อ
และที่อยูไอพีได 

 
 
 
19 
20 
21 
22 
23 

-เขาใจหลักการเบื้องตน
ของการสื่อสารขอมูลและ
ระบบเครือขาย 
ความเขาใจ 
ความเขาใจ 
ความเขาใจ 
ความเขาใจ 
คิดวิเคราะห 

 
 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
 
 
+3 
+3 
+3 
+3 
+3 

 
 
 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

5 การ
ประยุกตใชงาน
อินเทอรเน็ต 

-สามารถอธิบาย
ประเภทของการใช
งานบนอินเทอรเน็ต
ได 
-สามารถสืบคนขอมูล 
สมัคร e-mail 
รับ-สง e-mail ได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

-เขาใจหลักการเบื้องตน
ของการสื่อสารขอมูลและ
ระบบเครือขาย 
-สามารถ คนหาขอมูลได
จากเครือขายอมพิวเตอร    
-สามารถติดตอส่ือสาร 
กับผูอื่น ผานเครือขาย 
คอมพิวเตอรหรือ
เครือขาย อินเทอรเน็ต 
ความเขาใจ 
ความเขาใจ 
คิดวิเคราะห 
ความเขาใจ 
ความเขาใจ 
ความเขาใจ 
คิดวิเคราะห 
ความเขาใจ 
ความเขาใจ 
ความเขาใจ 
คิดวิเคราะห 
นําไปใช 
ความเขาใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
+3 
+3 
+3 
+3 
+3 
+3 
+3 
+3 
+3 
+3 
+3 
+3 
+3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
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ตารางที่ 38     (ตอ) 
ผูเชี่ยวชาญ สาระ 

การเรียนรู 
จุดประสงค 
การเรียนรู 

ขอ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1 0 -1 

∑R IOC 

 37 
38 
39 

นําไปใช 
ความเขาใจ 
ความเขาใจ 

+1 
+1 
+1 

0 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 

+2 
+3 
+3 

0.67 
1.00 
1.00 

6.  ประโยชน
ของเครือขาย 
อินเทอรเน็ต 

-สามารถอธิบาย 
ประโยชนของเครือขาย
อินเทอรเน็ตได 

 
 
 
40 

-เขาใจหลักการเบื้องตน
ของการสื่อสารขอมูลและ
ระบบเครือขาย 
คิดวิเคราะห 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+1 

 
 
 
+3 

 
 
 
1.00 

 
 
ตารางที่ 39  ผลการประเมนิความตรงเชงิเนื้อหาแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติดาน   
                   การสืบคนขอมูล  การสมัคร e-mail   และการรับสง  e-mail 

ผูเชี่ยวชาญ สาระ 
การเรียนรู 

จุดประสงค 
การเรียนรู ขอ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 1 2 3 

∑R IOC 

1. สืบคนขอมูล   
    จากระบบ 
  เครือขาย 

1. นักเรียนสามารถ
สืบคนขอมูลจาก
ระบบเครือขายได 

 1. สามารถคนหา 
ขอมูลไดจากเครือขาย 
คอมพิวเตอร 

+1 +1 +1 +3 1.00 

2. สมัคร e-mail 2. นักเรียนสามารถ
สมัคร e-mail ได 

 2.  สามารถ
ติดตอส่ือสารกับ ผูอื่น
ผานเครือขาย
คอมพิวเตอรหรือ 

+1 +1 +1 +3 1.00 

3. รับสง  e-mail 3. นักเรียนสามารถ
รับสง e-mail ได 

 เครือขายอินเทอรเน็ต +1 +1 +1 +3 1.00 
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ตารางที่ 40  ผลการประเมนิความตรงเชงิเนื้อหาของแบบประเมินพฤติกรรมการทาํงานกลุมที่จัด 
                   การเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2  และเทคนิคกลุมแขงขัน ประเมนิโดยครูและนักเรยีน   

ผูเชี่ยวชาญ รายการประเมนิ ขอ พฤติกรรมประเมินรายขอ 
1 2 3 

∑R IOC 

1. การยอมรับความคิดเห็น 1 ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม +1 +1 +1 +3 1.00 
 2 เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น +1 +1 +1 +3 1.00 
 3 ซักถามพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคน 

อยางทั่วถึง 
+1 +1 +1 +3 1.00 

 4 ยิ้มแยมเปนกันเองเมื่อสมาชิกในกลุมแสดง
ความคิดเห็น 

0 +1 +1 +2 0.67 

2. การแสดงความคิดเห็น 
    ดวยการถาม-ตอบ 

5 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก 
ในกลุม 

+1 +1 +1 +3 1.00 

     6 อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน +1 +1 +1 +3 1.00 
 7 ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม +1 +1 +1 +3 1.00 
 8 กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและ

ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 
+1 +1 +1 +3 1.00 

3. การใหความรวมมือขณะ 9 ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม +1 +1 +1 +3 1.00 
    ทํางานกลุม 10 ตั้งใจฟงและสนใจตอการพูดของเพื่อน

สมาชิก 
+1 +1 +1 +3 1.00 

 11 มีสวนรวมในการทําใบงาน +1 +1 +1 +3 1.00 
 12 มีสวนรวมในการอภิปราย +1 +1 +1 +3 1.00 
4. การชวยเหลือสนับสนุน  13 พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม +1 +1 +1 +3 1.00 
    ยกยองใหกําลังใจซึ่งกัน 14 ชวยเหลือเพื่อนเม่ือทํางานหนัก +1 +1 +1 +3 1.00 
    และกัน 15 เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูด 

ไดแสดงออก 
+1 +1 +1 +3 1.00 

 16 กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกคน
อื่นที่เราเห็นดวย 

+1 +1 +1 +3 1.00 
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ตารางที่ 41   ผลการประเมนิคาดัชนีความสอดคลอง(IOC)  แบบสอบถามความคดิเห็นของ 
      นกัเรียนทีม่ีตอการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  และเทคนิคกลุมแขงขัน  

ผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ รายการประเมิน 

1   ∑R IOC 

1 บรรยากาศการจัดการเรียนรู 
1.1 นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไร ตอการจัดการเรียน 
       การสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   หนวยการเรียนเรื่อง  
       เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 

2 การจัดกจิกรรมการเรียนรู 
2.1 นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอการจัดกิจกรรมการเรียน 
        การสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    หนวยการเรียนเรื่อง  
       เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1 
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ตารางที่ 42    ผลการหาคาความยากงาย (p)  คาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบวัดผลการเรียนรู 
                     เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล 
ขอที ่ p r  ขอที ่ p r  ขอที ่ p r 
1* 0.93 0.07  21* 0.89 0.07  41 0.59 0.74 
2* 0.85 0.07  22* 0.81 0.15  42 0.37 0.59 
3* 0.81 0.15  23* 0.93 0.07  43 0.59 0.59 
4 0.74 0.74  24* 0.96 0.15  44 0.52 0.74 
5 0.59 0.74  25 0.70 0.67  45 0.74 0.74 
6 0.56 0.67  26* 0.19 0.07  46* 0.07 0.15 
7 0.67 0.74  27 0.70 0.67  47* 0.15 0.15 
8 0.70 0.81  28* 0.19 -0.30  48 0.37 0.44 
9* 0.93 0.22  29 0.67 0.30  49* 0.04 0.07 
10* 0.11 0.22  30 0.70 0.67  50 0.74 0.74 
11 0.63 0.67  31 0.74 0.59  51* 0.11 0.07 
12 0.59 0.74  32 0.63 0.52  52 0.37 0.44 
13* 0.96 0.15  33 0.63 0.67  53* 0.33 0.22 
14 0.67 0.74  34 0.44 0.59  54 0.41 0.52 
15* 0.89 0.07  35 0.59 0.74  55 0.44 0.59 
16 0.56 0.74  36 0.56 0.52  56 0.48 0.52 
17 0.63 0.81  37 0.48 0.67  57 0.37 0.44 
18* 0.11 0.07  38 0.41 0.37  58 0.52 0.59 
19 0.67 0.59  39 0.56 0.37  59 0.56 0.67 
20* 0.81 0.15  40 0.48 0.52  60 0.59 0.74 

 

 
หมายเหต ุ  

1.   ขอสอบทีผ่านเกณฑตองมีคาความยาก (p) อยูระหวาง 0.20-0.80  และมีคา 
อํานาจจําแนก ( r) ตั้งแต 0.20 ข้ึนไป     

2. ขอสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑมีจํานวน  41 ขอ แตเนือ่งจากตองการขอสอบจํานวน  
40 ขอ จึงใชเกณฑการคัดเลอืกขอสอบดังนี ้1)  มีจํานวนขอสอบในแตละจุดประสงคใกลเคียงกนั
และกระจายครบทุกจุดประสงค  2)  การคัดเลือกขอสอบแตละขอ ใหมีคาความยากงาย (p) 
ใกลเคียง 0.50 มากที่สุด จาํนวน 40 ขอ      

ขอสอบที่ไมผานเกณฑการคัดเลือกไดแก  ขอ 1,2,3,9, 10,13,15, 18,20,21,22,23,24   
26,28,46,47,49,51  
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การคํานวณหาคาความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบทดสอบ 
 

 การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียน เร่ือง
เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล กอนและหลงัเรียน  โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป สูตร KR 20 
ของ Kuder Richadson  ไดคาดังนี ้
 
Reliability 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     27.0                    N of Items = 40 
 
Alpha =    .8199 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค   
ผลการวิเคราะหสมมตฐิาน 
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ตารางที ่ 43   ผลการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนเรื่อง เทคโนโลยีส่ือสารขอมูลที่จดัการเรียนรู 
                     ดวยเทคนิคจกิซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน   

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน 
คะแนนเต็ม  40  คะแนน คะแนนเต็ม  40  คะแนน ลําดับที่ 

กอนเรียน หลังเรียน คาความตาง กอนเรียน หลังเรียน คาความตาง 
1 15 20 5 17 22 5 
2 10 18 8 12 19 7 
3 16 22 6 12 23 11 
4 16 25 9 7 17 10 
5 14 22 8 17 22 5 
6 14 27 13 12 18 6 
7 12 21 9 11 22 11 
8 12 19 7 18 27 9 
9 12 21 9 14 23 9 

10 15 22 7 11 17 6 
11 14 28 14 13 22 9 
12 13 27 14 12 24 12 
13 11 19 8 13 18 5 
14 12 21 9 13 21 8 
15 13 23 10 17 22 5 
16 15 28 13 11 21 10 
17 10 20 10 13 19 6 
18 17 30 13 11 20 9 
19 15 25 10 13 23 10 
20 16 22 6 15 24 9 
21 11 23 12 11 24 13 
22 14 22 8 15 23 8 
23 13 21 9 11 25 14 
24 12 24 12 11 21 10 
25 12 21 9 12 28 16 
26 12 18 4 13 25 12 
27 13 22 9 13 23 10 
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ตารางที ่ 44   เปรียบเทียบผลการเรียนรูที่จัดการเรียนรูกอนและหลงัเรียนดวยเทคนิคจิกซอร 2  โดยใชสถิติ  t-test Depentdent  
 

Paired Samples  Statistics 
 

Mean N 
Std. 

Deviation 
Std.Error 

Mean 
Pair 1    Pretest 13.2963 27 1.8977 .3652 

         Posttest 22.6296 27 3.1762 .6113 
 

Paired Samples Correlations 
 N Correlations Sig. 

Pair 1      Pretest & Posttest 27 .587 .001 
 

Paired Samples Test 
 Paired  Differences 

 95% Confidence Interval 
of the Difference 

 Mean Std.Deviation 
Std.Error 

Mean Lower Upper t df Sig.(2-tailed) 
Pair 1   Pretest - Posttest -9.3333 2.5720 .4950 -10.3508 -8.3159 -18.856 26 .000 
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ตารางที ่45   เปรียบเทียบผลการเรียนรูที่จัดการเรียนรูกอนและหลงัเรียนดวยเทคนิคกลุมแขงขนั  โดยใชสถิติ  t-test Depentdent  
 

Paired Samples  Statistics 
 

Mean N Std. Deviation 
Std.Error 

Mean 
Pair 1    Pretest 12.8889 27 2.4073 .4633 

           Posttest 21.9630 27 2.7940 .5377 
 

Paired Samples Correlations 
 N Correlations Sig. 
Pair 1      Pretest & Posttest 27 .388 .045 

 

Paired Samples Test 
 Paired  Differences 

 95% Confidence Interval 
of the Difference 

 Mean Std.Deviation 
Std.Error 

Mean Lower Upper t df Sig.(2-tailed) 
Pair 1   Pretest - Posttest -9.0741 2.8946 .5571 -10.2192 -7.9290 -16.289 26 .000 
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ตารางที ่ 46   เปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่อง  เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ที่จัดการเรียนรูหลังเรียนดวยเทคนิคจิกซอร 2 และเทคนิคกลุมแขงขนั  
                     โดยใชสถิติ  t-test Indepentdent  
 

Group Statistics 

             GROUP N Mean Std.Deviation 
Std. Error 

Mean 
Pre           Jigsaw II 27 22.6296 3.1762 .6113 

       TGT 27 21.9630 2.7940 .5377 
 

Independent  Samples Test 
Levene’s  Test For 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval 

Of the Difference 

 

F Sig. t df 
Sig. 

(2 tailed) 
Mean 

Differance 
Std.Error 

Difference lower Upper 
Pre     Equal variances assumed .565 .456 .819 52 .417 .6667 .8141 -.9669 2.3003 
          Equal variances not assumed   .819 51.168 .417 .6667 .8141 -.9676 2.3009 
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ตารางที ่ 47   เปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่อง  เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ที่จัดการเรียนรูกอนและหลังเรียนดวยเทคนิคจิกซอร 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน  
                     โดยใชสถิติ  t-test Indepentdent  
 

Group Statistics 

             GROUP N Mean Std.Deviation 
Std. Error 

Mean 
Pre              Jigsaw II 27 13.296 1.8977 .3652 

       TGT 27 12.889 2.4073 .4633 
Post             Jigsaw II 27 22.6296 3.1762 .6113 

       TGT 27 21.9630 2.7940 .5377 
 

Independent  Samples Test 
Levene’s  Test For 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval 

Of the Difference 

 

F Sig. t df 
Sig. 

(2 tailed) 
Mean 

Differance 
Std.Error 

Difference lower Upper 
Pre     Equal variances assumed .183 .671 .691 52 .493 .4074 .5899 -.7763 1.5912 
          Equal variances not assumed   .691 49.312 .493 .4074 .5899 -.7779 1.5927 
Post   Equal variances assumed .565 .456 .819 52 .417 .6667 .8141 -.9669 2.3003 
          Equal variances not assumed   .819 51.168 .417 .6667 .8141 -.9676 2.3009 
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ตารางที่  49   เปรียบเทยีบความสามารถในการปฏิบัติทีจ่ัดการเรียนรูกอนและหลังเรียนดวยเทคนคิจิกซอว 2  โดยใชสถิติ  t-test Depentdent  

Paired Samples  Statistics 

 
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std.Error 
Mean 

Pair 1    Pretest 9.8889 27 4.5178 .8694 
         Posttest 29.2222 27 .7511 .1445 

 

Paired Samples Correlations 
 N Correlations Sig. 

Pair 1      Pretest & Posttest 27 .291 .141 
 

Paired Samples Test 

 Paired  Differences 
 95% Confidence Interval 

of the Difference 
 Mean Std.Deviation 

Std.Error 

Mean Lower Upper t df Sig.(2-tailed) 
Pair 1   Pretest - Posttest -19.3333 4.3589 -21.0577 -10.3508 -17.6090 -23.047 26 .000 
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ตารางที่  50   เปรียบเทยีบความสามารถในการปฏิบัติทีจ่ัดการเรียนรูกอนและหลังเรียนดวยเทคนคิกลุมแขงขัน  โดยใชสถิติ  t-test Depentdent  
 

Paired Samples  Statistics 
 

Mean N Std. Deviation 
Std.Error 

Mean 
Pair 1    Pretest 13.6667 27 9.5475 1.8374 

         Posttest 29.3333 27 .8321 .1601 
 

Paired Samples Correlations 
 N Correlations Sig. 

Pair 1      Pretest & Posttest 27 .450 .018 
 

Paired Samples Test 
 Paired  Differences 
 95% Confidence Interval 

of the Difference 
 Mean Std.Deviation 

Std.Error 
Mean Lower Upper t df Sig.(2-tailed0 

Pair 1   Pretest - Posttest -15.6667 9.2028 1.7711 -19.3072 -12.0261 -8.846 26 .000 
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ตารางที่ 51  เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติ ที่จัดการเรียนรูกอนและหลงัเรยีนดวยเทคนคิจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน   
                   โดยใชสถิติ  t-test Indepentdent  
 

Group Statistics 

             GROUP N Mean Std.Deviation 
Std. Error 

Mean 
Pre                      Jigsaw II 27 9.8889 4.5178 .8694 

       TGT 27 13.6667 9.5475 1.8374 
Post                     Jigsaw II 27 29.2222 .7511 .1445 

       TGT 27 29.3333 .8321 .1601 
 

Independent  Samples Test 
Levene’s  Test For 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 
95% Confidence Interval 

Of the Difference 

 

F Sig. t df 
Sig. 

(2 tailed) 
Mean 

Differance 
Std.Error 

Difference lower Upper 
Pre     Equal variances assumed 27.839 .000 -1.858 52 .069 -3.7778 2.0327 -7.8568 .3012 
          Equal variances not assumed   -1.858 37.087 .071 -3.7778 2.0327 -7.8962 .3406 
Post   Equal variances assumed .261 .611 -.515 52 .609 -.1111 .2157 -.5440 -.3218 
          Equal variances not assumed   -.515 51.464 .609 -.1111 .2157 -.5441 -.3218 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

คะแนนพัฒนาและระดับการพัฒนาของการจัดการเรียนรู 
เรื่องเทคโนโลยสีื่อสารขอมูล 
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ตารางที ่52    สรุปคะแนนพฒันาเฉลี่ยและระดับการพฒันา ของการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที ่1  ที่จัดการเรียนรู 
                      ดวยเทคนิคจกิซอว 2 
 

แผนที 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

กลุม
ที่ 

พัฒนาเฉลี่ย การพัฒนา พัฒนาเฉลี่ย การพัฒนา พัฒนาเฉลี่ย การพัฒนา พัฒนาเฉลี่ย การพัฒนา พัฒนาเฉลี่ย การพัฒนา พัฒนาเฉลี่ย การพัฒนา 
1 10 กลุมเกง 12.5 กลุมเกงมาก 7.5 กลุมเกง 30 กลุมยอดเยี่ยม 7.5 กลุมเกง 27.5 กลุมยอดเยี่ยม 
2 16 กลุมเกงมาก 8 กลุมเกง 6 กลุมเกง 26 กลุมยอดเยี่ยม 20 กลุมเกงมาก 22 กลุมเกงมาก 
3 6 กลุมเกง 24 กลุมยอดเยี่ยม 0 - 26 กลุมยอดเยี่ยม 20 กลุมเกงมาก 26 กลุมยอดเยี่ยม 
4 7 กลุมเกง 16 กลุมเกงมาก 6 กลุมเกง 26 กลุมยอดเยี่ยม 22 กลุมเกงมาก 22 กลุมเกงมาก 
5 7.5 กลุมเกง 17.5 กลุมเกงมาก 10 กลุมเกง 17.5 กลุมเกงมาก 25 กลุมเกงมาก 12.5 กลุมเกง 
6 10 กลุมเกง 12.2 กลุมเกง 2.5 กลุมเกง 27.5 กลุมยอดเยี่ยม 20 กลุมเกงมาก 10 กลุมเกง 
 9.42   15.03   5.33   25.50   19.08   20.00   

 S.D. 3.61   5.50   3.57   4.22   6.00   7.16   
 
 
 
 
 
 
 

X
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ตารางที ่53    สรุปคะแนนพฒันาเฉลี่ยและระดับการพฒันา ของการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 1   
                     ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน 
 

แผนที 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 แผนที่ 4 แผนที่ 5 แผนที่ 6 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

กลุม
ที่ 

พัฒนาเฉลี่ย การพัฒนา พัฒนาเฉลี่ย การพัฒนา พัฒนาเฉลี่ย การพัฒนา พัฒนาเฉลี่ย การพัฒนา พัฒนาเฉลี่ย การพัฒนา พัฒนาเฉลี่ย การพัฒนา 
1 0 - 18 กลุมเกงมาก 26 กลุมยอดเยี่ยม 18 กลุมเกงมาก 16 กลุมเกงมาก 16 กลุมเกงมาก 
2 4 กลุมเกง 10 กลุมเกง 30 กลุมยอดเยี่ยม 20 กลุมเกงมาก 25 กลุมเกง 22.5 กลุมเกงมาก 
3 0 - 15 กลุมเกง 30 กลุมยอดเยี่ยม 22.5 กลุมเกงมาก 10 กลุมเกง 15 กลุมเกง 
4 0 - 15 กลุมเกง 20 กลุมเกงมาก 22.5 กลุมเกงมาก 10 กลุมเกง 17.5 กลุมเกงมาก 
5 0 - 20 กลุมเกงมาก 18 กลุมเกงมาก 26 กลุมยอดเยี่ยม 6 กลุมเกง 26 กลุมยอดเยี่ยม 
6 2 กลุมเกง 10 กลุมเกง 28 กลุมยอดเยี่ยม 18 กลุมเกงมาก 27.5 กลุมยอดเยี่ยม 26 กลุมยอดเยี่ยม 
 1.00   14.67   25.33   21.17   15.75   20.50   

 S.D. 1.67   4.08   5.16   3.11   8.77   4.98   
 

X

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ   
แผนการจัดการเรียนรูที่จดัการเรยีนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2 

และเทคนิคกลุมแขงขัน 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  กลุมทดลอง 
การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II) 

กลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี                 ชั้นมธัยมศึกษาปที ่1 
เร่ือง  ความสาํคัญของการสื่อสาร               เวลา  2 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………… 
1. สาระสาํคัญ 
               ธรรมชาติของมนษุยตองการอยูรวมกนัเพื่อดําเนนิกิจกรรมตาง ๆ   ทาํใหเกิดการติดตอ 
ส่ือสาร มีการพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน ววิัฒนาการการสื่อสารของมนษุยไดมี
การพัฒนามาเปนลําดับ จากการสื่อสารดวยรหัส  มาเปนการสื่อสารดวยสายตัวนํา ในปจจุบนั
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเจรญิกาวหนา  มีการนาํคอมพิวเตอร ดาวเทียมและระบบไรสายมาใชใน
การสื่อสาร ทาํใหเกิดโลกไรพรมแดน 
 
2. มาตรฐาน  ง 4.1 
               เขาใจ  เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู  การสือ่สาร การแกปญหา  การทาํงานและอาชพีอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
 
3. ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 
               อธิบายความสําคัญของการสื่อสารขอมูลได 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู 
              สามารถอธิบายความสําคัญของการสื่อสารไดถูกตอง   
 
5. สาระการเรียนรู 
 ความสาํคัญของการติดตอส่ือสาร 
  -การสื่อสารดวยรหัส 
  -การสื่อสารดวยสายตัวนํา 
  -การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอร 
  -การสื่อสารโดยใชดาวเทียมและระบบไรสาย 
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6. กระบวนการจัดการเรียนรู 
1. ข้ันนํา 

1.1 นักเรียนทาํแบบทดสอบกอนเรียนเรื่อง เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล จํานวน  40  ขอ 
1.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 

       1.3   ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทํางานกลุม ทกัษะการทาํงานกลุม เปาหมาย
ของการทาํงานรวมกนั การมอบหมายหนาที ่ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม 
เชน ปรึกษากนัเฉพาะในกลุมของตนเอง   รับฟงความคดิเห็นของเพื่อน   

2. ข้ันสอน 
ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกบัสาระสาํคัญของการติดตอส่ือสาร 

และพัฒนาการของการสื่อสารพอสังเขปโดยมีภาพประกอบและอภิปรายรวมกนั  หลังจากนัน้ให
นักเรียนชวยกนัตอบคําถาม  ตัวอยาง  เชน 
       คําถาม  โทรศพัทเคลื่อนที่ทีก่ําลังเปนทีน่ิยมกนัในปจจุบัน เปนการสื่อสารดวยระบบใด 
       คําตอบ  ระบบไรสาย ทีน่ิยมในปจจุบนัไดแก ระบบ GSM  ระบบ PCN  ฯลฯ 

3. ข้ันศึกษากลุมยอย 
3.1 แบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม ประกอบดวยกลุมนักเรียนที่มคีวามสามารถสูง 1 กลุม   

มีความสามารถปานกลาง  2  กลุม และมีความสามารถต่ํา 1 กลุม ใหนกัเรียนจัดกลุม ๆ ละ 4 คน 
โดยไมซ้ํากลุมเดิม  ซึง่แตละกลุมจะประกอบดวย นักเรยีนที่มีความสามารถสงู  1  คน  ปานกลาง  
2  คน  และต่าํ  1  คน  
       3.2   ตัวแทนของนักเรียนแตละกลุมมารับใบความรู   ใบงาน  ใหนักเรียนแตละกลุม
อานคําสัง่ พรอมทั้งศกึษาใบความรูรวมกนั ซึง่ใบความรูประกอบดวยเนื้อหาดังนี ้
    ใบความรูที ่1.1  เร่ือง การสื่อสารดวยรหสั 
    ใบความรูที ่1.2  เร่ือง การสื่อสารดวยสายตัวนาํ 
                           ใบความรูที่ 1.3  เร่ือง การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอร 
      ใบความรูที ่1.4  เร่ือง การสื่อสารโดยใชดาวเทยีมและระบบไรสาย 
       3.3  นักเรียนแตละกลุมศึกษาหัวขอเร่ืองในใบความรู และคําถามในใบงาน พรอมทั้ง
แบงหนาที่ทาํการศึกษาเนื้อหาที่นกัเรียนสนใจคนละ 1  หัวขอเร่ือง 

3.4 นักเรียนแยกยายเขากลุมใหมที่มีความสนใจตรงกัน ตามที่แบงหัวขอไวในขอ 3.3  
สมาชิกในกลุมใหมชวยกนัศึกษาเนื้อหา แลกเปลี่ยนความรูประสบการณกันและกนั ชวยเหลือกนั
ทํากจิกรรมจนสามารถเขาใจทุกเรื่อง  เรียกวา กลุมผูเชีย่วชาญ  
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        3.5  นักเรยีนแยกยายเขากลุมเดิม นกัเรียนแตละคนอธิบายเนื้อหายอยที่ไดไปศึกษามา
จากการเขากลุมที่มีความสนใจเนื้อหาเดียวกนัใหสมาชิกในกลุมเดิมเขาใจจนครบทุกเรื่อง 
           3.6  นักเรยีนในกลุมเดิมรวมกันอภิปรายหาขอสรุปของกลุม  

4.  ข้ันทดสอบยอย 
นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอย  หลงัจากนัน้นาํคะแนนที่ไดจากการทาํแบบ 

ทดสอบมาคํานวณคะแนนพัฒนา แลวนาํมาเฉลีย่เปนคะแนนกลุม  
5.    ข้ันสรุปบทเรียน 

5.1   ครูและนกัเรียนชวยกนัสรุปเกี่ยวกบัความสาํคัญของการสื่อสาร ใหเขาใจตรงกนั 
5.2   ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ไดคะแนนตามเกณฑ 
 

สื่อการจัดการเรียนรู 
1. ใบความรูที ่1.1 เร่ือง การสื่อสารดวยรหัส 
2. ใบความรูที ่1.2 เร่ือง การสื่อสารดวยสายตัวนาํ 
3. ใบความรูที ่1.3 เร่ือง การสื่อสารดวยคอมพิวเตอร 
4. ใบความรูที ่1.4 เร่ือง การสื่อสารโดยใชดาวเทยีมและระบบไรสาย 
5. ใบงานที ่1.1 เร่ือง การสื่อสารดวยรหัส 
6. ใบงานที ่1.2 เร่ือง การสื่อสารดวยสายตัวนาํ 
7. ใบงานที ่1.3 เร่ือง การสื่อสารดวยคอมพิวเตอร 
8. ใบงานที ่1.4 เร่ือง การสื่อสารโดยใชดาวเทยีมและระบบไรสาย 
 

การวัดและประเมินผล 
1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรยีน 
2. การตรวจผลงานนักเรียน 
3. การตรวจแบบทดสอบยอย 
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  กลุมควบคมุ 
การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 

กลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี                 ชั้นมธัยมศึกษาปที ่1 
เร่ือง  ความสาํคัญของการสื่อสาร               เวลา  2 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………… 
1. สาระสาํคัญ 
               ธรรมชาติของมนษุยตองการอยูรวมกนัเพื่อดําเนนิกิจกรรมตาง ๆ รวมกนั ทาํใหเกิดการ 
ติดตอส่ือสารระหวางกัน มีการพบปะ  แลกเปลี่ยนขอมลูขาวสารระหวางกัน ววิัฒนาการการ
ส่ือสารของมนษุยไดมีการพฒันามาเปนลาํดับ จากการสื่อสารดวยรหสั  มาเปนการสื่อสารดวย
สายตัวนํา ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเจริญกาวหนา  มีการนาํคอมพิวเตอร ดาวเทยีมและ
ระบบไรสายมาใชในการสื่อสาร ทาํใหเกิดโลกไรพรมแดน 
 
2. มาตรฐาน  ง 4.1 
               เขาใจ  เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู  การสือ่สาร การแกปญหา  การทาํงานและอาชพีอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
 
3. ผลการเรยีนรูที่คาดหวัง 
               อธิบายความสําคัญของการสื่อสารขอมูลได 
 
4. จุดประสงคการเรียนรู 
              สามารถอธิบายความสําคัญของการสื่อสารไดถูกตอง   
 
5. สาระการเรียนรู 
 ความสาํคัญของการติดตอส่ือสาร 
  -การสื่อสารดวยรหัส 
  -การสื่อสารดวยสายตัวนํา 
  -การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอร 
  -การสื่อสารโดยใชดาวเทียมและระบบไรสาย 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 
1. ข้ันนํา 

1.1 นักเรียนทาํแบบทดสอบกอนเรียนเรื่อง เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล จํานวน  40  ขอ 
1.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 

       1.3   ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทํางานกลุม ทกัษะการทาํงานกลุม เปาหมาย
ของการทาํงานรวมกนั การมอบหมายหนาที ่ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม 
เชน ปรึกษากนัเฉพาะในกลุมของตนเอง   รับฟงความคดิเห็นของเพื่อน   

2. ข้ันสอน 
ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกบัสาระสาํคัญของการติดตอส่ือสาร 

และพัฒนาการของการสื่อสารพอสังเขปโดยมีภาพประกอบและอภิปรายรวมกนั  หลังจากนัน้ให
นักเรียนชวยกนัตอบคําถาม  ตัวอยาง  เชน 
       คําถาม  โทรศพัทเคลื่อนที่ทีก่ําลังเปนทีน่ิยมกนัในปจจุบัน เปนการสื่อสารดวยระบบใด 
       คําตอบ  ระบบไรสาย ทีน่ิยมในปจจุบนัไดแก ระบบ GSM  ระบบ PCN  ฯลฯ 

3.   ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรม 
3.1  ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4  คน  ประกอบดวย 

นักเรียนทีม่ีความสามารถสงู  1  คน  ปานกลาง  2  คน  และต่ํา  1  คน 
       3.2   ครูแจกใบกิจกรรมใหนักเรียนแตละกลุมอานคาํสั่ง พรอมทั้งศึกษาใบความรู
เกี่ยวกับความสําคัญของการสื่อสาร และรวมกนัอภิปราย รวมทั้งวิเคราะหคาํถามทีม่ีในใบงานและ
แบงหนาที่ศึกษาเนื้อหาที่เปนคําถาม 
       3.3  เมื่อนกัเรียนเขาใจเนื้อหาและขอคําถามแลว    ครูนําเสนอหัวขอเร่ืองตามเนือ้หา
ในใบความรู 

       3.4   นักเรียนรวมกันอภปิรายซักถามและหาขอสรุปในกลุม  
4    ข้ันการแขงขันเกมทางวชิาการ 

4.1  ครูแบงกลุมผูแขงขันออกเปน  4  สาย ๆ ละ  4-5 กลุม โดยแตละกลุมสงผูเขา 
แขงขันที่มีความสามารถใกลเคียงกนั แขงขันกันในสายที่ครูกําหนดให 

4.2  ผูเขาแขงขันนั่งประจําโตะแขงขัน ครูแจกซองคําถาม พรอมทั้งกระดาษคําตอบ 
4.3  ใหตวัแทนนกัเรียนในแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคาํถามที่ละ 1 คําถาม  

อานคําถามใหผูเขาแขงขันฟงและเขียนคาํตอบ 
4.4  เมื่อตอบคําถามครบ 10 ขอ ภายในเวลา 10 นาที ใหผูเขาแขงขันตรวจคําตอบ  

ถาขอใดตอบถูกจะได  1  คะแนน  ถาตอบผิดจะได  0  คะแนน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

188

       4.5  ผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเอง  นําคะแนนที่ไดไปรวมกับคะแนน
ของเพื่อนในกลุมเดียวกนัเพือ่หาคะแนนเฉลี่ยของกลุม 

5.   ข้ันสรุปบทเรียน 
5.1  ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปเกี่ยวกบัความสําคัญของการสื่อสาร ใหเขาใจตรงกนั 
5.2 ครูมอบรางวัลแกกลุมทีท่ําคะแนนไดตามเกณฑ 

 
สื่อการจัดการเรียนรู 

1. ใบความรูที ่1.1 เร่ือง การสื่อสารดวยรหัส 
2. ใบความรูที ่1.2 เร่ือง การสื่อสารดวยสายตัวนาํ 
3. ใบความรูที ่1.3 เร่ือง การสื่อสารดวยคอมพิวเตอร 
4. ใบความรูที ่1.4 เร่ือง การสื่อสารโดยใชดาวเทยีมและระบบไรสาย 
5. ใบงานที ่1.1 เร่ือง การสื่อสารดวยรหัส 
6. ใบงานที ่1.2 เร่ือง การสื่อสารดวยสายตัวนาํ 
7. ใบงานที ่1.3 เร่ือง การสื่อสารดวยคอมพิวเตอร 
8. ใบงานที ่1.4 เร่ือง การสื่อสารโดยใชดาวเทยีมและระบบไรสาย 
 

การวัดและประเมินผล 
1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรยีน 
2. การตรวจผลงานนักเรียน 
3. การตรวจแบบทดสอบยอย 
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม 
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ใบความรูที่ 1.1  
เร่ือง การสื่อสารดวยรหัสและสายตัวนํา 

 
     จากอดีตกาล  การสื่อสารตองอาศัยคนนําสาร   มีการถือเอกสารจากบคุคลหนึ่ง
เดินทางสงตอใหกับผูรับปลายทาง  ตอมามกีารสรางรหัสเฉพาะเพื่อรับรูกันเฉพาะผูรับและผูสง   เมื่อป 
พ.ศ. 2379   แซมวล   มอรส (Samuel  Morse)  สามารถสงรหัสขามมหาสมุทรแอตแลนติกดวยคลื่นวิทยุ   
เรียกวารหัสมอรส   ซึ่งเปนรหัสที่ใชจุดและขีดเปนสัญลักษณในการสงวิทยุ   ทําใหเกิดการสื่อสาร
ระยะไกล   และในเวลาตอมาสามารถขยายผลไปใชในกิจกรรมวิทยุ   และโทรทัศนนอกจากนี้รหัสมอรส
ยังใชในการสือ่สารดวยโทรเลขเปนระยะเวลานาน 
          ป พ.ศ. 2419  อเล็กซานเดอร   เกรแฮม   เบล  (Alexander   Graham  Bell)   ไดประดิษฐ
โทรศัพทเพื่อการสื่อสารดวยเสียงผานทางสายตัวนําทองแดง  พัฒนาการเทคโนโลยนีี้ไดกาวหนาขึน้
เปนลําดับ   จากเริ่มตนใชการสลับดวยคน   ตอมาใชระบบการสลับสายแบบอัตโนมัติ   การขยายตัว
ของระบบโทรศพัท   ทําใหผูคนจากทัว่โลกตดิตอส่ือสารกันไดงาย   เครือขายโทรศัพทไดพัฒนาและใช
ประโยชนอยางกวางขวาง   ปจจุบนัโครงขายตัวนาํที่ใชในระบบโทรศพัทเปนโครงขายดิจิทัลจึงทาํให
การสงขอมูลสามารถใชรวมกับแบบอื่นได 
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ใบงานที ่1.1 
เร่ือง การสื่อสารดวยรหัส 

 
คําสั่ง  ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. ในอดีตมนุษยทําการสื่อสารดวยวิธีใด 

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

2. ผูที่ทาํการรับสงรหัสผานมหาสมุทรดวยคลื่นวทิยุคือใคร  และสงผานมหาสมทุรอะไร 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

3. รหัสที่ใชสงสญัญาณมีลักษณะอยางไร 
………………………………………………………………………………………………… 

4. ปจจุบันการสือ่สารดวยรหัสใชในการสื่อสารประเภทใดบาง 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

5.   ใครเปนผูประดิษฐโทรศพัทเพื่อการสื่อสาร 
………………………………………………………………………………………………… 

6..  ปจจุบันโครงขายตัวนําทีใ่ชในระบบโทรศัพทเปนโครงขายประเภทใด 
………………………………………………………………………………………………… 

7.   โครงขายตัวนํามีประโยชนอยางไรในปจจุบัน 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก  

   1.  …………………………………………..เลขที่………. 
   2.  …………………………………………..เลขที่………. 

          3.  …………………………………………..เลขที่………. 
          4.  …………………………………………..เลขที่………. 
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เฉลยใบงานที่ 1.1 
เร่ือง การสื่อสารดวยรหัส 

 
คําสั่ง  ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
 

1.   ในอดีตมนุษยทําการสือ่สารดวยวธิีใด 
การสื่อสารตองอาศัยคนนําสาร   มีการถือเอกสารจากบุคคลหนึ่งเดินทางสงตอใหกับ 
ผูรับปลายทาง  

2.  ผูที่ทาํการรับสงรหัสผานมหาสมุทรดวยคลื่นวทิยุคือใคร  และสงผานมหาสมุทรอะไร 
แซมวล   มอรส (Samuel  Morse) และ สงรหสัขามมหาสมุทรแอตแลนติก 

3.   รหัสที่ใชสงสัญญาณมีลักษณะอยางไร 
     มีสัญลักษณเปนจุดและขีด  
4.   ปจจุบนัการสื่อสารดวยรหัสใชในการสื่อสารประเภทใดบาง 

ใชในกจิกรรมวิทย ุและโทรทัศน 
5. ใครเปนผูประดิษฐโทรศัพทเพื่อการสื่อสาร 
      อเล็กซานเดอร   เกรแฮม   เบล  (Alexander   Graham  Bell) 
6.   ปจจุบันโครงขายตัวนําทีใ่ชในระบบโทรศัพทเปนโครงขายประเภทใด 
     โครงขายดิจิทัล 
7.   โครงขายตัวนํามีประโยชนอยางไรในปจจุบัน 
    ทําใหการสงขอมลูสามารถใชรวมกับแบบอื่นรวมได 
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ใบความรูที่ 1.2 
เร่ือง การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอร 

 
   การพัฒนาทางดานคอมพวิเตอรเร่ิมจากมีการประมวลผลแบบรวมศูนย (Centralized   
Processing)  เชน   ใชเครือ่งมินิคอมพิวเตอรหรือเครื่องเมนเฟรม   เปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  
(Host)  โดยเปนศูนยกลางใหผูใชใชงานไดหลายคนพรอมกัน   แตละคนเปรียบเสมือนเปนสถานี
ปลายทางที่เรียกใชทรัพยากรหรือการคํานวณจากศนูยกลางและใหคอมพิวเตอรตอบสนองตอการ
ทํางานนัน้ 
   ตอมาเมื่อมีการพัฒนาไมโครคอมพิวเตอรที่ทําใหสะดวกตอการใชงานสวนบุคคลจนเรียก
เครื่องไมโครคอมพิวเตอรวา พีซี (Personal  Computer :  PC)     การใชไมโครคอมพิวเตอรแพรหลาย
อยางรวดเร็ว   เพราะใชงานงาย  ราคาไมสูงมาก สามารถจัดหามาใชไดงาย  เมื่อมีการใชงานกนั
มากบริษทัผูผลิตคอมพิวเตอรตาง ๆ   กป็รับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีใหตอบสนองความตองการ
ที่สามารถทํางานรวมกนัเปนกลุม  เครือขายคอมพวิเตอรจึงเปนวิธีการหนึง่และกาํลังไดรับความ
นิยมสงูมาก   โดยเฉพาะเครือขายอินเทอรเน็ตเพราะสามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการ
ในการติดตอส่ือสารขอมูลระหวางกนัไดสะดวกและมีการประยุกตใชงานไดกวางขวาง    
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ใบงานที ่1.2 
เร่ือง การสื่อสารดวยคอมพวิเตอร 

 
คําสั่ง  ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1.   การประมวลผลแบบศูนยรวม (centralized   processing)  หมายถึงอะไร 

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

2.   เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสวนบุคคลเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

3.   เพราะเหตใุดเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจึงเปนทีน่ิยมอยางแพรหลาย 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

4.   เพราะเหตใุดเครือขายอินเทอรเน็ตจึงเปนทีน่ิยมในปจจุบัน 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

 
กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก 1.  …………………………………………..เลขที่………. 
  2.  …………………………………………..เลขที่………. 
             3.  …………………………………………..เลขที่………. 
             4.  …………………………………………..เลขที่………. 
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เฉลยใบงานที่ 1.2 
เร่ือง การสื่อสารดวยคอมพวิเตอร 

 
คําสั่ง  ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
 

1.   การประมวลผลแบบศูนยรวม (centralized   processing)  หมายถึงอะไร 
การใชเครื่องมินิคอมพิวเตอร  หรือเครื่องเมนเฟรม   เปนเครือ่งคอมพิวเตอรแมขาย  
(host)  โดยเปนศูนยกลางใหผูใชใชงานไดหลายคนพรอมกัน     

2.   เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสวนบุคคลเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 
พีซี (Personal  Computer :  PC)      

3.   เพราะเหตใุดเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจึงเปนทีน่ิยมอยางแพรหลาย 
เพราะใชงานงาย   ราคาไมสูงมาก   สามารถจัดหามาใชไดงาย    

4.   เพราะเหตใุดเครือขายอินเทอรเน็ตจงึเปนทีน่ิยมในปจจุบัน 
     เพราะสามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการในการตดิตอสื่อสารขอมูลระหวาง 
     กันไดสะดวกและมีการประยุกตใชงานไดกวางขวาง    
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ใบความรูที่ 1.3 
เร่ือง การสื่อสารโดยใชดามเทียมและระบบไรสาย 

 
    ดาวเทียมไดรับการสงใหโคจรรอบโลกโดยมีเครื่องถายทอดสัญญาณติดไปดวยการ
เคลื่อนที่ของดาวเทียมที่เคลื่อนไปพรอมกับการหมุนของโลก ทําใหคนบนพื้นโลกเห็นดาวเทียมอยูคงที่   
การสื่อสารผานดาวเทียมทาํไดโดย สถานีภาคพื้นดนิที่ตองการสื่อสารจะสงขอมูลมาที่ดาวเทียม   
และดาวเทียมก็จะสงขอมูลตอไปยังสถานีภาคพื้นดนิปลายทางแหงหนึง่หรือหลายแหงก็ได   การรบั
สัญญาณจะครอบคลุมพืน้ทีท่ี่ดาวเทยีมโคจรอยูซึง่จะมีบริเวณกวางมากทาํใหไมมีอุปสรรคทางดาน
ภูมิศาสตรและเหมาะกับพืน้ทีท่ี่ไมสามารถติดตั้งสายได   เชน  แนวเขาบังสัญญาณ   หรือเกาะที่
อยูกลางทะเล  เปนตน 
    การสื่อสารผานโทรศัพทเคลื่อนที่   กําลังไดรับความนิยมเพราะโทรศัพทแบบเคลื่อนที่มี
ความสะดวก   คลองตัว   การสื่อสารแบบนี้ใชคลื่นสัญญาณวิทยุ   โดยผูใชจะติดตอกับศูนยกลาง
สถานีรับสง   การสื่อสารวธิีนี้มีการวางเปนเซลครอบพื้นที่ตาง ๆไว   จึงเรียกระบบโทรศัพทไรสาย
แบบนี้วา  เซลลูลารโฟน (Cellular   Phone)   พฒันาการของระบบไรสายยงัไดรับการนํามา
ประยุกตใชในดานตาง ๆ  อีกหลายอยาง  เชน ในระบบเครือขายคอมพวิเตอรหรือที่เรียกวาแลนไรสาย  
และระบบการสงขอความ (Paging)  เปนตน 
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ใบงานที ่1.3 
เร่ือง การสื่อสารโดยใชดาวเทียมและระบบไรสาย 

 
คําสั่ง  ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1.   การใชสัญญาณดาวเทียมรับสงขอมูลมีข้ันตอนอยางไร 
      ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
2.   การใชสัญญาณดาวเทียมเหมาะกับพืน้ที่ประเภทใด 

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

3.   ระบบโทรศัพทไรสายเรยีกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

4.   เพราะเหตใุดโทรศัพทเคลื่อนที่จงึไดรับความนิยมในปจจุบันนิยม 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

5.  เพราะเหตใุดจึงเรียกวาโทรศัพทเคลื่อนทีว่าโทรศัพทไรสาย 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก 1.  …………………………………………..เลขที่………. 
  2.  …………………………………………..เลขที่………. 
             3.  …………………………………………..เลขที่………. 
             4.  …………………………………………..เลขที่………. 
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เฉลยใบงานที่ 1.3 
เร่ือง การสื่อสารโดยใชดาวเทียมและระบบไรสาย 

 
คําสั่ง  ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
 

1.   การใชสัญญาณดาวเทียมรับสงขอมูลมีข้ันตอนอยางไร 
การสื่อสารผานดาวเทียมทําไดโดยสถานีภาคพืน้ดินที่ตองการสือ่สารจะสงขอมูลมาที่
ดาวเทยีม   และดาวเทียมก็จะสงขอมลูตอไปยังสถานีภาคพืน้ดินปลายทางแหงหนึ่ง
หรือหลายแหงก็ได   การรับสัญญาณจะครอบคลุมพื้นที่ที่ดาวเทียมโคจรอยูซ่ึงจะมี
บริเวณกวางมาก 

2.   การใชสัญญาณดาวเทียมเหมาะกับพืน้ที่ประเภทใด 
     แนวเขาบังสัญญาณ   หรือเกาะทีอ่ยูกลางทะเล  เปนตน 
3.   ระบบโทรศัพทไรสายเรยีกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 

เซลลลูารโฟน (Cellular Phone)    
4.   เพราะเหตใุดโทรศัพทเคลื่อนที่จงึไดรับความนิยมในปจจุบัน 

เพราะโทรศพัทแบบเคลือ่นที่มีความสะดวก   คลองตัว    
5.  เพราะเหตใุดจึงเรียกวาโทรศัพทเคลื่อนทีว่าโทรศัพทไรสาย 
     เนื่องจากโทรศัพทใชคลื่นสัญญาณวิทยุ   โดยผูใชจะติดตอกับศูนยกลางสถานรีับสง    
     การสื่อสารวธิีนี้มีการวางเปนเซลครอบพื้นที่ตาง ๆ ไว จึงเรียกระบบโทรศัพทไรสายนี้ 
     วา  เซลลูลารโฟน (Cellular Phone) 
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ใบความรูที่ 1.4 
เร่ือง พฒันาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  

 
    เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ      

เชน  เมนเฟรม   มนิิคอมพวิเตอร   พัฒนามาเปนไมโครคอมพิวเตอรทีม่ขีนาดเล็กลงแตมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น   ไมโครคอมพวิเตอรก็ไดรับการพัฒนาใหมีขีดความสามารถและทํางานไดมากขึ้น จนกระทั่ง
คอมพิวเตอรสามารถทํางานรวมกันเปนกลุมได ดังนั้นจงึมกีารพฒันาใหคอมพวิเตอรทํางานใน
รูปแบบเครือขาย คอมพิวเตอร 
    ในอดีตเครือขายคอมพวิเตอรคือการนําเอาเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญมาเปนสถานี
บริการหรือที่เรียกวา    เครื่องใหบริการ  (Server)  และตัวไมโครคอมพิวเตอรตามหนวยงานตาง ๆ 
เปนเครื่องใชบริการ (Client)   โดยมีเครือขาย (Network)  เปนเสนทางเชื่อมโยงคอมพิวเตอรจาก
จุดตาง ๆ ปจจุบันเครือขายคอมพิวเตอรคือการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรตาง ๆ เขาดวยกัน   เพื่อใช
ประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆรวมกนัใหเกดิประโยชนสูงสุด 
     เครือขายคอมพิวเตอรทวีความสําคัญและไดรับความนิยมมากขึ้น  เพราะสามารถสรางระบบ 
คอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับงานแตละประเภท    ในธุรกิจขนาดเล็กที่ไมมีความสามารถในการลงทุนซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอรที่มีราคาสูง   เชน   มินิคอมพิวเตอร    ก็สามารถใชไมโครคอมพิวเตอรหลายเครื่องตอ
เชื่อมโยงกันเปนเครือขาย   โดยใหไมโครคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งเปนสถานีบริการที่ทาํใหใชงานขอมูล
รวมกันได   เมื่อกิจการเจริญกาวหนาขึ้นก็สามารถขยายเครือขายการใชคอมพิวเตอร   โดยเพิ่มจํานวน
เครื่อง   หรือขยายความจุขอมูลใหพอเหมาะกับองคกรได 
   ในปจจุบันองคกรขนาดใหญสามารถลดการลงทุนไดโดยใชเครือขายคอมพิวเตอร
เชื่อมโยงจากไมโครคอมพิวเตอรกลุมเล็ก  ๆ  หลาย ๆ  กลุมรวมกนัเปนเครือขายคอมพิวเตอรของ
องคกร  โดยสภาพการใชขอมูลสามารถทาํไดดีเหมือนเชนในอดีตที่ตองลงทุนเปนจาํนวนมาก   
เครือขายคอมพิวเตอรมีบทบาทที่สําคัญตอหนวยงานตาง ๆ  ดังนี ้

1) ทําใหเกิดการทํางานรวมกันเปนกลุมและสามารถทํางานพรอมกนั 
2) สามารถใชขอมูลตาง ๆ  รวมกัน  ทําใหองคกรไดรับประโยชนมากขึน้ 
3) สามารถใชทรัพยากรรวมกนัไดคุมคา   เชน   ใชเครื่องประมวลผลรวมกัน  แบงกัน   
       ใชแฟมขอมูล  ใชเครื่องพิมพ   และอุปกรณที่มีราคาแพงรวมกนั 
4) ทําใหลดตนทนุ   เพราะการลงทนุสามารถลงทนุไดเหมาะสมกับหนวยงานได 
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ใบงานที ่1.4 
เร่ือง พฒันาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

 
คําสั่ง  ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1.   คอมพิวเตอรมีการพัฒนาอยางไรกอนจะเปลี่ยนมาใชระบบเครือขาย 

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

2.   เพราะเหตใุดเครื่องคอมพิวเตอรจึงไดรับความนิยมมากขึ้นในปจจุบัน 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

3.   เครือขายคอมพิวเตอรมเีสนทางการเชือ่มโยงคอมพวิเตอรจากจุดตาง ๆ อยางไร 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

4.   เครือขายคอมพิวเตอรมบีทบาทสําคญัตอหนวยงานอยางไร 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก  

  1.  ……………….…………………………..เลขที่………. 
2. …………………………………………..เลขที…่……. 
3. …………………………………………..เลขที…่……. 
4. …………………………………………..เลขที…่……. 
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ใบงานที ่1.4 
เร่ือง พฒันาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

 
คําสั่ง  ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
 

1.   คอมพิวเตอรมีการพัฒนาอยางไรกอนจะเปลี่ยนมาใชระบบเครือขาย 
      มีการพฒันาจากเครือ่งคอมพิวเตอรขนาดใหญ เชน   เมนเฟรม   มินคิอมพิวเตอร    
     พัฒนามาเปนไมโครคอมพิวเตอรที่มีขนาดเลก็ลงแตมีประสทิธิภาพสงูขึน้ 
2.   เพราะเหตใุดเครื่องคอมพิวเตอรจึงไดรับความนิยมมากขึ้นในปจจุบัน 

เพราะสามารถสรางระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับงานแตละประเภท    ในธุรกจิ
ขนาดเล็กสามารถใชไมโครคอมพิวเตอรหลายเครือ่งตอเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย   
โดยใหไมโครคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งเปนสถานีบรกิารที่ทาํใหใชงานขอมูลรวมกันได    

3.   เครือขายคอมพิวเตอรมเีสนทางการเชือ่มโยงคอมพวิเตอรจากจุดตาง ๆ อยางไร 
      โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องใหบริการ  (server)  และตัวไมโครคอมพิวเตอร 
      ตามหนวยงานตาง ๆ เปนเครื่องใชบริการ (client)   โดยมีเครือขาย (network)  เปน 
      เสนทางเชื่อมโยงคอมพิวเตอรจากจุดตาง ๆ       
4.   เครือขายคอมพิวเตอรมบีทบาทสาํคญัตอหนวยงานอยางไร 
 1. ทําใหเกิดการทาํงานรวมกันเปนกลุมและสามารถทํางานพรอมกัน 
 2. สามารถใชขอมูลตาง ๆ  รวมกัน  ทําใหองคกรไดรับประโยชนมากขึ้น 
 3. สามารถใชทรัพยากรรวมกันไดคุมคา   เชน  ใชเครื่องประมวลผลรวมกัน  แบงกัน 
    ใชแฟมขอมูล  ใชเครื่องพิมพ   และอุปกรณที่มรีาคาแพงรวมกัน 
 4. ทําใหลดตนทุน   เพราะการลงทุนสามารถลงทุนไดเหมาะสมกับหนวยงานได 
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แบบทดสอบ 
เร่ือง ความสําคัญของการสื่อสาร 

 

คําสั่ง  ใหเลือกคําตอบที่เหน็วาถูกที่สุดเพียงคาํตอบเดียว 
1. การสื่อสารประเภทใดที่ใชจดุและขีดเปนสัญลักษณในการสงสัญญาณ 

ก. การสื่อสารดวยรหัส   ค.  การสื่อสารดวยคอมพิวเตอร 
ข. การสื่อสารดวยสายตัวนาํ  ง.  การสื่อสารโดยใชดาวเทยีม 

2. ใครเปนคนแรกที่สงรหัสขามมหาสมทุรแอตแลนติก 
ก. เกรแฮม แบล    ค.  ชารลส  แบบเบจ 
ข. แซมวล มอรส    ง.  เบลส ปาสคาล 

3. ใครเปนผูประดิษฐโทรศัพทเพื่อการสื่อสารดวยเสียง 
ก. เกรแฮม แบล    ค.  ชารลส  แบบเบจ 
ข. แซมวล มอรส    ง.  เบลส ปาสคาล 

4. โครงขายตัวนาํที่ใชในระบบโทรศัพทปจจุบันเปนโครงขายประเภทใด 
ก. สายตัวนําทองแดง   ค.  ดิจิทัล 
ข. สลับสายดวยคน    ง.  สายใยแกวนําแสง 

5. การใชสัญญาณดาวเทยีมเหมาะกับพืน้ที่ประเภทใด 
ก. พื้นที่ราบ    ค.  พื้นที่เปนมหาสมทุร 
ข. พื้นที่บนภูเขา    ง.  เหมาะกับทุก ๆ พืน้ที ่

6. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 
ก. Notebook    ค.  Mini Computer 
ข. Micro Computer   ง.  Personal Computer 

7. โทรศัพทไรสายเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 
ก. โทรศัพทมือถอื    ค.  เซลลูลารโฟน 
ข.. โทรศัพทเคลื่อนที ่   ง.  โทรศัพทแบบพกพา 

8. เครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญที่ทาํหนาที่เปนศูนยกลางสงขอมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร 
      ที่เชื่อมโยง  เรียกวาอะไร 
      ก.  server     ค.  network 
      ข.  client     ง.  Mainframe 
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9. ดาวเทยีมสื่อสารมีทิศทางการเคลื่อนที่อยางไร 
ก. อยูคงที ่     ค.   โคจรอิสระ 
ข. โคจรไปพรอมกับการหมุนของโลก  ง.   โคจรสวนทางกับการหมุนของโลก 

10. ขอใดไมใชประโยชนของเครือขายที่มีตอหนวยงานตาง ๆ 
ก. สามารถทํางานพรอมกนัได  ค.  การใชทรัพยากรไมคุมคา 
ข. ใชขอมูลตาง ๆ รวมกนัได   ง.  ลดตนทุนใหเหมาะสมกบัหนวยงานได 

 
…………………………………………………. 
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เฉลยแบบทดสอบ 
เร่ือง ความสําคัญของการสื่อสาร 

 
ขอที่ คําตอบ ระดับพฤติกรรมการเรียนรู 

1 ก ความเขาใจ 
2 ข ความจาํ 
3 ก ความจาํ 
4 ค ความเขาใจ 
5 ง ความเขาใจ 
6 ง ความเขาใจ 
7 ค ความเขาใจ 
8 ก ความเขาใจ 
9 ข ความเขาใจ 

10 ค การคิดวิเคราะห 
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 
ประเมินโดยครูและนักเรียน 

 

กลุมที.่................. 
คําชี้แจง   โปรดอานขอความแตละขออยางละเอยีด แลวพิจารณาวานักเรียนปฏิบตัิตนอยางไร 
       ขณะปฏิบัติงานกลุม  กรุณาใสเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริง 

ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 
ขอ พฤติกรรม มาก 

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
นอย 
(1) 

 การยอมรับความคิดเห็น    
1 ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม    
2 เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น    
3 พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง    
4 ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม    
 การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ    
5 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม    
6 อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน    
7 ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม    
8 กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ 

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 
   

 การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม    
9 ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม    

10 ตั้งใจฟงและสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก    
11 มีสวนรวมในการทําใบงาน    
12 มีสวนรวมในการอภิปราย    

 การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน    
13 พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม    
14 ชวยเหลือเพื่อนเม่ือทํางานหนัก    
15 เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูดไดแสดงออก    
16 กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นที่เราเห็นดวย    
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แบบบันทึกการใชแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 
เร่ือง  ความสาํคัญของการสื่อสาร 

 
      ครูบอกวัตถุประสงคการเรียนเรื่องความสําคัญของการสื่อสาร พรอมทั้งอธิบายวิธีการ
และข้ันตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกนัใหนักเรียนทราบ เพื่อใหนกัเรียนตระหนกั
ถึงความรับผิดชอบที่มีตอตัวเองและตอกลุม  การชวยเหลือซ่ึงกันและกันของสมาชิกในกลุม การ
รวมกันอภิปราย  ตลอดจนการซักถาม  การตั้งคําถาม และการปฏิบตัิตามขอตกลงของกลุม และชี้
ใหนักเรียนเหน็ความสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกนัในเรื่อง การคิดคะแนนพฒันา วา คะแนน
ของนักเรียนแตละคนคือคะแนนของกลุม  ดังนัน้ถานักเรียนไมรวมมือกันเรียนรูกลุมของนักเรียนจะ
ไดคะแนนนอยกวากลุมอ่ืน   ครูยกตวัอยางวิธีการคิดคะแนนพัฒนา  เกณฑการใหคะแนนพัฒนา  
การนาํคะแนนมาเฉลี่ยเปนคะแนนกลุม   กลุมใดที่ไดระดับคะแนนพฒันาตามเกณฑทีก่ําหนดจะ
ไดเปนกลุมยอดเยี่ยมและครูมีรางวลัเตรียมไวใหนักเรียนที่ไดคะแนนพัฒนาตามเกณฑดวย  
หลังจากนั้นครใูหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน  เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบเรียบรอยแลวครู
แบงกลุมนักเรียน ออกเปน  4  กลุม กลุมละ  4-5  คน  โดยคละความสามารถประกอบดวยนกัเรียนเกง  
ปานกลาง และออน เมื่อนกัเรียนรวมกลุมกันเรียนรูปรากฏวา  

   นกัเรยีนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2   ไดแยกกลุมไปศึกษาหัวขอเดียวกนั นกัเรียน 
ตางคนตางทําใบงานในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบโดยนัง่หนัขางบาง หันหลังใหกนับาง ครูตอง
อธิบาย วิธีการเรียนรูโดยรวมมือกนั โดยใหนกัเรียนชวยกนัศึกษาใบความรูกอนแลวจึงชวยกนัทํา
ใบงาน เมื่อทาํใบงานเสร็จเรียบรอยแลวจงึอภิปรายรวมกัน ผลัดกนัถามตอบคําถาม จนมีความ
เขาใจในเรื่องที่ศึกษาจนเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ กอนที่จะกลบัไปอธิบายใหเพื่อนในกลุมฟง  
เปนที่สังเกตวาเมื่อนกัเรียนกลับมาอธิบายหัวขอที่แยกไปศึกษาใหเพือ่นในกลุมฟง  นักเรียนบาง
กลุมมาบอกครูวาเพื่อนอธิบายไมรูเร่ือง ฟงแลวไมเขาใจ  สมาชิกในกลุมตองชวยกนัศึกษาในเรื่อง
นั้นอีกครัง้หนึง่ทาํใหเสยีเวลาการถามตอบปญหากนั   

   สวนนักเรียนนกัเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน  สมาชิกกลุมที่ 1 แสดงททีา
ไมพอใจสมาชกิบางคนทีท่าํงานชามาก  จะไมยอมรับเขาเปนสมาชิกของกลุม  ซึง่ครูตองอธิบาย
วิธีการเรียนรูแบบรวมมือกนั การอยูรวมกนัของกลุม  การชวยเหลือและพึ่งพาอาศยักัน  ขณะทีท่ํา
กิจกรรม  นักเรียน 1-2  กลุมมีสมาชกิสวนมากเปนนกัเรียนชายซึง่ไมคอยขยันเรียน ชอบคุยและ
เยาแหยเพื่อนกลุมอ่ืน ๆ ทาํใหกลุมอ่ืน ๆ ไมมีสมาธิในการทํางาน ซึ่งครูตองเรียกมาเตือนเปนการ
สวนตัวใหนกัเรียนปฏิบัติตามกติกาของกลุม  เมื่อจบกิจกรรมการเรยีนรูมีการทดสอบและแขงขัน
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กันตอบคําถาม  เมื่อนําผลการทดสอบมาคิดคะแนนพฒันา ปรากฏวาไมมกีลุมใดไดคะแนนพัฒนา
ตามเกณฑ  นักเรียนแตละกลุมมกีารตอวานกัเรียนที่ไมสนใจเรียนในกลุมของตนที่เปนตนเหตุให
คะแนนของกลุมไมดี และไมมีกลุมใดไดรับรางวัล 

 
ลงชื่อ …………………………………ผูบันทกึ 
         (นางศรีสมวงษ  สุขคันธรักษ) 
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แผนการจัดการเรียนรูที ่ 2  กลุมทดลอง 
การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II) 

กลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี      ชั้นมธัยมศกึษาปที ่1 
เร่ือง  อุปกรณการสื่อสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย            เวลา  2 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………… 
สาระสําคัญ 
               การสื่อสารดวยเครือขายคอมพวิเตอรเปนการเชื่อมโยงระหวางเครื่องมนิิคอมพิวเตอรกับ
เครื่องปลายทางดวยสายสัญญาณ    ดงันัน้สายสัญญาณที่ใชเชื่อมตอเครื่องคอมพวิเตอรหรืออุปกรณ 
จึงมีความสําคัญมาก    เนือ่งจากจะทาํใหระบบสามารถติดตอกันไดอยางสมบูรณและรวดเร็วขึ้น 
 
มาตรฐาน  ง 4.1 
               เขาใจ  เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู  การสือ่สาร การแกปญหา  การทาํงานและอาชพีอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
               สามารถอธิบายอปุกรณการสื่อสารสําหรับเชือ่มโยงเครือขายไดถูกตอง   
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1.   อธิบายลักษณะของสายคูบิดเกลียวแบบหุมฉนวนได 
2.   อธิบายลักษณะของสายโคแอกเชียลได 

    3.  อธิบายลกัษณะของสายใยนําแสง 
    4.  อธิบายปญหาที่เกิดขึ้นกับสายสงขอมูลได 

 
สาระการเรียนรู 
 อุปกรณการสือ่สารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย 

1.  สายคูบิดเกลียวแบบหุมฉนวน 
2.  สายโคแอกเชียล  
3.  สายใยนําแสง 
4.  ปญหาที่เกดิขึ้นกับสายสงขอมูล 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 
1.  ข้ันนาํ 

1.1  ครูแจงจดุประสงคการเรียนรูใหนักเรยีนทราบ 
1.2  ครูนาํ “สายสัญญาณที่ใชเชื่อมโยงเครอืขาย” ประเภทตาง ๆ มาใหนักเรียนศกึษา 

ลักษณะของสายสญัญาณแตละประเภท พรอมทัง้อภิปรายซักถาม 
             1.3  ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทาํงานกลุม ทักษะการทํางานกลุม เปาหมาย

ของการทาํงานรวมกนั การมอบหมายหนาที ่ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม 
เชน ปรึกษากนัเฉพาะในกลุมของตนเอง  การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน   

 2.  ข้ันสอน 
          ครูนําเสนอบทเรียน    ชี้แจงสาระการเรียนรูเกีย่วกับอุปกรณการเชื่อมโยงเครอืขาย

พอสังเขปโดยมีอุปกรณสําหรับการเชื่อมโยงเครือขายประกอบและอภิปรายรวมกนั  หลงัจากนัน้ให
นักเรียนชวยกนัตอบคําถาม  ตัวอยาง  เชน 
 คําถาม  สายสัญญาณที่ใชเชื่อมโยงเครือขายในโรงเรียน เปนสายสญัญาณชนิดใด 
      คําตอบ  เสนใยนาํแสง 

 3.  ข้ันศกึษากลุมยอย 
3.1  แบงนกัเรียนออกเปน 4 กลุม ประกอบดวยกลุมที่มคีวามสามารถสงู 1 กลุม  มี 

ความสามารถปานกลาง  2  กลุม และมีความสามารถต่ํา 1 กลุม ใหนักเรียนจัดกลุม ๆ ละ 4 คน 
โดยไมซ้ํากลุมเดิม  ซึง่แตละกลุมจะประกอบดวย นักเรยีนที่มีความสามารถสงู  1  คน  ปานกลาง  
2  คน  และต่าํ  1  คน  

3.2   ตัวแทนของนักเรียนแตละกลุมมารับใบความรู   ใบงาน  ใหนักเรยีนแตละกลุม 
อานคําสัง่ พรอมทั้งศกึษาใบความรูรวมกนั ซึง่ใบความรูประกอบดวยเนื้อหาดังนี ้

     ใบความรูที ่2.1   สายคูบิดเกลียวแบบหุมฉนวน 
     ใบความรูที ่2.2   สายโคแอกเชียล 
       ใบความรูที่ 2.3   เสนใยนําแสง 
       ใบความรูที ่2.4   ปญหาที่เกิดขึ้นกับสายสงขอมูล 
3.3 นักเรียนแตละกลุมศึกษาหวัขอเร่ือง และคําถามในใบงาน พรอมทัง้แบงหนาที ่

ทําการศึกษาเนื้อหาทีน่ักเรียนสนใจคนละ 1  หัวขอเร่ือง 
      3.4  นักเรียนแยกยายเขากลุมใหมที่มีความสนใจตรงกัน ตามที่แบงหัวขอไวในขอ 3.3  

สมาชิกในกลุมใหมชวยกนัศึกษาเนื้อหา แลกเปลี่ยนความรูประสบการณกันและกนั ชวยเหลือกนั
ทํากจิกรรมจนสามารถเขาใจทุกเรื่อง  เรียกวา กลุมผูเชีย่วชาญ  
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       3.5  นักเรียนแยกยายเขากลุมเดิม นักเรยีนแตละคนอธบิายเนื้อหายอยที่ไดไปศึกษา
มาจากการเขากลุมทีม่ีความสนใจเนื้อหาเดียวกนัใหสมาชกิในกลุมเดิมเขาใจจนครบทกุเร่ือง 
          3.6  นักเรียนในกลุมเดิมรวมกนัอภิปรายหาขอสรุปของกลุม  

 4.  ข้ันทดสอบยอย 
   นักเรยีนแตละคนทาํแบบทดสอบยอย  หลังจากนั้นนาํคะแนนที่ไดจากการทาํ 

แบบทดสอบมาคํานวณคะแนนพัฒนา แลวนาํมาเฉลีย่เปนคะแนนกลุม  
 5.  ข้ันสรุปบทเรียน 

5.1  ครูและนกัเรียนชวยกนัสรุปเกี่ยวกบัอุปกรณการสื่อสารสําหรับเชือ่มโยง 
เครือขายใหเขาใจตรงกนั 

5.2  ครูมอบรางวลัแกกลุมที่ไดคะแนนตามเกณฑ 
 

สื่อการจัดการเรียนรู 
    1.   ใบความรูที่ 2.1  เร่ือง สายคูบิดเกลียวแบบหุมฉนวน 

 2.   ใบความรูที่ 2.2  เร่ือง สายโคแอกเชียล 
           3.   ใบความรูที่ 2.3  เร่ือง เสนใยนาํแสง 
   4.   ใบความรูที่ 2.4  เร่ือง ปญหาที่เกิดขึ้นกับสายสงขอมูล 

    5.   ใบงานที่ 2.1  เร่ือง สายคูบิดเกลียวแบบหุมฉนวน 
                6.   ใบงานที่ 2.2  เร่ือง สายโคแอกเชียล 

7. ใบงานที ่2.3  เร่ือง เสนใยนาํแสง 
8. ใบงานที ่2.4  เร่ือง ปญหาทีเ่กิดขึ้นกับสายสงขอมูล 

 
การวัดและประเมินผล 

1.  การสงัเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 
2.  การตรวจผลงานนักเรียน 
3.  การตรวจแบบทดสอบยอย 
4.  การสงัเกตพฤติกรรมกลุม 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  กลุมควบคมุ 
การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 

กลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี             ชั้นมธัยมศึกษาปที่ 1 
เร่ือง  อุปกรณการสื่อสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย         เวลา  2 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………… 
สาระสําคัญ 
                การสื่อสารดวยเครือขายคอมพิวเตอรเปนการเชื่อมโยงระหวางเครื่องมินิคอมพวิเตอร
กับเครื่องปลายทางดวยสาย     ดงันัน้สายสัญญาณที่ใชเชื่อมตอเครื่องคอมพวิเตอรหรืออุปกรณ 
จึงมีความสําคัญมาก เนื่องจากจะทําใหระบบสามารถติดตอกันไดอยางสมบูรณและรวดเร็วขึ้น 
 
มาตรฐาน  ง 4.1 
                เขาใจ  เหน็คุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืคนขอมูลการ
เรียนรู  การสือ่สาร การแกปญหา  การทาํงานและอาชพีอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
                เขาใจหลักการเบื้องตนของการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1.   อธิบายลักษณะของสายคูบิดเกลียวแบบหุมฉนวนได 
2.   อธิบายลักษณะของสายโคแอกเชียลได 
3.  อธิบายลกัษณะของสายใยนําแสง 
4.  อธิบายปญหาที่เกิดขึ้นกับสายสงขอมูลได 
 

สาระการเรียนรู 
 อุปกรณการสือ่สารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย 

1.  สายคูบิดเกลียวแบบหุมฉนวน 
2.  สายโคแอกเชียล  
3.  สายใยนําแสง 
4.  ปญหาที่เกดิขึ้นกับสายสงขอมูล 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 
  1.  ข้ันนาํ 

   1.1  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนกัเรียนทราบ 
1.2  ครูนาํ “สายสัญญาณที่ใชเชื่อมโยงเครอืขาย” ประเภทตาง ๆ มาใหนักเรียนศกึษา 

ลักษณะของสายสญัญาณแตละประเภท พรอมทัง้อภิปรายซักถาม 
1.3  ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทาํงานกลุม ทกัษะการทาํงานกลุม เปาหมาย 

ของการทาํงานรวมกนั การมอบหมายหนาที ่ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม 
เชน การรับฟงความคิดเหน็ของเพื่อน  ปรึกษากนัเฉพาะในกลุมของตนเอง 

 2.   ข้ันสอน 
          ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกบัอุปกรณการสื่อสารสาํหรบัเชื่อมโยง

เครือขาย พอสังเขปโดยมีภาพประกอบและอภิปรายรวมกัน  หลังจากนัน้ใหนักเรียนชวยกนัตอบ
คําถาม  ตวัอยาง  เชน 
 คําถาม  สายสัญญาณที่ใชเชื่อมโยงเครือขายในโรงเรียน เปนสายสญัญาณชนิดใด 
      คําตอบ  เสนใยนาํแสง 

 3.  ข้ันศกึษากลุมยอย 
3.1  แบงนกัเรียนออกเปน 4 กลุม ประกอบดวยกลุมที่มคีวามสามารถสงู 1 กลุม  มี 

ความสามารถปานกลาง  2  กลุม และมีความสามารถต่ํา 1 กลุม ใหนักเรียนจัดกลุม ๆ ละ 4 คน 
โดยไมซ้ํากลุมเดิม  ซึง่แตละกลุมจะประกอบดวย นักเรยีนที่มีความสามารถสงู  1  คน  ปานกลาง  
2  คน  และต่าํ  1  คน  
      3.2   ตัวแทนของนักเรียนแตละกลุมมารับใบความรู   ใบงาน  ใหนักเรยีนแตละกลุม
อานคําสัง่ พรอมทั้งศกึษาใบความรูรวมกนั  
    3.3   เมื่อนกัเรียนเขาใจเนื้อหาและขอคําถามแลว ครูอธิบายหัวขอเร่ืองตามเนื้อหา
ในใบความรู 

          3.4   นักเรียนรวมกนัอภิปรายซักถามและหาขอสรุปในกลุม พรอมทั้งทาํแผนผัง
ความคิดเรื่องอุปกรณการสื่อสารสาํหรับเชื่อมโยงเครือขาย ระบายสีใหสวยงาม จากนัน้รวมกนัสรุป
ในหองเรียนอกีครั้ง 

 4.  ข้ันการแขงขันเกมทางวิชาการ 
         4.1  ครูแบงกลุมผูแขงขันออกเปน  4  สาย สายละ  4-5  กลุม โดยแตละกลุมสง 

ผูเขาแขงขันทีม่ีความสามารถใกลเคียงกัน แขงขันกันในสายที่ครูกาํหนดให 
         4.2  ผูเขาแขงขันนั่งประจําโตะแขงขัน ครูแจกซองคําถาม พรอมทั้งกระดาษคําตอบ 
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                          4.3  ใหตัวแทนนักเรียนในแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคาํถามทีละ 1 คําถาม 
อานคําถามใหผูเขาแขงขันฟงและเขียนคาํตอบ 
       4.4  เมื่อตอบคําถามครบ 10 ขอ ภายในเวลา 10 นาท ีใหผูเขาแขงขันตรวจ 
คําตอบ ถาขอใดตอบถูกจะได  1  คะแนน  ถาตอบผิดจะได  0  คะแนน 
       4.5  ผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเอง  นําคะแนนที่ไดไปรวมกับคะแนน
ของเพื่อนในกลุมเดียวกนัเพือ่หาคะแนนเฉลี่ยของกลุม 

    5.   ข้ันสรุปบทเรียน 
    5.1  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกีย่วกบัอุปกรณการสื่อสารสาํหรับเชื่อมโยงเครือขาย  

ใหเขาใจตรงกนั 
 5.2  ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ทาํคะแนนไดตามเกณฑ 

 
สื่อการจัดการเรียนรู 

    1.  ใบความรูที่ 2.1  เร่ือง สายคูบิดเกลียวแบบหุมฉนวน 
 2.  ใบความรูที่ 2.2  เร่ือง สายโคแอกเชียล 
            3.  ใบความรูที ่2.3  เร่ือง เสนใยนาํแสง 
   4.   ใบความรูที่ 2.4  เร่ือง ปญหาที่เกดิขึ้นกับสายสงขอมูล 

    5.  ใบงานที ่2.1  เร่ือง สายคูบิดเกลียวแบบหุมฉนวน 
                6.  ใบงานที ่2.2  เร่ือง สายโคแอกเชียล 

7. ใบงานที ่2.3  เร่ือง เสนใยนาํแสง 
8. ใบงานที ่2.4  เร่ือง ปญหาทีเ่กิดขึ้นกับสายสงขอมูล 

 
การวัดและประเมินผล 

1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรยีน 
2. การตรวจผลงานนักเรียน 
3. การตรวจแบบทดสอบยอย 
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม 
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ใบความรูที่ 2.1  

เร่ือง สายคูบิดเกลียว  (twisted  pair) 
 

 สายคูบิดเกลยีวแตละคูสายทีเ่ปนทองแดงจะถกูพนักนัตามมาตรฐานเพือ่ลดการรบกวน 
จากคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากคูสายขางเคียงภายในเคเบลิเดียวกนัหรือจากภายนอก เนื่องจากสายคู
บิดเกลียวนี้ยอมใหสัญญาณไฟฟาความถี่สูงผานสําหรบัอัตราการสงขอมูลผานสายคูบิดเกลียวจะ
ข้ึนอยูกับพื้นที ่หนาตัดของตัวนาํ กลาวคือ   สายทองแดงที่มีเสนผาศนูยกลางกวางจะสามารถสง
สัญญาณ ไฟฟาไดดี  ทาํใหสามารถสงขอมูลดวยอัตราสงสงู   โดยทั่วไปแลวสาํหรับการสงขอมลู
แบบดิจิทัล  สัญญาณที่สงมีลักษณะคลืน่สี่เหลีย่ม   สายคูบิดเกลียวสามารถใชสงขอมูลไดเปน
จํานวนมาก   ในระยะทางไกลไดหลายกิโลเมตร  เนื่องจากสายคูบิดเกลียวมีราคาไมแพงมาก ใช
สงขอมูลไดดี แลวน้ําหนักเบา   งายตอการติดตั้ง    จึงถกูใชงานอยางกวางขวาง    สายคูบิดเกลยีว
มี  2  ชนิด คือ 

 สายคูบิดเกลยีวชนิดมกีารกั้นสัญญาณรบกวน  (Shielded  Twisted  Pair : 
STP)  เรียกอกีอยางหนึ่งวา   เอสทพีี   เปนสายคูบิดเกลียวทีหุ่มดวยตัวกั้นสัญญาณเพื่อปองกนั
การรบกวน   เอสทีพีใชความถี่สูงกวายูทพีี   แตมีราคาแพงกวา   ทีน่ยิมใชกนัทัว่ไปคือ  ยทูีพ ี
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ใบงานที ่2.1 
 เร่ือง สายคูบดิเกลียว(twisted  pair) 

 
 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1.    เพราะเหตุใดสายสายคูบิดเกลียวแตละคูสายที่เปนทองแดงจงึตองพนักนัไว 
      ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
2.   การรับสงสัญญาณไฟฟาความถี่สูงหรอืตํ่าของสายคูบิดเกลียวขึน้อยูกับส่ิงใด 
      ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
3.   การสงขอมูลของสายคูบิดเกลียวจะสงในรูปแบบใด และลักษณะคลื่นเปนแบบใด 
      ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
4.   เพราะเหตใุดสายคูบิดเกลียวจึงมีผูนยิมใชมาก 
      ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
5.   สายเอสทพีี (Shielded  Twisted  Pair : STP) มีลักษณะอยางไร 
      ………………………………………………………………………………………………… 

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

 
กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก  

   1.  …………………………………………..เลขที่………. 
   2.  …………………………………………..เลขที่………. 
   3.  …………………………………………..เลขที่………. 
   4.  …………………………………………..เลขที่………. 
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เฉลยใบงานที่ 2.1 
 เร่ือง สายคูบดิเกลียว(twisted  pair) 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. เพราะเหตุใดสายสายคูบิดเกลียวแตละคูสายทีเ่ปนทองแดงจึงตองพันกันไว 
     เพื่อลดการรบกวนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากคูสายขางเคียงภายในเคเบิลเดียวกัน 
     หรือจากภายนอก   
2. การรับสงสัญญาณไฟฟาความถี่สูงหรือตํ่าของสายคูบิดเกลียวขึ้นอยูกับส่ิงใด 

พื้นที่หนาตัดของตัวนาํ   กลาวคือ  สายทองแดงทีม่ีเสนผานศนูยกลางกวางจะ
สามารถสงสญัญาณไฟฟาไดดี   

3. การสงขอมูลของสายคูบิดเกลียวจะสงในรูปแบบใด และลักษณะคลื่นเปนแบบใด 
การสงขอมลูจะสงในรูปแบบดิจิทัล   สัญญาณทีส่งมีลักษณะเปนคลื่นสี่เหลี่ยม    

4. เพราะเหตุใดสายคูบิดเกลียวจึงมีผูนิยมใชมาก 
เนื่องจากสายคูบิดเกลยีวมีราคาไมแพงมาก   ใชสงขอมูลไดดี   แลวน้าํหนกัเบา   งาย
ตอการติดต้ัง    จึงถูกใชงานอยางกวางขวาง     

5. สายเอสทีพ ี(Shielded  Twisted  Pair : STP) มีลักษณะอยางไร 
เปนสายคูบิดเกลียวที่หุมดวยตัวกั้นสัญญาณเพื่อปองกันการรบกวน  ใชความถี่สูงกวา
ยูทีพี   และมรีาคาแพง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

216

 

ใบความรูที่ 2.2 
เร่ือง สายคูบิดเกลียวชนิดไมมีการกัน้สัญญาณรบกวน   

(Unshielded  Twisted  Pair : UTP) 
 

 สายคูบิดเกลยีวชนิดไมมีการกั้นสัญญาณรบกวน  (Unshielded  Twisted  Pair : 
UTP)  เรียกอีกอยางหนึ่งวา   ยูทพีี   สายสัญญาณประเภทนี้เปนสายคูบิดเกลียวที่ใชในระบบวงจร
โทรศัพทดั้งเดมิ ตอมาไดมีการปรับปรุงคุณสมบัติใหดีข้ึน   สายยทูีพทีี่นยิมใชในปจจุบันไดปรับปรุง 
คุณสมบัติจนสามารถใชกบัสัญญาณความถี่สูงได   สายยูทพีีใชลวดทองแดง  8  เสน   ขณะที่ใน
ระบบโทรศัพทจะใชเพียง  2  หรือ  4  เสน   ซึ่งตอเขากับหวัตอแบบ  RJ45  ซึ่งเปนหวัตอทีม่ี
ลักษณะคลายกับหัวตอในระบบโทรศัพททัว่ไป    แตในระบบโทรศพัทจะเรียกหัวตอวา  RJ11   
การที่มีสายทองแดงไวหลายเสนกเ็พื่อใหหัวตอ  RJ45  ซึ่งเปนหวัตอมาตรฐานสามารถเลือกใชงาน
ไดในหลาย ๆ รูปแบบ   เชน 
 *  ใชสายทองแดงตั้งแต  3-8 เสน   เปนสายสัญญาณ  10  เมกะบิตของอีเธอรเน็ตแบบ 
10BASE-T 
 *  ใชสายทองแดง  4  เสน   เปนสายสัญญาณ  100  เมกะบิตของอีเธอรเน็ตแบบ  
100BASE-T 
 *  ใชสายทองแดง  8  เสน   เปนสายสัญญาณของเสียง 
 *  ใชสายทองแดง  2  เสน  สําหรับระบบโทรศัพท 
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ใบงานที ่2.2 
เร่ือง สายคูบิดเกลียวชนิดไมมีการกัน้สัญญาณรบกวน   

(Unshielded  Twisted  Pair : UTP) 
 
คําสั่ง  ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. สายคูบิดเกลยีวชนิดไมมีการกั้นสัญญาณรบกวนเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 
      ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
2. สายยทูีพ ี  เดมิเปนสายสัญญาณที่ใชในระบบการสื่อสารประเภทใด 
      ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
3. สายยทูีพ ีที่ใชสงสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรกับสายสัญญาณโทรศัพทแตกตางกันอยางไร 
      ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
4. สายที่แสดงสญัญาณของเสียง    ใชสายทองแดงจาํนวนเทาใด 
      ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 
กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก 1.  …………………………………………..เลขที่………. 
 2.  …………………………………………..เลขที่………. 
 3.  …………………………………………..เลขที่………. 
 4.  …………………………………………..เลขที่………. 
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เฉลยใบงานที่ 2.2 
เร่ือง สายคูบิดเกลียวชนิดไมมีการกัน้สัญญาณรบกวน   

(Unshielded  Twisted  Pair : UTP) 
 
 

คําสั่ง  ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. สายคูบิดเกลยีวชนิดไมมีการกั้นสัญญาณรบกวนเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 
     สาย ยทูพีี (UTP)     
2. สายยทูีพ ี  เดมิเปนสายสัญญาณที่ใชในระบบการสื่อสารประเภทใด 
     ระบบวงจรโทรศัพท     
3. สายยทูีพ ีที่ใชสงสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรกับสายสัญญาณโทรศัพทแตกตางกันอยางไร 
     สายยูทพีใีชลวดทองแดง  8 เสน  ขณะทีใ่นระบบโทรศพัทจะใชเพยีง  2  หรือ  4  เสน    
     ซ่ึงตอเขากับหัวตอแบบ  RJ45  ซ่ึงเปนหัวตอทีม่ีลักษณะคลายกับหวัตอในระบบ 
     โทรศัพททั่วไป  แตในระบบโทรศัพทจะเรียกหัวตอวา  RJ11  
4.  สายที่แสดงสญัญาณของเสียง    ใชสายทองแดงจาํนวนเทาใด 
     ใชสายทองแดง  8  เสน    
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ใบความรูที่ 2.3 
เร่ือง สายโคแอกเซียล (coaxial) 

 
   สายโคแอกเชียล หรือเรียกสั้นๆวา สายโคแอก (coax) ประกอบดวยแกนตัวนําตรงกลาง

เปนลวดทองแดงลอมรอบดวยฉนวน ซึง่อาจจะเปนอากาศ หรือเทฟลอน (teflon) รอบฉนวนจะหุม
ดวยลวดทองแดงสานกัน หรือ ฟอยลโลหะรอบนอกสุดหุมดวยปลอก PVC                                                 
                การมีตวันาํภายนอกและฉนวนหุมชั้นสายเคเบิล ชวยปองกันสัญญาณไฟฟาจาก
ภายนอกและลดการแผรังสีของสัญญาณภายใน ทาํใหสามารถสงขอมูลผานสายโคแอกเชียลดวย
ความเร็วสงู และระยะทางไกล                                                                                                                         
    สายโคแอกเชียลมีหลายแบบ แบบมาตรฐานที่ใชกนั คือ สายชนิดหนา (Thick coaxial 
cable) สายชนดิบาง (Thin coaxial cable)  มีราคาถูกกวาและงายตอการจัดการ     แตก็ไวตอสัญญาณ
รบกวน และโอกาสสูญเสียขอมูลมีมากขึน้เมื่อสงสัญญาณระยะไกล   สายชนิดหนามีราคาแพง
และติดตั้งยาก เนื่องจากขนาดของสายและการเชื่อมตออุปกรณ แตอายุการใชงานจะยาวนานมาก  
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ใบงานที ่2.3 
เร่ือง สายโคแอกเซียล (coaxial) 

 
คําสั่ง  ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. สายโคแอกเชยีล มีลักษณะอยางไร 
      ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
2. การมีตัวนําและฉนวนหุมชัน้สายเคเบิลของสายโคแอกเชียล มีสวนชวยในเรื่องใด 
      ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
3. สายโคแอกเชยีล ชนิดบางมขีอดีและขอเสียอยางไร 
      ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
4. สายโคแอกเชยีล ชนิดหนามีขอดีและขอเสียอยางไร 
      ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 กลุมที่………. 
ชื่อสมาชิก 1.  …………………………………………..เลขที่………. 
 2.  …………………………………………..เลขที่………. 
 3.  …………………………………………..เลขที่………. 
 4.  …………………………………………..เลขที่………. 
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เฉลยใบงานที่ 2.3 
เร่ือง สายโคแอกเซียล (coaxial) 

 
คําสั่ง  ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. สายโคแอกเชยีล มีลักษณะอยางไร 

เปนสายสญัญาณที่มสีายทองแดงเดี่ยวเปนแกนกลางและมสีายทองแดงถักลอมรอบ 
5. การมีตัวนําและฉนวนหุมชัน้สายเคเบิลของสายโคแอกเชียล มีสวนชวยในเรื่องใด 

เพื่อเปนตัวกัน้สัญญาณรบกวนอยูดานนอก    
2. สายโคแอกเชยีล ชนิดบางมขีอดีและขอเสียอยางไร 

ขอดี     มีราคาถูกกวาและงายตอการจัดการ 
ขอเสีย  ไวตอสัญญาณรบกวน และโอกาสสูญเสยีขอมูลมีมากขึ้นสงสัญญาณ
ระยะไกล  

3. สายโคแอกเชยีล ชนิดหนามีขอดีและขอเสียอยางไร 
ขอดี     อายกุารใชงานจะยาวนานมาก  
ขอเสีย  มีราคาแพงและตดิต้ังยาก เนือ่งจากขนาดของสายและการเชื่อมตออุปกรณ  
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ใบความรูที่ 2.4 
เร่ือง เสนใยนาํแสง  (fiber  optic) 

 
 เสนใยนําแสง มีแกนกลางของสายซึ่งประกอบดวยเสนใยแกวหรือพลาสติกขนาดเลก็

หลาย ๆ เสนอยูรวมกัน เสนใยแตละเสนมีขนาดเล็กเทาเสนผมและภายในกลวง และเสนใย
เหลานั้นไดรับการหอหุมดวยเสนใยอกีชนดิหนึง่กอนจะหุมชัน้นอกสุดดวยฉนวน การสงขอมูลผาน
ทางสื่อกลางชนิดนี้จะแตกตางจากชนิดอื่น ๆ ซึง่ใชสัญญาณไฟฟาในการสง แตการทํางานของ
ส่ือกลางชนิดนี้จะใชเลเซอรวิ่งผานชองกลวงของเสนใยแตละเสนและอาศัยหลกัการหักเหของแสง
โดยใชใยแกวชั้นนอกเปนกระจกสะทอนแสง การใหแสงเคลื่อนที่ไปในทอแกวสามารถสงขอมูลดวย
อัตราความหนาแนนของสญัญาณขอมูลสูงมาก และไมมีการกอกวนของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทําให
สามารถสงขอมูลทั้งตวัอักษร เสียง ภาพกราฟฟก หรือวิดีทัศนไดในเวลาเดียวกนั อีกทั้งยังมีความ
ปลอดภัยในการสงสูง แตก็มีขอเสียเนือ่งจากการบิดงอสายสัญญาณจะทําใหเสนใยหกั จึงไม
สามารถใชส่ือกลางในการเดินทางตามมมุตึกได เสนใยนําแสงมีลักษณะพิเศษที่ใชสําหรับเชื่อมโยง
แบบจุดไปจุด ดังนัน้จึงเหมาะที่จะใชกับการเชื่อมโยงระหวางอาคารกับอาคาร หรือระหวางเมือง
กับเมือง เสนใยนําแสงจึงถูกนําไปใชเปนสายแกนหลัก 
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ใบงานที ่2.4 
เร่ือง เสนใยนาํแสง  (fiber  optic) 

 
คําสั่ง  ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. เสนใยนําแสงมีลักษณะอยางไร 
      ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
2. เพราะเหตุใดการสงขอมูลผานเสนใยนาํแสงจึงแตกตางจากสายสัญญาณชนิดอ่ืน 
      ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
3. เสนใยนําแสงมีขอเสียอยางไร 
      ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
4. เสนใยนําแสงมีลักษณะพิเศษกวาสายสัญญาณประเภทอื่นในดานใด 
      ………………………………………………………………………………………………… 

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

กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก  

1.  ………………………………….………..เลขที่………. 
2. …………………………………………..เลขที…่……. 
3. …………………………………………..เลขที…่……. 
4. …………………………………………..เลขที…่……. 
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เฉลยใบงานที่ 2.4 
เร่ือง เสนใยนาํแสง  (fiber  optic) 

 
คําสั่ง  ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. เสนใยนําแสงมีลักษณะอยางไร 

มีแกนกลางของสายซึ่งประกอบดวยเสนใยแกวหรือพลาสติกขนาดเล็กหลาย ๆ เสน
อยูรวมกนั เสนใยแตละเสนมีขนาดเลก็เทาเสนผมและภายในกลวง และเสนใย
เหลานั้นไดรบัการหอหุมดวยเสนใยอกีชนิดหนึ่งกอนจะหุมชั้นนอกสุดดวยฉนวน  

2. เพราะเหตุใดการสงขอมูลผานเสนใยนาํแสงจึงแตกตางจากสายสัญญาณชนิดอ่ืน 
เนื่องจากสายสัญญาณชนิดอ่ืน ๆ ใชสัญญาณไฟฟาในการสง      แตเสนใยนําแสงจะ
ใชเลเซอรวิ่งผานชองกลวงของเสนใยแตละเสน  และอาศยัหลกัการหักเหของแสง    
โดยใชใยแกวชั้นนอกเปนกระจกสะทอนแสง การใหแสงเคลื่อนที่ไปในทอแกว
สามารถสงขอมูลดวยอัตราความหนาแนนของสญัญาณขอมูลสูงมาก และไมมีการ
กอกวนของคลื่นแมเหลก็ไฟฟา   ทาํใหสามารถสงขอมูลไดทั้ง ตัวอักษร เสยีง ภาพ
กราฟฟก หรอืวิดีทัศนไดในเวลาเดียวกัน  

3. เสนใยนําแสงมีขอเสียอยางไร 
     ไมสามารถใชสื่อกลางในการเดินทางตามมมุตึกได เนื่องจากการบิดงอสายสัญญาณ 
     จะทําใหเสนใยหัก ทีเ่สนใยนําแสงจึงถูกนําไปใชเปนสายแกนหลัก 
4. เสนใยนําแสงมีลักษณะพิเศษกวาสายสัญญาณประเภทอื่นในดานใด 

เสนใยนําแสงมีลักษณะพเิศษคือ ใชสาํหรับเชื่อมโยงแบบจุดไปจุด ดังนั้นจงึเหมาะที่
จะใชกับการเชื่อมโยงระหวางอาคารกับอาคาร หรือ ระหวางเมืองกับเมือง  
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แบบทดสอบ 
เร่ือง อุปกรณการสื่อสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงคาํตอบเดียว 
1. เพราะเหตุใดสายสายคูบิดเกลียวแตละคูสายทีเ่ปนทองแดงจึงตองพันกันไว 

ก.  เพื่อใหการสงสัญญาณไฟฟาเร็วขึ้น ค.  เพื่อลดการรบกวนของคลื่นแมเหลก็ไฟฟา 
ข.  เพื่อใหมีความทนทานในการใชงาน ง.  เพื่อใหรับสัญญาณไฟฟาที่มีความถี่สูงไดดี 

2.   การรับสงสัญญาณไฟฟาความถี่สูงหรอืตํ่าของสายคูบดิเกลียวขึน้อยูกับส่ิงใด 
ก.  จํานวนสายทองแดง ค.  ความถี่ในการสงสัญญาณ 
ข.  พื้นทีห่นาตัดของตัวนํา ง.  ความหนาบางของสายสญัญาณ 

3.   การสงขอมูลของสายคูบิดเกลียวจะสงในรูปแบบใด  
ก.  ดิจิทัล ค.  ดาวเทียม 
ข.  ไมโครเวฟ ง.   เสนไยนําแสง 

4.   สัญญาณที่สงของสายคูบิดเกลียวมีลักษณะคลื่นแบบใด 
ก.  เสนตรง ค.  เสนโคง 
ข.  ส่ีเหลี่ยม ง.  เสนสูง ๆ ต่าํ ๆ 

5.   สายคูบิดเกลียวชนิดไมมีการกัน้สัญญาณรบกวนเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 
ก.  สาย UTP ค.  สายโคแอกเชียล 
ข.  สาย STP ง.   เสนใยนําแสง 

6.   สายคูบิดเกลียวชนิดใดที่นยิมใชกนัในปจจุบนั 
ก.  สาย UTP ค.  สายโคแอกเชียล 
ข.  สาย STP ง.   เสนใยนําแสง 

7.   มหาวทิยาลัยศิลปากรตองการเดนิสายเครือขายเชื่อมโยงไปยงัคณะตาง ๆ ควรใชอุปกรณการ 
      เชื่อมโยงประเภทใด 

ก.  สาย UTP ค.  สายโคแอกเชียล 
ข.  สาย STP ง.   เสนใยนําแสง 

8.   เพราะเหตใุดจึงนิยมใชสาย UTP มากกวาสาย STP 
ก.  สาย UTP มีความถี่สูง ค.  สาย UTP ปองกันการรบกวนไดดีกวา 
ข.  สาย UTP มีราคาแพง ง.  สาย UTP  มีราคาถูก 
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9.  อุปกรณเชือ่มโยงประเภทใดใชเปนสายรับสงขอมูลหลักสําหรับเครือขาย 
ก.  สาย UTP ค.  สายโคแอกเชียล 
ข.  สาย STP ง.   เสนใยนําแสง 

10. ขอใดเปนการใชสายสญัญาณที่ใชแสงความถี่สูง 
ก.  มาโนชใชสายโคแอกเชยีลเปนสายสญัญาณสงขอมูลระหวางอาคาร 
ข.  บริษทัมูลไบลใชสายใยแกวเปนสายสญัญาณสงขอมูลสําหรับติดตั้งอินเทอรเนต็ในโรงเรียน 
ค.  นภัทรใชสาย UTP ชนดิสายทองแดง 8 เสนเปนสายสัญญาณเสียงประกาศตามสาย 
ง.   สราวุฒิใชสาย STP ชนดิสายทองแดง 2 เสนเปนสายสัญญาณของระบบโทรศัพท 

 
…………………………………….. 
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เฉลยแบบทดสอบ 
เร่ือง อุปกรณการสื่อสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย  

 
 

ขอที่ คําตอบ ระดับพฤติกรรมการเรียนรู 
1 ค ความเขาใจ 
2 ข ความเขาใจ 
3 ก ความเขาใจ 
4 ข ความเขาใจ 
5 ก ความเขาใจ 
6 ก ความเขาใจ 
7 ง ความเขาใจ 
8 ง ความเขาใจ 
9 ง ความเขาใจ 

10 ก การคิดวิเคราะห 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

228

 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 
ประเมินโดยครูและนักเรียน 

 

กลุมที.่................. 
คําชี้แจง   โปรดอานขอความแตละขออยางละเอยีด แลวพิจารณาวานักเรียนปฏิบตัิตนอยางไร 
       ขณะปฏิบัติงานกลุม  กรุณาใสเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปน
จริง 

ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 
ขอ พฤติกรรม มาก 

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
นอย 
(1) 

 การยอมรับความคิดเห็น    
1 ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม    
2 เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น    
3 พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง    
4 ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม    
 การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ    
5 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม    
6 อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน    
7 ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม    
8 กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ 

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 
   

 การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม    
9 ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม    

10 ตั้งใจฟงและสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก    
11 มีสวนรวมในการทําใบงาน    
12 มีสวนรวมในการอภิปราย    

 การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน    
13 พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม    
14 ชวยเหลือเพื่อนเม่ือทํางานหนัก    
15 เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูดไดแสดงออก    
16 กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นที่เราเห็นดวย    
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แบบบันทึกการใชแผนการจัดการเรียนรูที่ 2 
เร่ือง อุปกรณการสื่อสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย 

 
 จากผลการทดสอบในหนวยที่ 1 ไมมีกลุมใดไดรับรางวัลและเปนกลุมยอดเยี่ยม ทาํให
นักเรียนแตละกลุมเริ่มเห็นความสาํคัญของการรวมมือกนัทาํกิจกรรมกลุมมากขึน้ สําหรับการ
เรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2  นักเรียนกลุมผูเชี่ยวชาญมีการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  โดยครู
เสนอแนะใหนกัเรียนแตละคนตั้งคําถาม ใหเพื่อนตอบคนละ  3-4  ขอ ซึ่งจะทาํใหนักเรียนสามารถ
ศึกษาเนื้อหาและสรุปประเด็นที่สําคัญได เมื่อกลบัไปรวมกลุมนักเรียนผลัดกันอธิบาย มกีาร
อภิปรายกันในกลุม มกีารถามตอบคําถาม  มนีักเรียนบางกลุมอภิปรายกนัเสียงดัง รบกวนเพือ่น
กลุมอ่ืน ๆ  ครูจึงตักเตือนใหปฏิบัติตามกติกาของกลุม ที่ไมใหสงเสียงดังรบกวนผูอ่ืน ผลจากการ
ทดสอบนักเรียนมีคะแนนพฒันาเพิ่มมากขึ้น และมีกลุมยอดเยี่ยม 1 กลุม  สมาชิกของกลุมที่ไมได
รับรางวัลตอวาเพื่อนในกลุมที่ทาํคะแนนไดนอย เปนเหตุใหกลุมไดคะแนนนอยดวย   สําหรับการ
เรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน สมาชิกกลุมที่ 1  ปรับตัวและยอมรับเพือ่นมากขึ้น  นกัเรียนชายบาง
คนยังคงชาไมคอยใหความรวมมือขณะที่แยกยายไปเขากลุม มีการเลนและคุยกนัในกลุม ครูตอง
คอยกระตุนใหนักเรียนรับผิดชอบหนาที่ของตนเอง สําหรบันักเรียนกลุมอ่ืน ๆ ชวยกนัทาํใบงาน  มี
การอภิปรายกนัในกลุม  นกัเรียนที่เรียนเกงสวนมากจะเปนผูสรุปเนื้อหา และตัง้คําถามถามเพื่อน
ในกลุม ผลการแขงขันตอบคําถามเมื่อสมาชิกแตละคนนาํคะแนนมารวมกนั และสรุปคะแนน
พัฒนา ปรากฏวาคะแนนพฒันาของนกัเรียนเพิ่มข้ึน  แตยังไมมีกลุมใดไดรางวัลและเปนกลุมยอด
เยี่ยม มีการตอวาสมาชิกที่ไมสนใจที่เปนตนเหตุใหกลุมไดคะแนนนอย 

 

ลงชื่อ………………………………….ผูบันทกึ 
            (นางศรีสมวงษ  สุขคันธรักษ) 
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แผนการจัดการเรียนรูที ่ 3  กลุมทดลอง 
การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II) 

กลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี                 ชัน้มธัยมศึกษาปที ่1 
เร่ือง  ชนิดของเครือขาย               เวลา  2   ชัว่โมง 
……………………………………………………………………………………………………… 
สาระสําคัญ 

 เครื่องคอมพวิเตอรทุกเครื่องสามารถสื่อสารขอมูลระหวางกนัได โดยเชื่อมตอสายสัญญาณ 
เขาหากัน เปนผลทาํใหเครือ่งคอมพวิเตอรทั้งสองนัน้สามารถสงขอมูลถึงกนัได การสงขอมูลของ
เครื่องคอมพิวเตอรลักษณะดังกลาว เรียกวา เครือขาย ชนิดของเครือขายคอมพวิเตอรมี 2 ชนิด คอื 
เครือขายแลนและเครือขายแวน นอกจากนี้การเชื่อมตอสายสัญญาณเปนสวนสําคัญประการหนึ่ง ที่จะ
ทําใหการรับสงขอมูลมีประสิทธิภาพสูงสดุ 
 
มาตรฐาน  ง 4.1 
                เขาใจ  เหน็คุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืคนขอมูลการ
เรียนรู  การสือ่สาร การแกปญหา  การทาํงานและอาชพีอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
               เขาใจหลักการเบื้องตนของการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
               นักเรียนสามารถบอกชนิดของเครือขายไดถูกตอง   
 
สาระการเรียนรู 
 ชนิดของเครือขาย 

1.  เครือขายแลน (Local   Area  Network  :  LAN) 
               2.  เครือขายแวน (Wide  Area  Network : WAN) 

       3.  เครือขายอีเธอรเน็ต (Ethernet) 
          4.  เครือขายโทเค็นริง (Token ring) 

5.  เครือขายสวิตชิง (Switching) 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1.  ข้ันนาํ 

 1.1   ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรยีนทราบ 
                     1.2    ครูทบทวนความรูเดมิเกี่ยวกบัชนิดของเครือขายทีน่ักเรียนรูจกั   พรอมทัง้
อภิปรายซกัถาม 
      1.3    ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทาํงานกลุม ทักษะการทํางานกลุม เปาหมายของ
การทาํงานรวมกัน การมอบหมายหนาที ่ความชวยเหลือกนัในการทาํงานกลุม กติกาของกลุม เชน การ
รับฟงความคดิเห็นของเพื่อน  ปรึกษากันเฉพาะในกลุมของตนเอง 

 2.  ข้ันสอน 
      ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกบัชนิดของเครือขายพอสังเขปโดยมี

ภาพประกอบและอภิปรายรวมกนั  หลงัจากนัน้ใหนักเรียนชวยกนัตอบคําถาม  ตวัอยาง  เชน 
      คําถาม    เครอืขายประเภทใดที่ใชภายในองคกร หรือ หนวยงาน 

  คําตอบ    เครือขายแลน 
 3. ข้ันศึกษากลุมยอย 

 3.1  นักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4-5  คน  ประกอบดวย 
นักเรียนทีม่ีความสามารถสงู  1  คน  ปานกลาง  2  คน  และต่ํา  1  คน 
   3.2   ครูแจกใบกิจกรรมใหนกัเรียนแตละกลุมอานคาํสั่ง พรอมทัง้ศึกษาใบความรู
รวมกัน ซึง่ใบความรูประกอบดวยเนื้อหาดงันี ้
         ใบความรูที่ 3.1  เครือขายแลนและเครือขายแวน 
     ใบความรูที่ 3.2  เครือขายอีเธอรเน็ต (Ethernet) 

         ใบความรูที่  3.3  เครือขายโทเค็นริง (Token ring) 
         ใบความรูที่ 3.4  เครือขายสวิตชิง (Switching) 
    3.3  นักเรียนแตละกลุมศึกษาหวัขอเร่ือง และคําถามในใบงาน พรอมทัง้แบงหนาที่
ทําการศึกษาเนื้อหาทีน่ักเรียนสนใจคนละ 1  หัวขอเร่ือง 
  3.4  นกัเรียนแยกยายเขากลุมใหมที่มีความสนใจตรงกนั ตามที่แบงหวัขอไวในขอ 3.3  
สมาชิกในกลุมใหมชวยกนัศึกษาเนื้อหา ทําการอภิปรายซักถามกนัในกลุม ชวยเหลือกันทาํ
กิจกรรมในกลุมจนเปนผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาเรื่องที่รับผิดชอบ 
   3.5  นักเรียนแยกยายเขากลุมเดิม นักเรียนแตละคนอธิบายเนื้อหายอยทีไ่ดไปศึกษามา
จากการเขากลุมที่มีความสนใจเนื้อหาเดียวกนัใหสมาชิกในกลุมเดิมเขาใจจนครบทุกเรื่อง 
        3.6  นักเรียนในกลุมเดิมรวมกันอภิปรายหาขอสรุปของกลุม  
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 4.  ข้ันทดสอบยอย 
 นักเรียนทาํแบบทดสอบยอยที่ไดรับโดยไมชวยเหลือกนั  นักเรียนแตละคนพยายาม 

ทําขอสอบใหดีที่สุด เพื่อพฒันาความกาวหนาของตนเองและกลุม 
5. ข้ันสรุปบทเรียน 

                     5.1  ครูและนกัเรียนชวยกนัสรุปเกี่ยวกบัชนิดของเครือขาย ใหเขาใจตรงกัน 
  5.2  ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ทาํคะแนนไดตามเกณฑ 
 

สื่อการจัดการเรียนรู 
 1.  ใบความรูที่ 3.1  เครือขายแลนและแวน (Local Area Network : LAN and Wide 

Area  Network : WAN) 
 2.  ใบความรูที่ 3.2  เครือขายแวนอีเธอรเน็ต (Ethernet) 

      3.  ใบความรูที ่ 3.3  เครือขายโทเคน็ริง (Token ring) 
             4.  ใบความรูที่ 3.4  เครือขายสวิตชงิ (Switching) 

 5.  ใบงานที ่3.1  เครือขายแลนและแวน(Local Area Network and Wide Area 
Network) 
             6.  ใบงานที ่3.2  เครือขายแวนอีเธอรเน็ต (Ethernet) 

 7.  ใบงานที ่ 3.3   เครือขายโทเค็นริง (Token ring) 
 8.  ใบงานที ่3.4  เครือขายสวิตชิง (Switching) 
 
การวัดและประเมินผล 

1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรยีน 
2. การตรวจผลงานนักเรยีน 
3. การตรวจแบบทดสอบยอย 
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  กลุมควบคมุ 
การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 

กลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี         ชั้นมธัยมศกึษาปที ่1 
เร่ือง  ชนิดของเครือขาย                 เวลา  2   ชัว่โมง 
……………………………………………………………………………………………………… 
สาระสําคัญ 

 เครื่องคอมพวิเตอรทุกเครื่องสามารถสื่อสารขอมูลระหวางกนัได โดยเชื่อมตอสายสัญญาณ 
เขาหากัน เปนผลทาํใหเครือ่งคอมพวิเตอรทั้งสองนัน้สามารถสงขอมูลถึงกนัได การสงขอมูลของ
เครื่องคอมพิวเตอรลักษณะดังกลาว เรียกวา เครือขาย ชนิดของเครือขายคอมพวิเตอรมี 2 ชนิด คอื 
เครือขายแลนและเครือขายแวน นอกจากนี้การเชื่อมตอสายสัญญาณเปนสวนสําคัญประการหนึ่ง ที่จะ
ทําใหการรับสงขอมูลมีประสิทธิภาพสูงสดุ 
 
มาตรฐาน  ง 4.1 
               เขาใจ  เหน็คุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืคนขอมูลการ
เรียนรู  การสือ่สาร การแกปญหา  การทาํงานและอาชพีอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
                เขาใจหลักการเบื้องตนของการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
               นักเรียนสามารถบอกชนิดของเครือขายไดถูกตอง   
 
สาระการเรียนรู 
 ชนิดของเครือขาย 

  1.  เครือขายแลน (Local   Area  Network  :  LAN) 
 2.  เครือขายแวน (Wide  Area  Network : WAN) 

 3.  เครือขายอีเธอรเน็ต (Ethernet) 
          4.  เครือขายโทเค็นริง (Token ring) 

      5.  เครือขายสวิตชิง (Switching) 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1.  ข้ันนาํ 

1.1   ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนกัเรียนทราบ 
       1.2    ครูทบทวนความรูเดมิเกี่ยวกบัชนิดของเครือขายทีน่ักเรียนรูจกั   พรอมทัง้
อภิปรายซกัถาม 
      1.3    ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทาํงานกลุม ทักษะการทํางานกลุม เปาหมายของ
การทาํงานรวมกัน การมอบหมายหนาที ่ความชวยเหลือกนัในการทาํงานกลุม กติกาของกลุม เชน การ
รับฟงความคดิเห็นของเพื่อน  ปรึกษากันเฉพาะในกลุมของตนเอง 

 2.   ข้ันสอน 
      ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกบัชนิดของเครือขายพอสังเขปโดยมี

ภาพประกอบและอภิปรายรวมกนั  หลงัจากนัน้ใหนักเรียนชวยกนัตอบคําถาม  ตวัอยาง  เชน 
       คําถาม  เครือขายประเภทใดที่ใชภายในองคกร หรือ หนวยงาน 
       คําตอบ  เครือขายแลน 

 3.  ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรม 
 3.1  นักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4-5  คน  ประกอบดวย 

นักเรียนทีม่ีความสามารถสงู  1  คน  ปานกลาง  2  คน  และต่ํา  1  คน 
     3.2   ครูแจกใบกิจกรรมใหนกัเรียนแตละกลุมอานคาํสั่ง พรอมทัง้ศึกษาใบความรู
เกี่ยวกับชนิดของเครือขาย และรวมกนัอภิปราย รวมทัง้วิเคราะหคําถามทีม่ีในใบงานและแบง
หนาที่ศึกษาเนื้อหาที่เปนคาํถาม 
  3.3  เมื่อนักเรยีนเขาใจเนื้อหาและขอคําถามแลว ครูนาํเสนอหัวขอเร่ืองตามเนื้อหา
ในใบความรู 

        3.4   นักเรียนรวมกนัอภิปรายซักถามและหาขอสรุปในกลุม  
 4   ข้ันการแขงขันเกมทางวิชาการ 

 4.1  ครูแบงกลุมผูแขงขันออกเปน  5  สาย สายละ  4-5  กลุม โดยแตละกลุมสง 
ผูเขาแขงขันทีม่ีความสามารถใกลเคียงกัน แขงขันกันในสายที่ครูกาํหนดให 

 4.2  ผูเขาแขงขันนั่งประจําโตะแขงขัน ครูแจกซองคําถาม พรอมทั้งกระดาษคําตอบ 
 4.3  ใหตวัแทนนกัเรียนแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีล่ะ1 คําถาม  

อานคําถามใหผูเขาแขงขันฟงและเขียนคาํตอบ 
      4.4  เมื่อตอบคําถามครบ 10 ขอ ภายในเวลา 10 นาท ีใหผูเขาแขงขันตรวจคําตอบ 
ถาขอใดตอบถูกจะได  1  คะแนน  ถาตอบผิดจะได  0  คะแนน 
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      4.5  ผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเอง  นําคะแนนที่ไดไปรวมกับคะแนน
ของเพื่อนในกลุมเดียวกนัเพือ่หาคะแนนเฉลี่ยของกลุม 

 5.  ข้ันสรุปบทเรียน 
  5.1  ครูและนกัเรียนชวยกนัสรุปเกี่ยวกบัชนิดของเครือขาย ใหเขาใจตรงกัน 
 5.2  ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ทาํคะแนนไดตามเกณฑ 
 

สื่อการจัดการเรียนรู 
 1.  ใบความรูที่ 3.1  เครือขายแลนและแวน (Local Area Network and Wide Area 

Network) 
 2.  ใบความรูที่ 3.2  เครือขายแวนอีเธอรเน็ต (Ethernet) 

      3.  ใบความรูที ่ 3.3  เครือขายโทเคน็ริง (Token ring) 
             4.  ใบความรูที่ 3.4  เครือขายสวิตชงิ (Switching) 

 5.  ใบงานที ่3.1  เครือขายแลนและแวน(Local Area Network and Wide Area 
Network) 
             6.  ใบงานที ่3.2  เครือขายแวนอีเธอรเน็ต (Ethernet) 

 7.  ใบงานที ่ 3.3   เครือขายโทเค็นริง (Token ring) 
 8. ใบงานที่ 3.4  เครือขายสวิตชิง (Switching) 

 
การวัดและประเมินผล 

1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรยีน 
2. การตรวจผลงานนักเรียน 
3. การตรวจคะแนนเกมการแขงขัน 
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม 
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ใบความรูที่ 3.1    
เร่ือง เครือขายแลน (LAN)และเครือขายแวน(WAN) 

 
 ชนิดของเครอืขาย 
 เครือขายคอมพิวเตอรแบงเปน  2  ชนิดคอื   เครือขายแลน   และเครือขายแวน 
 เครือขายแลน (Local   Area  Network  :  LAN) หรือเครือขายทองถิ่นเปนเครือขาย 
คอมพิวเตอรซึง่เชื่อมโยงคอมพิวเตอรและอุปกรณส่ือสารที่อยูในทองทีบ่ริเวณที่ไมไกลเขาดวยกนั   
เชน   ภายในอาคาร   หรือภายในองคกรที่มีระยะทางไมไกลมากนัก   เครือขายแลนจัดไดวาเปน
เครือขายเฉพาะขององคกร     

 ลักษณะสําคญัของเครือขายแลน   คือ   อุปกรณที่ประกอบภายในเครือขายสามารถสง
รับสัญญาณกันดวยความเรว็สูงมาก   

 เครือขายแวน  (Wide  Area  Network : WAN)  เปนเครือขายคอมพวิเตอรที่
เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรในระยะหางไกล  เชน  เชื่อมโยงระหวางจงัหวัด   ระหวางประเทศ   
การสรางเครือขายระยะไกลจึงตองพึ่งพาระบบบริการเครือขายสาธารณะ   เชน   ใชสายวงจรเชา
จากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยหรอืการสื่อสารแหงประเทศไทยใชวงจรสื่อสารผานดาวเทยีม   
ใชวงจรสื่อสารเฉพาะกิจทีม่ใีหบริการแบบสาธารณะ   เครือขายแวนจงึเปนเครือขายที่ใชกับองคกร
ที่มีสาขาหางไกลและตองการเชื่อมสาขาเหลานัน้เขาดวยกัน   เชน ธนาคารมีสาขาทัว่ประเทศ  มี
บริการรับฝากถอนเงินผานตูเอทีเอ็ม 
 เครือขายแวนเชื่อมระยะทางไกลมาก   จึงมีความเรว็ในการสื่อสารไมสูง   เนื่องจากจะ
มีสัญญาณรบกวนในสาย   และการเชื่อมโยงระยะไกลจาํเปนตองใชเทคนิคพเิศษในการลดปญหา
ขอผิดพลาดของการรับสงขอมูล 
 เครือขายแวนเปนเครือขายทีท่ําใหเครือขายแลนหลาย ๆ  เครือขายเชื่อมถึงกนัได    
 เครือขายอินเทอรเน็ตเปนเครือขายบริการสาธารณะทีม่ีการใชงานไดทั่วโลก   เครือขาย
อินเทอรเน็ตเปนตัวอยางการใชเครือขายแวนเชื่อมโยงเครือขายแลนเขาดวยกนั 
 เทคโนโลยทีี่ใชกับเครือขายแวนมีความหลากหลาย มกีารเชื่อมโยงระหวางประเทศดวย 
ชองสัญญาณดาวเทยีม เสนใยนําแสง  คลืน่ไมโครเวฟ   คลื่นวทิยุ   สายเคเบิลทัง้ทีว่างไปตามถนน
และวางใตน้ํา เทคโนโลยขีองการเชื่อมโยงไดรับการพฒันาไปมาก แตก็ยงัไมเพียงพอกับความ
ตองการทีเ่พิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว 
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ใบงานที ่3.1 
เร่ือง เครือขายแลน (LAN)และเครือขายแวน(WAN) 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. เพราะเหตุใดจงึเรียกเครือขายแลนวาเปนเครือขายทองถิน่ 

…………………………………………………………………………………………………… 
2.   ใหยกตัวอยางเครือขายแลนที่เปนเครือขายภายในองคกร 

…………………………………………………………………………………………………… 
3.  จงบอกลักษณะที่สําคัญของเครือขายแลน 

…………………………………………………………………………………………………… 
4. จงอธิบายลกัษณะที่สําคญัของเครือขายแวน 

…………………………………………………………………………………………………… 
5.  การสรางเครือขายแวนในระยะไกลตองพึง่พาเครือขายประเภทใด 
      ……………………………………………………………………………………………………… 
6.   เพราะเหตใุดเครือขายแวนจงึมีความเร็วในการสื่อสารไมสูง 

…………………………………………………………………………………………………… 
7.  จงยกตัวอยางเครือขายแวนทีก่ําลงัเปนทีน่ิยมในปจจุบัน 
      ……………………………………………………………………………………………………… 
8.  การเชื่อมโยงเครือขายระหวางประเทศสามารถทําไดโดยผานอุปกรณประเภทใด 

…………………………………………………………………………………………………… 
 
กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก  

   1.  …………………………………………..เลขที่………. 
   2.  …………………………………………..เลขที่………. 
   3.  …………………………………………..เลขที่………. 
   4.  …………………………………………..เลขที่………. 
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เฉลยใบงานที่ 3.1 
เร่ือง เครือขายแลน (LAN)และเครือขายแวน(WAN) 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. เพราะเหตุใดจงึเรียกเครือขายแลนวาเปนเครือขายทองถิน่ 

เนื่องจากเปนการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารที่อยูในทองที่บรเิวณที ่
ไมไกลเขาดวยกัน  เชน  ภายในอาคาร หรือภายในองคกรที่มรีะยะทางไมไกลมากนกั 

2.   ใหยกตัวอยางเครือขายแลนที่เปนเครือขายภายในองคกร 
      มหาวิทยาลัยที่มีการวางเครือขายเชื่อมโยงคอมพิวเตอรระหวางอาคารภายในมหาวิทยาลัย  
3.   จงบอกลักษณะที่สําคัญของเครือขายแลน 
     อุปกรณทีป่ระกอบภายในเครือขายสามารถสงรับสัญญาณกันดวยความเร็วสูงมาก     
     โดยทัว่ไปมีความเรว็ต้ังแตหลายสิบลานบิตตอวนิาที   จนถึงกวาพันลานบิตตอวินาที  
4.   จงอธบิายลักษณะที่สําคญัของเครือขายแวน 
      เครือขายแวนเปนเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรในระยะหางไกล    
      เชน  เชือ่มโยงระหวางจังหวัด   ระหวางประเทศ    
5.    การสรางเครือขายแวนในระยะไกลตองพึง่พาเครือขายประเภทใด 

 เครือขายสาธารณะ   เชน   ใชสายวงจรเชาจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย    
หรือ การสื่อสาร แหงประเทศไทย   ใชวงจรสื่อสารผานดาวเทยีม 

6.   เพราะเหตใุดเครือขายแวนจงึมีความเร็วในการสื่อสารไมสูง 
     เนื่องจากเปนการเชือ่มโยงระยะทางไกลมาก   และเกิดสญัญาณรบกวนในสาย 
7.   ใหยกตัวอยางเครือขายแวนทีก่ําลงัเปนทีน่ิยมในปจจุบัน 

เครือขายอินเทอรเน็ต 
8.   การเชื่อมโยงเครือขายระหวางประเทศสามารถทําไดโดยผานอุปกรณประเภทใด 
    สัญญาณดาวเทยีม  เสนใยนําแสง  คลื่นไมโครเวฟ   คลืน่วทิยุ   สายเคเบิลทั้งทีว่างไป 
    ตามถนนและวางใตน้าํ 
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ใบความรูที่ 3.2 
เร่ือง  เครือขายอีเธอรเน็ต  (ethernet) 

 
 อีเธอรเน็ต  (ethernet)   เปนเครือขายคอมพิวเตอรที่พฒันามาจากโครงสรางการ

เชื่อมตอแบบสายสัญญาณรวมที่เรียกวา   บัส (bus)   คอมพิวเตอรทกุเครื่องตอเชื่อมเขากับ
สายสัญญาณเสนเดียวกัน   ขอมูลสามารถสื่อสารจากเครื่องหนึง่ไปยงัเครื่องใดก็ได   โดยสื่อสาร
ผานบัสนี ้

 

 
การสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรจะเกิดขึ้นในชวงเวลาสั้น ๆ  ไมซ้ํากัน   เชน   จากรูปที่  เครื่อง

คอมพิวเตอร A   ตองการสงสัญญาณขอมูลใหเครื่องคอมพิวเตอร  D   ก็จะสงขอมูลมาหนึ่งชุดแลวหยุด   
หลังจากนั้นเครื่องอื่นจะทําการรับสงบางก็ได   แตหากมีสัญญาณขอมูลที่สงมาพรอมกันมากกวาหนึ่งสถานีและ
เกิดการชนกัน   ขอมูลชุดที่สงชากวาจะไดรับการยกเลิกและจะตองสงขอมูลชุดนั้นมาใหม 
 การเชื่อมตอแบบอีเธอรเน็ตในยุคแรกใชสายสัญญาณแบบแกนรวมเรียกวาสายโคแอกเชยีล  
(coaxial  cable)  ตอมามีผูพัฒนาระบบการรับสงสัญญาณผานอุปกรณกลางที่เรียกวา ฮับ  (hub)   
และเรียกระบบใหมนีว้า  เทนเบสท ี (10BASE-T)  โดยใชสายสัญญาณที่มีขนาดเลก็และราคาถกู  
ที่เรียกวา   สายยูทพี ี
 

 
 
 ภายในฮับมีลักษณะเปนบัสที่เชื่อมสายทุกเสนเขาดวยกนั   ดังนัน้การใชฮับและบัสจะ
มีระบบการสงขอมูลแบบเดียวกนั   และมกีารพัฒนาใหเปนมาตรฐาน   กาํหนดชื่อมาตรฐานนี้วา  
IEEE   802.3    ความเร็วของการรับสงสญัญาณตามมาตรฐานนี้กาํหนดไวที ่ 10,   100  และ 
1,000  ลานบติตอวินาที   และมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีก 
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ใบงานที ่3.2 
เร่ือง  เครือขายอีเธอรเน็ต  (ethernet) 

 
คําสั่ง  ใหนกัเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. อีเธอรเน็ต  เปนเครือขายคอมพิวเตอรที่พฒันามาจากโครงสรางการเชื่อมตอแบบใด 

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

2. การเชื่อมตอแบบบัส  สายสญัญาณและลักษณะการเชื่อมตอเปนอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

3. สายสัญญาณประเภทใดที่ใชในยุคแรกของการเชื่อมตอแบบอีเธอรเน็ต 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4. การเชื่อมตอแบบใดที่สงสัญญาณโดยผานฮับ  (hub)    
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

5. การเชื่อมตอแบบ เทนเบสที  (10BASE-T) ใชสายสัญญาณประเภทใด 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก  

   1.  …………………………………………..เลขที่………. 
   2.  …………………………………………..เลขที่………. 
   3.  …………………………………………..เลขที่………. 
   4.  …………………………………………..เลขที่………. 
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เฉลยใบงานที่ 3.3 
เร่ือง  เครือขายอีเธอรเน็ต  (ethernet) 

 
คําสั่ง  ใหนกัเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. อีเธอรเน็ต  เปนเครือขายคอมพิวเตอรที่พฒันามาจากโครงสรางการเชื่อมตอแบบใด 
      แบบ   บัส (bus) 
2. การเชื่อมตอแบบบัส  สายสญัญาณและลักษณะการรับสงขอมูลเปนอยางไร 
     สายสัญญาณจะมีเสนเดียว  ขอมลูสามารถสื่อสารจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องใดก็ได 
3.  สายสัญญาณประเภทใดที่ใชในยุคแรกของการเชื่อมตอแบบอีเธอรเนต็ 
     สายโคแอกเชียล  (coaxial  cable) 
6. การเชื่อมตอแบบใดที่สงสัญญาณโดยผานฮับ  (hub)    
     เทนเบสที  (10BASE-T)   
5.   การเชื่อมตอแบบ เทนเบสที  (10BASE-T) ใชสายสัญญาณประเภทใด 
     สายยูทพีี ซ่ึงมีขนาดเลก็และราคาถกู 
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ใบความรูที่ 3.4 
เร่ือง เครือขายโทเค็นริง (token  ring) 

 
 โทเค็นริง (token  ring)   เปนเครือขายคอมพิวเตอรทีบ่ริษัทไอบีเอ็มไดพัฒนาขึ้นโดย
การเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรทัง้หมดใชรูปแบบวงแหวน   โดยดานหนึง่เปนตัวรับสัญญาณ  
และอีกดานหนึ่งเปนตัวสงสญัญาณ   การเชื่อมตอแบบนี้ทาํใหคอมพวิเตอรทุกเครื่องสามารถสง
ขอมูลถึงกนัได  โดยผานไปในเสนทางวงแหวนนัน้ 

 
 

ตัวอยางผังการเช่ือมตอเครือขายแบบโทเค็นริง 
 จากตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 6.11  คอมพิวเตอร A  ตองการสงขอมูลใหคอมพิวเตอร D ก็จะสง
ขอมูลจาก A  ผาน B  และผาน C  ไปยัง   D   การสงผานขอมูลจะเวียนไปในทิศทางเดียวกัน การติดตอส่ือสาร
ระหวางกันนี้จะมีการจัดลําดับใหผลัดกันสงเพื่อวาการรับสงขอมูลจะไดไมสับสนและมีรูปแบบที่ชัดเจน 
 เครือขายโทเคน็ริงที่ใชกันอยูในขณะนี้มีความเร็วในการรบัสงสัญญาณ  16  ลานบิตตอ
วินาท ี  ขอมูลจะไมชนกนัเพราะการรับสงมีลําดับแนนอน   ขอมูลที่รับสงจะมีลักษณะเปนชุด ๆ แต
ละชุดมีการกาํหนดตําแหนงแนนอนวามาจากสถานีใด   จะสงไปยังสถานีปลายทางที่ใด   ดังนัน้ถา
สถานีใดพบขอมูลที่มีการระบุตําแหนงปลายทางมาเปนของตัวเอง   กส็ามารถคัดลอกขอมูลนั้นเขา
ไปได  และตอบรับวาไดรับขอมูลนั้นแลว 
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ใบงานที ่3.4 
เร่ือง โทเค็นริง (token  ring) 

 
คําสั่ง  ใหนกัเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1.  เครือขายโทเค็นริง (token  ring)   เปนเครือขายที่มีการเชื่อมโยงลกัษณะใด 

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

2.  การเชื่อมตอโดยใชรูปวงแหวนมีลักษณะการสงสัญญาณขอมูลอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

3.  ขอใดเปนสวนดีของการเชื่อมตอรูปวงแหวน 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4.  การเชื่อมตอรูปวงแหวนมกีารรับสงขอมลูลักษณะใด 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก  

   1.  …………………………………………..เลขที่………. 
   2.  …………………………………………..เลขที่………. 
   3.  …………………………………………..เลขที่………. 
   4.  …………………………………………..เลขที่………. 
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เฉลยใบงานที่ 3.4 
เร่ือง เครือขายโทเค็นริง (token  ring) 

 
คําสั่ง  ใหนกัเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1.  เครือขายโทเค็นริง (token  ring)   เปนเครือขายที่มีการเชื่อมโยงลกัษณะใด 
     รูปแบบวงแหวน 
2.  การเชื่อมตอโดยใชรูปวงแหวนมีลักษณะการสงสัญญาณขอมูลอยางไร 
    สงสญัญาณโดยดานหนึง่เปนตัวรับสญัญาณ  และอีกดานหนึง่เปนตัวสงสญัญาณ   ซ่ึงการ 
    เชื่อมตอแบบนี้ทําใหคอมพิวเตอรทุกเครื่องสามารถสงขอมลูถึงกนัได 
3.  ขอใดเปนสวนดีของการเชื่อมตอรูปวงแหวน 
    ขอมูลจะไมชนกันเพราะการรับสงมลีําดับแนนอน 
4.  การเชื่อมตอรูปวงแหวนมกีารรับสงขอมลูลักษณะใด 
    ขอมูลทีร่บัสงจะมลีักษณะเปนชุด ๆ แตละชุดมกีารกาํหนดตาํแหนงแนนอนวา    
    มาจากสถานีใด และจะสงไปยังสถานีปลายทางที่ใด 
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ใบความรูที่ 3.4 
เร่ือง  เครือขายสวิตชิง  (switching) 

 
 สวิตชงิ  (switching)   เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนามาเพื่อใหรับสงขอมูลระหวาง
สถานีไดเร็วยิ่งขึ้น   การคัดเลือกชุดขอมูลที่สงมาและสงตอไปยังสถานปีลายทางจะกระทําที่
ชุมสายกลางที่เรียกวา   สวติชิง    ดงันัน้รูปแบบของเครือขายจึงมีลักษณะเปนรูปดาว 
 

 
 

ตัวอยางผังการเช่ือมตอเครือขายแบบสวิตชิง 
 จากตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 6.12  เมื่อสถานี  A  ตองการสงขอมูลชุดหนึ่งมาใหสถานี  D 
สถานี  A   จะสงขอมูลชุดนี้มาที่สวิตชิง    อุปกรณสวิตชิงจะคัดเลือกสัญญาณขอมูล   แลวสงสัญญาณขอมูลนั้น
ไปยังสถานี  D   ไดทันที    สถานี  D   ก็จะรับสัญญาณขอมูลนั้นได   อุปกรณที่ใชในการสวิตชิงมีหลายแบบ   
เชน   อีเธอรเน็ตสวิตช   และเอทีเอ็มสวิตช 
 อีเธอรเน็ตสวติชเปนการสลับสายสัญญาณในเครือขาย   โดยรูปแบบสัญญาณเปน
แบบอีเธอรเนต็    การสวิตชงินี้แตกตางจากแบบฮับ    เพราะแบบฮับมีโครงสรางเหมือนเปนจุดรวม
ของสายสัญญาณที่จะตอกระจายไปยงัทุกสาย แตสวติชิงจะเลือกการสลับสัญญาณไปยังตําแหนง 
ที่ตองการเทานั้น    อีเธอรเน็ตสวิตชจงึมขีอดีกวาฮับ   เพราะแตละสายสัญญาณมคีวามเปนอิสระ
ตอกันมาก   ทาํใหการรบัสงสัญญาณไมมีปญหาเรื่องการชนกันของขอมูล     อีเธอรเน็ตสวิตชยงัใช
มาตรฐานความเร็วเหมือนกบัอีเธอรเน็ตธรรมดา คือความเร็วในการรับสงสัญญาณตั้งแต 10, 100  
และ  1,000   ลานบิตตอวนิาท ี
 เอทเีอ็มสวิตชเปนอุปกรณการสลับสายสัญญาณในการรบัสงขอมูลที่มกีารรับสงกนัเปน
ชุด ๆ   ขอมูลแตละชุดเรียกวา  เซล    มีขนาดจาํกัด    การสวิตชงิแบบเอทเีอ็มทําใหขอมูลจาก
สถานหีนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่งดําเนนิไปอยางรวดเร็ว 
 การทีเ่อทีเอ็มสวิตชมคีวามเร็วในการสลับสัญญาณสงู จึงสามารถประยกุตงานสมัยใหม 
หลายอยางทีต่องการความเร็วสูง เชน  การเชื่อมโยงสื่อสารแบบหลายสื่อที่รวมทัง้ขอความรูปภาพ   
เสียงและวีดิทศัน 
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ใบงานที ่3.4 
เร่ือง  เครือขายสวิตชิง  (switching) 

 
คําสั่ง  ใหนกัเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. เครือขาย สวิตชิง  มีรูปการเชื่อมสัญญาณลักษณะใด   

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

2.   อุปกรณประเภทใดที่ใชเปนตัวกลางในการรับสงขอมลูของเครือขายรูปดาว 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

3.   เครือขาย สวิตชิง  มีข้ันตอนการรับสงขอมูลอยางไร 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4.   การใชสวติชิงแตกตางกบัการใช ฮับ อยางไร 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

5.   เพราะเหตใุดการใชสวิตชิงจึงดกีวาการใชฮับ 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

6.   เพราะเหตใุดเอทีเอ็มสวติชจึงสามารถใชประยุกตงานสมัยใหมไดหลายอยาง 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก  

   1.  …………………………………………..เลขที่………. 
   2.  …………………………………………..เลขที่………. 
   3.  …………………………………………..เลขที่………. 
   4.  …………………………………………..เลขที่………. 
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เฉลยใบงานที่ 3.4 
เร่ือง  เครือขายสวิตชิง  (switching) 

 
คําสั่ง  ใหนกัเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. เครือขาย สวิตชิง  มีรูปการเชื่อมสัญญาณลักษณะใด   

มีลักษณะเปนรูปดาว 
2.   อุปกรณประเภทใดที่ใชเปนตัวกลางในการรับสงขอมลูของเครือขายรูปดาว 
     สวิตชิง 
3.   เครือขาย สวิตชิง  มีข้ันตอนการรับสงขอมูลอยางไร 
     โดยขอมลูที่สงมาและสงตอไปยังสถานีปลายทางจะกระทาํทีชุ่มสายกลาง 
     ที่เรียกวา  สวิตชิง 
4.   การใชสวติชิงแตกตางกบัการใช ฮับ อยางไร 
     แบบฮับมีโครงสรางเหมือนเปนจดุรวมของสายสัญญาณทีจ่ะตอกระจายไปยังทุกสาย    
     แตสวิตชงิจะเลือกการสลบัสัญญาณไปยงัตําแหนงที่ตองการเทานั้น 
5.   เพราะเหตใุดการใชสวิตชิงจึงดกีวาการใชฮับ 
     เพราะแตละสายสัญญาณมีความเปนอิสระตอกัน   ทําใหการรับสงสัญญาณไมม ี
    ปญหาเรือ่งการชนกันของขอมลู      
6.  เพราะเหตใุดเอทีเอ็มสวติชจึงสามารถใชประยุกตงานสมัยใหมไดหลายอยาง 
    เนื่องจากเอทีเอ็มสวิตชมีความเร็วในการสลับสญัญาณสูง     
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แบบทดสอบ 
เร่ือง ชนิดของเครือขาย 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองทีสุ่ดเพียงคาํตอบเดียว 
1. ขอใดเปนการเชื่อมตอสัญญาณโดยใชเครือขายแลน 

ก. การเชื่อมตอเครือขายระหวางอาคารของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห 
ข. การเชื่อมตอตูเอทีเอ็มของธนาคาร ระหวางสาขาธนาคารทั่วประเทศ 
ค. การใชดาวเทยีมเปนอุปกรณรับสงสัญญาณขอมูลจากสหรัฐอเมริกามายงัประเทศไทย 
ง. การใชเครือขายสาธารณะเชือ่มตอสัญญาณเพื่อสงขอมลูไปยังคอมพวิเตอรลูกขาย 

2. เครือขายประเภทใดในระยะใกลจะมีความเร็วในการสื่อสารสูง 
ก.  เครือขายแลน    ค. เครือขายอีเธอรเน็ต 
ข.  เครือขายแวน    ง.  เครือขายอาพาเน็ต 

3.   เครือขายประเภทใดที่ตองพึง่พาเครือขายสาธารณะ 
ก.  เครือขายแลน    ค. เครือขายอีเธอรเน็ต 
ข.  เครือขายแวน    ง.  เครือขายอาพาเน็ต 

4.   เพราะเหตใุดเครือขายแวน จึงมีความเร็วในการสงสญัญาณไมสูง 
      ก.  มีการเชื่อมโยงในระยะทางใกล ๆ   ค.  มกีารเชื่อมโยงในระยะทางไกล ๆ 
      ข.  มีสัญญาณรบกวนภายในสาย  ง.  สายสัญญาณมีประสิทธภิาพต่ํา 
5.  การเชื่อมตอสายสัญญาณประเภทใดที่มีการเชื่อมตอสายสัญญาณเสนเดียวกนั 

ก. แบบบัส     ค.  แบบวงแหวน 
ข. แบบโทเค็นริง    ง.  แบบสวิตชงิ 

6.  การเชื่อมตอแบบวงแหวน เหมาะกับการใชสายสัญญาณชนิดใด 
ก. สายทองแดงแบบไมหุมฉนวน  ค.  สายโคแอกเชียล 
ข. สายทองแดงแบบหุมฉนวน  ง.  สายใยแกวนําแสง 

7.  การเชื่อมตอแบบเทนเบสท(ี10 base-T) มีการรับสงสญัญาณผานอปุกรณกลางประเภทใด 
ก. ฮับ       ค.  เอทีเอ็มสวติซ 
ข. อีเธอรเน็ตสวติซ    ง.  สายสัญญาณ UTP 
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8. ฝายผลิตบริษทั A สามารถดูจํานวนสนิคาคงเหลือจากฝายขายไดโดยผานระบบเครือขาย เปน    

ประโยชนของการใชเครือขายดานใด 
ก. การแบงปนทรพัยากรในเครอืขาย  ค.  การติดตอส่ือสารระหวางกันบนเครือขาย 
ข. การใชฐานขอมูลรวมกนั   ง.  การใชสํานกังานอัตโนมัต ิ

9. ขอใดเปนการสงสัญญาณแบบทิศทางเดยีว 
ก. นภาคุยโทรศพัทกบัอุษา   ค.  อภินนัทใชวิทยุส่ือสาร  
ข. งามตาฟงวทิยทุุกวนั   ง.  ศรัณยใชโทรศัพทมือถือเลนแชท 

10. ขอใดเปนวัตถุประสงคของการใชเครือขายแบบผสม 
ก. เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน 
ข. เพื่อใหการทาํงานมีความสะดวกสบาย 
ค. เพื่อลดปญหาการซ้ําซอนของการสงขอมูล 
ง. เพื่อขจัดปญหาที่เกิดจากเครือขายแบบตาง ๆ ใหไดมากที่สุด 

 
……………………………… 
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เฉลยแบบทดสอบ 
เร่ือง ชนิดของเครือขาย 

 
ขอที่ คําตอบ ระดับพฤติกรรมการเรียนรู 

1 ก การคิดวิเคราะห 
2 ก ความเขาใจ 
3 ข ความเขาใจ 
4 ค การคิดวิเคราะห 
5 ก ความเขาใจ 
6 ค ความเขาใจ 
7 ก ความเขาใจ 
8 ข การคิดวิเคราะห 
9 ข การคิดวิเคราะห 

10 ก ความเขาใจ 
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 
ประเมินโดยครูและนักเรียน 

 

กลุมที.่................. 
คําชี้แจง   โปรดอานขอความแตละขออยางละเอยีด แลวพิจารณาวานักเรียนปฏิบตัิตนอยางไร 
                ขณะปฏิบัติงานกลุม  กรุณาใสเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริง 

ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 
ขอ พฤติกรรม มาก 

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
นอย 
(1) 

 การยอมรับความคิดเห็น    
1 ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม    
2 เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น    
3 พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง    
4 ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม    
 การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ    
5 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม    
6 อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน    
7 ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม    
8 กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ 

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 
   

 การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม    
9 ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม    

10 ตั้งใจฟงและสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก    
11 มีสวนรวมในการทําใบงาน    
12 มีสวนรวมในการอภิปราย    

 การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน    
13 พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม    
14 ชวยเหลือเพื่อนเม่ือทํางานหนัก    
15 เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูดไดแสดงออก    
16 กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นที่เราเห็นดวย    
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แบบบันทึกการใชแผนการจัดการเรียนรูที่ 3 
เร่ือง  ชนิดของเครือขาย 

 
 

 นักเรียนเริ่มมกีารพัฒนากิจกรรมกลุมมากขึ้น มกีารชวยเหลือกันทาํใบงาน นกัเรียน
รวมกันอภิปราย และมีการถามตอบคําถามกนัมากขึน้ นักเรียนที่เรียนเกงเริ่มสนใจที่จะชวยเหลือ
ดวยการถามตอบคําถาม  เร่ืองใดที่เพื่อนสงสัยก็จะอธิบายใหเพื่อนเขาใจ  สําหรับการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคจกิซอร 2  ยังคงมีนกัเรียนบางกลุมเลนและลดความสนใจในการทํากิจกรรมกลุม ครูจึง
ตองเตือนใหมคีวามรับผิดชอบตอกลุม สําหรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน นักเรียนมี
ความกระตือรอรนในการเรียนมากขึ้น  มกีารอภิปราย และถามตอบกันมากขึ้น เปนทีน่าสงัเกตวา
กลุมที ่ 5 วันนี้นกัเรียนทีเ่รียนเกงขาดเรียน สมาชกิของกลุมที่ชอบเลนและคุยในกลุมมีความ
รับผิดชอบตอกลุมมากขึ้น ผลการแขงขันตอบคําถามเมือ่นําคะแนนมาคิดคะแนนพฒันา ปรากฏ
วา กลุมที่ 5 และรวมอีก 3 กลุม ไดคะแนนพัฒนาถงึเกณฑ เปนกลุมยอดเยี่ยม 5 กลุม 

 
 

ลงชื่อ …………………………………ผูบันทกึ 
            (นางศรีสมวงษ  สุขคันธรักษ) 
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แผนการจัดการเรียนรูที ่ 4  กลุมทดลอง 
การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II) 

กลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี                 ชั้นมธัยมศึกษาปที ่1 
เร่ือง   อินเทอรเน็ต                             เวลา  2 ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………… 
สาระสําคัญ 

 อินเทอรเน็ตคือเครือขายคอมพิวเตอรที่เชือ่มตอกันเปนจํานวนมากครอบคลุมไปทั่วโลก 
อินเทอรเน็ตเกดิขึ้นครั้งแรกโดย กระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา  ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน
งานวิจยัทางดานทหาร ในปจจุบันมกีารประยุกตใชงานหลากหลายรปูแบบ   เชน ไปรษณีย
อิเล็กทรอนกิส (e-mail) การโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน  (FTP) ฯลฯ   
 
มาตรฐาน  ง 4.1 
               เขาใจ  เหน็คุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืคนขอมูลการ
เรียนรู  การสือ่สาร การแกปญหา  การทาํงานและอาชพีอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
                สามารถอธิบายความหมาย พัฒนาการของอินเทอรเน็ต   การเติบโตของอินเทอรเนต็
ในปจจุบนั   รวมทัง้การกําหนดชื่อและที่อยูไอพีได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายความหมายของอินเทอรเน็ตได     
2. อธิบายพัฒนาการของอินเทอรเน็ตได    
3. อธิบายการเตบิโตของอินเทอรเน็ตในปจจุบันได    
4. สามารถกําหนดชื่อและที่อยูไอพีได 
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สาระการเรียนรู 
 อินเทอรเน็ต 
 1. อินเทอรเนต็คืออะไร 

     2. พัฒนาการอินเทอรเนต็ 
     3. การเติบโตของอินเทอรเน็ต 
 4. ชื่อและที่อยู IP 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1.  ข้ันนาํ 

   1.1  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนกัเรียนทราบ 
 1.2  ครูซักถามนักเรียนเกีย่วกบัความหมายของอนิเทอรเนต็ ตามทีน่ักเรียนเขาใจ 

      1.3   ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทํางานกลุม ทกัษะการทาํงานกลุม เปาหมาย
ของการทาํงานรวมกนั การมอบหมายหนาที ่ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม 
เชน การรับฟงความคิดเหน็ของเพื่อน  ปรึกษากนัเฉพาะในกลุมของตนเอง 

2. ข้ันสอน 
 ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกบัอินเทอรเน็ตพอสังเขปโดย 

ยกตัวอยาง ชือ่และที่อยูไอพีประกอบและอภิปรายรวมกัน  หลังจากนั้นใหนกัเรียนชวยกนัตอบ
คําถาม  ตวัอยาง  เชน 
      คําถาม  เว็บไซดของโรงเรียนชื่ออะไร 
      คําตอบ  http//www.ratch.ac.th 

3. ข้ันศึกษากลุมยอย 
 3.1  ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4  คน ประกอบดวย 

นักเรียนทีม่ีความสามารถสงู  1  คน  ปานกลาง  2  คน  และต่ํา  1  คน 
      3.2  ครูแจกใบกิจกรรมใหนกัเรียนแตละกลุมอานคาํสั่ง พรอมทัง้ศึกษาใบความรู
รวมกัน ซึง่ใบความรูประกอบดวยเนื้อหาดงันี ้
          ใบความรูที่ 4.1  อินเทอรเนต็คืออะไร 
     ใบความรูที ่ 4.2  พัฒนาการอินเทอรเน็ต 
                            ใบความรูที่ 4.3  พัฒนาการอินเทอรเน็ต (ตอ) 
       ใบความรูที่ 4.4  ชื่อและที่อยูไอพี 
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    3.3  นักเรียนแตละกลุมศึกษาหวัขอเร่ือง และคําถามในใบงาน พรอมทัง้แบงหนาที่
ทําการศึกษาเนื้อหาทีน่ักเรียนสนใจคนละ 1  หัวขอเร่ือง 

3.4  นักเรียนแยกยายเขากลุมใหมที่มีความสนใจตรงกัน ตามที่แบงหัวขอไวในขอ 3.3  
สมาชิกในกลุมใหมชวยกนัศึกษาเนื้อหา ทําการอภิปรายซักถามกนัในกลุม ชวยเหลือกันทาํ
กิจกรรมในกลุมจนเปนผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาเรื่องที่รับผิดชอบ 
  3.5  นักเรียนแยกยายเขากลุมเดิม นักเรียนแตละคนอธิบายเนื้อหายอยทีไ่ดไปศึกษามา
จากการเขากลุมที่มีความสนใจเนื้อหาเดียวกนัใหสมาชิกในกลุมเดิมเขาใจจนครบทุกเรื่อง 
     3.6  นักเรียนในกลุมเดิมรวมกันอภิปรายหาขอสรุปของกลุม  

 4.  ข้ันทดสอบยอย 
 นักเรียนทาํแบบทดสอบยอยที่ไดรับโดยไมชวยเหลือกนั  นักเรียนแตละคนพยายาม 

ทําขอสอบใหดีที่สุด เพื่อพฒันาความกาวหนาของตนเองและกลุม 
 5.  ข้ันสรุปบทเรียน 

5.1  ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปเกี่ยวกบัอินเทอรเน็ต ใหเขาใจตรงกัน 
5.2  ครูมอบรางวลัแกกลุมทีท่ําคะแนนไดตามเกณฑ 

 
สื่อการจัดการเรียนรู 

 1.  ใบความรูที่ 4.1  อินเทอรเน็ตคืออะไร 
 2.  ใบความรูที่ 4.2  พัฒนาการอินเทอรเนต็ 

             3.  ใบความรูที่ 4.3  พัฒนาการอินเทอรเนต็ (ตอ) 
   4.  ใบความรูที่ 4.4  ชื่อและที่อยูไอพ ี

 5.  ใบงานที ่4.1 อินเทอรเนต็คืออะไร 
 6.  ใบงานที ่4.2 พัฒนาการอินเทอรเน็ต 
 7.  ใบงานที ่4.3 พัฒนาการอินเทอรเน็ต(ตอ) 

 8.  ใบงานที ่4.4 ชื่อและที่อยูไอพี 
 
การวัดและประเมินผล 

 1.  การสังเกตการรวมกจิกรรมในช้ันเรียน 
 2.  การตรวจผลงานนกัเรียน 
 3.  การตรวจแบบทดสอบยอย 
 4.  การสังเกตพฤติกรรมกลุม 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4  กลุมควบคมุ 
การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 

กลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี                ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 
เร่ือง   อินเทอรเน็ต                                        เวลา  2  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………… 
สาระสําคัญ 

 อินเทอรเน็ตคือเครือขายคอมพิวเตอรที่เชือ่มตอกันเปนจํานวนมากครอบคลุมไปทั่วโลก 
อินเทอรเน็ตเกดิขึ้นครั้งแรกโดย กระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา  ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน
งานวิจยัทางดานทหาร ในปจจุบันมกีารประยุกตใชงานหลากหลายรปูแบบ   เชน ไปรษณีย
อิเล็กทรอนกิส (e-mail) การโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน  (FTP) ฯลฯ   
 
มาตรฐาน  ง 4.1 
               เขาใจ  เหน็คุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืคนขอมูลการ
เรียนรู  การสือ่สาร การแกปญหา  การทาํงานและอาชพีอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
                สามารถอธิบายความหมาย พัฒนาการของอินเทอรเน็ต   การเติบโตของอินเทอรเนต็
ในปจจุบนั   รวมทัง้การกําหนดชื่อและที่อยูไอพีได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 

 1.  อธิบายความหมายของอินเทอรเน็ตได     
 2.  อธิบายพฒันาการของอินเทอรเน็ตได    
3.  อธิบายการเติบโตของอินเทอรเน็ตในปจจุบันได    
4.  สามารถกาํหนดชื่อและที่อยูไอพีได 
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สาระการเรียนรู 
 อินเทอรเน็ต 
 1. อินเทอรเนต็คืออะไร 

     2. พัฒนาการอินเทอรเนต็ 
     3. การเติบโตของอินเทอรเน็ต 
 4. ชื่อและที่อยู IP 
 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1.  ข้ันนาํ 

   1.1  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนกัเรียนทราบ 
 1.2  ครูซักถามนักเรียนเกีย่วกบัความหมายของอนิเทอรเนต็ ตามทีน่ักเรียนเขาใจ 

      1.3   ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทํางานกลุม ทกัษะการทาํงานกลุม เปาหมาย
ของการทาํงานรวมกนั การมอบหมายหนาที ่ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม 
เชน การรับฟงความคิดเหน็ของเพื่อน  ปรึกษากนัเฉพาะในกลุมของตนเอง 

 2.  ข้ันสอน 
 ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกบัอินเทอรเน็ตพอสังเขปโดย 

ยกตัวอยาง ชือ่และที่อยูไอพีประกอบและอภิปรายรวมกัน  หลังจากนั้นใหนกัเรียนชวยกนัตอบ
คําถาม  ตวัอยาง  เชน 
      คําถาม  เว็บไซดของโรงเรียนชื่ออะไร 
      คําตอบ  http//www.ratch.ac.th 

 3.  ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรม 
 3.1  ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4  คน ประกอบดวย 

นักเรียนทีม่ีความสามารถสงู  1  คน  ปานกลาง  2  คน  และต่ํา  1  คน 
     3.2   ครูแจกใบกิจกรรมใหนกัเรียนแตละกลุมอานคาํสั่ง พรอมทัง้ศึกษาใบความรู
เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต และรวมกันอภิปราย รวมทัง้วิเคราะหคําถามที่มีในใบงานและแบงหนาที่
ศึกษาเนื้อหาที่เปนคาํถาม 
  3.3   เมื่อนกัเรียนเขาใจเนื้อหาและขอคําถามแลว ครูนําเสนอหวัขอเร่ืองตามเนื้อหา
ในใบความรู 

 3.4 นักเรียนรวมกนัอภิปรายซักถามและหาขอสรุปในกลุม  
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4.  ข้ันการแขงขันเกมทางวิชาการ 
  4.1 ครูแบงกลุมผูแขงขันออกเปน  4  สาย   สายละ  4-5  กลุม  โดยแตละกลุมสงผู 

เขาแขงขันทีม่คีวามสามารถใกลเคียงกนั แขงขันกนัในสายที่ครูกําหนดให 
  4.2  ผูเขาแขงขันนั่งประจําโตะแขงขัน ครูแจกซองคําถาม พรอมทั้งกระดาษคําตอบ 
  4.3  ใหตวัแทนนกัเรียนแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีล่ะ 1 คําถาม 

อานคําถามใหผูเขาแขงขันฟงและเขียนคาํตอบ 
  4.4  เมื่อตอบคําถามครบ 10 ขอ ภายในเวลา 10 นาที ใหผูเขาแขงขนัตรวจคําตอบ 
ถาขอใดตอบถูกจะได  1  คะแนน  ถาตอบผิดจะได  0  คะแนน 
  4.5  ผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเอง  นาํคะแนนที่ไดไปรวมกับคะแนน
ของเพื่อนในกลุมเดียวกนัเพือ่หาคะแนนเฉลี่ยของกลุม 
 5.  ข้ันสรุปบทเรียน 

 5.1  ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปเกี่ยวกบัอินเทอรเน็ต ใหเขาใจตรงกัน 
 5.2  ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ทาํคะแนนไดตามเกณฑ 

 
สื่อการจัดการเรียนรู 

 1.  ใบความรูที่ 4.1  อินเทอรเน็ตคืออะไร 
 2.  ใบความรูที่ 4.2  พัฒนาการอินเทอรเนต็ 

             3.  ใบความรูที่ 4.3  พัฒนาการอินเทอรเนต็ (ตอ) 
   4.  ใบความรูที่ 4.4  ชื่อและที่อยูไอพ ี

 5.  ใบงานที ่4.1 อินเทอรเนต็คืออะไร 
 6.  ใบงานที ่4.2 พัฒนาการอินเทอรเน็ต 
 7.  ใบงานที ่4.3 พัฒนาการอินเทอรเน็ต(ตอ) 

 8.  ใบงานที ่4.4 ชื่อและที่อยูไอพี 
 

การวัดและประเมินผล 
1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรยีน 
2. การตรวจผลงานนักเรียน 
3. การตรวจแบบทดสอบยอย 
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม 
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ใบความรูที่ 4.1 
เร่ือง อินเทอรเน็ตคืออะไร 

 
 อินเทอรเน็ตคือเครือขายคอมพิวเตอรที่เชือ่มตอกันเปนจํานวนมากครอบคลุมไปทั่วโลก 
โดยอาศัยโครงสรางระบบสือ่สารโทรคมนาคมเปนตวักลางในการแลกเปลี่ยนขอมลู มีการประยกุต 
ใชงานหลากหลายรูปแบบ   อินเทอรเนต็เปนทัง้เครือขายของคอมพวิเตอรและเครือขายของเครือขาย   
เพราะอนิเทอรเน็ตประกอบดวยเครือขายยอยเปนจาํนวนมากตอเชื่อมเขาดวยกนัภายใตมาตรฐาน
เดียวกนัจนเปนสังคมเครือขายขนาดใหญ อินเทอรเน็ตเปนเครือขายสาธารณะที่ไมมีผูใดเปนเจาของ   
ทําใหการเขาสูเครือขายเปนไปไดอยางเสรีภายใตกฎเกณฑบางประการที่กาํหนดขึ้น  เพื่อไมใหเกิด 
ความสับสนและวุนวายจากการเชื่อมตอจากเครือขายทัว่โลก 
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ใบงานที ่4.1 
เร่ือง อินเทอรเน็ตคืออะไร 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1.  อินเทอรเนต็คืออะไร 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
2. อินเทอรเนต็อาศัยโครงสรางระบบสื่อสารประเภทใดเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูล 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
3.  เพราะเหตใุดจึงกลาววา  อินเทอรเน็ตเปนทัง้เครือขายของคอมพวิเตอรและเครือขายของ 
     เครือขาย    
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
4.  เพราะเหตใุดจึงกลาววา อินเทอรเน็ตเปนเครือขายสาธารณะ 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก  

1.  ………………………………….………..เลขที่………. 
2. ……………………………………………เลขที่………. 
3. …………………………………………...เลขที่………. 
4. …………………………………………...เลขที่………. 
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เฉลยใบงานที่ 4.1 
เร่ือง อินเทอรเน็ตคืออะไร 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1.  อินเทอรเนต็คืออะไร 
    อินเทอรเน็ตคือเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกันเปนจาํนวนมากครอบคลุมไปทัว่โลก 
2. อินเทอรเนต็อาศัยโครงสรางระบบสื่อสารประเภทใดเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูล 
     โทรคมนาคม 
3.  เพราะเหตใุดจึงกลาววา อินเทอรเน็ตเปนทัง้เครือขายของคอมพวิเตอร  และเครือขายของ 
     เครือขาย    
    เพราะอินเทอรเน็ตประกอบดวยเครือขายยอยเปนจํานวนมากตอเชื่อมเขาดวยกัน 
   ภายใตมาตรฐานเดยีวกันจนเปนสังคมเครือขายขนาดใหญ 
4.  เพราะเหตใุดจึงกลาววา อินเทอรเน็ตเปนเครือขายสาธารณะ 
    เนื่องจากไมมีผูใดเปนเจาของทําใหการเขาสูเครือขายเปนไปไดอยางเสรีภายใต 
    กฎเกณฑบางประการที่กําหนดขึ้น   เพื่อไมใหเกิดความสับสนและวุนวายจากการ 
    เชื่อมตอจากเครือขายทั่วโลก 
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ใบความรูที่ 4.2 
เร่ือง พฒันาการอินเทอรเนต็ 

  
 อินเทอรเน็ตเปนเครือขายทีพ่ัฒนามาจากอารพาเน็ต  (ARPAnet)   ซึ่งเปนเครือขาย 
คอมพิวเตอรภายใตความรับผิดชอบของหนวยงานโครงการวิจยัขั้นสูง  (Advanced  Research 
Projects  Agency  :  ARPA)  ในสังกัดกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา  อารพาเนต็
เปนเครือขายทดลองที่ตั้งขึน้เพื่อสนับสนนุงานวิจัยทางดานทหารที่มผีลมาจากสงครามเย็นระหวาง
กลุมประเทศในคายคอมมิวนิสตกับคายเสรีประชาธิปไตย    ซึง่สหรัฐอเมริกาเปนประเทศผูนาํใน
คายเสรีประชาธิปไตยที่ตองพัฒนาเทคโนโลยีดานการทหารใหลํ้าหนากวาสหภาพโซเวียต 
 การพัฒนาอารพาเน็ตไดดําเนินการมาเปนลําดับและไดมีการเชื่อมตอคอมพิวเตอร 
ถึงกนัเปนครั้งแรกเมื่อป  พ.ศ.  2512   โดยใชมินิคอมพิวเตอรรุน  316   ของฮันนเีวลลเปนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (host) และมีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการตางกันและอยูในสถานที ่ 
4  แหงคือ 

  1. มหาวทิยาลัยแคลิฟอรเนยีที่ลอสแองเจลิส 
 2. สถาบันวิจยัสแตนฟอรด 

 3. มหาวทิยาลัยแคลิฟอรเนยีที่ซานตา   บารบารา 
 4. มหาวทิยาลัยยูทาห 

 อารพาเน็ตเปนเครือขายที่ประสบความสาํเร็จอยางมาก   ทําใหมีหนวยงานอีกหลาย
แหงเชื่อมตอเพิ่มมากขึ้น  ทาํใหอารพาเนต็กลายเปนเครือขายที่ใชงานไดจริง   หนวยงานอารพามี
การปรับปรุงใหมในป  พ.ศ.  2515   และเรียกชื่อใหมวา  ดารพา  (Defense  Advanced   
Research  Project   Agency  : DARPA)  และตอมาไดโอนความรับผิดชอบอารพาเน็ตใหกับ
หนวยการสื่อสารของกองทพัในป  พ.ศ. 2518 
 เครือขายอารพาเน็ตนัน้ไดมแีผนการขยายเครือขายและเปดการเชื่อมตอกับเครือขาย
อ่ืนโดยใชเกณฑวิธ ี หรือโพรโทคอล  (protocol)  ชื่อ   คาหน-เซอรฟ  (Kahn-Cerf  Protocol)  ตาม
ชื่อของผูออกแบบคือ  บอบ   คาหน  (Bob  Kahn)   และวินตัน  เซอรฟ  (Vinton  Cerf)   ซึ่งก็คือ   
โพรโทคอลทีซพี/ีไอพี  (Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol : TCP/IP)  ที่รูจักกนั
ในปจจุบนั  และไดกําหนดใหเครื่องคอมพวิเตอรทุกเครื่องที่ตองการตออินเทอรเน็ตใชโพรโทคอลนี้
ในป  พ.ศ. 2526 
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ใบงานที ่4.2 
เร่ือง พฒันาการอินเทอรเนต็ 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1.  อินเทอรเนต็เปนเครือขายที่พฒันามาจากเครือขายใด 
    ………………………………………………………………………………………………...... 
2.  อารพาเน็ต  (ARPAnet)  อยูในความรับผิดชองของหนวยงานใด 
    ………………………………………………………………………………………………...... 
3.  มหาวทิยาลัยใดที่เกี่ยวของกับการทาํใหเครือขายเชือ่มตอกันไดในป 2512  
    ………………………………………………………………………………………………...... 
4.  ในป พ.ศ. 2515 อารพาเน็ตมีการปรับปรุงและมีชื่อเรียกวาอะไร 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
5.  ในป 2518  อารพาเน็ตอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใดในสหรัฐอเมริกา 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
6.  อารพาเน็ตมีการขยายเครือขายและเชือ่มตอกับเครือขายอื่น ดวยเกณฑวธิีใด 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
7.   ผูใดที่ออกแบบเกณฑวธิกีารใชโพรโทคอลทีซีพ/ีไอพี (TCP/IP) 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
 
กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก  

1.  ………………………………….………..เลขที่………. 
2. …………………………………………...เลขที่………. 
3. …………………………………………...เลขที่………. 
4. …………………………………………...เลขที่………. 
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เฉลยใบงานที่ 4.2 
เร่ือง พฒันาการอินเทอรเนต็ 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1.  อินเทอรเนต็เปนเครือขายที่พฒันามาจากเครือขายใด 
     อารพาเนต็  (ARPAnet) 
2.  อารพาเน็ต  (ARPAnet)  อยูในความรับผิดชองของหนวยงานใด 
    อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานโครงการวจิัยขั้นสูง  ในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
    ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
3.  มหาวทิยาลัยใดที่เกี่ยวของกับการทาํใหเครือขายเชือ่มตอกันไดในป 2512  
     1)  มหาวทิยาลัยแคลฟิอรเนียทีล่อสแองเจลสิ 

2)  สถาบันวจิัยสแตนฟอรด 
3)  มหาวทิยาลัยแคลิฟอรเนียที่ซานตา   บารบารา 
4)  มหาวทิยาลัยยูทาห 

4.  ในป พ.ศ. 2515 อารพาเน็ตมีการปรับปรุงและมีชื่อเรียกวาอะไร 
    ดารพา  (Defense  Advanced   Research  Project   Agency  : DARPA) 
5.  ในป 2518  อารพาเน็ตอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใดในสหรัฐอเมริกา 
    หนวยการสื่อสารของกองทัพ 
6.  อารพาเน็ตมีการขยายเครือขายและเชือ่มตอกับเครือขายอื่น ดวยเกณฑวธิีใด 
    โพรโทคอลทีซีพ/ีไอพี  (Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol : TCP/IP) 
7.   ผูใดที่ออกแบบเกณฑวธิกีารใชโพรโทคอลทีซีพ/ีไอพี (TCP/IP) 
    คาหน-เซอรฟ  (Kahn-Cerf  Protocol)  บอบ  คาหน  (Bob  Kahn)   และวินตัน  เซอรฟ   
    (Vinton  Cerf) 
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ใบความรูที่ 4.3 
เร่ือง พฒันาการอินเทอรเนต็ (ตอ) 

 
 ในปลายป  พ.ศ. 2526    อารพาเน็ตไดแบงออกเปนสองเครือขายคือ   เครือขายวจิยั  
(ARPanet)  และเครือขายของกองทัพ  (MILNET)   โดยในชวงตนนัน้เครือขายทัง้สองเปนเครือขาย
แกนหลกัสําคัญภายในทวีปอเมริกาเหนือ   และในชวงเวลาตอมาหนวยงานหลักของสหรัฐที่มี
เครือขายที่ใชโพรโทคอลทซีพี/ีไอพี  (TCP/IP)   เชื่อมตอเขามา   เชน   เอ็นเอฟเอสเน็ต  (NFSNet)  
และเครือขายของนาซา  ทาํใหมีการปรับเปลี่ยนชอจาก   ดารพา    เปน   เฟเดอรัล   รีเสิรช      
อินเทอรเน็ต   และเปลี่ยนไปเปน   ทีซพี/ีไอพี   อินเทอรเนต็   จนกระทั่งเปนอินเทอรเนต็ในปจจุบัน 
 สําหรับประเทศไทย   เร่ิมเชือ่มโยงเขาสูระบบอินเทอรเนต็ตั้งแตป  พ.ศ.  2532  โดย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทรตอเชื่อมโยงเพื่อสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกับประเทศออสเตรเลีย   
ซึ่งทาํใหระบบไปรษณียอิเล็กทรอนกิสเชื่อมกับอินเทอรเน็ตเปนครั้งแรก ในชวงระยะเวลาเดยีวกนันี้
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร 
แหงชาติ ไดมีโครงการทีจ่ะเชื่อมโยงเครือขายคอมพวิเตอรระหวางมหาวิทยาลยัข้ึน เครือขาย 
คอมพิวเตอร ระหวางมหาวทิยาลยัในประเทศไทยก็คอย ๆ  พัฒนาขึ้น 
 อินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีทีม่ีอัตราการเตบิโตเร็วมาก    จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 
ในอนิเทอรเน็ตในเดือนสงิหาคม  พ.ศ. 2524  มีเพียง  213  เครื่อง  ตอมาในเดือนธนัวาคม   พ.ศ.  2530    
มีการสาํรวจโดยใชระบบโดเมนเดมิ   พบวาจาํนวนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายไดเพิม่ข้ึนเปน  28,174  
เครื่อง   และในการสาํรวจครั้งหลังสุดในเดือนมกราคม  พ.ศ. 2546   มีจํานวนเครื่องคอมพวิเตอร
แมขายทัง้สิ้น    171,638,297  เครื่อง   และอัตราการเพิ่มของจาํนวนเครื่องคอมพวิเตอรแมขายมี
แนวโนมที่จะเพิ่มข้ึนในอัตราที่สูง 
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ใบงานที ่4.3 
เร่ือง การเติบโตอินเทอรเน็ต 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. ในป พ.ศ. 2526 อารพาเนตไดแบงเครือขายออกเปนกีป่ระเภท อะไรบาง 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
2. ประเทศไทยเริม่เชื่อมโยงเขาสูระบบเครือขายอินเทอรเนต็ในปใด 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
3.   ระบบอินเทอรเน็ตในประเทศไทยเริ่มใชเครือขายครั้งแรกโดยหนวยงานใด 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
4.   การใชงานอินเทอรเน็ตครั้งแรกเปนการใชงานประเภทใด 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
5.  โครงการแรกที่ศูนยเทคโนโลยีอิเลกทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติจัดทําขึน้คือโครงการของ 
     หนวยงานใด 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก  

1.  ………………………………….………..เลขที่………. 
2 …………………………………………..เลขที…่……. 
3 …………………………………………..เลขที…่……. 
4 …………………………………………..เลขที…่……. 
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เฉลยใบงานที่ 4.3 
เร่ือง การเติบโตอินเทอรเน็ต 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1.   ในป พ.ศ. 2526 อารพาเนตไดแบงเครือขายออกเปนกี่ประเภท อะไรบาง 
      อารพาเน็ตไดแบงออกเปนสองเครือขายคือ    
     เครือขายวิจัย  (ARPAnet)   และเครือขายของกองทัพ  (MILNET) 
2.   ประเทศไทยเริ่มเชื่อมโยงเขาสูระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในปใด 
     พ.ศ.  2532 
3.   ระบบอินเทอรเน็ตในประเทศไทยเริ่มใชเครือขายครั้งแรกโดยหนวยงานใด 
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
4.   การใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศครัง้แรกเปนการใชงานประเภทใด 
     โดยสงไปรษณยีอิเลก็ทรอนิกสกบัประเทศออสเตรเลีย 
5.   โครงการแรกที่ศูนยเทคโนโลยีอิเลกทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติจัดทําขึน้คือโครงการ 
     ของหนวยงานใด 

มหาวทิยาลัยโดยการเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรระหวางมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยทําใหระบบเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยคอย ๆ  พัฒนา 
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ใบความรูที่ 4.4 
เร่ือง ชื่อและเลขที่อยูไอพ ี

 
 คอมพิวเตอรทกุเครื่องที่ตออยูบนอนิเทอรเน็ตจะมีเลขที่อยูไอพี  (IP  address)   และ
แตละเครื่องทั่วโลกจะตองมีเลขที่อยูไอพีไมซ้าํกัน   เลขที่อยูไอพีนี้จะไดรับการกําหนดเปนกฎเกณฑให
แตละองคกรนาํไปปฏิบัติ   เพื่อใหระบบการเรียกชื่องายขึ้นและการบรหิารเครือขายทําไดดี   จึงมี
การกําหนดชือ่แทนเลขที่อยูไอพี   เรียกวา  โดเมน  โดยจะมีการตั้งชื่อสําหรับเครือ่งคอมพวิเตอร 
แตละเครื่องทีอ่ยูบนเครือขาย  เชน   ipst.ac.th  ซึ่งใชแทนเลขทีอ่ยูไอพี  203.108.2.71 การ
กําหนดใหมีการใชระบบชื่อโดเมนมกีารกาํหนดรูปแบบเปนลําดับช้ัน  เชน 
  ipst.ac.th 
 ระดับที่หนึ่ง th หมายถงึ ประเทศไทย 
 ระดับที่สอง ac หมายถงึ หนวยงานสถาบันการศึกษา 
 ระดับที่สาม ipst หมายถงึ ชื่อเครื่อง 
 

ตาราง  โดเมนระดับที่สองที่ประเทศไทยใช 
ชื่อโดเมนระดับสอง ความหมาย 

ac (academic) สถาบันการศกึษา 
co (company) บริษัท   หางราน 
go (government) หนวยงานของรัฐบาล 
or (organization) องคกรที่ไมแสวงกาํไร 
in  (individual) สวนบุคคล 
mi  (military) หนวยงานทางทหาร 
net (network) ผูใหบริการเครอืขาย 
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ใบงานที ่4.4 
เร่ือง ชื่อและเลขที่อยูไอพ ี

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. ที่อยูของเครื่องคอมพวิเตอรทุกเครื่องที่ตออยูบนอนิเทอรเน็ตเรียกวาอะไร 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
2. เพราะเหตุใดจงึตองมีเลขที่อยูของไอพ ี
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
3. การกําหนดชือ่แทนเลขที่อยูไอพีเรียกวาอะไร   
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
4. ใหเขียนลาํดับข้ันการเรียนชือ่ของ  Google.co.th 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
5. ใหบอกชื่อของโดเมนระดับสอง ดังตอไปนี ้
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก  

1.   ………………………………….………..เลขที่………. 
2.   …………………………………….……..เลขที่………. 
3.  ………………………………..…………..เลขที่………. 
4.  …………………………………..………..เลขที่………. 
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เฉลยใบงานที่ 4.4 
เร่ือง ชื่อและเลชที่อยูไอพ ี

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1.   ที่อยูของเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่ตออยูบนอนิเทอรเน็ตเรียกวาอะไร 

ไอพี (IP address) 
2.   เพราะเหตใุดจึงตองมีเลขที่อยูของไอพ ี
     เพื่อทําใหระบบการเรียกชื่องายขึน้และการบรหิารเครือขายทําไดดีขึ้น 
3. การกําหนดชือ่แทนเลขที่อยูไอพีเรียกวาอะไร   
     โดเมน 
4. ใหเขียนลาํดับข้ันการเรียนชือ่ของ  Google.co.th 

ระดับที่หนึ่ง   th  หมายถึง ประเทศไทย 
ระดับที่สอง   co  หมายถึง บริษัท  หางราน 
ระดับที่สาม   Google หมายถึง ชื่อเครื่อง 

5. ใหบอกชื่อของโดเมนระดับสอง ดังตอไปนี ้
 สถาบันการศึกษา ac (academic) 
บริษัท   หางราน co (company) 
หนวยงานของรัฐบาล go (government) 
องคกรที่ไมแสวงกําไร or (organization) 
สวนบุคคล in  (individual) 
หนวยงานทางทหาร mi  (military) 
ผูใหบริการเครือขาย net (network) 
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แบบทดสอบ 
เร่ือง อินเทอรเน็ต 

 
คําสั่ง  ใหเลือกคําตอบที่เหน็วาถูกตองทีสุ่ดเพียงคาํตอบเดียว 
1.  ขอใดใหความหมายของอินเทอรเน็ตไดถูกตองที่สุด 

ก. ไซเบอรสเปซ 
ข. เครือขายของคอมพิวเตอร    
ค. เครือขายของขอมูลคอมพิวเตอร    
ง. การสงขอมูลจากคอมพวิเตอรเครื่องหนึง่ไปยังอีกเครื่องหนึ่ง 

2.  อินเทอรเนต็เรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 
      ก.  เน็ตเวริก     ค.  ไซเบอรสเปซ 
      ข.  คอมมิวนิเคชนั    ง.  เน็ตเวิกรกซิสเต็ม 
3.  อินเทอรเนต็เกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใด 
      ก.  สหรัฐอเมริกา    ค.  อังกฤษ 
      ข.  รัสเซีย      ง.  ออสเตรเลีย 
4.  อินเทอรเนต็เกิดขึ้นครั้งแรกในหนวยงานใด 
      ก.  นักธุรกิจ     ค.  การทหาร 
      ข.  การบนัเทงิ     ง.  การศึกษา 
5.  อินเทอรเนต็ในประเทศไทยเริ่มไดรับความนิยมเมื่อใด 
      ก.  พ.ศ. 2530     ค.  พ.ศ. 2531 
      ข.  พ.ศ. 2532     ง.  พ.ศ. 2535 
6.  การใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทยครั้งแรกเปนการใชงานประเภทใด 
      ก.  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส   ค.  การสืบคนขอมูล 

ข.  การโอนถายขอมูล   ง.  การแลกเปลี่ยนขาวสาร 
7.   reg.su.ac.th   คําที่ขีดเสนใตหมายถงึอะไร 
      ก.  ตัวยอประเทศ    ค.  ตัวยอหนวยงานตนสงักดั 
      ข.  ชื่อของผูใหบริการอินเทอรเน็ต     ง.   ตวัยอของประเภทขององคกร 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 272 

8.    กระทรวงการตางประเทศของไทยมี  โดเมนระดับสอง (DNS)  วาอยางไร 
       ก.  mfa.or.th     ค.  mfa.ac.th 
       ข.  mfa.go.th     ง.  mfa.co.th 
9.    บริษัทสหชัยนาํเขา จํากดั ควรมีโดเมนระดับสองวาอยางไร 
       ก.  Sahachai.ac.th    ค.  Sahachai.co.th  
       ข.  Sahachai.or.th    ง.  Sahachai.go.th  
10.  เว็บบราวเซอรที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบนัคืออะไร 
       ก.  Netscape     ค.  IE  (Internet  Explorer) 
       ข.  pantip.com    ง.  Google.com 

 
 

…………………………………….. 
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เฉลยแบบทดสอบ 
เร่ือง อินเทอรเน็ต 

 
ขอที่ คําตอบ ระดับพฤติกรรมการเรียนรู 

1 ข ความเขาใจ 
2 ก ความเขาใจ 
3 ก ความเขาใจ 
4 ค ความเขาใจ 
5 ข ความเขาใจ 
6 ก ความเขาใจ 
7 ง คิดวิเคราะห 
8 ข คิดวิเคราะห 
9 ค คิดวิเคราะห 

10 ค นําไปใช 
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 
ประเมินโดยครูและนักเรียน 

 

กลุมที.่................. 
คําชี้แจง   โปรดอานขอความแตละขออยางละเอยีด แลวพิจารณาวานักเรียนปฏิบตัิตนอยางไร 
                ขณะปฏิบัติงานกลุม  กรุณาใสเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริง 

ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 
ขอ พฤติกรรม มาก 

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
นอย 
(1) 

 การยอมรับความคิดเห็น    
1 ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม    
2 เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น    
3 พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง    
4 ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม    
 การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ    
5 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม    
6 อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน    
7 ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม    
8 กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ 

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 
   

 การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม    
9 ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม    

10 ตั้งใจฟงและสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก    
11 มีสวนรวมในการทําใบงาน    
12 มีสวนรวมในการอภิปราย    

 การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน    
13 พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม    
14 ชวยเหลือเพื่อนเม่ือทํางานหนัก    
15 เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูดไดแสดงออก    
16 กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นที่เราเห็นดวย    
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แบบบันทึกการใชแผนการจัดการเรียนรูที่ 4 
เร่ือง  อินเทอรเน็ต 

 
 นักเรียนสวนมากเริ่มเขาใจการเรียนรูแบบรวมมือกนัมากขึ้น นกัเรียนเกงจะชวยอธบิาย
ใหความรูแกเพื่อนที่ออนฟงหลังจากที่ศึกษาใบความรูและทําใบงาน   เมื่อพบปญหาที่ไมเขาใจหรอื
มีขอสงสัย จะถามและชวยกันคนหาคาํตอบ มีการอภปิรายรวมกนั การถามตอบคําถามมีมากขึ้น 
สําหรับการจัดการเรียนรูเทคนิคจิกซอว 2  ในแผนการจัดการเรียนรูนี้กลุมที่ไดคะแนนพฒันาเปน
กลุมยอดเยีย่มเพิม่จํานวนขึ้นเปน 4 กลุม สวนการจดัการเรียนรูเทคนิคกลุมแขงขนัมกีลุมที่ไดคะแนน
พัฒนาเปนกลุมยอดเยี่ยมเพียงกลุมเดียว ทั้งที่คะแนนของนักเรียนจากการแขงขันตอบปญหาคอนขางสูง     
อาจมีสาเหตุมาจากคะแนนฐานจากหนวยทีผ่านมาคอนขางสงูทาํใหคะแนนพฒันาในหนวยนี้
นอยลง 
   

ลงชื่อ …………………………………ผูบันทกึ 
          (นางศรีสมวงษ  สุขคนัธรักษ) 
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แผนการจัดการเรียนรูที ่ 5  กลุมทดลอง 
การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II) 

กลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี                 ชั้นมธัยมศึกษาปที ่1 
เร่ือง   การประยุกตใชงานอนิเทอรเน็ต                                                           เวลา  4 ชั่วโมง 
………………………………………………………………………………………………………. 
ชั่วโมงที่ 1-2 
สาระสําคัญ 
 อินเทอรเน็ตเปนเครือขายทีเ่ชื่อมโยงไปทัว่โลก จึงมีผูใชงานเปนจํานวนมาก เปนผลทํา
ใหโลกไรพรมแดน ขอมูลขาวสารตาง ๆ สามารถสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว 
 
มาตรฐาน  ง 4.1 
               เขาใจ  เหน็คุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู  การสือ่สาร การแกปญหา  การทาํงานและอาชพีอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
                 เขาใจและสามารถอธิบายการประยุกตใชงานประเภทตาง ๆ บนอนิเทอรเน็ต ได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 สามารถอธิบายการใชงานประเภทตาง ๆ บนอินเทอรเนต็ ได 
 

สาระการเรียนรู 
 1.  การประยกุตใชงานประเภทตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต  

 1.1  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส   
  1.2  การโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน   
  1.3  การใชเครื่องคอมพิวเตอรในที่หางไกล 
  1.4  การเรียกคนขอมูลขาวสาร   
  1.5  การอานจากกลุมขาว   
  1.6  การสนทนาบนเครือขาย 
  1.7  การบริการสถานวีิทยุและโทรทัศนบนเครือขาย    
  1.8  การบริการบนอินเทอรเน็ต   

2.   บราวเซอร    
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กระบวนการจัดการเรยีนรู 
 1.  ข้ันนาํ 

   1.1  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนกัเรียนทราบ 
 1.2  ครูทบทวนความรูเดิมเร่ืองอนิเทอรเน็ต พรอมทัง้สนทนาและซกัถามนักเรียน 

เกีย่วกับการประยกุตใชงานบนอนิเทอรเนต็ที่นกัเรียนใชเปนประจาํ รวมทัง้ประโยชนที่นกัเรยีนไดรับ
จากการใชงานบนอนิเทอรเนต็ 
      1.3   ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทาํงานกลุม ทกัษะการทาํงานกลุม เปาหมาย
ของการทาํงานรวมกนั การมอบหมายหนาที ่ความชวยเหลือกนัในการทํางานกลุม กติกาของกลุม 
เชน  การรับฟงความคิดเหน็ของเพื่อน  ปรึกษากันเฉพาะในกลุมของตนเอง 
 2.  ข้ันสอน 

 ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกับการประยุกตใชงานบนอินเทอรเน็ตพอ 
สังเขป  หลงัจากนัน้ใหนกัเรียนชวยกนัตอบคําถาม  ตวัอยาง  เชน 
      คําถาม  การใชงานอินเทอรเน็ตประเภทใดที่สามารถสงขอความตดิตอกันระหวาง
บุคคลได 
      คําตอบ  e-mail 

 3.  ข้ันศกึษากลุมยอย 
 3.1  ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4  คน ประกอบดวย 

นักเรียนทีม่ีความสามารถสงู  1  คน  ปานกลาง  2  คน  และต่ํา  1  คน 
      3.2  ครูแจกใบกิจกรรมใหนกัเรียนแตละกลุมอานคาํสั่ง พรอมทัง้ศึกษาใบความรู
รวมกัน ซึง่ใบความรูประกอบดวยเนื้อหาดังนี ้

  ใบความรูที ่5.1  ไปรษณียอิเล็กทรอนกิสและการโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน   
     ใบความรูที ่5.2  การใชเครื่องคอมพิวเตอรในที่หางไกลและการเรยีกคนขอมูล
ขาวสาร  การอานจากกลุมขาว 
   ใบความรูที ่5.3  การสนทนาบนเครือขายและการบริการสถานวีทิยุและ
โทรทัศนบนเครือขาย  
   ใบความรูที ่5.4  การบริการบนอินเทอรเนต็และบราวเซอร 
    3.3  นักเรียนแตละกลุมศึกษาหวัขอเร่ือง และคําถามในใบงาน พรอมทัง้แบงหนาที่
ทําการศึกษาเนื้อหาทีน่ักเรยีนสนใจคนละ 1  หัวขอเร่ือง 

3.4  นักเรียนแยกยายเขากลุมใหมที่มีความสนใจตรงกนั ตามที่แบงหวัขอไวในขอ 3.3  
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สมาชิกในกลุมใหมชวยกนัศึกษาเนื้อหา ทําการอภิปรายซักถามกนัในกลุม ชวยเหลือกันทํา
กิจกรรมในกลุมจนเปนผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาเรื่องที่รับผิดชอบ 
  3.5  นักเรียนแยกยายเขากลุมเดิม นักเรียนแตละคนอธิบายเนื้อหายอยทีไ่ดไปศึกษามา
จากการเขากลุมที่มีความสนใจเนื้อหาเดียวกนัใหสมาชิกในกลุมเดิมเขาใจจนครบทุกเรื่อง 
     3.6  นักเรียนในกลุมเดิมรวมกันอภิปรายหาขอสรุปของกลุม  

 4.  ข้ันทดสอบยอย 
 นักเรียนทาํแบบทดสอบยอยที่ไดรับโดยไมชวยเหลือกนั  นักเรียนแตละคนพยายาม 

ทําขอสอบใหดีที่สุด เพื่อพฒันาความกาวหนาของตนเองและกลุม 
 5.  ข้ันสรุปบทเรียน 

5.1  ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปเกี่ยวกับการประยุกตใชงานบนอินเทอรเน็ต ให 
เขาใจตรงกัน 

5.2  ครูมอบรางวลัแกกลุมทีท่ําคะแนนไดตามเกณฑ 
 
สื่อการจัดการเรียนรู 
 1.  ใบความรูที่ 5.1  ไปรษณียอิเลก็ทรอนิกสและการโอนยายแฟมขอมูลระหวางกนั  
 2.  ใบความรูที่ 5.2  การใชเครื่องคอมพิวเตอรในที่หางไกลและการเรยีกคนขอมูล
ขาวสาร  การอานจากกลุมขาว 

     3.  ใบความรูที่ 5.3  การสนทนาบนเครือขาย และการบริการสถานีวทิยุและโทรทัศน
บนเครือขาย  
   4.  ใบความรูที่ 5.4  การบริการบนอนิเทอรเน็ตและบราวเซอร 

 5.  ใบงานที ่5.1 ไปรษณียอิเล็กทรอนกิสและการโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน   
 6.  ใบงานที ่5.2  การใชเครื่องคอมพวิเตอรในที่หางไกลและการเรียกคนขอมูลขาวสาร  
การอานจากกลุมขาว 

 7.  ใบงานที ่5.3  การสนทนาบนเครือขายและการบริการสถานวีทิยุและโทรทัศนบนเครือขาย 
 8.  ใบงานที ่5.4  การบริการบนอินเทอรเนต็และบราวเซอร 
 

การวัดและประเมินผล 
 1.  การสังเกตการรวมกจิกรรมในช้ันเรียน 

 2.  การตรวจผลงานนกัเรียน 
 3.  การตรวจแบบทดสอบยอย 
 4.  การสังเกตพฤติกรรมกลุม 
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ชั่วโมงที่ 3-4 
สาระสําคัญ 

   อินเทอรเน็ตเปนเครือขายที่เชื่อมโยงไปทั่วโลก จงึมีผูใชงานเปนจํานวนมาก  ซึง่เปนผล
ทําใหโลกไรพรมแดน โดยผานการสืบคนขอมูลผานระบบเครือขาย รวมทัง้การรับสงขอความถึงกนั
โดยผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  เปนตน  ขอมูลขาวสารตาง ๆ สามารถสื่อสารกันไดอยางรวดเรว็     
 
มาตรฐาน  ง 4.1 
               เขาใจ  เหน็คุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู  การสือ่สาร การแกปญหา  การทาํงานและอาชพีอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
               สามารถสืบคนขอมูล  สมัคร e-mail  และการรับสง e-mail  ได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
              นักเรียนสามารถสบืคนขอมูล  สมัคร e-mail  และการรับสง e-mail  ได 
 
สาระการเรียนรู 

1. สามารถสืบคนขอมูลจากระบบเครือขายได 
2. สามารถสมัคร e-mail ได 

            3.   สามารถ รับและสง e-mail  ได 
 
กระบวนการจัดการเรยีนรู 

1. ข้ันนํา 
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ 
1.2 ทดสอบความสามารถดานการปฏิบัติเกี่ยวกับการสบืคนขอมูล  การสมคัร e-mail   

และ การรบัสง e-mail  
1.3 ครูทบทวนเรื่องการใชประโยชนจากอนิเทอรเน็ต พรอมทัง้อภิปรายซกัถามเกีย่วกบั 

การใชประโยชนจากอินเทอรเน็ต 
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       1.4  ครูทบทวนวัตถปุระสงคของการทํางานกลุม ทกัษะการทาํงานกลุม เปาหมายของ
การทาํงานรวมกัน การมอบหมายหนาที่ ความชวยเหลอืกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม เชน 
การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน  ปรึกษากันเฉพาะในกลุมของตนเอง 

2. ข้ันสอน 
       ครูนาํเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกับข้ันตอนการปฏิบตัิเกี่ยวกับการสืบคน 
ขอมูล   การสมัคร e-mail    และการรับสง  e-mail  พอสงัเขปโดยการสาธิต  หลงัจากนัน้ให
นักเรียนชวยกนัตอบคําถาม  ตัวอยาง  เชน 
       คําถาม  โปรแกรมบราวเซอรประเภทใดที่ทาํใหสามารถใชงานอนิเทอรเน็ตในปจจุบัน
       คําตอบ  Internet Explorer   

3. ข้ันศึกษากลุมยอย 
3.1  ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4  คน  ประกอบดวย 

นักเรียนทีม่ีความสามารถสงู  1  คน  ปานกลาง  2  คน  และต่ํา  1  คน 
       3.2   ครูแจกใบกิจกรรมใหนักเรียนแตละกลุมปฏิบัตติามใบความรูรวมกัน ซึง่ใบ
ความรูประกอบดวยเนื้อหาดังนี ้
    ใบความรูที ่5.5   การสืบคนขอมูล 
    ใบความรูที ่5.6   การสมัคร e-mail 
                           ใบความรูที่ 5.7   การรบัสง e-mail 
       3.3  นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบงาน พรอมทัง้แบงหนาทีท่ําการศึกษาและปฏบิัติตาม
ใบความรูทีน่ักเรียนสนใจคนละ 1  หวัขอเร่ือง 

3.4 นักเรียนแยกยายเขากลุมใหมที่มีความสนใจตรงกัน ตามที่แบงหัวขอไวในขอ 3.3  
สมาชิกในกลุมใหมชวยกนัศึกษาและฝกปฏิบัติตามใบงาน ทําการอภิปรายซักถามกันในกลุม 
ชวยเหลือกนัทาํกิจกรรมในกลุมจนเปนผูเชีย่วชาญในเนื้อหาเรื่องที่รับผิดชอบ 
        3.5  นักเรยีนแยกยายเขากลุมเดิม นกัเรียนแตละคนอธิบายขัน้ตอนการปฏิบัติที่ไดไป
ศึกษามาจากการเขากลุมที่มคีวามสนใจเนือ้หาเดียวกนัใหสมาชกิในกลุมเดิมเขาใจจนครบทุกเรื่อง 

3.5 นักเรียนในกลุมเดิมรวมกนัอภิปรายหาขอสรุปของกลุม  
4. ข้ันทดสอบยอย 

นักเรียนทดสอบปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบคนขอมูล การสมคัร e-mail    และการรับสง   
e-mail โดยไมชวยเหลือกนั  นักเรียนแตละคนพยายามปฏิบัติใหดีที่สุด เพื่อพัฒนาความกาวหนา
ของตนเองและกลุม 
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5. ข้ันสรุปบทเรียน 
5.1 ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปเกี่ยวกับการสบืคนขอมูล การสมัคร e-mail    และ 

การรับสง  e-mail ใหเขาใจตรงกัน 
5.2 ครูมอบรางวัลแกกลุมทีท่ําคะแนนไดตามเกณฑ 

 
สื่อการจัดการเรียนรู 

1. ใบความรูที ่5.5  เร่ืองการสืบคนขอมูล  
2. ใบความรูที ่5.6  เร่ืองการสมคัร e-mail     
3. ใบความรูที ่5.7  เร่ืองการรับสง  e-mail     

   4.   ใบงานที่ 5.5  เร่ืองการสบืคนขอมลู 
    5.   ใบงานที่ 5.6  เร่ืองการสมัคร e-mail 
                6.  ใบงานที ่5.7   เร่ืองการรับสง e-mail 

 
การวัดและประเมินผล 

1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 
2. การตรวจผลงานนักเรียน 

         3.   การตรวจแบบบันทึกการใหคะแนนการปฏิบัติ 
              4.   การสังเกตพฤติกรรมกลุม 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5  กลุมควบคมุ 
การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 

กลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี                ชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 1 
เร่ือง   การประยุกตใชงานอนิเทอรเน็ต                                 เวลา  4  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
ชั่วโมงที่ 1-2 
สาระสําคัญ 
 อินเทอรเน็ตเปนเครือขายทีเ่ชื่อมโยงไปทัว่โลก จึงมีผูใชงานเปนจํานวนมาก เปนผลทํา
ใหโลกไรพรมแดน ขอมูลขาวสารตาง ๆ สามารถสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว 
 
มาตรฐาน  ง 4.1 
               เขาใจ  เหน็คุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู  การสือ่สาร การแกปญหา  การทาํงานและอาชพีอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
                 เขาใจและสามารถอธิบายการประยุกตใชงานประเภทตาง ๆ บนอนิเทอรเน็ต ได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 สามารถอธิบายการใชงานประเภทตาง ๆ บนอินเทอรเนต็ ได 
 

สาระการเรียนรู 
 1.  การประยกุตใชงานประเภทตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต  

 1.1  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส   
  1.2  การโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน   
  1.3  การใชเครื่องคอมพิวเตอรในที่หางไกล 
  1.4  การเรียกคนขอมูลขาวสาร   
  1.5  การอานจากกลุมขาว   
  1.6  การสนทนาบนเครือขาย 
  1.7  การบริการสถานวีิทยุและโทรทัศนบนเครือขาย    
  1.8  การบริการบนอินเทอรเน็ต   

2.   บราวเซอร    
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กระบวนการจัดการเรยีนรู 
 1.  ข้ันนาํ 

   1.1  ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนกัเรียนทราบ 
 1.2  ครูทบทวนความรูเดิมเร่ืองอนิเทอรเน็ต พรอมทัง้สนทนาและซกัถามนักเรียน 

เกีย่วกับการประยกุตใชงานบนอนิเทอรเนต็ที่นกัเรียนใชเปนประจาํ รวมทัง้ประโยชนที่นกัเรยีนไดรับ
จากการใชงานบนอนิเทอรเนต็ 
      1.3   ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทาํงานกลุม ทกัษะการทาํงานกลุม เปาหมาย
ของการทาํงานรวมกนั การมอบหมายหนาที ่ความชวยเหลือกนัในการทํางานกลุม กติกาของกลุม 
เชน  การรับฟงความคิดเหน็ของเพื่อน  ปรึกษากันเฉพาะในกลุมของตนเอง 
 2.  ข้ันสอน 

 ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกับการประยุกตใชงานบนอินเทอรเน็ต 
พอสังเขป  หลงัจากนัน้ใหนักเรียนชวยกนัตอบคําถาม  ตวัอยาง  เชน 
      คําถาม  การใชงานอินเทอรเน็ตประเภทใดที่สามารถสงขอความตดิตอกันระหวาง
บุคคลได 
      คําตอบ  e-mail 

 3.  ข้ันศกึษากลุมยอย 
 3.1  ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4  คน ประกอบดวย 

นักเรียนทีม่ีความสามารถสงู  1  คน  ปานกลาง  2  คน  และต่ํา  1  คน 
     3.2   ครูแจกใบกิจกรรมใหนกัเรียนแตละกลุมอานคาํสั่ง พรอมทัง้ศึกษาใบความรู
เกี่ยวกับการประยุกตใชงานบนอินเทอรเนต็ และรวมกนัอภิปราย    รวมทั้งวิเคราะหคําถามที่มีใน
ใบงานและแบงหนาที่ศึกษาเนื้อหาที่เปนคาํถาม 
  3.3   เมื่อนกัเรียนเขาใจเนื้อหาและขอคําถามแลว ครูนําเสนอหวัขอเร่ืองตามเนื้อหา
ในใบความรู 

 3.4 นักเรียนรวมกนัอภิปรายซักถามและหาขอสรุปในกลุม  
  4.  ข้ันการแขงขันเกมทางวิชาการ 

  4.1 ครูแบงกลุมผูแขงขันออกเปน  4  สาย   สายละ  4-5  กลุม  โดยแตละกลุมสง 
ผูเขาแขงขันทีม่ีความสามารถใกลเคียงกัน แขงขันกันในสายที่ครูกาํหนดให 

  4.2  ผูเขาแขงขันนัง่ประจําโตะแขงขัน ครูแจกซองคําถาม พรอมทั้งกระดาษคําตอบ 
  4.3  ใหตวัแทนนกัเรียนแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีล่ะ 1 คําถาม 

อานคําถามใหผูเขาแขงขันฟงและเขียนคาํตอบ 
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  4.4  เมื่อตอบคําถามครบ 10 ขอ ภายในเวลา 10 นาท ีใหผูเขาแขงขนัตรวจคําตอบ 
ถาขอใดตอบถูกจะได  1  คะแนน  ถาตอบผิดจะได  0  คะแนน 
  4.5  ผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเอง  นาํคะแนนที่ไดไปรวมกับคะแนน
ของเพื่อนในกลุมเดียวกนัเพือ่หาคะแนนเฉลี่ยของกลุม 
 5.  ข้ันสรุปบทเรียน 

 5.1  ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับการประยุกตใชงานบนอนิเทอรเน็ต ให 
เขาใจตรงกัน 

 5.2  ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ทาํคะแนนไดตามเกณฑ 
 
สื่อการจัดการเรียนรู 
 1.  ใบความรูที่ 5.1  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและการโอนยายแฟมขอมูลระหวางกนั  
 2.  ใบความรูที่ 5.2  การใชเครื่องคอมพิวเตอรในที่หางไกลและการเรยีกคนขอมูล
ขาวสาร  การอานจากกลุมขาว 

     3.  ใบความรูที่ 5.3  การสนทนาบนเครือขายและการบริการสถานวีิทยแุละโทรทัศนบน
เครือขาย  
   4.  ใบความรูที่ 5.4  การบริการบนอนิเทอรเน็ตและบราวเซอร   

 5.  ใบงานที ่5.1 ไปรษณียอิเล็กทรอนกิสและการโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน   
 6.  ใบงานที ่5.2 การใชเครื่องคอมพวิเตอรในทีห่างไกลและการเรียกคนขอมูลขาวสาร  
การอานจากกลุมขาว 

 7.  ใบงานที ่5.3 การสนทนาบนเครือขายและการบริการสถานวีทิยุและโทรทัศนบน
เครือขาย 
 8.  ใบงานที ่5.4 การบริการบนอินเทอรเนต็และบราวเซอร 
 
การวัดและประเมินผล 

 1.  การสังเกตการรวมกจิกรรมในช้ันเรียน 
 2.  การตรวจผลงานนกัเรียน 
 3.  การตรวจแบบทดสอบยอย 
 4.  การสังเกตพฤติกรรมกลุม 
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ชั่วโมงที่ 3-4 
สาระสําคัญ 

   อินเทอรเน็ตเปนเครือขายที่เชื่อมโยงไปทั่วโลก จงึมีผูใชงานเปนจํานวนมาก  ซึง่เปนผล
ทําใหโลกไรพรมแดน โดยผานการสืบคนขอมูลผานระบบเครือขาย รวมทัง้การรับสงขอความถึงกนั
โดยผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  เปนตน  ขอมูลขาวสารตาง ๆ สามารถสื่อสารกันไดอยางรวดเรว็     
 
มาตรฐาน  ง 4.1 
               เขาใจ  เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู  การสือ่สาร การแกปญหา  การทาํงานและอาชพีอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
               สามารถสืบคนขอมูลจาก สมัคร e-mail  และการรับสง e-mail  ได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
              นักเรียนสามารถสบืคนขอมูล สมัคร e-mail  และการรับสง e-mail  ได 
 
สาระการเรียนรู 

1. สามารถสืบคนขอมูลจากระบบเครือขายได 
2. สามารถสมัคร e-mail ได 

            3.   สามารถรับสง e-mail  ได 
 
กระบวนการจัดการเรยีนรู 

1. ข้ันนํา 
1.1   ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนกัเรียนทราบ 
1.2   ทดสอบความสามารถดานการปฏิบัติเกีย่วกบัการสบืคนขอมลู  การสมัคร e-mail     

 และ การรับ-สง e-mail  
1.3   ครูทบทวนเรือ่งการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ต พรอมทั้งอภิปรายซกัถามเกีย่วกับ 

การใชประโยชนจากอินเทอรเน็ต 
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       1.4   ครูทบทวนวัตถปุระสงคของการทํางานกลุม ทกัษะการทาํงานกลุม เปาหมาย
ของการทาํงานรวมกนั การมอบหมายหนาที ่ความชวยเหลือกนัในการทํางานกลุม กติกาของกลุม 
เชน การรับฟงความคิดเหน็ของเพื่อน  ปรึกษากนัเฉพาะในกลุมของตนเอง 

2. ข้ันสอน 
       ครูนาํเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกับข้ันตอนการปฏิบตัิเกี่ยวกับการสืบคน 
ขอมูล   การสมัคร e-mail    และการรับสง  e-mail  พอสงัเขปโดยการสาธิต  หลงัจากนัน้ให
นักเรียนชวยกนัตอบคําถาม  ตัวอยาง  เชน 
       คําถาม  โปรแกรมบราวเซอรประเภทใดที่ทาํใหสามารถใชงานอนิเทอรเน็ตในปจจุบัน
       คําตอบ  Internet Explorer   

3.   ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรม 
3.1  ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4  คน  ประกอบดวย 

นักเรียนทีม่ีความสามารถสงู  1  คน  ปานกลาง  2  คน  และต่ํา  1  คน 
       3.2  ครูแจกใบกิจกรรมใหนักเรียนแตละกลุมปฏิบัตติามใบความรูเกี่ยวกับการสืบคน
ขอมูล   การสมัคร e-mail    และการรับสง  e-mail รวมกัน   
       3.3  เมื่อนักเรียนเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติแลว ครูสาธิตขั้นตอนการสืบคนขอมูล   การ
สมัคร e-mail    และการรับสง  e-mail  ใหตัวแทนแตละกลุมด ู
               3.4   นักเรียนรวมกันศกึษาและปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับการสบืคนขอมูล   การ
สมัคร e-mail    และการรับสง  e-mail 
        4.  ข้ันการแขงขันเกมทางวิชาการ 
                  4.1 ครูแบงกลุมผูแขงขันออกเปน  4  สาย สายละ  4-5  กลุม โดยแตละกลุมสงผูเขา 
แขงขันที่มีความสามารถใกลเคียงกนั แขงขันกันในสายที่ครูกาํหนดให 

4.2 ผูเขาแขงขันนัง่ประจําโตะแขงขัน ครูแจกแบบทดสอบในการปฏิบัต ิพรอมทัง้ 
แบบบันทกึการใหคะแนนการปฏิบัติ 

      4.3  ใหตวัแทนนักเรียนในแตละกลุมเลือกแบบปฏิบัติ 
       4.4  เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนตามแบบทดสอบ ภายในเวลา 20 นาที ใหตรวจขั้นตอน
การปฏิบัติตามแบบบันทกึการใหคะแนนการปฏิบัติ 
       4.5  ผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเอง  นําคะแนนที่ไดไปรวมกับคะแนน
ของเพื่อนในกลุมเดียวกนัเพือ่หาคะแนนเฉลี่ยของกลุม 
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5.   ข้ันสรุปบทเรียน 
5.1  ครูและนกัเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับการสืบคนขอมลู   การสมัคร e-mail  และการ 

รับสง  e-mail ใหเขาใจตรงกนั 
5.2  ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ทาํคะแนนไดตามเกณฑ 

 
สื่อการจัดการเรียนรู 

1. ใบความรูที ่5.5  เร่ืองการสืบคนขอมูล  
2. ใบความรูที ่5.6  เร่ืองการสมคัร e-mail     
3. ใบความรูที ่5.7  เร่ืองการรับสง  e-mail     

   4.   ใบงานที่ 5.5  เร่ืองการสืบคนขอมลู 
    5.   ใบงานที่ 5.6  เร่ืองการสมัคร e-mail 
                6.  ใบงานที ่5.7   เร่ืองการรับสง e-mail 

 
การวัดและประเมินผล 

1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน 
2. การตรวจผลงานนักเรียน 

         3.   การตรวจแบบบันทึกการใหคะแนนการปฏิบัติ 
              4.   การสังเกตพฤติกรรมกลุม 
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ใบความรูที่ 5.1 
เร่ือง ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและการโอนยายแฟมขอมลูระหวางกัน   

  
 ไปรษณียอิเลก็ทรอนกิส  (electronic  mail  หรือ  e-mail)  เปนการสงขอความติดตอกัน

ระหวางบุคคลกับบุคคลหรือกลุมก็ได หากเปรียบเทยีบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกับไปรษณียธรรมดาจะ
พบวาโดยหลกัการนั้นไมแตกตางกันมากนัก   ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกสเปลี่ยนบุรุษไปรษณียใหเปน
โปรแกรม   เปลี่ยนเสนทางเปนระบบเครือขาย   และเปลี่ยนรูปแบบการจาหนาซองจดหมายใหเปน
การจาหนาแบบอางอิงระบบอิเล็กทรอนิกสโดยใชที่อยูของไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (e-mail address)  
การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสนั้นมีรูปแบบที่งาย   สะดวกและรวดเร็ว 

 การโอนยายแฟมขอมลูระหวางกัน  (File  Transfer  Protocol  :  FTP)      เปนระบบที ่
ทําใหผูใชสามารถรับสงแฟมขอมูลระหวางกันหรือมีสถานีใหบริการเกบ็แฟมขอมูลทีอ่ยูในที่ตาง ๆ 
และใหบริการ  ผูใชสามารถเขาไปคัดเลือกนําแฟมขอมูลมาใชประโยชนได  เชน   โปรแกรม  
cuteFTP   โปรแกรม   wsFTP   เปนตน 
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ใบงานที ่5.1 
เร่ือง ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและการโอนยายแฟมขอมลูระหวางกัน   

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1.  ไปรษณียอิเล็กทรอนกิส เรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
2.  ไปรษณียอิเล็กทรอนกิส มีลักษณะอยางไร 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
3.  ไปรษณียอิเล็กทรอนกิสแตกตางจากไปรษณียธรรมดาอยางไร 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
4.  เพราะเหตใุดไปรษณียอิเล็กทรอนกิสจงึเปนทีน่ิยมในปจจุบัน 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
5. การโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน   เรียกอีกอยางหนึง่วาอะไร 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
6. การโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน   เปนการประยุกตใชงานเครือขายประเภทใด 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
 
กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก  

1.  ………………………………….………..เลขที…่……. 
2. ……………………………………………เลขที่………. 
3. …………………………………………...เลขที่………. 
4. …………………………………………...เลขที่………. 
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เฉลยใบงานที่ 5.1 
เร่ือง ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและการโอนยายแฟมขอมลูระหวางกัน   

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1.  ไปรษณียอิเล็กทรอนกิส เรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 
    electronic  mail  หรือ  e-mail 
2.  ไปรษณียอิเล็กทรอนกิส มีลักษณะอยางไร 
    เปนการสงขอความติดตอกันระหวางบุคคลกับบุคคลหรือกลุมก็ได 
3.  ไปรษณียอิเล็กทรอนกิสแตกตางจากไปรษณียธรรมดาอยางไร 
    ไปรษณยีอิเล็กทรอนกิสเปลีย่นบรุษุไปรษณียใหเปนโปรแกรม   เปลี่ยนเสนทางเปน 
    ระบบเครือขาย   และเปลี่ยนรูปแบบการจาหนาซองจดหมายใหเปนการจาหนาแบบ 
    อางอิงระบบอิเล็กทรอนิกสโดยใชที่อยูของไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  (e-mail  address) 
4.  เพราะเหตใุดไปรษณียอิเล็กทรอนกิสจงึเปนทีน่ิยมในปจจุบัน 
    มีรูปแบบที่งาย   สะดวกและรวดเร็ว 
5. การโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน   เรียกอีกอยางหนึง่วาอะไร 
    File  Transfer  Protocol  :  FTP  
6. การโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน   เปนการประยุกตใชงานเครือขายประเภทใด 
   เปนระบบที่ทําใหผูใชสามารถรับสงแฟมขอมลูระหวางกันหรอืมีสถานีใหบริการเก็บ 
   แฟมขอมลูที่อยูในที่ตาง ๆ และใหบริการ  ผูใชสามารถเขาไปคัดเลือกนําแฟมขอมลูมา 
   ใชประโยชนได 
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ใบความรูที่ 5.2 
    เร่ือง การใชเครื่องคอมพิวเตอรในที่หางไกลและ 

การเรียกคนขอมูลขาวสาร  การอานจากกลุมขาว 
  

  การใชเครือ่งคอมพิวเตอรในที่หางไกล (telnet)   การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขากับ 
เครือขาย   ทาํใหเราสามารถติดตอเครื่องคอมพิวเตอรทีเ่ปนสถานีบริการในทีห่างไกลไดถาสถาน ี
บริการนัน้ยนิยอม ทาํใหผูใชสามารถนาํขอมูลไปประมวลผลยังเครื่องคอมพิวเตอรทีอ่ยูในเครือขาย   
เชน นักเรียนในประเทศไทยสงโปรแกรมไปประมวลผลทีเ่ครื่องคอมพวิเตอรที่ตั้งอยูที่บริษัทในประเทศ 
ญี่ปุนผานทางระบบเครือขายโดยไมตองเดินทางไปเอง 
   การเรียกคนขอมูลขาวสาร  (search  engine)   ปจจุบันมีฐานขอมูลขาวสารที่เก็บ
ไวใหใชงานจาํนวนมาก   ฐานขอมูลบางแหงเก็บขอมูลในรูปส่ิงพิมพอิเล็กทรอนกิสทีผู่ใชสามารถ 
เรียกอาน   หรือนํามาพิมพ   ฐานขอมูลนี้จงึมีลักษณะเหมือนเปนหองสมุดขนาดใหญอยูภายใน
เครือขายที่สามารถคนหาขอมูลใด ๆ ก็ได   ฐานขอมลูในลักษณะนีเ้รียกวา  เวิลดไวดเว็บ  (World  
Wide  Web  :  WWW)  ซึ่งเปนฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก 
 การอานจากกลุมขาว  (USENET)   ภายในอินเทอรเน็ตมีกลุมขาวเปนกลุม ๆ  แยก
ตามความสนใจ  แตละกลุมขาวอนุญาตใหผูใชอินเทอรเน็ตสงขอความไปได   และหากผูใด
ตองการเขียนโตตอบก็สามารถเขียนตอบได  กลุมขาวนีจ้ึงแพรหลายและกระจายขาวไดรวดเร็ว 
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ใบความรูที่ 5.2 
    เร่ือง การใชเครื่องคอมพิวเตอรในที่หางไกลและ 

การเรียกคนขอมูลขาวสาร  การอานจากกลุมขาว 
 

คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1.  การใชเครื่องคอมพวิเตอรในที่หางไกลมีประโยชนอยางไร 
    ………………………………………………………………………………………………...... 
2.  ใหยกตวัอยางการใชบริการ Telnet 
    ………………………………………………………………………………………………...... 
3.  การเรียกคนขอมูลขาวสารบนระบบอนิเทอรเน็ตในปจจุบัน  มีการสืบคนจากแหงขอมูลใด 
………………………………………………………………………………………………...... 
4.  ฐานขอมูลในอินเทอรเนต็เปรียบไดกับสถานทีี่ใด 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
5.  ฐานขอมูลขนาดใหญเรียกอีกอยางหนึง่วาอะไร 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
6.  การอานจากกลุมขาวมปีระโยชนอยางไร 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก  

1.  ………………………………….………..เลขที…่……. 
2. …………………………………………...เลขที่………. 
3. …………………………………………...เลขที่………. 
4. …………………………………………...เลขที่………. 
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ใบความรูที่ 5.2 
    เร่ือง การใชเครื่องคอมพิวเตอรในที่หางไกลและ 

การเรียกคนขอมูลขาวสาร  การอานจากกลุมขาว 
 

คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1.  การใชเครื่องคอมพวิเตอรในที่หางไกลมีประโยชนอยางไร 
    ทําใหสามารถติดตอเครื่องคอมพิวเตอรที่เปนสถานีบริการในที่หางไกลไดถาสถาน ี
   บริการนั้นยินยอม   ทําใหผูใชสามารถนําขอมลูไปประมวลผลยังเครื่องคอมพิวเตอรที ่
   อยูในเครอืขาย  
2.  ใหยกตวัอยางการใชบริการ Telnet 
   นักเรียนในประเทศไทยสงโปรแกรมไปประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอรทีต้ั่งอยูที่บริษทั 
   ในประเทศญี่ปุนผานทางระบบเครอืขายโดยไมตองเดินทางไปเอง 
3.  การเรียกคนขอมูลขาวสารบนระบบอนิเทอรเน็ตในปจจุบัน  มีการสืบคนจากแหงขอมูลใด      
    ฐานขอมลู 
4.  ฐานขอมูลในอินเทอรเนต็เปรียบไดกับสถานทีี่ใด 
   หองสมุดขนาดใหญอยูภายในเครือขายทีส่ามารถคนหาขอมลูใด ๆกไ็ด    
5.  ฐานขอมูลขนาดใหญเรียกอีกอยางหนึง่วาอะไร 
    เวิลดไวดเว็บ  (World  Wide  Web  :  WWW) 
6.  การอานจากกลุมขาวมปีระโยชนอยางไร 
    สามารถสงขอความ และเขยีนโตตอบกันได  นอกจากนี้กลุมขาวยังชวยแพรกระจาย 
    ขาวไดรวดเร็ว 
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ใบความรูที่ 5.3 
                                   เร่ือง การสนทนาบนเครือขายและ 
                            การบริการสถานวีิทยุและโทรทัศนบนเครือขาย 

 
 

              การสนทนาบนเครือขาย (chat)   เมื่อเครือขายอินเทอรเน็ตเชื่อมตอถึงกนัไดทั่วโลก 
ผูใชจึงสามารถใชเครือขายอินเทอรเน็ตเปนตัวกลางในการติดตอสนทนากนัได   ในยุคแรกใชวิธ ี
การสนทนากนัดวยตวัหนังสือ   เพื่อโตตอบกันแบบทนัทีทนัใดบนจอภาพ   ตอมามีผูพัฒนาใหใช 
เสียงไดจนถึงปจจุบัน    ถาระบบสื่อสารขอมูลมีความเร็วพอ   ก็สามารถสนทนาโดยที่เหน็หนากนั 
และกนับนจอภาพได 
     การบริการสถานวีิทยุและโทรทศันบนเครือขาย   เปนการประยุกตเพื่อใหเห็นวา
เปนสิ่งที่เกิดขึ้นได ปจจุบันมผูีตั้งสถานีวทิยุบนเครือขายอินเทอรเน็ตหลายรอยสถาน ี  ผูใชสามารถ 
เลือกสถานทีี่ตองการและไดยินเสยีงเหมือนการเปดฟงวทิยุ   ขณะเดยีวกนัก็มกีารสงกระจายภาพ
วีดิทัศนบนเครอืขายดวย แตปญหายังอยูที่ความเร็วของเครือขายทีย่ังไมสามารถรองรับการสง 
ขอมูลจํานวนมาก  ทําใหคุณภาพของภาพวีดิทัศนยงัไมดีเทาที่ควร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 295 

 

      ใบงานที ่5.3 
เร่ือง การสนทนาบนเครือขายและ 

การบริการสถานวีิทยุและโทรทัศนบนเครือขาย 
 

คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. การสนทนาในยุคแรกบนเครือขายอินเทอรเน็ตสื่อสารกนัดวยวิธีใด 
    ………………………………………………………………………………………………...... 
2. การสนทนาบนเครือขายอินเทอรเน็ตในยคุปจจุบันสื่อสารกันดวยวธิีใด 
 
3. การสนทนาโดยที่เห็นหนากนัและกนับนจอภาพไดจะตองมีองคประกอบที่สําคัญอยางไร 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
4.  การบริการสถานวีทิยุและโทรทัศน ใหบริการประเภทใดบาง 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
 
กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก  

1.  ………………………………….………..เลขที…่……. 
2 …………………………………………..เลขที…่……. 
3 …………………………………………..เลขที…่……. 
4 …………………………………………..เลขที…่……. 
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      ใบงานที ่5.3 
เร่ือง การสนทนาบนเครือขายและ 

การบริการสถานวีิทยุและโทรทัศนบนเครือขาย 
 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1.  การสนทนาในยุคแรกบนเครือขายอินเทอรเน็ตสื่อสารกันดวยวิธีใด 
    สนทนากนัดวยตัวหนงัสือ   เพื่อโตตอบกันแบบทันทีทันใดบนจอภาพ    
2.  การสนทนาบนเครือขายอินเทอรเน็ตในยุคปจจุบนัสือ่สารกันดวยวธิีใด 
    สามารถใชเสียงได  
3.  การสนทนาโดยที่เหน็หนากันและกันบนจอภาพไดจะตองมีองคประกอบที่สําคัญอยางไร 
    ระบบสื่อสารขอมูลมคีวามเรว็พอ    
4.  การบริการสถานวีทิยุและโทรทัศน ใหบริการประเภทใดบาง 
    สามารถเลือกสถานีทีต่องการและไดยินเสยีงเหมือนการเปดฟงวิทยุ   ขณะเดียวกันก็ม ี
    การสงกระจายภาพวีดิทัศนบนเครอืขายไดดวย 
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ใบความรูที่ 5.4 
เร่ือง การบริการบนอินเทอรเน็ตและบราวเซอร  

 
     การบรกิารบนอินเทอรเน็ต  ปจจุบนัมีการใหบริการบนอินเทอรเน็ตเกิดขึ้นมากมาย 
โดยผูใชสามารถใชบริการโดยอยูที่ไหนก็ได   ซึง่ไมตองเสยีเวลาในการเดินทาง   การบริการบน 
อินเทอรเน็ตมทีั้งเผยแพรขาวสาร    ความรู    ซื้อขายสนิคา   ธุรกรรมอเิล็กทรอนกิส   คอมพิวเตอร 
ชวยสอน   และบริการอื่น ๆ   ซึง่การใหบริการเหลานี้ผูใชสามารถโตตอบได 
    บราวเซอร 
     บราวเซอรเปนโปรแกรมทีอ่านเอกสารมาแสดงบนจอภาพ   โปรแกรมบราวเซอรทํางาน 
โดยใชโพรโทคอลพิเศษเรียกวา   เอชททีีพ ี  (HyperText  Transport   Protocol  :  HTTP)   ในการ
ติดตอขอขอมูลจากตัวบริการเว็บ  (web  server)   และแสดงขอมูลตามรูปแบบรหัสของภาษา 
เอชทีเอ็มแอล  (HyperText  Markup  Language  :  HTML) 
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ใบงานที ่5.4 
เร่ือง การบริการบนอินเทอรเน็ตและ บราวเซอร  

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. งานประเภทใดบางที่ใหบริการบนอินเทอรเน็ต 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
2. อะไรคือขอดีของบริการบนอินเทอรเน็ต 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
3. โปรแกรมบราวเซอรเปนโปรแกรมที่มีประโยชนดานใด 
    ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
4. โปรแกรมบราวเซอรใชตัวอักษรประเภทใดเชื่อมโยงเพือ่ขอขอมูลจากตัวบริการเวบ็        
     ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
5. โปรแกรมบราวเซอรจะแสดงขอมูลเปนรูปแบบใด     
     ………………………………………………………………………………………………...... 

  ………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก  

1.   ………………………………….………..เลขที…่……. 
2.   …………………………………….……..เลขที…่……. 
3.  ………………………………..…………..เลขที…่……. 
4.  …………………………………..………..เลขที…่……. 
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เฉลยใบงานที่ 5.4 
เร่ือง การบริการบนอินเทอรเน็ตและ บราวเซอร  

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ 
1.  งานประเภทใดบางที่ใหบริการบนอนิเทอรเน็ต 
     เผยแพรขาวสาร    ความรู    ซ้ือขายสนิคา   ธรุกรรมอิเล็กทรอนิกส   คอมพิวเตอร 

ชวยสอน   และบริการอ่ืน ๆ   
2.  อะไรคือขอดีของบริการบนอินเทอรเน็ต 

ผูใชสามารถใชบริการโดยอยูที่ไหนก็ได   ซ่ึงไมตองเสียเวลาในการเดินทาง    
3.  โปรแกรมบราวเซอรเปนโปรแกรมที่มีประโยชนดานใด 

  อานเอกสารมาแสดงบนจอภาพ 
4. โปรแกรมบราวเซอรใชตัวอักษรประเภทใดเชื่อมโยงเพือ่ขอขอมูลจากตัวบริการเวบ็        
     โพรโทคอลพิเศษเรียกวา   เอชททีีพี   (HyperText  Transport   Protocol  :  HTTP)   
6.   โปรแกรมบราวเซอรจะแสดงขอมูลเปนรูปแบบใด     
    รูปแบบรหัสของภาษาเอชทีเอ็มแอล  (HyperText  Markup  Language  :  HTML) 
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แบบทดสอบ 
เร่ือง  การประยุกตใชงานอนิเทอรเน็ต 

 
คําสั่ง  ใหเลือกคําตอบที่เหน็วาถูกตองทีสุ่ดเพียงคาํตอบเดียว 
1.  ขอใดเปนชือ่เรียกอีกอยางหนึ่งของไปรษณียอิเลกทรอนิกส 

ก.  อีเมล     ข.  การสืบคนขอมูล 
ค.  การโอนถายขอมูล   ง.  การแลกเปลี่ยนขาวสาร 

2.   ขอใดหมายถึงบริการดาน  E-Commerce   
      ก.  การทาํธุรกิจบนอินเทอรเน็ต  ข.  การสงขาวสารบนอินเทอรเน็ต 
      ค.  การพดูคุยหรือสนทนา   ง.  การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
3.  นักเรียนตองใชบริการประเภทใดถาตองการสนทนากับเพื่อนทางอนิเทอรเน็ต    
      ก.  E-mail     ข.  Telnet 
      ค.  Chat  &  Talk    ง.  Gopher 
4.  บริการ  FTP  หมายถงึอะไร 
      ก.  การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
      ข.  การคนหาและเรียกขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาใช 
      ค.  การทาํธุรกิจบนอินเทอรเน็ต  
     ง.   การแลกเปลี่ยนขาวสารและความคดิเห็นกัน 
5.   ศูนยบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทยเปนความรวมมือระหวางเอกชนกบัหนวยงานใด 

ของรัฐ 
ก. กรมพาณิชยสัมพันธ    
ข. การสื่อสารแหงประเทศไทย 
ค. ศูนยคอมพวิเตอรและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย 
ง. กระทรวงคมนาคม 

6.   Address Book มีหนาทีอ่ะไร 
      ก.  แนบไฟลไปกับอีเมล   ข.  บันทกึที่อยูอีเมลที่ใชบอย ๆ 
      ค.  เปลี่ยนโฟลเดอรใหม   ง.  สํารองอีเมลที่ลบแลว 
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7.  ขอใดอธิบายความหมายของเวิลดไวดเว็บไดถูกตองที่สุด 
      ก.   การบริการขอมูลดวยขอความภาพ   เสียง   ผานคอมพวิเตอร 

ข. การบริการขอมูลที่เชื่อมตอดวยดวยไฮเปอรลิงกโดยมีโฮสตที่ทาํหนาที่บริการขอมูล 
ค. การบริการขอมูลผานเว็บเซริฟเวอร 
ง. การบริการขอมูลผานโฮสตโดยใชคํานาํหนาวา  www 

8.   เว็บบราวเซอรที่ไดรับความนยิมมากในปจจุบนัคืออะไร 
     ก.  Netscape    ข.  IE  (Internet  Explorer) 
     ค.  pantip.com    ง.  ขอ  ก  และ  ข  ถกู 
9.  ขอใดใหความหมายของอีเมลไดถูกตอง 
     ก.  การสงจดหมายผานเครือขายคอมพิวเตอร ข.  การสงจดหมายผานสายโทรศัพท 
     ค.  การสงจดหมายดวยสื่อที่มีความเรว็สูง ง.  การสงจดหมายโดยไมตองใชกระดาษ 
10.  ขอควรระวังในการขออีเมลแอดเดรสคืออะไร 
       ก.  ชื่อไมควรซ้ํากับคนอื่น    ข.  รหัสผานตองจําใหดี 
       ค.  ผูใหบริการที่ดูแลอยางด ี    ง.  ถูกทกุขอ 

 
 

…………………………………….. 
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เฉลยแบบทดสอบ 
เร่ือง การประยุกตใชงานบนอินเทอรเน็ต 

 
ขอที่ คําตอบ ระดับพฤติกรรมการเรียนรู 

1 ก ความเขาใจ 
2 ก ความเขาใจ 
3 ค ความเขาใจ 
4 ข ความเขาใจ 
5 ข ความเขาใจ 
6 ข นําไปใช 
7 ข ความเขาใจ 
8 ข นําไปใช 
9 ก ความเขาใจ 

10 ก นําไปใช 
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ใบความรูที่ 5.5 
เรื่อง  การสบืคนขอมูล 

 
ขั้นตอนการสมัคร e-mail 
1.  เขาอินเทอรเน็ต โดยเลือกโปรแกรม Internet  Explorer   
2. เลือกเว็บไซดสําหรับทาํการสืบคนขอมลู  ยกตัวอยางการสืบคนโดยใช Google.co.th 

 
 
            พรอมทั้งพิมพชื่อขอมูลที่ตองการคนหา  ตวัอยางเชน กลวยไม 
3.  จะไดเว็บไซดที่มีขอมูลทีต่องการคนหา 
 

 
 
4. เลือกเว็บไซดที่ตองการ 
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ใบงานที ่5.5 
เรื่อง  การสบืคนขอมูล 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนสืบคนขอมูล โดย 
           1.  ใชเวลาในการสืบคน  15  นาท ี
           2.  ใหสืบคนเรื่อง   ดอกกลวยไม 
           3.  ใหคัดลอกขอมูลพรอมรูปภาพ และชื่อเว็บไซด ไปไวในโปรแกรม Microsoft Word  
พรอมทัง้บันทกึแฟมขอมูลช่ือ  กลวยไม   ใน Folder ของนักเรียน  
 

…………………………….. 
 

เฉลยใบงานที่ 5.5 
เรื่อง  การสบืคนขอมูล 

 
ที่มา : http://www.childthai.org/picture/picturelib/plant/flowers/flower19.html 
 

 
 
 

………………………………….. 
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ใบความรูที่ 5.6 
เรื่อง  การสมัคร e-mail 

 
ขั้นตอนการสมัคร Email ของ Hotmail   
1. เขาเว็บไซตของ Hotmail แลวคลิกที่ปุม  หรือ คลิกที่นี่  

 
2. กรอกขอมูลในสวนตาง ๆ ใหครบ ดังรูปตอไปนี้   
 
 
 
 
 
 
  

เลือกประเทศในชอง Country/Region  
ใสชื่อ Email ที่ตองการในชอง Email Address  
เสร็จแลวคลิกที่ปุม Check Avalability เพื่อทําการตรวจชื่ออีเมลวามีการซ้ํากันหรือไม  
ถามีการซ้ํา ใหเปล่ียนชื่ออีเมลใหม  
-------------------------------------------------------------------------------- 
สวนของรหัสผานที่1  

 

ใสรหัสในชอง Password และใสรหัสเดิมอีกครั้งในชอง Retype password  
รหัสที่ใสจะตองไมต่ํากวา 6 ตัวอักษร จะประกอบดวยตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได  
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-------------------------------------------------------------------------------- 
สวนรหัสผานที่2 สวนนี้เปนรหัสที่ใชในตอนที่ลืมรหัสผานที่1  

 
เลือกคําถามที่ใหไวในชอง Question  
ใสคําตอบ จากคําถามที่เลือกไวในชอง Secret answer  
คําตอบจะตองประกอบดวยตัวอัษรไมต่ํากวา 5 ตัวอักษรเปนอยางนอย  
ถามีอีเมลอื่นอีกใหใสในชอง Alternate e-mail address ( จะใสหรือไมก็ได )  
-------------------------------------------------------------------------------- 

ขอมูลสวนตัว  
 
 
 
 
 
 
กรอขอมูลสวนตัวในชองตางๆใหครบ  
เลือกเวลาในชอง Time Zone เปน Bangkok, Thailand - ICT  
-------------------------------------------------------------------------------- 
สวนของการตรวจสอบ  
 
 
 
 
 
  
ใหใสตัวอักษรที่เห็น (ในชอง Picture) ลงในชอง characters ตัวอักษรเหลานี้จะถูกเปล่ียนแปลงทุกครั้งที่มีการ
สมัครใหม  
-------------------------------------------------------------------------------- 
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Sign the Agreements  

 
ใหใสอีเมลของเราที่ไดตั้งไวในตอนแรก พิมพในชอง Email Address  
เสร็จแลวคลิกที่ปุม ดานลาง 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 

Welcome , คุณสามารถใชอีเมลของ Hotmail ไดแลว  
 
 
 
 
 
 
ชอง MSN Mesenger เปนโปรแกรมสําหรับคุยออนไลน  
ชอง MSN Homepage เปนการติดตั้ง Homepage ใหกับ Microsoft Internet Explorer  
คลิกปุม   
-------------------------------------------------------------------------------- 
เลือกประเภทของขาวสารที่ตองการรับทราบ  
 
 
 
 
 
 
 
เล่ือนหนาลงมาดานลางสุดคลิกที่ปุม   
-------------------------------------------------------------------------------- 
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Activate Email Account 
 
 
 
 
 
คลิกที่ปุม                                    เพื่อเขาสู MailBox 
------------------------------------------------------------------------------- 
Finish Step  
 
 
 
 

 
--------------------------------- 

 
ที่มา : http://www.seamico.com/Th/account/Register_hotmail.asp  
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ใบงานที ่5.6 
เรื่อง  การสมัคร e-mail 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนสมัคร  e-mail   
           1.  ใหศึกษาขั้นตอนการสมัคร e-mail  จากใบความรู 
           2.  นกัเรียนสามารถสมัคร e-mail ไดจากตัวอยางเว็บไซดดังตอไปนี้ 
                 WWW.hotmail.com 
                 www.chaiyo.com 
                 www.thai.com 
                 www.thaimail.com 
                 www.yahoo.com 
                    ฯลฯ 
           3.  เมือ่มีการยนืยนัการตอบรับแลว ใหนักเรียนเขียน e-mail Adress ในแบบบันทกึ 
  

……………………………………. 
            

แบบบันทึกการสมัคร 
 E-mail Adress 

 
กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก  

1. …………………………………………..เลขที…่……. 
ชื่อ E-mail Adress …………………………………. 

2. …………………………………………..เลขที…่……. 
ชื่อ E-mail Adress …………………………………. 

3. …………………………………………..เลขที…่……. 
ชื่อ E-mail Adress …………………………………. 

4. …………………………………………..เลขที…่……. 
ชื่อ E-mail Adress …………………………………. 
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ใบความรูที่ 5.7 
เรื่อง  การรบัสง e-mail 

 
การสง e-mail 
 
1. คลิก  new   จะเขาสูหนาจอ เขียนจดหมาย  
    ชอง ถึง : ใส e-mail address ของคนที่เราจะสง e-mail ให 
    ชอง สําเนา : ใส e-mail address ของคนที่เราจะสําเนา e-mail ให 
    ชอง สําเนาซอน : ใส e-mail address ของคนที่เราจะสง e-mail ใหโดยไมใหผูที่มีรายชื่อในชอง ถึง และ     
      สําเนา ทราบ 
   ชอง ตอบกลับที่ : ใส e-mail address ที่เราตองการใหตอบกลับ และ ถาตองการใหผูรับยืนยันการอาน ให      
     คลิกเครื่องหมาย ในชองส่ีเหลี่ยม 
   ชอง แฟมแนบ : สําหรับแนบไฟล  
   ชอง เรื่อง : ใส หัวเรื่อง ถาตองการเก็บ  
   ชอง ขอความ : เปนที่สําหรับเขียนขอความ (พื้นที่ดานลาง) 
 

 
 
 

2.   คลิก สง เพื่อ สง e-mail หรือ ถายังไมตองการสงสามารถบันทึกไวและแกไขภายหลังได โดยการ 
      คลิก บันทึกราง 
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ใบงานที ่5.7 
เรื่อง  การรบัสง e-mail 

 
คําสั่ง  ใหสงนกัเรียนสง  e-mail  โดย 

1. สงถึงครู  โดยพิมพเบอร e-mail Address  มาที่  Sukkantharak_14@thaimail.com 
2. สงถึงเพื่อน  2  คน  โดยใหนกัเรียนบนัทึกชือ่เพื่อนที่ตองการสงในแบบบนัทกึ 
3. ใครไดรับแลวใหมาเขียนเครือ่งหมาย  ลงในแบบบนัทึก 

 
……………………………………… 

 
แบบบันทึกการรับสง e-mail 

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1./….. 
 

เลขที ่ ชื่อผูสง ชื่อผูรับ ไดรับ ชื่อผูรับ ไดรับ หมายเหต ุ
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แบบทดสอบการปฏิบัติ 
ดานการสืบคนขอมูล 

 
 
                   คําสั่ง  ใหนกัเรียนสืบคนขอมูล โดย 
                           1.  สืบคนขอมูลเร่ือง  ระบบเครือขาย 
                           2.   ใหคัดลอกขอมูล รูปภาพ  และชื่อเว็บไซด ไปไวโปรแกรม  
                             Microsoft word  บันทกึแฟมขอมูลช่ือ ระบบเครือขาย   
                             ใน Folder  ของนกัเรียน 
                      3.   ใชเวลาในการสืบคน  20 นาท ี
 
 
 
 

เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการสืบคนขอมูล 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1/….. 

 
เขาโปรแกรม พิมพ ระบุคําที่ บันทึก รวม 

 Internet Explorer IP-address ตองการสืบคน 
สืบคนได 

ขอมูลได คะแนน เลขที ่ ช่ือ-สกุล 
2 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 10 คะแนน 
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แบบทดสอบการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับ การสมัคร e-mail 

 
                       
        คําสั่ง  ใหนักเรียนสมัคร e-mail  โดย  สมัครจากเว็บไซดใดก็ไดที่เปดใหสมัคร e-mail ฟรี 
                 ใชเวลาในการสมัคร  15  นาท ี
 

………………………………. 
 
 
 

เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการสมัคร e-mail 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1/….. 

 
เลือกเว็บไซด พิมพ สง ไดรับ จําเบอร รวม 
ที่ใหสมัครได ใบสมัครได ใบสมัครได การตอบรับ e-mail ได คะแนน เลขที ่ ช่ือ-สกุล 

2 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 10 คะแนน 
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แบบทดสอบการปฏิบัติ 

เกี่ยวกับ การรับ-สง e-mail 
 

 
           คําสัง่  ใหนกัเรียนสง e-mail  ทีเ่ปนขอความรวมทัง้แนบไฟลรูปภาพถงึเพือ่น    
                          โดยใชเวลาในการสง  10  นาท ี
 

…………………………………………………. 
 
 
 
 
 

เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการรับ-สง 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1/….. 

 
เลือกเว็บไซด พิมพเบอร สง แนบไฟล เปดกลอง รวม 
ที่สมัครได และรหสัผานได จดหมายได รูปภาพได รับจดหมายได คะแนน เลขที ่ ช่ือ-สกุล 
2 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 2 คะแนน 10 คะแนน 
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 
ประเมินโดยครูและนักเรียน 

 

กลุมที.่................. 
คําชี้แจง   โปรดอานขอความแตละขออยางละเอยีด แลวพิจารณาวานักเรียนปฏิบตัิตนอยางไร 
                ขณะปฏิบัติงานกลุม  กรุณาใสเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริง 

ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 
ขอ พฤติกรรม มาก 

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
นอย 
(1) 

 การยอมรับความคิดเห็น    
1 ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม    
2 เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น    
3 พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง    
4 ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม    
 การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ    
5 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม    
6 อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน    
7 ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม    
8 กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ 

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 
   

 การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม    
9 ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม    

10 ตั้งใจฟงและสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก    
11 มีสวนรวมในการทําใบงาน    
12 มีสวนรวมในการอภิปราย    

 การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน    
13 พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม    
14 ชวยเหลือเพื่อนเม่ือทํางานหนัก    
15 เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูดไดแสดงออก    
16 กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นที่เราเห็นดวย    
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     แบบบันทึกการใชแผนการจัดการเรียนรูที ่5 
เร่ือง  การประยุกตใชงานอนิเทอรเน็ต 

  
      นักเรียนทกุกลุมมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น เนื่องจากหนวยการเรยีนรูทัง้ 2 
หนวยที่ผานมานักเรียนมีคะแนนพัฒนาเพิม่มากขึน้  มีหลายกลุมทีไ่ดคะแนนเปนกลุมยอดเยีย่ม
และไดรับรางวัล  จากการสังเกตนกัเรียนมีความสุข และสนุกกับการเรียนมากขึน้ สําหรับการ
จัดการเรียนรูเทคนิคจิกซอว 2 มกีลุมทีไ่ดคะแนนพฒันาเปนกลุมยอดเยี่ยม 2 กลุม ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากคะแนนฐานจากหนวยที่ผานมาคอนขางสงูทาํใหคะแนนพัฒนาในหนวยนี้ไดนอยลง  
สวนการจดัการเรียนรูเทคนิคกลุมแขงขนั นกัเรียนไดคะแนนพัฒนาไมถงึเกณฑทีก่ําหนด 
 นักเรียนทกุกลุมสนใจเรียนมากขึ้นเนื่องจากเปนการปฏิบตัิการโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร 
ในการสืบคนขอมูล  การสมคัร e-mail   การรับสง e-mail  ทําใหนกัเรียนมีความกระตือรือรนใน
การเรียนเปนอยางมาก  โดยครูใหนกัเรียนทําการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติ นักเรียน
สวนมากจะใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลได สําหรบัการสมัครและรับสง e-mail  มีนักเรียน
เปนสวนนอยที่สามารถสมคัรและรับสง e-mail ได  นักเรียนทีม่ีความรู จะชวยเดินสอนเพื่อนและ
แกไขปญหาใหในขณะที่เพื่อนมีปญหาเรื่องการสมัคร e-mail  จากการทดสอบความสามารถดานการ
ปฏิบัตินักเรียนทกุคนสามารถปฏิบัติไดดี จะเห็นไดจากคะแนนความสามารถในการปฏิบัตขิอง
นักเรียนสูงขึน้   
 

ลงชื่อ …………………………………ผูบันทกึ 
          (นางศรีสมวงษ  สุขคนัธรักษ) 
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แผนการจัดการเรียนรูที ่ 6  กลุมทดลอง 
การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II) 

กลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี                 ชั้นมธัยมศึกษาปที ่1 
เร่ือง  ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตกับชีวิตประจําวนั          เวลา  2  ชั่วโมง                         
……………………………………………………………………………………………………… 
สาระสําคัญ 
 อินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนหองสมุดขนาดใหญที่รวมแหลงเรียนรูหลายประเภท ซึ่งมีทั้ง 
ขอมูลที่เปนประโยชนและขอมูลที่ไมถูกตอง  ดงันัน้จงึเปนหนาที่ของผูใชจะตองเลอืกศึกษาและใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
มาตรฐาน  ง 4.1 
                เขาใจ  เหน็คุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืคนขอมูลการ
เรียนรู  การสือ่สาร การแกปญหา  การทาํงานและอาชพีอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
               สามารถอธิบายประโยชนของการใชเครือขาย  อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู   อินเทอรเน็ต
กับผลกระทบของสังคมไทย  รวมทัง้มารยาทในการใชอินเทอรเน็ต 
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายประโยชนของการใชเครือขายได 
2. อธิบายอนิเทอรเน็ตกับการเรียนรูได 
3. อธิบายอนิเทอรเน็ตกับผลกระทบของสงัคมไทยได 
4. ปฏิบัติการใชอินเทอรเน็ตอยางมีมารยาท 

 
สาระการเรียนรู 

1. ประโยชนของการใชเครือขาย 
2. อินเทอรเน็ตกบัการเรียนรู 
3. อินเทอรเน็ตกบัผลกระทบของสังคมไทย 
4. มารยาทในการใชอินเทอรเนต็ 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1.  ข้ันนาํ 

 1.1  ครูแจงจดุประสงคการเรียนรูใหนักเรยีนทราบ 
 1.2  ครูทบทวนความรูเร่ืองการประยกุตใชงานอินเทอรเนต็  พรอมทัง้อภิปรายซักถาม 

นักเรียนเกีย่วกบัประโยชนของอินเทอรเน็ต  รวมทัง้มารยาทในการใชอินเทอรเน็ต 
     1.3  ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทาํงานกลุม ทกัษะการทาํงานกลุม เปาหมาย
ของการทาํงานรวมกนั การมอบหมายหนาที ่ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม 
เชน การรับฟงความคิดเหน็ของเพื่อน  ปรึกษากนัเฉพาะในกลุมของตนเอง 

2.  ข้ันสอน 
 ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกบัประโยชนของเครือขาย 

อินเทอรเน็ต พอสังเขป   หลังจากนัน้ใหนักเรียนชวยกนัตอบคําถาม  ตัวอยาง  เชน 
      คําถาม  ปจจุบันนกัเรียนใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตดานใดบาง 
      คําตอบ  สืบคนขอมูล   e-mail   chat  เลนเกม  ฯลฯ 

 3.  ข้ันศกึษากลุมยอย 
 3.1  ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4  คน   

ประกอบดวยนักเรียนทีม่ีความสามารถสงู  1  คน  ปานกลาง  2  คน  และต่ํา  1  คน 
     3.2  ครูแจกใบกิจกรรมใหนกัเรียนแตละกลุมอานคาํสั่ง พรอมทัง้ศึกษาใบความรู
รวมกัน ซึง่ใบความรูประกอบดวยเนื้อหาดงันี ้
      ใบความรูที ่6.1  ประโยชนของการใชเครือขาย 
    ใบความรูที ่6.2  อินเทอรเนต็กับการเรียนรู 

            ใบความรูที ่6.3  อินเทอรเนต็กับผลกระทบของสังคมไทย 
      ใบความรูที ่6.4  มารยาทในการใชอินเทอรเน็ต 
3.3 นักเรียนแตละกลุมศึกษาหวัขอเร่ือง และคําถามในใบงาน พรอมทัง้แบงหนาที ่

ทําการศึกษาเนื้อหาทีน่ักเรียนสนใจคนละ 1  หัวขอเร่ือง 
3.4 นักเรียนแยกยายเขากลุมใหมที่มีความสนใจตรงกนั ตามที่แบงหวัขอไวในขอ 3.3  

สมาชิกในกลุมใหมชวยกนัศึกษาเนื้อหา ทําการอภิปรายซักถามกนัในกลุม ชวยเหลือกันทาํ
กิจกรรมในกลุมจนเปนผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาเรื่องที่รับผิดชอบ 
      3.5  นักเรียนแยกยายเขากลุมเดิม นักเรียนแตละคนอธิบายเนื้อหายอยทีไ่ดไปศึกษามา
จากการเขากลุมที่มีความสนใจเนื้อหาเดียวกนัใหสมาชิกในกลุมเดิมเขาใจจนครบทุกเรื่อง 
         3.6  นักเรียนในกลุมเดิมรวมกันอภิปรายหาขอสรุปของกลุม  
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  4.  ข้ันทดสอบยอย 
 นักเรียนทาํแบบทดสอบยอยที่ไดรับโดยไมชวยเหลือกนั  นักเรียนแตละคนพยายาม 

ทําขอสอบใหดีที่สุด เพื่อพฒันาความกาวหนาของตนเองและกลุม 
 5.  ข้ันสรุปบทเรียน 

 5.1  ครูและนกัเรียนชวยกนัสรุปเกี่ยวกบัประโยชนของเครือขายอินเทอรเน็ตให 
เขาใจตรงกัน 

5.2  ครูมอบรางวลัแกกลุมทีท่ําคะแนนไดตามเกณฑ 
 
สื่อการจัดการเรียนรู 
 1.   ใบความรูที่  6.1  เร่ืองประโยชนของการใชเครือขาย 

2.  ใบความรูที่ 6.2   เร่ืองประโยชนของการใชเครือขาย(ตอ) 
              3.  ใบความรูที่ 6.3   เร่ืองอนิเทอรเน็ตกับการเรียนรู 

  4.  ใบความรูที่ 6.4   เร่ืองอินเทอรเน็ตกับผลกระทบของสังคมไทยและมารยาทในการ
ใชอินเทอรเนต็                            
              5.  ใบงานที ่6.1  เร่ืองประโยชนของการใชเครือขาย 
              6.  ใบงานที ่6.2  เร่ืองประโยชนของการใชเครือขาย(ตอ) 
 7.  ใบงานที ่6.3   เร่ืองอินเทอรเน็ตกับการเรียนรู 
 8.  ใบงานที ่6.4   เร่ืองอินเทอรเน็ตกับผลกระทบของสังคมไทยและมารยาทในการใช 
อินเทอรเน็ต                            

 
การวัดและประเมินผล 

  1.  การสังเกตการรวมกจิกรรมในช้ันเรียน 
 2.  การตรวจผลงานนกัเรียน 

3.  การตรวจแบบทดสอบยอย 
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม 
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 6  กลุมควบคมุ 
การจัดการเรยีนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 

กลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี                 ชัน้มธัยมศึกษาปที ่1 
เร่ือง  ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตกับชีวิตประจําวนั          เวลา  2  ชั่วโมง                         
……………………………………………………………………………………………………… 
สาระสําคัญ 

    อินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนหองสมุดขนาดใหญที่รวมแหลงเรียนรูหลายประเภท ซึ่งมีทั้ง 
ขอมูลที่เปนประโยชนและขอมูลที่ไมถูกตอง  ดงันัน้จงึเปนหนาที่ของผูใชจะตองเลอืกศึกษาและใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
มาตรฐาน  ง 4.1 
                เขาใจ  เห็นคณุคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืคนขอมูลการ
เรียนรู  การสือ่สาร การแกปญหา  การทาํงานและอาชพีอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
                สามารถอธิบายประโยชนของการใชเครือขาย  อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู   อินเทอรเน็ต
กับผลกระทบของสังคมไทย  รวมทัง้มารยาทในการใชอินเทอรเน็ต 
 
จุดประสงคการเรียนรู 

1. อธิบายประโยชนของการใชเครือขายได 
2. อธิบายอนิเทอรเน็ตกับการเรียนรูได 
3. อธิบายอนิเทอรเน็ตกับผลกระทบของสงัคมไทยได 
4. ปฏิบัติการใชอินเทอรเน็ตอยางมีมารยาท 

 
สาระการเรียนรู 

1. ประโยชนของการใชเครือขาย 
2. อินเทอรเน็ตกบัการเรียนรู 
3. อินเทอรเน็ตกบัผลกระทบของสังคมไทย 
4. มารยาทในการใชอินเทอรเนต็ 
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กระบวนการจัดการเรียนรู 
 1.  ข้ันนาํ 

   1.1  ครูแจงจดุประสงคการเรียนรูใหนักเรยีนทราบ 
  1.2  ครูทบทวนความรูเร่ืองการประยกุตใชงานอินเทอรเนต็  พรอมทัง้อภิปรายซักถาม 
นักเรียนเกีย่วกบัประโยชนของอินเทอรเน็ต  รวมทัง้มารยาทในการใชอินเทอรเน็ต 
      1.3   ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทาํงานกลุม ทกัษะการทาํงานกลุม เปาหมาย
ของการทาํงานรวมกนั การมอบหมายหนาที ่ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม 
เชน การรับฟงความคิดเหน็ของเพื่อน  ปรึกษากนัเฉพาะในกลุมของตนเอง 

 2.  ข้ันสอน 
 ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกบัประโยชนของเครือขาย 

อินเทอรเน็ตพอสังเขป   หลงัจากนั้นใหนกัเรียนชวยกนัตอบคําถาม  ตวัอยาง  เชน 
      คําถาม  ปจจุบันนักเรียนใชประโยชนจากอินเทอรเนต็ดานใดบาง 
      คําตอบ  สืบคนขอมูล   e-mail   chat  เลนเกม  ฯลฯ 

 3.  ข้ันแบงกลุมทํากิจกรรม 
 3.1  ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4  คน   

ประกอบดวยนักเรียนทีม่ีความสามารถสงู  1  คน  ปานกลาง  2  คน  และต่ํา  1  คน 
     3.2   ครูแจกใบกิจกรรมใหนกัเรียนแตละกลุมอานคําสั่ง พรอมทัง้ศึกษาใบความรู
เกี่ยวกับประโยชนของเครือขายคอมพวิเตอรและอินเทอรเน็ตกับชีวิตประจําวนั นักเรยีนรวมกัน
อภิปราย รวมทั้งวิเคราะหคําถามที่มีในใบงานและแบงหนาที่ศึกษาเนือ้หาที่เปนคาํถาม 
      3.3  เมื่อนักเรยีนเขาใจเนื้อหาและขอคําถามแลว ครูนาํเสนอหัวขอเร่ืองตามเนื้อหา
ในใบความรู 

        3.4   นักเรียนรวมกนัอภิปรายซักถามและหาขอสรุปในกลุม  
 4   ข้ันการแขงขันเกมทางวิชาการ 
       4.1 ครูแบงกลุมผูแขงขันออกเปน  4  สาย สายละ  4-5  กลุม โดยแตละกลุมสงผูเขา

แขงขันที่มีความสามารถใกลเคยีงกนั แขงขันกันในสายที่ครูกําหนดให 
       4.2  ผูเขาแขงขันนั่งประจําโตะแขงขัน ครูแจกซองคําถาม พรอมทั้งกระดาษคําตอบ 

                   4.3  ใหตวัแทนนกัเรียนแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีล่ะ 1 คําถาม 
อานคําถามใหผูเขาแขงขันฟงและเขียนคาํตอบ 
   4.4  เมื่อตอบคําถามครบ 10 ขอ ภายในเวลา 10 นาที ใหผูเขาแขงขนัตรวจคําตอบ 
ถาขอใดตอบถูกจะได  1  คะแนน  ถาตอบผิดจะได  0  คะแนน 
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      4.5  ผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเอง  นาํคะแนนที่ไดไปรวมกับคะแนน
ของเพื่อนในกลุมเดียวกนัเพือ่หาคะแนนเฉลี่ยของกลุม 

 5.  ข้ันสรุปบทเรียน 
  5.1  ครูและนกัเรียนชวยกนัสรุปเกี่ยวกบัประโยชนของเครือขายคอมพวิเตอรและ
อินเทอรเน็ตกบัชีวิตประจําวนัใหเขาใจตรงกัน 

 5.2  ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ทาํคะแนนไดตามเกณฑ 
 
สื่อการจัดการเรียนรู 
 1.   ใบความรูที่  6.1  เร่ืองประโยชนของการใชเครือขาย 

  2.   ใบความรูที่ 6.2   เร่ืองประโยชนของการใชเครือขาย(ตอ) 
              3.   ใบความรูที่ 6.3   เร่ืองอนิเทอรเน็ตกับการเรียนรู 

  4.   ใบความรูที่ 6.4   เร่ืองอนิเทอรเน็ตกับผลกระทบของสังคมไทยและมารยาทในการ
ใชอินเทอรเนต็                            
              5.   ใบงานที่ 6.1  เร่ืองประโยชนของการใชเครือขาย 
              6.   ใบงานที่ 6.2  เร่ืองประโยชนของการใชเครือขาย(ตอ) 
 7.  ใบงานที ่6.3   เร่ืองอินเทอรเน็ตกับการเรียนรู 
 8.  ใบงานที ่6.4   เร่ืองอินเทอรเน็ตกับผลกระทบของสังคมไทยและมารยาทในการใช 
อินเทอรเน็ต                            
 
การวัดและประเมินผล 

1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรยีน 
2. การตรวจผลงานนักเรียน 
3. การตรวจแบบทดสอบยอย 
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม 
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ใบความรูที่ 6.1 
เร่ือง ประโยชนของการใชเครือขาย 

 
ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร 
 เครือขายแลนหนึง่เครือขายจะมีการทํางานรวมกนัเปนกลุมที่เรียกวากลุมงาน 
(workgroup)    แตเมื่อเชื่อมโยงหลาย ๆ  กลุมงานเขาดวยกนัก็จะเปนเครือขายขององคกร  และ
ถาเชื่อมโยงระหวางองคกรผานเครือขายแวน   ก็จะไดเครือขายขนาดใหญข้ึน 
 การประยุกตใชงานเครือขายคอมพิวเตอรเปนไปอยางกวางขวางและสามารถใช
ประโยชนไดมากมาย    ทัง้นีเ้พราะเครือขายคอมพิวเตอรทําใหเกิดการเชื่อมโยงอุปกรณตาง ๆ   
เขาดวยกนัและสื่อสารขอมูลระหวางกนัได 
 ตัวอยางประโยชนของเครือขายคอมพวิเตอรมีดังตอไปนี้ 
 การใชฐานขอมูลรวมกัน       บนเครือขายมีสถานีที่เปนเครื่องใหบริการ   ซึ่งเปนที่
เก็บขอมูลขาวสารหรือขอมูลใชงาน   แลวใหผูใชซึ่งเปนเครื่องขอใชบริการเรียกใชขอมูล   การ
เรียกใชฐานขอมูลรวมกนัทาํใหการปรับปรุงขอมูล   การขอดูและการเรียกคนกระทําไดทันท ี  เชน    
เมื่อฝายขายขายสินคา   กม็กีารลดจํานวนสินคาออกจากบัญชีสินคาคงคลัง   เมื่อฝายผลิตขอดู
ขอมูลก็ไดทราบขอมูลที่เปนปจจุบันไดทนัทีวามีสินคาเหลือเทาไร   เนือ่งจากเราสามารถใชขอมูล
จากฐานขอมลูรวมกัน 
 การแบงปนทรัพยากรในเครือขาย        นอกจากทีเ่ราจะใชฐานขอมูลรวมกนัไดแลว 
เพื่อเกิดประโยชนสูงสุด   และเปนการประหยัดทรพัยากร   เราสามารถใชอุปกรณรวมกนัได   เชน 
สมมติมีเครื่องคอมพิวเตอรในเครือขาย  5   เครื่อง    ทุกเครื่องสามารถสั่งพิมพกับเครื่องพิมพ
เครื่องเดียวกนัได 
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ใบงานที ่6.1 
เร่ือง ประโยชนของการใชเครือขาย 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. การทาํงานรวมกันของเครือขายแลนเรียกวาอะไร 

……………………………………………………………………………………………………
เพราะเหตุใดการเชื่อมโยงเครือขายคอมพวิเตอรจึงไดรับประโยชนมาก 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

2. จงยกตวัอยางประโยชนจากการใชฐานขอมูลรวมกนั 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

3. เพราะเหตุใดการแบงปนทรพัยากรในเครอืขายจึงเกิดประโยชนสูงสุด    
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4. จงยกตวัอยางการแบงปนทรพัยากรในเครอืขาย 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 
กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก  

   1.  …………………………………………..เลขที่………. 
   2.  …………………………………………..เลขที่………. 
   3.  …………………………………………..เลขที่………. 
   4.  …………………………………………..เลขที่………. 
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เฉลยใบงานที่ 6.1 
เร่ือง ประโยชนของการใชเครือขาย 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. การทาํงานรวมกันของเครือขายแลนเรียกวาอะไร 

เรียกวา กลุมงาน (workgroup) 
2. เพราะเหตุใดการเชื่อมโยงเครือขายคอมพวิเตอรจึงไดรับประโยชนมาก 
     เพราะทําใหเกิดการเชือ่มโยงอุปกรณตาง ๆ เขาดวยกันและสื่อสารขอมลูระหวางกัน 
     ได 
3. จงยกตวัอยางประโยชนจากการใชฐานขอมูลรวมกนั 

ตัวอยาง เชน เมื่อฝายขายขายสินคา  กม็ีการลดจํานวนสนิคาออกจากบัญชสีนิคา 
คงคลัง   เมือ่ฝายผลิตขอดูขอมูลจากเครือขายคอมพิวเตอรกไ็ดทราบขอมลูที่เปน
ปจจุบันไดทนัทีวามีสินคาเหลือเทาไร   เนื่องจากเราสามารถใชขอมูลจากฐานขอมูล
รวมกนั 

4. เพราะเหตุใดการแบงปนทรพัยากรในเครอืขายจึงเกิดประโยชนสูงสุด    
      เพราะประหยัดทรัพยากรและสามารถใชอุปกรณรวมกันได    
5. จงยกตวัอยางการแบงปนทรพัยากรในเครอืขาย 

ตัวอยาง เชน สมมติมีเครือ่งคอมพิวเตอรในเครือขาย  5   เครื่อง    ทกุเครื่องสามารถ
สั่งพิมพกับเครื่องพิมพเครื่องเดียวกนัได 
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ใบความรูที่ 6.2 
เร่ือง ประโยชนของการใชเครือขาย (ตอ) 

 
 การติดตอสือ่สารระหวางกันบนเครือขาย     เมื่อมีการเชื่อมโยงสถานงีานหรือ
เครื่องคอมพิวเตอรเขาดวยกนั   ผูใชคอมพวิเตอรทุกคนทีอ่ยูบนเครือขายจะสามารถใช
คอมพิวเตอรติดตอส่ือสารระหวางกนั   สามารถสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสระหวางกนั   ตลอดจน
สามารถโอนยายขอมูลระหวางกนัได   แตการดําเนินการตาง ๆ    ควรเปนไปตามกฎเกณฑที่
ผูบริหารเครือขายหรือองคกรกําหนดไว 
 สํานกังานอัตโนมัติ     แนวคิดของสํานักงานสมยัใหมคอืการลดปริมาณการใช
กระดาษ   โดยการหนัมาใชระบบการทาํงานดวยคอมพวิเตอรที่สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
กันไดทนัททีันใด    ปจจุบนัสํานักงานสวนใหญใชซอฟตแวรประมวลคําพิมพงานเอกสาร   ดังนัน้
ถามีเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกร    การสื่อสารสงงานระหวางกนัที่เปนกระดาษก็สามารถ
ใชสัญญาณอิเล็กทรอนกิสแทนได   ระบบสํานักงานอัตโนมัติจึงเปนระบบการทาํงานที่ทกุสถานี
งานเปรียบเสมือนโตะทํางาน  การทํางานแบบสํานักงานอัตโนมัตทิําใหเกิดความคลองตัว   และ
รวดเร็ว 
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ใบงานที ่6.2 
เร่ือง ประโยชนของการใชเครือขาย (ตอ) 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. ผูใชคอมพิวเตอรสามารถใชคอมพิวเตอรติดตอส่ือสารบนเครือขายไดอยางไร 

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

2.  จงยกตวัอยางการติดตอส่ือสารระหวางกันบนเครือขาย 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

3.   แนวคิดของสํานักงานสมยัใหมคืออะไร 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4.  ปจจุบันสาํนักงานสวนใหญใชซอฟตแวรประเภทใดในการพิมพงานเอกสาร 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

5.  ปจจุบันการใชเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกรใชอะไรสงงานแทนการใชกระดาษ 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

6. ระบบสํานกังานอัตโนมัติเปรียบเสมือนสิง่ใดในสํานกังาน 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก  

   1.  …………………………………………..เลขที่………. 
   2.  …………………………………………..เลขที่………. 
   3.  …………………………………………..เลขที่………. 
   4.  …………………………………………..เลขที่………. 
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เฉลยใบงานที่ 6.2 
เร่ือง ประโยชนของการใชเครือขาย (ตอ) 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. ผูใชคอมพิวเตอรสามารถใชคอมพิวเตอรติดตอส่ือสารบนเครือขายไดอยางไร 

เนื่องจากมีการเชื่อมโยงสถานีงานหรือเครื่องคอมพิวเตอรเขาดวยกัน 
2. จงยกตวัอยางการติดตอส่ือสารระหวางกันบนเครือขาย 

e-mail , chat 
3. แนวคิดของสํานักงานสมัยใหมคืออะไร 
     การลดปรมิาณการใชกระดาษ   โดยการหันมาใชระบบการทํางานดวยคอมพิวเตอรที ่
     สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกนัไดทันท ี
4. ปจจุบันสาํนักงานสวนใหญใชซอฟตแวรประเภทใดในการพิมพงานเอกสาร 
     ซอฟตแวรการประมวลคํา 
5. ปจจุบันการใชเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกรใชอะไรสงงานแทนการใชกระดาษ 

การสื่อสารสงงานระหวางกันจะใชสัญญาณอิเล็กทรอนิกสแทนกระดาษ 
6. ระบบสํานกังานอัตโนมัติเปรียบเสมือนสิง่ใดในสํานกังาน 
     เปรียบเสมือนโตะทํางาน   
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ใบความรูที่ 6.3 
เร่ือง อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู 

 
 อินเทอรเน็ตกบัการเรียนรู 
 หากเปรียบอินเทอรเน็ตเปนหองสมุดแลว   ก็คงเปนหองสมุดขนาดใหญที่มีขอมลูอยู
อยางหลากหลายและมีโปรแกรมคนหาทาํหนาที่เปนเหมือนกับเปนดชันีชวยในการคนหา   ขอมูล
การศึกษาในประเทศไทยนัน้มีหลายหนวยงานไดทาํโครงการสรางแหลงขอมูลความรูเพื่อใช
ประโยชนรวมกัน อยางเชน  สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ไดจัดทําเวบ็ไซต 
สําหรับครูผูสอนหรือนกัเรียนที่สนใจศึกษาความรูในวิชาฟสิกส   เคมี   ชีววทิยา    คณิตศาสตร  
และคอมพิวเตอร   ทั้งยังเผยแพรความรูและขาวสารสาํหรับการอบรมตาง ๆ  ทั้งนี้มีเร่ืองราวตาง ๆ
ที่เปนวิชาการทั้งในและนอกตําราเรียน   รวมถงึเรื่องราวที่นาสนใจอกีดวย 
 อยางไรก็ตามขอมูลในอินเทอรเน็ตนั้นมีมากทั้งขอมูลที่ถกูตองเปนประโยชน และขอมูล 
ที่ไมถูกตองและอาจเปนภัยตอสังคมหรือผูอ่ืนก็เปนได ดังนั้นการใชขอมูลจากอินเทอรเน็ตนั้น
จําเปน ตองพิจารณาความเหมาะสมและถูกตองโดยตองเปรียบเทียบขอมูลจากหลาย ๆ แหลง 
โดยเฉพาะ อยางยิ่งกับแหลงขอมูลที่มชีื่อเสียงและเชื่อถอืได  การวิเคราะหนั้นจาํเปนตองใชความรู
ประสบการณ ทั้งของตนเองและผูที่มีความรูวาขอมลูนัน้มีความถกูตองหรือเชื่อถือไดเพียงใด 
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ใบงานที ่6.3 
เร่ือง อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. แหลงขอมูลขนาดใหญที่สามารถคนหาขอมูลไดในอินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนสิง่ใด 

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

2.  โปรแกรมทีม่ีหนาที่คนหาขอมูลเปรียบเสมือนสิ่งใดของหองสมุด 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

3.   หนวยงานใดที่จัดทําเว็บไซด ไดจัดทําเวบ็ไซตสําหรับครูผูสอนหรือนกัเรียนที่สนใจศกึษาความรูใน 
      วิชาฟสิกส   เคมี   ชวีวทิยา    คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร 

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

4.  วิธีการสืบคนขอมูลอยางไรจึงจะไดขอมูลที่ถกูตองและเชื่อถือได 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

5. ส่ิงใดจําเปนในการขอมูลที่ไดจากเครือขายอินเทอรเน็ต 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก  

   1.  …………………………………………..เลขที่………. 
   2.  …………………………………………..เลขที่………. 
   3.  …………………………………………..เลขที่………. 
   4.  …………………………………………..เลขที่………. 
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เฉลยใบงานที่ 6.3 
เร่ือง อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู 

 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. แหลงขอมูลขนาดใหญที่สามารถคนหาขอมูลไดในอินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนสิง่ใด 

หองสมุดขนาดใหญ 
2. โปรแกรมที่มหีนาที่คนหาขอมูลเปรียบเสมอืนสิ่งใดของหองสมุด 

เปนดัชนีชวยในการคนหา 
3. หนวยงานใดทีจ่ัดทําเว็บไซด ไดจัดทําเว็บไซตสําหรับครูผูสอนหรือนกัเรียนที่สนใจศกึษาความรู

ใน  วิชาฟสิกส   เคมี   ชวีวทิยา    คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร 
     สถาบนัสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
4. วิธีการสืบคนขอมูลอยางไรจึงจะไดขอมูลทีถู่กตองและเชือ่ถือได 
     เปรียบเทียบขอมลูจากหลาย ๆ แหลง โดยเฉพาะอยางยิ่งกับแหลงขอมูลที่มีชื่อเสยีง 
     และเชื่อถือได 
5. ส่ิงใดจําเปนในการขอมูลที่ไดจากเครือขายอินเทอรเน็ต 

ความรู ประสบการณทั้งของตนเองและผูที่มีความรูวาขอมูลนั้นมีความถกูตองหรือ
เชื่อถือไดเพียงใด 
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ใบความรูที่ 6.4 
เร่ือง อินเทอรเน็ตกับผลกระทบของสังคมไทยและ 

มารยาทในการใชอินเทอรเนต็ 
 

 แนวโนมของการเผยแพรขอมูลผานทางอนิเทอรเน็ตนัน้มีมากยิ่งขึน้และในรูปแบบที่
หลากหลายมากกวาเดิม   การหามไมใหมีการเผยแพรวัฒนธรรมตางชาติเขามานัน้เปนสิง่ที่เปนไป
ไมได   ดังนั้นแตละสังคมหรือประเทศนัน้จําเปนตองมีการดําเนนิการบางประการเพื่อใหวฒันธรรม
ทองถิน่ที่ดีไมถูกกลนืหรือสูญหายไปจากสังคม   วิธีการหนึ่งก็คือการสงเสริมและใหมีการเผยแพร
วัฒนธรรมผานทางสื่ออินเทอรเน็ตซึ่งสามารถทาํไดงายและไดกลุมผูรับขาวสารมากยิ่งขึ้น 
 การใชอินเทอรเน็ตมีผลกระทบทัง้ดานบวกและลบ   ผลกระทบทางดานบวก   เชน   
สามารถไดรับความรูและขอมูลขาวสารมากยิ่งขึน้   ทําใหประชาชนมคีวามรู   สามารถหาขอมูล 
ที่เปนประโยชนและทนัสมัย   ไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ  ในอินเทอรเนต็     และยังทาํใหสามารถ 
ติดตอส่ือสารถึงกนัไดสะดวก   รวดเรว็   และไมตองเสียคาใชจายสงู  สําหรับผลกระทบทางดาน
ลบ   เชน  อาจจะทําใหเยาวชนไดรับขอมูลหรือภาพในทางที่ไมดีได   ดังนัน้ผูปกครองจําเปนตอง
ชวยดูแลบุตรหลานในการใชอินเทอรเน็ต     ขอควรระวงั     การใชงานอินเตอรเน็ตในการสงขอมลู
อาจจะทําใหเกิดความไมเสมอภาคกันในเรื่องของการรบัขอมูลขาวสารได ฉะนัน้การใชอินเทอรเน็ต 
ตองพิจารณาอยางถี่ถวนและนําเสนอใหคนทัว่ไปเขาใจวาอินเทอรเนต็เปนเพยีงสื่อหนึง่เหมือนกบั
ส่ือทั่วไป   ส่ือจะดีหรือไมนัน้ข้ึนอยูกับผูใช 
 มารยาทในการใชอินเทอรเนต็ 
 การเขาใชงานอินเทอรเน็ตของแตละคนมจีุดประสงคทีแ่ตกตางกนั   บางคนตองการ
เพียงสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส    บางคนตองการอานขาว   หรือประกาศขาว   บางคนตองการใช
สําหรับติดตอส่ือสาร   บางคนตองการคนหาขอมูล   หรือดาวนโหลดโปรแกรม  การใชงาน
อินเทอรเน็ตนัน้เปนการใชงานในกลุมบุคคลที่หลากหลาย   ดงันัน้การใชงานอนิเทอรเน็ตของผูใช
นั้นอาจสงผลกระทบตอผูใชอ่ืนดวยความตั้งใจหรือไมกต็าม   นับวาเปนเรื่องที่ไมเหมาะสมผูใชงาน
ทุกคนจึงจาํเปนตองเรียนรูเร่ืองของมารยาทในการใชอินเทอรเน็ต 
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ใบความรูที่ 6.4 
เร่ือง อินเทอรเน็ตกับผลกระทบของสังคมไทยและ 

มารยาทในการใชอินเทอรเนต็ 
 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. วิธีใดบางที่จะสงเสริมวัฒนธรรมทองถิน่ทีด่ีไมถูกกลืนหรือสูญหายไปจากสังคม    

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

2.   อะไรบางทีเ่ปนผลกระทบทางดานบวกจากการใชอินเทอรเน็ต 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

3.  อะไรบางทีเ่ปนผลกระทบทางดานลบจากการใชอินเทอรเน็ต 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

4.  จงยกตวัอยางความไมเสมอภาคในการใหขาวสารจากการใชอินเทอรเน็ต 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

5.  เพราะเหตุใดจึงตองมีการเรียนรูเร่ืองมารยาทในการใชอินเทอรเน็ต 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

กลุมที…่……. 
ชื่อสมาชิก  

   1.  …………………………………………..เลขที่………. 
   2.  …………………………………………..เลขที่………. 
   3.  …………………………………………..เลขที่………. 
   4.  …………………………………………..เลขที่………. 
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ใบความรูที่ 6.4 
เร่ือง อินเทอรเน็ตกับผลกระทบของสังคมไทยและ 

มารยาทในการใชอินเทอรเนต็ 
 
คําสั่ง  ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณ 
1. วิธีใดบางที่จะสงเสริมวัฒนธรรมทองถิน่ทีด่ีไมถูกกลืนหรือสูญหายไปจากสังคม    

การสงเสริมและใหมกีารเผยแพรวัฒนธรรมผานทางสื่ออินเทอรเน็ตซ่ึงสามารถ 
ทําไดงาย 

2. อะไรบางที่เปนผลกระทบทางดานบวกจากการใชอินเทอรเน็ต 
     ไดรับความรูและขอมลูขาวสารมากยิ่งขึน้   สามารถหาขอมลูที่เปนประโยชนและ 
     ทันสมัย  ไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ  ในอินเทอรเน็ต     ติดตอสื่อสารถึงกันไดสะดวก    
     รวดเรว็   และไมตองเสียคาใชจายสูง 
3. อะไรบางที่เปนผลกระทบทางดานลบจากการใชอินเทอรเน็ต 
     อาจจะทาํใหเยาวชนไดรับขอมูลหรือภาพในทางที่ไมดีได  ดังนั้นผูปกครองจําเปนตอง 
     ชวยดูแลบุตรหลานในการใชอินเทอรเน็ต 
4. จงยกตวัอยางความไมเสมอภาคในการใหขาวสารจากการใชอินเทอรเน็ต 
     กระทรวงสาธารณสุขไดเผยแพรขอมูลเรื่องโรคระบาดผานเครือขายอินเทอรเน็ต      
     คนที่อาศยัอยูในเมืองสามารถรับทราบขาวได  แตคนที่อาศยัอยูในชนบทไมสามารถ 
     รับขอมลูทางอินเทอรเน็ตได  อาจจะเนื่องจากไมมีอุปกรณ   เทคโนโลยี  และความรู 
     ในการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเนต็   ทําใหไมสามารถเตรยีมตัวปองกันโรคได 
5. เพราะเหตุใดจงึตองมีการเรียนรูเร่ืองมารยาทในการใชอินเทอรเน็ต 
     เนื่องจากการใชงานอนิเทอรเน็ตนัน้เปนการใชงานในกลุมบุคคลที่หลากหลาย   ดังนัน้ 
     การใชงานอินเทอรเนต็ของผูใชนั้นอาจสงผลกระทบตอผูใชอ่ืนดวยความตัง้ใจหรือไม จงึ 
     ตองมกีารเรียนรูเรื่องมารยาทในการใชอินเทอรเน็ต 
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แบบทดสอบ 
เร่ือง  ประโยชนของเครือขายอินเทอรเน็ต 

 
คําสั่ง  ใหเลือกคําตอบที่ถกูตองที่สุดเพยีงคําตอบเดียว 
1. อินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนหองสมุดขนาดใหญแลว โปรแกรมที่ทาํหนาที่คนหาขอมูล

เปรียบเสมือนสิ่งใด 
ก. บรรณารักษหองสมุด   ค.  ดัชนีในการคนหา 
ข. ผูจัดหนงัสือ    ง.  เลขทีห่นังสือ 

2. ขอใดเปนการใชประโยชนรวมกนัของฐานขอมูล 
ก. อํานวยสั่งซื้อสินคาโดยผานระบบเครือขาย 
ข. อรุณสงขอมูลไปพิมพออกเครื่องพิมพของดรุณี 
ค. อัมพรเปดดูคําสั่งของสํานักงานใหญที่สงผานระบบเครือขาย 
ง. อาภรณตรวจสอบยอดจําหนายสนิคาจาดฝายขายโดยผานระบบเครอืขาย 

3. ขอใดเปนการแบงปนทรัพยากรบนเครือขาย 
ก. อํานวยสั่งซื้อสินคาโดยผานระบบเครือขาย 
ข. อรุณสงขอมูลไปพิมพออกเครื่องพิมพของดรุณี 
ค. อัมพรเปดดูคําสั่งของสํานักงานใหญที่สงผานระบบเครือขาย 
ง. อาภรณตรวจสอบยอดจําหนายสนิคาจากฝายขายโดยผานระบบเครอืขาย 

4. ขอใดเปนการติดตอส่ือสารกันบนอินเทอรเน็ต 
ก. การสืบคนขอมูล    ค.  การโอนยายแฟมขอมูล 
ข. ไปรษณียอิเลคทรอนิกส   ง.   การใชบริการสถานีโทรทัศนและวิทย ุ

5. ขอใดเปนแนวคิดในการบริหารงานสมัยใหม 
ก. ลดปริมาณการใชแรงงาน   ค. ลดปริมาณการใชเครื่องจกัร 
ข. ลดปริมาณการใชกระดาษ  ง. ลดปริมาณการใชสารเคม ี

6. ระบบสํานกังานอัตโนมัติเปรียบเสมือนสิง่ใดในสํานกังาน 
ก. โตะทํางาน    ค.  ผูบริหารงาน 
ข. สํานักงาน     ง.  บุคลากรในสํานักงาน 
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7. ขอใดเปนการชวยสงเสริมวฒันธรรมที่ดีไมใหถูกลมื 
ก. สงเสริมใหมกีารเผยแพรผานเครือขาย ค.  อนุรักษไวเปนมรดกของชาติ 
ข. ประยุกตใหเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน     ง.  ถกูทกุขอ 

8. เว็บไซดของ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหความรูดานใด 
ก. วิทยาศาสตร    ค.  วิทยาศาสตร   คณิตศาสตร 
ข. คณิตศาสตร    ง.  วทิยาศาสตร   คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร 

9. ปจจุบันสาํนักงานสวนใหญใชโปรแกรมประเภทใดในการพมิพเอกสาร 
ก. Microsoft Word    ค.  Microsoft Powerpoint 
ข. Microsoft Excel    ง.  Internet Explorer 

10.  ขอใดเปนมารยาทที่ดีในการสงอีเมล 
       ก.  เขียนชื่อ-ที่อยูผูรับใหชัดเจน  ค.  ใสหัวขอเร่ืองทุกครัง้ 

ข.  ตอบกลับอยางรวดเร็ว   ง.  ถูกทกุขอ 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 337 

 

เฉลยแบบทดสอบ 
เร่ือง  ประโยชนของเครือขายอินเทอรเน็ต 

 
ขอที่ คําตอบ ระดับพฤติกรรมการเรียนรู 

1 ค ความเขาใจ 
2 ง คิดวิเคราะห 
3 ข คิดวิเคราะห 
4 ข ความเขาใจ 
5 ข ความเขาใจ 
6 ก ความเขาใจ 
7 ก ความเขาใจ 
8 ง ความเขาใจ 
9 ก ความเขาใจ 

10 ข ความเขาใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 338 

 

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม 
ประเมินโดยครูและนักเรียน 

 

กลุมที.่................. 
คําชี้แจง   โปรดอานขอความแตละขออยางละเอยีด แลวพิจารณาวานักเรียนปฏิบตัิตนอยางไร 
                ขณะปฏิบัติงานกลุม  กรุณาใสเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริง 

ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 
ขอ พฤติกรรม มาก 

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
นอย 
(1) 

 การยอมรับความคิดเห็น    
1 ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม    
2 เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น    
3 พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง    
4 ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม    
 การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ    
5 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม    
6 อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน    
7 ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม    
8 กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ 

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 
   

 การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม    
9 ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม    

10 ตั้งใจฟงและสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก    
11 มีสวนรวมในการทําใบงาน    
12 มีสวนรวมในการอภิปราย    

 การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน    
13 พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม    
14 ชวยเหลือเพื่อนเม่ือทํางานหนัก    
15 เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูดไดแสดงออก    
16 กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นที่เราเห็นดวย    
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แบบบันทึกการใชแผนการจัดการเรียนรูที่ 6 
เร่ือง  ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร 

 
  นักเรียนสวนมากสนใจเรียนและตั้งใจทํากจิกรรมกลุมดีข้ึน นกัเรียนรูจักชวยเหลือซ่ึงกัน

และกัน รวมมือกันเรียนรู นักเรียนเปนสวนนอยทีย่งัขาดความรับผิดชอบ ในหนวยสุดทายนี้
นักเรียนทีจ่ัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขนั ไดคะแนนหลังการทดสอบ
และการแขงขันตอบปญหา มีกลุมที่ไดคะแนนพัฒนาตามเกณฑ เปนกลุมยอดเยี่ยม และไดรับ
รางวัล  2  กลุม  นักเรียนสวนมากเกิดความภาคภูมิใจที่ทาํใหกลุมของตนเองเปนกลุมยอดเยีย่ม
และไดรับรางวัล    เหน็ไดจากการมอบรางวัลใหกลุมยอดเยี่ยม       นกัเรียนดีใจและแยงกนัจองส ี
ของรางวัลที่ตนตองการ 
 

           ลงชื่อ …………………………………ผูบันทกึ 
         (นางศรีสมวงษ  สุขคันธรักษ) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ   
แบบทดสอบวัดผลการจัดการเรยีนรูเรือ่งเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล 
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แบบทดสอบวัดผลการเรยีนรูทางการเรียน      
เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูล 

กลุมสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 
………………………………………………………………………………………………………. 
คําชี้แจง 
   1.   แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมวีตัถุประสงค   เพื่อการเปรียบเทียบผลการเรยีนรู
เร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1  ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 
กับเทคนิคกลุมแขงขัน 

   2.  แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบเลือกตอบ จํานวน  40  ขอ  คะแนนเต็ม  40  คะแนน 
ใชเวลา  45  นาท ี
    3.  การตอบใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพยีงคําตอบเดียว จากตัวเลือก   ก   ข   ค  หรือ ง 
แลวทําเครื่องหมาย  X  ลงใน  ( )  ของกระดาษคําตอบใหตรงกับตัวเลือกที่ตองการ เชน ถา
ตองการตอบขอ ก  ใหทําดงันี ้
  ก      ข      ค       ง 
                        (X)    ( )    ( )      ( ) 
  

     ถาตองการเปลี่ยนคําตอบเปน ขอ ค  ใหขีดเสนทับคําตอบเดิมใหชัดเจนแลวเลือกใหม
ดังนี ้
  ก      ข      ค       ง 
                        (X)    ( )    (X)      ( ) 
 
 4.  หามนักเรียนขีดเขียนในขอสอบฉบับนี้ 
            5.  หลังจากทาํเสร็จเรียบรอยแลว  ใหสงแบบทดสอบฉบับนี้คืนกรรมการสอบดวย  
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1. ขอใดเปนความหมายของการสื่อสารขอมูล 
ก.  การติดตอกันระหวางผูรับและผูสงขอมูล 
ข.  การถายโอนขอมูลโดยใชส่ือระหวางผูรับและผูสง 
ค.  การถายทอดขอมูลจากแหลงหนึง่ไปยงัอีกแหลงหนึ่ง 
ง.  การแลกเปลี่ยนโอนยายขอมูลระหวางสถาน ี2 สถาน ี

2. โครงขายตัวนาํที่ใชในระบบโทรศัพทปจจุบันเปนโครงขายประเภทใด 
      ก.  ดจิิทัล 

ข.  ไมโครเวฟ 
ค.  สายตัวนําทองแดง 
ง.  สายใยแกวนําแสง 

3. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 
      ก.  Notebook 

ข.  Mini Computer  
ค.  Micro Computer 
ง.  Personal Computer 

4.  เครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญทีท่ําหนาที่เปนศนูยกลางสงขอมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร 
     ที่เชื่อมโยงเรียกวาอะไร 
      ก.  Client 
      ข.  Server  
      ค.  network 
      ง.  Mainframe 
5. อัตราการสงขอมูลของสายคูบิดเกลียวจะชาหรือเร็วขึน้อยูกับส่ิงใด 
      ก.  คลื่นแมเหล็กไฟฟารบกวนนอย 
      ข.  คูสายที่เปนทองแดงมีจํานวนมาก 
      ค.  สัญญาณไฟฟาไหลผานจาํนวนมาก 
      ง.  เสนผาศูนยกลางของสายทองแดงกวาง 
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6. โดยทั่วไปสายคูบิดเกลียวจะสงขอมูลระบบใด 
ก.  ดิจิทัล 
ข.  เซลลูลา 
ค.  อนาลอก 
ง.  คลื่นวิทย ุ

7. สายคูบิดเกลยีวชนิดไมมีการกั้นสัญญาณรบกวนเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร 
ก.  สาย UTP 
ข.  สาย STP 
ค.  เสนใยนําแสง 
ง.  สายโคแอกเชียล 

8. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ตองการเดินสายเครือขายไปที่อาคาร 4 ควรใชอุปกรณในการ 
เชื่อมโยงประเภทใด 
ก.  สาย UTP 
ข.  สาย STP 
ค.  เสนใยนําแสง 

      ง.  สายโคแอกเชียล 
9. เพราะเหตุใดจงึนิยมใชสาย UTP มากกวาสาย STP 

ก.  สาย UTP มีราคาถูกกวาสาย STP 
ข.  สาย UTP มีราคาแพงกวาสาย STP 
ค.  สาย UTP มีความถี่สูงกวาสาย STP 
ง.  สาย UTP ปองกันการรบกวนไดดีกวาสาย STP 

10. ขอใดเปนการสงสัญญาณแบบทิศทางเดยีว 
ก.  งามตาใชวทิยุส่ือสาร 
ข.  อุไรคุยโทรศัพทกับนุชน ี
ค.  เมธีฟงขาวจากวทิยทุุกวนั 

      ง.  แพรวาเลนแชทโดยใชโทรศัพทมือถือ 
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11. เครือขายประเภทใดที่เหมาะสําหรับเชื่อมโยงคอมพวิเตอรระหวางอาคารในมหาวิทยาลัย 
ก.  เครือขายแลน 
ข.  เครือขายแวน 
ค.  เครือขายอีเธอรเน็ต 
ง.  เครือขายอาพารเน็ต 

12. ขอใดเปนวัตถปุระสงคของเครือขายแบบผสม 
ก.  เพื่อใหการทํางานมีความสะดวกรวดเร็ว 
ข.  เพื่อลดปญหาการซ้ําซอนของการสงขอมูล 
ค.  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทาํงาน 
ง.  เพื่อขจัดปญหาที่เกิดจากเครือขายแบบตาง ๆ ใหไดมากที่สุด 

13. เพราะเหตุใดเครือขายแวนจงึมีความเร็วในการสื่อสารไมสูง 
ก.  มีการเชื่อมโยงในระยะไกล 
ข.  สายสัญญาณมีประสิทธภิาพต่ํา 
ค.  มีการเชื่อมโยงในระยะทางใกล ๆ 
ง.  มีสัญญาณรบกวนภายในสายสัญญาณ 

14. เครือขายคอมพิวเตอร  หมายถงึอะไร 
      ก.  ศูนยรวมคอมพวิเตอรจํานวนมาก   
 ข.  การติดเชื่อมคอมพิวเตอรเขากับเครื่องพิมพ 

  ค.  การสงขอมูลจากคอมพิวเตอรผานสายโทรศัพท 
 ง.  การตอเชื่อมคอมพิวเตอรตั้งแต 2 เครื่องเขาดวยกัน    
15. การสงขอมูลจากคอมพวิเตอรผานสายโทรศัพทจากภาพขางลางนีเ้ปนการเชื่อมตอสัญญาณ                 
     ประเภทใด 
 
 

 
ก.  การเชื่อมตอแบบบัส 
ข.  การเชื่อมตอแบบสวิตชิง 
ค.  การเชื่อมตอแบบโทเค็นริง 
ง.  การเชื่อมตอแบบเทนเบส-ที 
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16. อุปกรณสายสญัญาณประเภทใดที่มีโครงสรางเสมือนจดุรวมของสายสัญญาณที่ตอกระจาย
ไปยังทกุสายสญัญาณ 

      ก.  ฮับ 
 ข.  สวิตชิง 
 ค.  โทเค็นริง 
ง.  อีเธอรเน็ต 

17. โครงสรางเครือขายแบบใดที่มีความสามารถในการสงขอมูลไดทนัท ี โดยไมคํานึงวาเครือขาย 
     ในขณะนัน้มีการสงขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรอ่ืน ๆ  หรือไม 

ก. เครือขายแบบบัส     
ข. เครือขายแบบดาว     
ค. เครือขายแบบเมช 
ง. เครือขายแบบวงแหวน 

18.  ขอใดตอไปนี้เปนเครือขายแบบ  LAN 
ก. เครือขายอินเทอรเน็ต 
ข. เครือขายโทรศพัทมือถือ 
ค. เครือขายคอมพิวเตอรในโรงพยาบาล     
ง. เครือขายธนาคารพาณิชยในประเทศไทย 

19. ขอใดใหความหมายของอินเทอรเน็ตไดถูกตองที่สุด 
ก. ไซเบอรสเปซ 
ข. เครือขายคอมพิวเตอร    
ค. กลุมของคอมพิวเตอร    
ง. การสงขอมูลจากคอมพวิเตอรเครื่องหนึง่ไปยังอีกเครื่องหนึ่ง 

20. อินเทอรเน็ตเรียกอีกอยางหนึง่วาอะไร 
      ก.  เน็ตเวริก      
      ข.  ไซเบอรสเปซ   
      ค.  คอมมิวนิเคชนั  
      ง.  เน็ตเวริกซิสเต็ม 
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21. อินเทอรเน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใด 
      ก. รัสเซีย     

ข. อังกฤษ 
ค. ออสเตรเลีย 
ง. สหรัฐอเมริกา   

22. อินเทอรเน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกในหนวยงานใด 
      ก.  นักธุรกิจ       

ข. การทหาร 
ค. การศึกษา 
ง. การบันเทงิ  

23. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต 
      ก.   www.ask.com  เปนเว็บไซตชวยสืบคนขอมูล 
      ข.   อินเทอรเน็ตติดตอส่ือสารดวยโปรโตคอล TCP/IP 
      ค.   อินเทอรเน็ตเปนเครอืขายของเครือขายที่มีผูใชทั่วโลก 
      ง.   ขอมูลที่สงระหวางเครือขายอินเทอรเน็ตเปนขอมูลอนาล็อกเทานั้น 
24. ขอใดเปนชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งของไปรษณียอิเลคทรอนิกส 

ก.   อีเมล       
ข.   การสืบคนขอมูล 

      ค.  การโอนถายขอมูล 
ง.   การแลกเปลี่ยนขาวสาร 

25. ขอใดหมายถึงบริการดาน  E-Commerce   
      ก.   การพดูคุยหรือสนทนา 
      ข.   การทาํธุรกิจบนอินเทอรเน็ต   
      ค.  การสงขาวสารบนอินเทอรเน็ต   
      ง.   การสงจดหมายอิเลก็ทรอนกิส 
26. นักเรียนตองใชบริการประเภทใดถาตองการสนทนากับเพื่อนทางอนิเทอรเน็ต    
      ก.   E-mail      
      ข. Telnet    
      ค.   Gopher 
      ง.    Chat  &  Talk 
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27. บริการ  FTP  หมายถงึอะไร 
ก. การทาํธุรกิจบนอินเทอรเน็ต  
ข. การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
ค. การแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเหน็กัน  
ง. การคนหาและเรียกขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาใช 

28.  ศูนยบริการอินเทอรเนต็ในประเทศไทยเปนความรวมมือระหวางเอกชนกับหนวยงานใด 
ของรัฐ 
ก. กรมพาณิชยสัมพันธ     
ข. กระทรวงคมนาคม 
ค. การสื่อสารแหงประเทศไทย 
ง. ศูนยคอมพวิเตอรและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย 

29.  stou.ac.th   คําที่ขีดเสนใตหมายถงึอะไร 
ก. ตัวยอประเทศ  
ข. ตัวยอหนวยงานตนสงักัด     
ค. ตัวยอของประเภทขององคกร  
ง. ชื่อของผูใหบริการอินเทอรเนต็ 

30.  กระทรวงการตางประเทศของไทยมีโดเมนระดับทีส่องวาอยางไร 
ก.  mfa.or.th     
ข. mfa.go.th     

       ค.  mfa.ac.th 
ง.   mfa.co.th 

31.  ขอใดอธิบายความหมายของเวิลดไวดเว็บไดถูกตองที่สุด 
       ก.   การบริการขอมูลผานเว็บเซิรฟเวอร 
       ข.   การบริการขอมูลผานโฮสตโดยใชคํานาํหนาวา  www 
       ค.   การบริการขอมูลดวยขอความภาพ   เสียง   ผานคอมพิวเตอร 

ง.   การบริการขอมูลที่เชื่อมตอดวยดวยไฮเปอรลิงกโดยมีโฮสตทีท่ําหนาที่บริการขอมูล 
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32. เว็บบราวเซอรที่ไดรับความนยิมมากในปจจุบนัคืออะไร 
       ก.   Netscape     

ข. pantip.com     
ค. Google.com 

       ง.   IE  (Internet  Explorer) 
33.  ขอใดใหความหมายของอีเมลไดถูกตอง 

ก.  การสงจดหมายผานสายโทรศัพท   
ข.  การสงจดหมายโดยไมตองใชกระดาษ 
ค.  การสงจดหมายดวยสื่อที่มคีวามเร็วสงู 
ง.  การสงจดหมายผานเครือขายคอมพวิเตอร   

34.  ขอใดเปนกระบวนการทาํงานของอีเมล 
ก.   ผูสงถงึผูรับ      
ข.   ผูสงผานตวักลางถงึผูรับ 
ค.   ผูสงผานตัวกลางและศูนยบริการถึงผูรับ   

       ง.    ผูสงผานศนูยบริการ  ตัวกลาง  ศูนยบริการ   ถึงผูรับ 
35. ขอใดเปนขอควรระวังในการขออีเมลแอดเดรส 
       ก.  รหัสผานตองจําใหด ี
       ข.  ชื่อไมควรซ้ํากับคนอ่ืน 
       ค.   ผูใหบริการที่ดูแลอยางด ี 
       ง.   บันทกึขอมูลการสงทุกครั้ง 
36.  ขอใดไมใชสวนประกอบในการเขียนอีเมล 

ก. To  :      
ข. Cc  : 

       ค.   Undo 
       ง.   Subject 
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37.  คําสั่ง  Attach File   มีประโยชนอยางไร 
ก. บีบอัดไฟล     
ข. ขยายไฟล 

       ค.   แนบไฟลไปกับอีเมล 
       ง.   ตรวจรับอีเมลเขา-ออก  
38.  Address  Book   มีหนาที่อะไร 
       ก.   แนบไฟลไปกับอีเมล        
       ข.   เปลี่ยนโฟลเดอรใหม     

ค. สํารองอีเมลทีล่บไปแลวไว 
ง. บันทกึที่อยูอีเมลที่เราใชบอย ๆ 

39.  ขอใดเปนความหมายของเอฟทีพ ี(FTP) 
 ก.   การดาวนโหลดไฟล     

ข.   โปรแกรมสําหรับดาวนโหลดไฟล 
 ค.  โปรแกรมสําหรับแกไขปรับปรุงไฟล    
 ง.   ศูนยรวมโปรแกรมที่อนญุาตใหใชโดยไมมีลิขสิทธิ ์
40. ขอใดเปนประโยชนของการใชฐานขอมูลรวมกนั 

ก.   ดลวัฒนเลนเกมออนไลนกับธีรเดช 
ข.   อภินันทคนหาขอมูลจากฐานขอมูลในอินเทอรเน็ต 
ค.   อุษา  มาลี และเนาวรัตน ส่ังพิมพไปยงัเครื่องพมิพทีอ่ยูบนโตะของงามตา 
ง.   ฝายผลิตของบริษัท A สามารถดูจาํนวนสินคาคงเหลอืจากฝายขายโดยผานเครื่อง 
      คอมพวิเตอรของฝายผลติ 

 
…………………………………. 
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เฉลยแบบทดสอบผลการเรียนรู 
เรื่อง เทคโนโลยสีื่อสารขอมูล 

 
ขอที่ คําตอบ ระดับพฤติกรรมการเรียนรู ขอที่ คําตอบ ระดับพฤติกรรมการเรียนรู 

1 ก ความเขาใจ 21 ง ความเขาใจ 
2 ก ความเขาใจ 22 ข ความเขาใจ 
3 ง ความเขาใจ 23 ก คิดวิเคราะห 
4 ข ความเขาใจ 24 ก ความเขาใจ 
5 ง ความเขาใจ 25 ข ความเขาใจ 
6 ก ความเขาใจ 26 ง คิดวิเคราะห 
7 ก ความเขาใจ 27 ง ความเขาใจ 
8 ค ความเขาใจ 28 ค ความเขาใจ 
9 ก ความเขาใจ 29 ค ความเขาใจ 

10 ค คิดวิเคราะห 30 ข คิดวิเคราะห 
11 ก ความเขาใจ 31 ง ความเขาใจ 
12 ค คิดวิเคราะห 32 ง ความเขาใจ 
13 ก ความเขาใจ 33 ง ความเขาใจ 
14 ง ความเขาใจ 34 ก คิดวิเคราะห 
15 ง ความเขาใจ 35 ข การนาํไปใช 
16 ก ความเขาใจ 36 ค ความเขาใจ 
17 ข คิดวิเคราะห 37 ค การนาํไปใช 
18 ค คิดวิเคราะห 38 ง ความเขาใจ 
19 ข ความเขาใจ 39 ง ความเขาใจ 
20 ก ความเขาใจ 40 ง คิดวิเคราะห 
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ตารางที่  54   การปรับปรุงแกไขคําถามของแบบทดสอบผลการเรียนรูเร่ือง เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล 
                    ตามคําแนะนาํของคณะกรรมการทีป่รึกษาและผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ รายการปรับปรุง 
37 ขอความเดิม   คําส่ัง Attach มีประโยชนอยางไร 

ปรับปรุงเปน   คําสั่ง Attach นําไปใชงานเพื่ออะไร 
39 ขอความเดิม   ขอใดเปนความหมายของเอฟทีพี (FTP) 

ปรับปรุงเปน    เอฟทีพี (FTP) เปนโปรแกรมที่นําไปใชงานดานใด 
 

ตารางที่  55   การปรับปรุงแกไขระดับพฤติกรรมการเรียนรูของแบบทดสอบผลการเรียนรูเร่ือง  
                  เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล   ตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ รายการปรับปรุง 

9 ระดับพฤติกรรมการเรียนรูเดมิเปน         ความเขาใจ 
ระดับพฤติกรรมการเรียนรูปรบัปรุงเปน   คิดวิเคราะห 

13 ระดับพฤติกรรมการเรียนรูเดมิเปน         ความเขาใจ 
ระดับพฤติกรรมการเรียนรูปรบัปรุงเปน   คิดวิเคราะห 

18 ระดับพฤติกรรมการเรียนรูเดมิเปน         คิดวิเคราะห 
ระดับพฤติกรรมการเรียนรูปรบัปรุงเปน   ความเขาใจ 

30 ระดับพฤติกรรมการเรียนรูเดมิเปน         คิดวิเคราะห 
ระดับพฤติกรรมการเรียนรูปรบัปรุงเปน   ความเขาใจ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมและ 
แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน 
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมซ่ึงประเมินโดยครูและนกัเรียน 

เร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเร่ืองเทคโนโลยีส่ือสารขอมูลของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน 

 
1. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมฉบับนี้  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  

( Rating Scale ) 3 ระดับ  คือ  มาก  ปานกลาง  นอย  โดยใหผูตอบพจิารณาตัวเลขในชองระดับ
การปฏิบัติของนกัเรียนแลวเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกบัการประเมนิของทาน  ซึ่ง
ในการพิจารณาขอความทีก่ําหนดใหมีความหมายดังตอไปนี้ 

     ระดับ  3 หมายถงึ  ปฏิบัติบอยคร้ัง/มีใหเหน็ตลอดเวลา (มากกวา 5 คร้ัง)     
                 ระดับ  2        หมายถงึ  ปฏิบตัิบางครั้ง/มีใหเหน็บางครั้ง (3-4 คร้ัง)      
                 ระดับ  1        หมายถงึ  ปฏิบตัิ/มีใหเห็น (1-2 คร้ัง)     
 2.  แบบประเมินทกุขอจะไมมีถูกผิด  ขอใหทานตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนที่
ปฏิบัติงานในกลุมตามความเปนจริง   เพราะแบบประเมินนี้จะเปนประโยชนตอการจัดการเรยีน 
การสอนเปนอยางมาก   

 3.  การประเมนิของทานจะไมมีผลตอครูผูสอนและนกัเรยีน  ขอมลูนีจ้ะถกูเก็บไวเปน
ความลบั 
 

วิธีตอบ 

 1.  ทานอานรายละเอยีดในการประเมนิแตละขอใหเขาใจ 
 2.  ขอใหทานประเมนิรายการครบทกุหวัขอและใชเวลาในการประเมนิ 5-8 นาท ี

 
 

นางศรีสมวงษ  สุขคันธรักษ 
นักศกึษาปริญญาโท  มหาวทิยาลยัศิลปากร 

     ขอขอบพระคุณคะ  
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม 
ประเมินโดยครูและนักเรียน 

 

กลุมที.่................. 
คําชี้แจง   โปรดอานขอความแตละขออยางละเอยีด แลวพิจารณาวานักเรียนปฏิบตัิตนอยางไร 
       ขณะปฏิบัติงานกลุม  กรุณาใสเครื่องหมาย    ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริง 

ระดับการปฏิบัติของนักเรียน 
ขอ พฤติกรรม มาก 

(3) 
ปานกลาง 

(2) 
นอย 
(1) 

 การยอมรับความคิดเห็น    
1 ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม    
2 เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น    
3 พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง    
4 ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม    
 การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ    
5 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม    
6 อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน    
7 ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม    
8 กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ 

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม 
   

 การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม    
9 ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม    

10 ตั้งใจฟงและสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก    
11 มีสวนรวมในการทําใบงาน    
12 มีสวนรวมในการอภิปราย    

 การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน    
13 พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม    
14 ชวยเหลือเพื่อนเม่ือทํางานหนัก    
15 เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูดไดแสดงออก    
16 กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นที่เราเห็นดวย    
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน 

 
เร่ือง 

การเปรยีบเทียบผลการเรียนรูการเปรยีบเทียบผลการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยสีื่อสารขอมลู ของนักเรยีน 
ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1  ที่จัดการเรยีนรูดวยเทคนิคจกิซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน 

 
คําชี้แจง 

    1. แบบสอบถามความคดิเห็นฉบับนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเหน็ปลายเปด  
(Open End)  จํานวน  2  ขอ  ไดแก ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู และกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู 
 2.  คําถามทุกขอจะไมมีถูกไมมีผิด  ขอใหนักเรียนตอบตามความคิดเหน็หรือสภาพที่
เปนจริง เพราะความคิดเห็นของนักเรียนจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนเปนอยางมาก 

    3.  คําตอบของนักเรียนจะไมมีผลตอการตัดสินผลการเรียนของนกัเรียน ซึ่งขอมลูนี้จะ
ถูกเก็บไวเปนความลับ 

 
วิธีตอบ 

    1.  นกัเรียนอานคําอธิบายในการตอบคําถามใหเขาใจ 
    2.  ขอใหนกัเรียนตอบคําถามทุกขอ และใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม 20 นาท ี
 
 

ขอขอบใจนักเรียนทกุคนที่ชวยตอบแบบสอบถามครั้งนี ้
                                                                                  นางศรีสมวงษ  สุขคันธรักษ 
                                                                       นักศกึษาปริญญาโท มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ความคิดเห็นของนักเรยีนที่มีตอการจดัการเรยีนรู 
เรื่อง เทคโนโลยสีื่อสารขอมูล 

 
คําอธิบาย     โปรดอานคาํถามที่กาํหนดใหอยางรอบคอบ แลวพิจารณาวานักเรียนมีความคิดเหน็ 
                           ตอการจัดการเรียนรูที่ผูสอนจัดใหกับนกัเรียนอยางไร แลวเขียนคําอธิบายความคิดเหน็  
                     ลงในชองวางที่กําหนดไว  ใหตรงกับความคิดเห็นที่เปนจริงมากที่สุด 
 
ขอที่ 1.  นักเรยีนมีความคิดเห็นอยางไรตอบรรยากาศการจัดการเรียนรู วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ       
            หนวยการเรียน เร่ือง เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล 
           ……………………………………………………………………………………………….. 

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

ขอที่ 2  นกัเรยีนมีความคิดเหน็อยางไรตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
            หนวยการเรียนเรื่อง เทคโนโลยีส่ือสารขอมูล 
            ………………………………………………………………………………………………. 

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

 
 
กลุมที…่……… 
ชื่อนักเรียน…………………………………………… 
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