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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 เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล
การสมัคร e-mail และการรับสง e-mail ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุม
แขงขัน 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุม
แขงขัน 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน
กลุมตัวอยาง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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
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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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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาเปนปจจัยสําคัญ ที่จะชวยใหมนุษยเกิดการเรียนรูและพัฒนาทักษะที่จาํ เปน
ตอการดํารงชีพในสังคมไดอยางปกติสุข คนในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศตองเปนบุคคลที่พรอมทีจ่ ะ
อยูในสังคมแหงการเรียนรู
มุงพัฒนาตนใหเต็มศักยภาพและรูเทาทันโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
คุณภาพของคนจะเปนตัวแปรที่สําคัญที่สุด ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระราชดํารัส (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 2538 : 4) ตอนหนึ่งวา
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการลงทุนที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ และเราใชการ
ศึกษา เปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยวิธีตาง ๆ ในบรรดาปจจัยตาง ๆ ที่มีความ
สําคัญตอประสิทธิผลในการพัฒนาซึ่งมีหลายปจจัยนั้น ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด
แมเราจะมีปจจัยอื่น ๆ อยางสมบูรณ แตถาทรัพยากรมนุษยไมมีคุณภาพแลว การพัฒนาก็ไมอาจ
ประสบผลสําเร็จสูงสุดได”

ดังนัน้ การที่จะพัฒนาประเทศทุก ๆ ดาน ใหเจริญกาวหนาไดนนั้ จะตองพัฒนาคน โดย
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ทุกประเทศในโลกเริ่มตระหนักดีวา ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและการสื่อสาร นํามาซึง่ กระแสความเปลีย่ นแปลง คุณภาพทรัพยากรบุคคล ตามดวย
เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเปนปจจัยที่สาํ คัญในการสรางขีด
ความสามารถในการผลิตและการแขงขัน ลักษณะการเรียนรูของบุคคลในสังคมปจจุบันที่ใชเทคโนโลยี
สารสนเทศจะเปดกวางขึ้น ดังนั้นการออกแบบระบบการสอนจะตองสรางวัฒนธรรมการเรียนรูใหมใหแก
ผูเรียน การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนากระบวนการคิดเชิงพัฒนา บุคลากรที่
เกี่ยวของกับหลักสูตรจะตองไดรับการพัฒนาใหมีความรูและเจตคติที่ดีตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
จัดหลักสูตรและการสอนเพื่อพัฒนาประโยชนในการพัฒนาความรู และทักษะจากเทคโนโลยีใหมที่
สามารถชวยใหการวางแผนหลักสูตรการออกแบบระบบการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจได
งายขึ้นและเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น (ไพศาล สุวรรณนอย 2541 : 1-2)
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แนวโนมของการจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุง ใหผูเรียนไดรับความรู
และพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรูดวยตนเอง ตามนโยบายของรัฐบาลที่พยายาม
พัฒนาระบบสารสนเทศของประเทศจากระดับลางขึ้นมา โดยจัดการศึกษาใหกับเยาวชน ซึ่งถือเปน
ภารกิจเบื้องตนที่จะตองจัดทําคือ การจัดใหครูในโรงเรียนและคณาจารยในมหาวิทยาลัย อีกทั้งนักเรียน
และนักศึกษามีโอกาสเรียนวิธกี ารใชเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงคกเ็ พื่อนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชเปนเครื่องมือในการรับสงขาวสารและความรูดวยวิธีการเรียนรูดวยตนเอง (สุขวิชย ปูท อง
2541 : 1) ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 9 มาตรา 66
กลาวถึงแนวการจัดเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยยึดหลักวา ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรูและทักษะ
เพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแสวงหาความรูดวยตนเอง ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ดวย
เหตุนี้ การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมุง เนนใหความสําคัญกับวิธีสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (Learner-based teaching) เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอกระบวนการ
เรียนรูของตนเองเพิ่มขึน้ และเปนการจัดการเรียนรูใหเชื่อมโยงกับประสบการณของผูเรียน ซึ่งใน
หมวด 4 มาตรา 22 กลาวถึง การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองได และถือวา ผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ 2542) ผูเรียนเปนผูไดรับประโยชนสูงสุดและเกิดการเรียนรู ผูเรียนไดอยูในสถานการณทไี่ ด
เปนผูลงมือปฏิบัติ เปนผูค ิดเองหรือทดลองทําเองวาจะเกิดอะไรขึ้น หรือเปนผูจัดกระทําสิ่งนั้น
ทําการคนควาคําตอบดวยตนเองเปรียบเทียบผลของตนเองกับผูอื่น (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ 2542 : 1) ใน
ขณะเดียวกันควรใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด ทั้งทางรางกาย สติปญญา
สังคมและอารมณ โดยเรียนรูจากการปฏิบัติจริง มีปฏิสมั พันธกับบุคคลแวดลอม มีการใชทกั ษะ
กระบวนการเรียนรูและกระบวนการทํางานที่สําคัญ สรุปความรูดวยตนเองและสามารถนําความรูไป
ประยุกตใชในสถานการณตา ง ๆ ได (วัฒนาพร ระงับทุกข 2542 : 11)
การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ ความเขาใจเกีย่ วกับงานอาชีพและเทคโนโลยี
สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีตาง ๆ มาใชในการทํางานอยางถูกตองเหมาะสม คุมคาและ
มีคุณธรรมนั้น ครูผูสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปนผูท มี่ ีบทบาทสําคัญยิ่ง เพราะวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนวิชาหนึง่ ที่มีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหมีความเขาใจ เห็นคุณคา
และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพื่อการเรียนรู การสือ่ สาร การแกปญหา
การทํางานและประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม การที่จะพัฒนา
คุณภาพของผูเ รียนใหมีความเขาใจ เห็นคุณคาและใชกระบวนการเทคโนโลยีในการสืบคนขอมูล
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การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพนัน้ ผูเ รียนจะตองมีความรูพ นื้ ฐานทางดานเทคโนโลยี เปนอยางดี
ในยุคโลกาภิวฒ
ั น (Globalization) การแพรกระจายของขอมูลขาวสารและการใหการศึกษาเปน
สิ่งจําเปนอยางยิง่ เพือ่ ทุกคนจะไดรับความเสมอภาคในทุกดาน ถาทุกคนมีพนื้ ฐานดานการศึกษา
เพียงพอก็จะทําใหทุกอยางเปนเรื่องงาย ดังนัน้ ครูผูสอนจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
สงเสริมใหนักเรียนเกิดความเขาใจและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีการสื่อสารสืบคนขอมูลการ
เรียนรูตอไป (โกศล ชูชว ย 2537 : 15)
การศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล เปนสวนหนึง่ ของเนื้อหาสาระในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลเปรียบเสมือนเครื่องมือที่สําคัญในการจัดการศึกษาที่เปดโอกาส
ใหผูเรียนเเสวงหาความรูดวยตนเอง จากแหลงความรูตาง ๆ ทัว่ โลกโดยไมมีขีดจํากัด กลาวคือ
ผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูลไดจากเครื่องคอมพิวเตอรดวยระบบออนไลนทวั่ โลก เรียกวา เครือขาย
อินเทอรเน็ต ทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาดานองคความรู กระบวนการจัดการศึกษา และกิจกรรม
พัฒนาตนเอง เพื่อสรางผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง มีคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนีก้ ารใช
เทคโนโลยีสื่อสารขอมูลยังเปนเครื่องมือสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางผูเ รียนและผูสอน ซึง่ สวนหนึ่ง
จะเปนการสอนทางไกลผานระบบเครือขายเทคโนโลยี ทั้งในเวลาและนอกเวลาการเรียนการสอน
ทําใหระบบการเรียนรูมีความสมบูรณมากขึ้น ชวยผูเรียนที่มีความแตกตางทางดานฐานะและความ
พรอมมากขึ้น รวมทัง้ มีศักยภาพตางกัน ซึง่ จะชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูสิ่งใหม ๆ ไดตลอดเวลา
และสามารถปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งใชชวี ติ อยางมีความสุขในสังคมได
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ได
มีการพัฒนาอยางตอเนื่องมาเปนลําดับ โดยเริ่มตัง้ แตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8
(พ.ศ.2540-2545) ที่กลาวถึงการปฏิรูปความคิดและคุณคาใหมของสังคมไทย ที่เนนให “คนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา” เนื่องจากสถานการณการเปลีย่ นแปลงภายนอกประเทศ กอใหเกิดความ
เหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยี ทําใหไทยตองปรับตัวใหสามารถกาวตามโลกไดอยางรูเทาทันมากขึ้น
เพราะระบบเศรษฐกิจโลกกําลังมีการเปลี่ยนแปลง มาใชความกาวหนาของฐานความรูและนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมเปนปจจัยชี้นาํ ในการเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของแตละ
ประเทศ โดยเฉพาะกระแสการคาผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ขณะที่
พื้นฐานการศึกษาของคนไทยและการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียงั ออนแอตองพึง่ พา
ตางประเทศสูง จําเปนทีป่ ระเทศไทยจะตองรูจักเลือกใชโอกาสความกาวหนาทางวิทยาการมาเปน
ประโยชนในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศใหกา วเขาสูยุคสังคมเศรษฐกิจอิงความรู โดยเฉพาะ
การพัฒนาคุณภาพคนใหมีความรู ทักษะและความพรอมที่จะรับกับการเปลีย่ นแปลงตาง ๆ การ
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พัฒนารากฐานทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเขมแข็งมากขึ้น เพื่อปูพื้นฐานใหเกิดนวัตกรรมทาง
ความคิดและเทคโนโลยีทเี่ ปนของไทย
การเสริมสรางฐานรากของสังคมใหเขมแข็ง เพื่อนําไปสูการพัฒนาทีส่ มดุลมีคุณภาพ
และยั่งยืนนัน้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2546-2551) ได
กลาวถึงการกําหนดจุดมุงหมายและคานิยมรวม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทีม่ ุงให
คนไทยสามารถพึ่งตนเองได พรอมที่จะเรียนรูโลกาภิวัฒนและรูจักเลือกนํามาใชอยางมีเหตุผล ซึ่ง
การจะเสริมสรางฐานรากของสังคมใหเขมแข็งนัน้ จะตองใหความสําคัญกับการพัฒนาคนไทยใหเปน
คนดี มีคุณภาพ มีความพรอมที่จะรับกระแสการเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจยุคใหมไดอยางรูเทาทัน
บนพืน้ ฐานของความเปนไทยและการดําเนินวิถชี ีวิตในทางสายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ
ความมีเหตุผล มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ อีกทั้งมีจิตสํานึก
ยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความสามัคคีและความรักชาติ ขณะเดียวกันตองพัฒนา
สภาพแวดลอมรอบตัวคนใหเกื้อหนุนการพัฒนา นอกจากนีท้ างดานยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ขอ 7 ไดกําหนดยุทธ
ศาสตรการพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยยกระดับการพัฒนาและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพือ่ เปนโครงสรางพืน้ ฐานสําคัญในการเผยแพรองคความรู
และขาวสาร ชวยสนับสนุนการฟน ฟูเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดประเมินความกาวหนาการปฏิรูปการศึกษาในระดับ
สถานศึกษา และกลุมผูปฏิบตั ิ ในแตละหมวด แตละมาตรา วามีความคืบหนามากนอยเพียงใด ซึ่ง
ผลการประเมินการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปรากฏดังนี้
1. ความกาวหนาแยกตามรายหมวด พบวา เกือบทุกหมวดมีการดําเนินการในระดับ
กาวหนา โดยมีคะแนนความกาวหนามากกวารอยละ 80 ยกเวนหมวด 7 ครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา (รอยละ 72) หมวด 9 เทคโนโลยีทางการศึกษา (รอยละ 38) และหมวด 8
ทรัพยากร และการลงทุนเพือ่ การศึกษา (รอยละ 37) ซึ่งดําเนินการไดต่ํากวาเกณฑ
2. ความกาวหนาของหนวยงานปฏิบตั ิระดับสถานศึกษา จากรายงานการประเมินที่
เกี่ยวของกับ หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบวา สถานศึกษาดําเนินการในเรื่อง การผลิตตํารา สือ่
เทคโนโลยีการศึกษา และการพัฒนาผูเ รียนใหใชเทคโนโลยีไดในระดับปานกลาง และมีปญหา
อุปสรรคในระดับมากทั้ง 2 รายการ เมื่อเปรียบเทียบสภาพการดําเนินงานในกลุมครูอาจารยใน
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พบวา การผลิตตํารา สื่อ เทคโนโลยีการศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับ
นอย และมีปญหาในระดับปานกลาง ดานการพัฒนาผูเรียนใหใชเทคโนโลยีนั้นมีการปฏิบัติในระดับ
ปานกลางและมีปญหาในระดับปานกลาง ซึ่งผลการประเมินสอดคลองกับรายงานการวิจัยของ
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พรพรรณ ไวทยางกูร และคณะ(2543) พบวา การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรในโรงเรียนยัง
ไมมีความกาวหนาเทาที่ควรและขาดประสิทธิภาพ เนือ่ งจากครูที่จบสาขาคอมพิวเตอรโดยตรงมี
ไมถึงรอยละ 30 ของครูที่สอนคอมพิวเตอร (วิเชียร ภูสุวรรณ 2544 : 25-26)
จากผลการประเมินดังกลาว จึงควรมีการสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนไดปฏิบัติและศึกษาการ
ใชเทคโนโลยีใหมากขึ้น โดยเฉพาะการเรียนการสอนคอมพิวเตอรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเปน
วิชาเพิ่มเติมในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้งนี้เพราะวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเปน
การรวบรวมความรูพื้นฐานและใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู การสือ่ สาร เพื่อเปนแนวทางใหผเู รียนเเสวงหาความรูดวยตนเอง จากแหลงความรูตาง ๆ
ทั่วโลกโดยไมมีขีดจํากัดและสามารถใชเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลในการแขงขันเพื่อพัฒนาประเทศ
ทุก ๆ ดานตอไป
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาราชบุรีเขต 1
ไดใหความสําคัญของการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาโดยตลอดและไดทําการ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร
โดยเฉพาะทางดานการใชเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
อยางตอเนื่องตั้งแตป 2542 จะเห็นไดจากวิสัยทัศนในธรรมนูญโรงเรียน (โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห
2542 : 11) ที่กลาววา “กาวทันเทคโนโลยี พลานามัยดี ภาษาเดน เนนคุณธรรม สัมพันธชมุ ชน”
นอกจากนีใ้ นแผนกลยุทธและกรอบประมาณการรายจายลวงหนาระยะปานกลางระหวางป 2546-2550
ไดกําหนดกรอบแผนกลยุทธในระดับองคกร โดยใหมกี ารสงเสริมและพัฒนาการใชสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีและแหลงเรียนรู เพิม่ ขึ้นรอยละ 20 ขณะเดียวกันคุณภาพการเรียนการสอนและความสามารถ
ของนักเรียน โดยภาพรวมของนักเรียนยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจมาโดยตลอด ตั้งแตป 2541-2546
จากการรายงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรพบวามีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 61.25, 59.75,
73.5 ,69.25, 74.75 และ 65.5 ตามลําดับ (โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห 2547 : 34) ผลการเรียนรูม ี
คะแนนเฉลีย่ อยูในระดับต่ํากวาเกณฑที่กําหนดไวในมาตรฐานและตัวชีว้ ัดมาตรฐานคุณภาพการ
ศึกษาในโรงเรียนดานผลผลิต (Output) มาโดยตลอด ซึ่งไดกําหนดคุณลักษณะของผูเรียน วา
นักเรียนผานเกณฑการประเมินตามหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 ทุกรายวิชา นอกจากนี้ผลการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายในของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ทางดานอุปสรรคและ
จุดออนของโรงเรียนพบวา 1) นักเรียนไมเปนบุคคลแหงการเรียนรู 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนต่ํา 3) ครูสวนใหญจดั กิจกรรมการเรียนการสอนไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ และ 4) การบริหาร
จัดการภายในองคกรไมเปนระบบขาดการประสานรอยตอในองคกร ซึง่ สอดคลองกับผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ปการศึกษา 2544 ดานผลผลิต มาตรฐานที่ 2
มีความสามารถในการคิดวิเคราะหสงั เคราะห มีวิจารณญาณ มีความริเริ่มสรางสรรคและมีวิสัยทัศน

6
อยูระดับพอใช และมาตรฐานที่ 3 เปนบุคคลแหงการเรียนรู อยูในระดับ พอใช สําหรับดาน
กระบวนการ มาตรฐานที่ 4 มีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผลการประเมินอยู
ในระดับ พอใช จากผลการวิเคราะหและผลการประเมินขางตน จึงตองมีการพัฒนาดานผลผลิต
เพื่อใหนักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู และพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน รวมทั้ง
พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความริเริ่มสรางสรรค
และมีวิสัยทัศน เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของแผนกลยุทธโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ทีก่ ําหนด
ไววา ใหนกั เรียนไดรับการพัฒนาจากครูที่มีความสามารถในการจัดกิจกรรม และกระบวนการ
เรียนการสอนใหเปนผูเรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และดํารงชีวิตแบบวิถีไทยอยูในสังคมโลกอยาง
มีความสุข ภายใตการบริหารของโรงเรียนที่มีระบบและมีคุณภาพ รวมทัง้ แผนกลยุทธระดับ
องคกรของโรงเรียน รวมทัง้ กําหนดใหมกี ารสงเสริมและพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียน
การสอนใหมปี ระสิทธิภาพ
จากสภาพปญหาดังกลาวพบวาปญหาเกิดจาก ครูผูสอน นักเรียน และปญหาสําคัญ
อีกประการหนึ่งที่พบจากการนิเทศการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศของผูชวยฝายวิชาการ หัวหนา
กลุมสาระ พบวา ครูผูสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดเทคนิคการสอนทีห่ ลากหลาย ขาดการ
ฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห นอกจากนี้การเรียนรูยังมีลักษณะผูส อนเปนผูบรรยาย โดยให
ผูเรียนศึกษาขอมูลจากใบความรู รวมทัง้ ใหผูเรียนสืบคนขอมูลจากระบบเครือขาย ซึ่งเปนการเนน
เนื้อหามากกวาการใหผเู รียนฝกใชกระบวนการคิดวิเคราะห นอกจากนัน้ ในการจัดกิจกรรม สวนใหญ
เนนใหนกั เรียนฝกปฏิบัติโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรและสืบคนขอมูลจากระบบเครือขายเปน
รายบุคคลมากกวาเนนการทํางานเปนกลุม ซึง่ ทําใหผเู รียนขาดทักษะการทํางานกลุม
ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนไดตระหนักถึงปญหาดังกลาวจึงไดทําการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
สาเหตุที่ทาํ ใหผูเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู และองคประกอบที่สง ผลตอผลสัมฤทธิ์ จากการ
ศึกษาสรุปไดวา องคประกอบที่สง ผลตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ รียน ประกอบดวยความแตกตาง
ในการเรียนรูระหวางบุคคล และวิธีการสอนของครู เนื่องจากครูจัดการเรียนการสอน โดยเนนการ
สอนเนื้อหามากกวาการใหผูเรียนไดคิดและวิเคราะหตาม ซึ่งเปนสาเหตุทําใหการจัดการเรียนการ
สอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศไมสามารถทําใหผูเรียนพัฒนาดานองคความรู การใชกระบวนการ
เทคโนโลยีในการสืบคนขอมูลการเรียนรูและพัฒนาตนเองใหเกิดทักษะการคิดวิเคราะห สามารถแกไข
ปญหาไดดวยตนเอง ไมสามารถพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู แนวทางในการพัฒนาผล
การเรียนรูท างการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทําไดหลายวิธี เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
นําเสนอขอมูล การสืบคนขอมูลจากระบบเครือขาย เปนตน แนวทางทีส่ ําคัญโดยครูผูสอนตองปรับ
วิธีการเรียนการสอนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง เนนกระบวนการคิดอยางเปนระบบ และมีเหตุผล มุง
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ใหผูเรียนรักการเรียนรู รูจกั คิดวิเคราะห สังเคราะห แสวงหาความรู และรูจักแกปญหาดวยตนเอง
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540 : 57) ซึง่ ผลจากการวิจยั หลาย ๆ เรื่องไดขอสรุปที่
ตรงกันวา พฤติกรรมดานการสอนของครูมีความสัมพันธทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนการสอนของ
นักเรียน เชน นิตยา อัศวศุภฤกษ (2535 : บทคัดยอ) พบวา พฤติกรรมการสอนของครูมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนการสอนของนักเรียน รวมทั้งผลการวิจยั ของ วินยั สายสุด
(2538 : บทคัดยอ) ที่พบวาพฤติกรรมการสอนของครูสงผลตอผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียน
จากผลการวิจยั ดังกลาวขางตนชี้ใหเห็นวา พฤติกรรมการสอนของครูนั้น มีความสัมพันธตอผลการ
เรียนรูทางการเรียนของนักเรียน ดังนั้นการที่จะพัฒนาผลการเรียนรูท างการเรียนของนักเรียน จึง
จําเปนตองเปลี่ยนแปลงและพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู และพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน
โดยการที่ครูผูสอนตองปรับเปลี่ยนวิธีสอนแบบยึดตนเองเปนศูนยกลางไปสูวิธีสอนที่ยึดผูเรียนเปน
ศูนยกลาง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2540 : 57) นอกจากนัน้ ผลการวิจัยของ
กันยรัตน ตรึงสถิตยวงศ (2532 : บทคัดยอ) ไดวิจัยพฤติกรรมการสอนพบวาครูสวนใหญสอน
แบบบรรยายหรืออธิบาย มากกวาพฤติกรรมอื่น ๆ ซึ่งทําใหการจัดการเรียนการสอนกลุมสราง
เสริมประสบการณชีวิต ไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร และจากการศึกษาของ ชนิสา ตุไลลา
(2540 : 77) พบวา การจัดการเรียนการสอนสวนใหญเนนเนื้อหามากกวากระบวนการ ทําใหนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันไมไดเเละในการจัดกิจกรรมสวนใหญเนนรายบุคคล เพื่อใหไดรางวัล
ตามที่ครูกําหนดซึ่งไมสอดคลองกับจุดเนนของหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.2533 ของกระทรวงศึกษาธิการ (กรมวิชาการ 2534 : 4) ที่ใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดย
การเนนกระบวนการ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและทักษะกระบวนการทํางานใหแก
ผูเรียนเปนจุดเนนหลัก ซึง่ สอดคลองกับแนวคิดเรื่องวิธีสอนแบบรวมมือกัน เปนการสอนที่มงุ เนนให
นักเรียนทํางาน เปนกลุม โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง ซึง่ สลาวิน (Slavin 1990 : 27) ไดเสนอแนะวา
วิธีสอนแบบรวมมือกันเปนการจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุม ๆ ละ 4-6 คน
โดยสมาชิกในกลุมชวยกันเรียนรู หรือรวมกันทํากิจกรรมจนบรรลุผลสําเร็จซึ่งผลสําเร็จของกลุมคือ
ผลสําเร็จของสมาชิกทุกคนในกลุม วิธีสอนแบบรวมมือกันชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน มีความ
ตระหนักในการพัฒนาตนเองและกลุมใหประสบผลสําเร็จ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของผูเรียนใหสูงขึ้นได ผูเรียนสามารถมีความสัมพันธกับบุคคลอื่นดีขึ้น เกิดพัฒนาการทางสังคม
ของตนเอง วิธีสอนแบบรวมมือกันแบงเปนหลายเทคนิคหรือหลายแบบ ไดแก เทคนิคแบงกลุม
ผลสัมฤทธิ์ (Student Team-Achievement Division : STAD) เทคนิคกลุม แขงขัน (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) มีความเหมาะสมกับวิชาที่เกี่ยวของ
กับความรู ความเขาใจ ที่เนนสาระความรู หลักการ การดําเนินการ ซึง่ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
วิชาทีเ่ กีย่ วของกับสาระความรูที่ตองรูและเขาใจเปนสวนมาก ซึง่ เทคนิคจิกซอว 2 จะชวยพัฒนาการ
เรียนรูแบบรวมมือกันและยังพัฒนาการเรียนรูรายบุคคลดวย เนือ่ งจากนักเรียนแตละคนในกลุมจะ
ตองแยกไปศึกษาหัวขอที่กาํ หนดใหเขาใจ จนเปนผูเชี่ยวชาญ นักเรียนกลับกลุมเดิมเพื่ออธิบาย
แตละหัวขอใหสมาชิกในกลุมฟงจนครบทุกหัวขอ จึงทําแบบทดสอบ สําหรับการจัดการเรียนรูดวย
เทคนิคกลุม แขงขัน นักเรียนแตละกลุมชวยกันศึกษาหัวขอที่ไดรับมอบหมายจนเขาใจ จึงทําการ
แขงขันตอบปญหา การชวยเหลือกันในกลุม ทําใหเกิดความสามัคคีในกลุม การแขงขันกันเปนกลุม
ทําใหบรรยากาศในการเรียนสนุกสนาน ไมนาเบื่อ ดังนั้นผูว ิจัยจึงสนใจศึกษาการเปรียบเทียบผล
การเรียนรู เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จดั การเรียนรูดว ย
เทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุม แขงขัน ผูว ิจยั ได
ทําการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ผลงานวิจัยตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
ดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุม แขงขัน ดังนี้
การเรียนรูแบบรวมมือกันหรือการรวมมือกันเรียนรู เปนแนวคิดในการจัดการเรียนรู เพือ่ ให
นักเรียนไดรวมกันเรียนรูและปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุง หมาย มุง เนนการรวมกัน
ปฏิบัติงานชวยเหลือซึง่ กันและกัน และพัฒนาทักษะทางสังคม กลาวไดวา เปนการจัดการเรียนรูที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญแบบหนึง่ ซึง่ แนวคิดในการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันนีม้ าจากนักการศึกษา
ตางประเทศหลายทานที่ไดศึกษาวิจยั และทดลองรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมรูปแบบดังกลาว และเปน
ที่รูจักกันอยางแพรหลาย เชน โรเบิรท สลาวิน, จอหนสันและจอหนสัน และคาแกน ฯลฯ ซึง่ เทคนิค
วิธีการตาง ๆ เหลานัน้ ตางก็มีแนวคิด หลักการพืน้ ฐานในการปฏิบัติที่คลายคลึงกัน เพียงแตแตกตางกัน
ดานกิจกรรมการเรียนรูในรายละเอียดปลีกยอยเทานัน้ (วัชรา เลาเรียนดี 2548 : 102)
สลาวิน (Slavin , R.E. 1990, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2548 : 102) ไดเสนอแนะไว
วา วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู หรือวิธีสอนแบบรวมมือกัน คือ การจัดการเรียนการสอนโดยให
ผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม ๆ ละ 4-6 คน สมาชิกกลุมจะตองชวยกันเรียนรูรวมกันปฏิบัติกิจกรรม
จนบรรลุผลสําเร็จ และยังไดเสนอแนะเพิ่มเติมวา วิธีการสอนดังกลาวชวยใหผูเรียนมีความ
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กระตือรือรน ภูมิใจในตนเอง ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม ชวยใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น พัฒนาความสัมพันธทดี่ ี การยอมรับผูอื่นมากขึ้น สรางความมั่นในในตนเอง
และรูถึงคุณคาของตนเองมากขึ้น สอดคลองกับจอยซและเวล (Joyce and Weil 1986) ที่กลาววา
การสอนแบบรวมมือกันเรียนรูชวยพัฒนาผูเรียนดานสติปญญา โดยเพื่อนในกลุม จะชวยเหลือ
แนะนํากัน เนือ่ งจากผูเ รียนที่อยูในวัยเดียวกัน สามารถสื่อสาร สื่อความหมายแกกนั และกันไดงาย
จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1996, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2548 :
102) เสนอแนวคิดเกีย่ วกับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันวา เปนวิธกี ารจัดประสบการณการเรียนรู
ใหกับนักเรียน เปนกลุมเล็ก กลุม ละประมาณ 3-5 คน สมาชิกกลุม แตละกลุมคละเพศ เชื้อชาติ
และความสามารถทางการเรียน โดยเฉพาะการคละนักเรียนทีม่ ีความสามารถทางการเรียนสูง
ปานกลาง ต่าํ ในแตละกลุม เปนสัดสวน 1:2:1 คือ เกง 1 คน ปานกลาง 2 คน และออน 1 คน
สมาชิกกลุม จะมีปฏิสมั พันธที่ดีตอกัน รับฟงความคิดเห็นกัน ชวยเหลือกันและกัน และสมาชิกทุกคน
จะตองรับผิดชอบตอผลงานของกลุมและผลงานของตนเอง
วิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูประกอบดวยเทคนิควิธสี อนหลาย ๆ แบบที่ใชกันอยูอยาง
แพรหลาย ก็คือเทคนิค STAD (Student Teams-Achievement Division) หรือเทคนิคกลุม
ผลสัมฤทธิ์ เทคนิค TGT (Teams-Games-Tournament) หรือเทคนิคทีมการแขงขันเทคนิค TAI
(Team Assisted Individualized Instruction) หรือเทคนิคกลุม ชวยสอนเปนรายบุคคลเทคนิค
CIRC (Cooperative Integrated Reading) หรือเรียกวาเทคนิคการบูรณาการการอานและการ
เขียนเรียงความ เทคนิคจิกซอว (Jigsaw) และเทคนิคการศึกษาแบบกลุม (Group Investigation)
เปนตน (วัชรา เลาเรียนดี 2545 : 172) ซึ่งแตละเทคนิคจะสามารถนําไปใชไดเหมาะสมกับแตละ
รายวิชา เนื้อหา และวัตถุประสงค ดังนัน้ เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือกันแตละเทคนิคจึงไมสามารถ
นําไปใชใหประสบผลสําเร็จในทุกสาระวิชาหรือทุกหนวยการเรียนรู ครูผูสอนหรือผูที่สนใจแนวคิด
หลักการ และวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูจะตองศึกษาหลักการ แนวคิดและองคประกอบอื่นที่สาํ คัญ
ที่เกี่ยวกับวิธีสอนแบบรวมมือกันใหเขาใจแจมแจงกอนนําไปใช (วัชรา เลาเรียนดี 2548 : 109)
เพื่อใหไดรับประโยชนสงู สุดในการจัดการเรียนการสอนคือ มีการรวมมือกันเรียนรูและทักษะทาง
สังคม
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคจิกซอว 2 มีองคประกอบที่สําคัญ 6 ประการ
ดังนี้ 1) จัดกลุม ผูเรียนเพือ่ รวมมือกันเรียนรู 2) จัดกลุม ผูเชีย่ วชาญในแตละเรื่องยอยจากที่ครูกําหนดให
หรือใหนักเรียนเลือกประเด็นที่สนใจมากที่สุด 3) การนําเสนอและพัฒนาผูเชี่ยวชาญจากกลุมตาง ๆ
4) การแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจของผูเชี่ยวชาญ แตละเรื่องในกลุมเดิม 5) การวัดผลการ
เรียนรูและเก็บคะแนน กําหนดคะแนนพัฒนาของแตละคนภายในกลุมและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ
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แตละกลุม 6 ) การยกยองชมเชยความสําเร็จของกลุมทีป่ ระสบผลสําเร็จสูงสุดโดยติดบอรด ชมเชยเพื่อ
เผยแพรผลงาน (วัชรา เลาเรียนดี 2548 :121) โดยที่เทคนิคจิกซอว 2 นอกจากจะชวยพัฒนาการเรียนรู
แบบรวมมือกันและยังพัฒนาการเรียนรูรายบุคคลดวย เนือ่ งจากนักเรียนแตละคนในกลุมจะตองแยก
ไปศึกษาหัวขอที่กําหนดใหเขาใจ จนเปนผูเชี่ยวชาญ นักเรียนกลับกลุมเดิมเพื่ออธิบายแตละ
หัวขอใหสมาชิกในกลุมฟงจนครบทุกหัวขอ จึงทําแบบทดสอบ ดังที่สลาวิน (Slavin 1990, อางถึงใน
วัชรา เลาเรียนดี 2548 : 121) กลาววา เทคนิคจิกซอว 2 จะมีการจัดกลุมผูเรียนคละความสามารถ มี
สมาชิกกลุมละ 5-6 คน สมาชิกในกลุม 1 คน แตละกลุมจะรับมอบหมายงานหรือสาระใหศึกษา
คนควา 1 เรื่อง หลังจากนัน้ สมาชิกทีไ่ ดรับมอบหมายงานจากแตละกลุมจะมารวมกันเปนกลุม
“ผูเชี่ยวชาญ” มีการศึกษาแลกเปลี่ยนความรูประสบการณกันและกันจนสามารถเขาใจในทุกเรื่อง
ที่กําหนด แลวกลับไปสอนหรืออธิบายใหกลุมของตนฟง ตอจากนั้นครูจะทดสอบรายบุคคล คิด
คะแนน คํานวณคะแนนพัฒนาแลวเฉลีย่ รวมเปนคะแนนกลุม ๆ ที่คะแนนพัฒนาสูงสุด จะไดรับ
รางวัลเปนการชื่นชม ยกยอง ประกาศผลงาน โดยขัน้ ตอนการเรียนการสอนจะประกอบดวย 1) ขั้นนํา
2) ขั้นการสอน 3) ขั้นศึกษากลุมยอย 4) ขั้นการทดสอบยอย (วัชรา เลาเรียนดี 2548 : 122)
สําหรับการจัดการเรียนรูด วยเทคนิคกลุมแขงขัน มีการจัดนักเรียนเปนกลุมแบบคละ
ความสามารถเชนเดียวกับวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันแบบอืน่ ๆ แตกตางกันที่ เทคนิค
กลุมแขงขัน จะจัดใหมกี ารแขงขันกันแตละสัปดาหแทนการทดสอบ โดยนักเรียนในแตละทีมจะ
แขงขันกับสมาชิกกลุม อืน่ ทีม่ คี วามสามารถใกลเคียงกัน แลวนําคะแนนที่ไดจากการแขงขันมารวมกัน
เฉลี่ยเปนคะแนนกลุม (วัชรา เลาเรียนดี 2548 : 127) โดยที่เทคนิคกลุมแขงขัน จะมุงเนนใหนักเรียนใน
กลุมไดรว มมือกันศึกษาและทําแบบฝกหัด คนเกงคอยชวยเหลือคนที่เรียนดอยกวา รวมทัง้ พยายาม
ถามตอบ ฝกปฏิบัติจนรูและเขาใจ ที่สาํ คัญสมาชิกทุกคนตองมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอ
กลุม เนื่องจากผลงานของสมาชิกแตละคนคือผลงานของกลุม ดังที่ เดอรวีสและสลาวิน (De Vries
and Slavin 1978) ไดกลาวถึง เทคนิค TGT วาเปนวิธีสอนแบบรวมมือกันที่เปนการจัดกลุม
เชนเดียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกันแบบอื่น ๆ เชน
เทคนิค STAD, เทคนิค CIRC และเทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II) ซึ่งไมมีการสอบทุกสัปดาห แตจะ
มีการแขงขันตอบปญหา โดยมีการจัดกลุม ใหมทุกสัปดาหโดยพิจารณาจากความสามารถของแตละ
บุคคลและจัดนักเรียนเปนกลุม กลุมละ 4-5 คน แบบคละความสามารถดานผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
และเพศ ภาระของกลุม โดยทีห่ ลังจากทีค่ รูนําเสนอบทเรียนทั้งชั้นแลว ใหนักเรียนแตละกลุมทํางาน
ตามที่ครูกําหนดและแตละกลุม เตรียมสมาชิกของกลุมตนเองใหพรอมสําหรับการแขงขันตอบ
ปญหา โดยปกติจะมีการแขงขัน สัปดาหละ 1-2 ครั้ง ประกอบดวยคําถามสัน้ ๆ เกี่ยวกับเนื้อหา
ที่ครูแจกใหศึกษารวมกัน การตอบคําถามจะใชเวลาประมาณ 15-20 นาที ในการแขงขันครูจะจัด
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ใหนักเรียนที่มผี ลการเรียนในระดับเดียวกันแขงขันกัน คะแนนทีส่ มาชิกตอบคําถามไดจะนํามา
รวมกันเปนคะแนนของกลุม เมื่อจบการแขงขันแตละครั้งครูจะประกาศคะแนน กลุมที่ทาํ คะแนน
พัฒนาไดสูงสุด สุลัดดา ลอยฟา (2536 : 35-37) ไดกลาวถึงลําดับขั้นการสอนแบบรวมมือกัน
เทคนิคกลุม แขงขัน (TGT) มีดังนี้ 1) ขั้นนํา ประกอบดวยการทบทวนความรูเดิม การแจง
จุดประสงคการเรียนรู 2) ขั้นสอน ครูจะทําการเสนอบทเรียน อธิบายสาระความรูใหนกั เรียนทัง้ ชัน้
แลวอภิปรายรวมกัน 3) ขั้นแบงกลุมทํากิจกรรม ครูจัดนักเรียนเขากลุมแบบคละความสามารถ
ประกอบดวยนักเรียนทีม่ ีความสามารถสูง ปานกลางและออน กลุมละ 4 คน ครูแจกใบงานหรือ
แบบฝกหัดใหนักเรียนในกลุมทํากิจกรรมรวมกันและชวยเหลือภายในกลุม 4) การแขงขันเกมวิชาการ
เปนการแขงขันตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อหายอยที่เรียนจบแลว การแขงขันประกอบดวยผูเลนกลุมละ
4 คน โดยยึดใหนักเรียนที่มคี วามสามารถทัดเทียมกันแขงขันกัน แลวนําคะแนนที่ไดมาแปลงเปน
คะแนนความกาวหนาของตนเองและกลุม 5) ขั้นสรุปบทเรียน ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน
และมอบรางวัลการยกยองกลุมเกง กลุมเกงมาก กลุมยอดเยี่ยม
การจัดการเรียนรูดว ยเทคนิคจิกซอว 2(Jigsaw II)และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) นั้น
ผูวิจัยไดนาํ มาสังเคราะหรวมกับแนวคิดหลักการและวิธดี ําเนินการ
ในการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกันเทคนิคจิกซอว 2 เนนกิจกรรมการจัดการเรียนรูดงั นี้ 1) ขั้นนํา 2) ขั้นสอน 3) ขั้นแบงกลุม
ทํากิจกรรมโดยสมาชิกแตละกลุมแยกไปรวมกันเพื่อศึกษาหัวขอเดียวกัน จนเปน กลุม ผูเชี่ยวชาญ หลังจาก
นั้นกลับมารวมกลุมเดิม สมาชิกแตละคนอธิบายหัวขอที่ศึกษาใหสมาชิกในกลุมเขาใจจนครบทุกหัวขอ
4) ขั้นการทดสอบยอยโดยการทําแบบทดสอบหลังการปฏิบัติงานกลุม 5) ขั้นสรุปบทเรียน
ประเมินผลงานกลุมและมอบรางวัล สําหรับการจัดการเรียนรูดวยกลุม แขงขัน (TGT) นัน้ มีการ
กําหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูดงั นี้ 1) ขั้นนํา 2) ขั้นสอน 3) ขั้นแบงกลุม ทํากิจกรรม
โดยแตละกลุม ศึกษาหัวขอเดียวกันและจัดนักเรียนคละความสามารถ เกง ปานกลาง ออน ทํา
กิจกรรมรวมกัน 4) ขั้นแขงขันตอบคําถาม 5) ขั้นสรุปบทเรียน ประเมินผลงานกลุมและมอบ
รางวัล
จากแนวคิดและผลการวิจยั ผูว ิจัยจึงไดกาํ หนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังแผนภูมทิ ี่ 1
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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

กลุมควบคุม
ผลการเรียนรู
เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล

ความสามารถในการปฏิบัติดาน
การสืบคนขอมูล
การสมัคร e-mail และ
การรับสง e-mail

พฤติกรรมการทํางานกลุม

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
การจัดการเรียนการสอน

เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
มีขั้นตอนการจัดการเรียนรูดังนี้
1. ขั้นนํา
2. ขั้นสอน
3. ขั้นแบงกลุมทํากิจกรรม
โดยแตละกลุมศึกษาหัวขอ
เดียวกันและจัดนักเรียน
คละความสามารถ เกง
ปานกลาง ออน ทํา
กิจกรรมรวมกัน
4. ขั้นแขงขันตอบคําถาม
5. ขั้นสรุปบทเรียน
ประเมินผลงานกลุมและ
มอบรางวัล

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุม แขงขัน
2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail
และการรับสง e-mail ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ทีจ่ ัดการเรียนรูด วยเทคนิคจิกซอว 2 กับ
เทคนิคกลุม แขงขัน
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน
4. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน
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ขอคําถามของการวิจัย
1. ผลการเรียนรู เรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
จัดการเรียนรูด วยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน แตกตางกันหรือไม
2. ความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail และการรับสง e-mail
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดว ยเทคนิคจิกซอว และเทคนิคกลุมแขงขัน แตกตาง
กันหรือไม และเปนอยางไร
3. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค
จิกซอว 2 และเทคนิคกลุม แขงขัน อยูระดับใด
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีความคิดเห็นอยางไรตอการจัดการเรียนรู ดวยเทคนิค
จิกซอว 2 และเทคนิคกลุม แขงขัน
สมมติฐานการวิจยั
1. ผลการเรียนรูเรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัด
การเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน มีความแตกตางกัน
2. ความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail และการรับสง e-mail
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดว ยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุม แขงขัน มีความ
แตกตางกัน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใชการวิจยั ครั้งนี้ เปนนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียน
ราชโบริกานุเคราะห จังหวัดราชบุรี จํานวน 13 หองเรียน รวม 728 คน
1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 2 หองเรียน
54 คน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ศึกษาอยู
ภาคเรียนที่ 2 ในปการศึกษา 2548
2. ตัวแปรที่ศึกษา สําหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก เทคนิคการจัดการเรียนรู 2 วิธี 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 เรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
2.2.2 ความสามารถในการปฏิบัติสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail และการ
รับสง e-mail
2.2.3 พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียน
2.2.4 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ การจัดการเรียนรู
3. เนื้อหา
เนื้อหาทีน่ ํามาสรางแผนการจัดการเรียนรู เปนเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานที่ 4.1 : เขาใจ เห็นคุณคา และใช
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการเรียนรู การสื่อสาร การแกปญหา การ
ทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม ซึง่ ประกอบดวย ความสําคัญ
ของการติดตอสื่อสาร อุปกรณสื่อสารขอมูลสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย ชนิดของเครือขาย และ
ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร
4. ระยะเวลา
แผนการจัดการเรียนรูจํานวน 6 แผน ใชระยะเวลาในการทดลองจัดการเรียนรู
จํานวน 7 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน วันละ 2 ชั่วโมง
นิยามศัพทเฉพาะ
เพือ่ ใหเกิดความเขาใจตรงกัน ผูว ิจัยจึงไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะของการวิจัยครั้งนี้ไว
ดังนี้
1. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูซึ่งแบงนักเรียนที่
มีความสามารถสูง ปานกลาง ออน มาเรียนรูรวมกันเปนกลุม เล็ก ๆ กลุม ละ 4-5 คน โดยกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูเนนการสงเสริมใหผูเรียนรวมมือกันเรียนรู ชวยเหลือกันและกัน เพือ่ แกไขปญหาการ
เรียนรูใหประสบความสําเร็จ โดยสมาชิกในกลุมตองยอมรับและระลึกเสมอวาทุกคนมีความสําคัญเทา
เทียมกันที่จะชวยใหงานกลุมประสบความสําเร็จ ซึ่งประกอบดวย
1.1 เทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II) หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันแบบหนึง่
ที่จัดนักเรียนทีม่ ีความสามารถแตกตางกันคือมีทั้งนักเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลาง ออน
รวมเขากลุมเพื่อเรียนรูการทํางานและปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุจุดมุงหมายและประสบความสําเร็จ
โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรูดังนี้ 1) ขั้นนํา ครูเตรียมความพรอมของผูเรียน แจงจุดประสงคการ
เรียนรู ชี้แจงบทบาทหนาที่และวัตถุประสงคของการทํางานกลุม 2) ขั้นการสอน ครูอธิบายสาระ
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ความรูใหกับนักเรียน 3) ขั้นแบงกลุมทํากิจกรรม ครูแบงกลุมนักเรียนแบบคละความสามารถ
กลุมละ 4-5 คน โดยแตละกลุมมีนักเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลาง และต่ํา ในสัดสวน 1:2:1
ครูแจกใบงาน/ใบความรูใหสมาชิกกลุมทุกคน
ใหสมาชิกกลุมแตละกลุมที่ไดใบความรูและใบงาน
เดียวกันเขากลุมกันใหม เปนกลุมเชี่ยวชาญ รวมกันศึกษาอภิปรายในสาระที่ไดรับมอบหมายจน
เขาใจชัดเจน หลังจากนั้นสมาชิกแตละคนกลับกลุมเดิมเพื่อแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ ประสบการณ
4) ขั้นทดสอบยอย โดยทําการทดสอบเปนรายบุคคล ตรวจใหคะแนน รวมคะแนน เพื่อตรวจสอบความรู
ความเขาใจของผูเรียน 5) ขั้นสรุปบทเรียน ประเมินผลงานกลุมและมอบรางวัล ครูและนักเรียน
ชวยกันสรุปบทเรียน ประเมินผลการทํางานกลุม และยกยองกลุม ที่ประสบความสําเร็จ ซึง่ ผูวิจยั
กําหนดใหใชกบั กลุมทดลอง
1.2 เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) หมายถึงวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน ที่จัด
นักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน คือ มีทงั้ นักเรียนที่มีความสามารถสูง ปานกลาง ออน ให
รวมกลุม กันทํางานและปฏิบัตกิ ิจกรรมจนทําใหงานกลุม ประสบความสําเร็จ โดยมีขั้นตอนการจัดการ
เรียนรูดังนี้ 1) ขั้นนํา ครูเตรียมความพรอมของผูเรียน แจงจุดประสงคการเรียนรู ชี้แจงบทบาทหนาที่
และวัตถุประสงคของการทํางานกลุม 2) ขั้นการสอน ครูอธิบายสาระความรูใหกับนักเรียน 3) ขั้นแบง
กลุมทํากิจกรรม ครูแบงกลุม นักเรียนแบบคละความสามารถ กลุมละ 4-5 คน โดยแตละกลุมมี
นักเรียนทีม่ ีความสามารถสูง ปานกลาง และออน ในสัดสวน 1:2:1 ครูแจกใบงานใหนกั เรียน
ทํากิจกรรมรวมกัน โดยนักเรียนแตละคนจะตองปฏิบัติตามหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย เนนการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันในกลุม นักเรียนแตละกลุมรวมกันอภิปรายปญหาและศึกษาใบความรู จนแนใจ
วาสมาชิกในกลุมมีความเขาใจในเนื้อหาอยางชัดเจน 4) ขั้นแขงขันตอบคําถาม เพื่อตรวจสอบความรู
ความเขาใจของผูเรียน 5) ขั้นสรุปบทเรียน ประเมินผลงานกลุม และมอบรางวัล โดยครูและนักเรียน
ชวยกันสรุปบทเรียน ประเมินผล การทํางานกลุม และยกยองกลุมทีป่ ระสบความสําเร็จ ซึง่ ผูว จิ ัย
กําหนดใหใชกบั กลุม ควบคุม
2. ผลการเรียนรูเ รื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบ
ทดสอบกอนและหลังเรียนเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล เกี่ยวกับความสําคัญของการติดตอสื่อสาร
อุปกรณ สื่อสารขอมูลสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย ชนิดของเครือขาย เทคโนโลยีเครือขายแลน และ
ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร วัดโดยใชแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
3. ความสามารถในการปฏิบตั ิ หมายถึง คะแนนความสามารถจากการใชคอมพิวเตอรดาน
การสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail และการรับสง e-mail วัดจากความสามารถในการปฏิบัติงานของ
นักเรียน
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4. พฤติกรรมการทํางานกลุม หมายถึง การพูดและการแสดงออกของบุคคลภายในกลุม
เพื่อรวมกันเรียนรูและปฏิบตั ิกิจกรรมใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ใชแบบสังเกตพฤติกรรม ที่
สังเกตและประเมินโดยครูและนักเรียน ในดาน การยอมรับความคิดเห็น การใหความรวมมือขณะ
ทํางานกลุม การแสดงความคิดเห็นดวยการถามตอบ และ การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจ
ซึ่งกันและกัน
5. ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง ความรูสึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียน
การสอน เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน
เกี่ยวกับ บรรยากาศของการเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งวัดโดยใชแบบสอบถาม
ความคิดเห็น หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนเรือ่ ง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
6. นักเรียน หมายถึง ผูเรียนทีก่ ําลังศึกษาอยูใ นชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2548
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาราชบุรี เขต 1

บทที่ 2
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน สําหรับการวิจัย
ครั้งนี้ ผูวิจยั ไดเสนอแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
1. หลักสูตร
1.1 หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 : สาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
1.2 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห จังหวัดราชบุรี
2. วิธีสอนแบบรวมมือกัน
2.1 แนวคิดและความสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกัน
2.2 ลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกัน
2.3 องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือกัน
2.4 ประโยชนและความสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกัน
2.5 บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนรูแบบรวมมือกัน
2.6 รูปแบบของการเรียนรูแบบรวมมือกัน
2.7 การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2
2.8 การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน
2.9 พฤติกรรมการทํางานกลุม
3. การเรียนการสอนผานเว็บ
4. งานวิจยั ที่เกีย่ วของ
4.1 งานวิจัยในประเทศ
4.2 งานวิจัยตางประเทศ
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หลักสูตร
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544: สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลักสูตรที่ไดพัฒนา ใหสอดคลองกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และความเจริญกาวหนาทางวิทยาการเปนการสรางกลยุทธใหม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการของบุคคลและสังคมไทยเปนไป
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
หลักการ
เพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปตามแนวนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ
จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไวดังนี้
1. เปนการศึกษาเพื่อความเปนเอกภาพของชาติ มุงเนนความเปนไทยควบคูกับความ
เปนสากล
2. เปนการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะไดรับการศึกษาอยางเสมอภาคและ
เทาเทียมกัน โดยสังคมมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
3. สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาและเรียนรูด วยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยถือ
วาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
4. เปนหลักสูตรที่มีโครงสรางยืดหยุน ทัง้ ดานสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู
5. เปนหลักสูตรที่จัดการศึกษาไดทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถ
เทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ
จุดหมาย
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณเปนคนดี มี
ปญญามีความสุขและมีความเปนไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอและประกอบอาชีพ จึงกําหนด
จุดหมายซึ่งถือเปนมาตรฐานการเรียนรูใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคดังตอไปนี้
1. เห็นคุณคาของตนเอง มีวนิ ัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หรือศาสนาทีต่ นนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
2. มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียนและรักการคนควา
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3. มีความรูอนั เปนสากล รูเทาทันการเปลีย่ นแปลงและความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ
ทักษะและศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีปรับวิธีการคิด วิธีการทํางานได
เหมาะสมกับสถานการณ
4. มีทักษะและกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด
การสรางปญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต
5. รักการออกกําลังกาย ดูแลตนเองใหมสี ุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
6. มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภคมีคานิยมเปนผูผลิตมากกวาเปนผูบริโภค
7. เขาใจในประวัติศาสตรของชาติไทย ภูมิใจในความเปนไทย เปนพลเมืองดี ยึดมั่น
ในวิถีชวี ิตและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8. มีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปญญาไทย
ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิง่ แวดลอม
9. รักประเทศชาติและทองถิน่ มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามใหสงั คม
โครงสราง
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกําหนดสาระการเรียนรู ตามหลักสูตรซึ่งประกอบไปดวย
องคความรูท ักษะหรือกระบวนการ การเรียนรูและคุณลักษณะหรือคานิยม คุณธรรม จริยธรม
ของผูเรียนเปน 8 กลุมสาระดังนี้ 1) ภาษาไทย 2) คณิตศาสตร 3) วิทยาศาสตร 4) สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 5) สุขศึกษาและพลศึกษา 6) ศิลปะ 7) การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี 8) ภาษาตางประเทศ โดยสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุม นี้ เปนพืน้ ฐานสําคัญที่
ผูเรียนทุกคนตองเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี เปนสาระการเรียนรูที่สถานทีศ่ ึกษาตองใช
เปนหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสรางพืน้ ฐานการคิดและเปนกลยุทธในการแกปญหา
และวิกฤตของชาติ
สาระและมาตรฐานการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูเปนเกณฑในการ
กําหนดคุณภาพของผูเรียนเมือ่ เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึง่ กําหนดไวเฉพาะสวนที่จําเปนสําหรับ
เปนพืน้ ฐานในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพ สําหรับสาระและมาตรฐานการเรียนรูตามความสามารถ
ความถนัดและความสนใจของผูเรียน สถานศึกษาสามารถพัฒนาเพิม่ เติมได สาระและมาตรฐาน
การเรียนรูการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีรายละเอียดดังนี้
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สาระที่ 1 การดํารงชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน ง 1.1 เขาใจ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสํานึกในการ
ใชพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในการทํางาน เพื่อการดํารงชีวิต และครอบครัวที่เกี่ยวของ
กับงานบาน งานเกษตร งานชาง งานประดิษฐ และงานธุรกิจ
มาตรฐาน ง 1.2 มีทกั ษะ กระบวนการทํางานและการจัดการ การทํางานเปนกลุม
การแสวงหาความรู สามารถแกปญหาในการทํางาน รักการทํางานและมีเจตคติทดี่ ีตองาน
สาระที่ 2 การอาชีพ
มาตรฐาน ง 2.1 เขาใจ มีทักษะ มีประสบการณในงานอาชีพสุจริต มีคุณธรรม มี
เจตคติที่ดีตองานอาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต
สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี
มาตรฐาน ง 3.1 เขาใจธรรมชาติและกระบวนการเทคโนโลยี ใชความรู ภูมิปญญา
จินตนาการและความคิดอยางมีระบบในการออกแบบ สรางสิ่งของเครื่องใช วิธีการเชิงกลยุทธ
ตามกระบวนการเทคโนโลยี สามารถตัดสินใจ เลือกใชเทคโนโลยีในทางสรางสรรคตอชีวิต สังคม
สิ่งแวดลอม โลกของงานและอาชีพ
สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคนขอมูลการเรียนรู การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และมีคุณธรรม
สาระที่ 5 เทคโนโลยีเพือ่ การทํางานและอาชีพ
มาตรฐาน ง 5.1 ใชเทคโนโลยีในการทํางาน การผลิต การออกแบบ การแกปญหา การ
สรางงานการสรางอาชีพสุจริตอยางมีความเขาใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ และมีความคิดสรางสรรค
มาตรฐานการเรียนรูช วงชัน้ ม.1-ม.3
การศึกษาเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลอยูในสาระที่ 4 มาตรฐาน 4.1 เขาใจเห็นคุณคา
และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการเรียนรู การสื่อสารการแกปญหา
การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีคุณธรรม ซึ่งมาตรฐานการเรียนรูชวงชัน้
ม.1-ม.3 ดังนี้
1. เขาใจหลักการทํางานบทบาทและประโยชนของระบบคอมพิวเตอร
2. หลักการเบื้องตนของการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร
3. มีความรูพ นื้ ฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ
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5. เขาใจหลักการและวิธกี ารแกปญหาดวยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. เขาใจหลักการทําโครงงานที่มกี ารใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. คนหาขอมูล ความรูและติดตอสื่อสารผานคอมพิวเตอรหรือเครือขายคอมพิวเตอร
8. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสม
9. ใชคอมพิวเตอรชวยสรางชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการหรืองานที่ทาํ ใน
ชีวิตประจําวันอยางมีจิตสํานึกและมีความรับผิดชอบ
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห จังหวัดราชบุรี
วิสัยทัศนของหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ราชบุรี เขต 1 จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 ไดกาํ หนด
วิสัยทัศนของหลักสูตรสถานศึกษา ไวในธรรมนูญโรงเรียน ปการศึกษา 2542-25444 ดังนี้
“กาวทันเทคโนโลยี พลานามัยดี ภาษาเดน เนนคุณธรรม สัมพันธชมุ ชน”
จุดมุงหมาย
1. เปาหมาย
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห มุง พัฒนานักเรียนใหเปนคนดี
มีปญญา มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี มีความเปนไทย มีศักยภาพ ในการศึกษาตอเพื่อประกอบอาชีพ จึง
กําหนดเปาหมายเพื่อถือเปนแนวปฏิบัติ ใหนกั เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ดังนี้
1.1 มีทักษะและกระบวนการดานภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ทักษะการคิด
การสรางปญญาและทักษะในการดํารงชีวิต
1.2 มีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียนและรักการคนควา
1.3 มีความภูมิใจในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดมั่นในวิถชี ีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
1.4 มีสนุ ทรียภาพ ลักษณะนิสยั และจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ดนตรี กีฬา ภูมปิ ญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิง่ แวดลอม
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2. พันธกิจ
2.1 สงเสริมใหนกั เรียนมีความเปนเลิศทางดานภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
2.2 ปลูกฝงใหนักเรียนรักการอาน รักการเขียน รักการคนควา รูจักคิดวิเคราะหและ
สื่อความ
2.3 พัฒนานักเรียนใหมีความภูมิใจในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม สุนทรียภาพ
และทักษะพืน้ ฐานในการดํารงชีวิต
2.4 สงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตแบบไทย
2.5 สงเสริมจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ
2.6 นําเทคโนโลยี ภูมปิ ญญาทองถิน่ และแหลงเรียนรูมาใชในการจัดการเรียนการสอน
2.7 ปลูกฝงใหนกั เรียนเปนพลเมืองดี ยึดมั่นในวิถีชวี ิตและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
2.8 สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน
3. คุณลักษณะอันพึงประสงค
คุณลักษณะอันพึงประสงค เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยมที่เหมาะสมกับสังคมไทยและของชุมชนทองถิน่ มีดังนี้
3.1 ความมีระเบียบวินยั
3.2 ความเสียสละ
3.3 ความรับผิดชอบ
3.4 ความซื่อสัตย
3.5 การใฝเรียน ใฝรู รักการอานการเขียน
โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา
เพื่อใหเปนไปตามหลักการ จุดมุงหมายและมาตรฐานการเรียนรู ตามโครงสรางของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหไดจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาไวดังนี้
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ตารางที่ 1 โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ชวงชัน้ ที่ 3
กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาตางประเทศ
ภาษาอังกฤษ หรือ
จีน หรือ
ญี่ปุน
รวม
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
รวมทั้งสิ้น

จํานวนชั่วโมง/ป
ม.1
ม.2
ม.3
วิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม วิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม วิชาพื้นฐาน วิชาเพิ่มเติม
80
40
80
40
80
40
120
80
120
120
120
120
120
80
120
80
120
80
80
80
80
80
80
40
40
-

40
80

40
40
80

40
-

40
40
80

40
-

120
600

80
360

120
600

80
360

120
600

80
360

120
1200

120
1200

120
1200

ที่มา : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห, หลักสูตรสถานศึกษากลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ม.ป.ท.,2548), 4.
จากโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ชวงชั้นที่ 3 กลุม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ไดเปดการสอนวิชาคอมพิวเตอรทั้งหมด 4 รายวิชา ไดแก
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ง 30285), วิชาตารางทํางาน 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 รายละเอียด
ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 รายวิชาคอมพิวเตอรที่เปดสอนเพิ่มเติม ปการศึกษา 2548 ชวงชั้นที่ 3
รายวิชา
วิชาเพิ่มเติม
ง 30285 เทคโนโลยีสารสนเทศ 21
ง 30201 ตารางทํางาน 21
ง 30202 การนําเสนอขอมูลดวยคอมพิวเตอร 21
ง 33201 โครงงานคอมพิวเตอร 21

อัตราสวนคะแนน ชั่วโมง/ป/ภาคเรียน จํานวนหนวย/ป
8:2
8:2
8:2
8:2

80 ชั่วโมง/ป
80 ชั่วโมง/ป
80 ชั่วโมง/ป
80 ชั่วโมง/ป

2.0
2.0
2.0
2.0

ที่มา : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห, แผนการเรียน ภาคเรียนที่ 1 (ม.ป.ท.,2548), 41.
การจัดการเรียนรูส าระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
มาตรฐานการเรียนรู
มาตรฐานการเรียนรูท ี่มสี าระเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังนี้
สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐาน ง 4.1 เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบคนขอมูลการเรียนรู การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และมีคุณธรรม
การจัดการเรียนรู
หลักสูตรสถานศึกษาสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มาตรฐานการเรียนรู ทีม่ ี
สาระเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ได
กําหนดเวลาเรียนไว 1200 ชั่วโมง/ป และมีรายละเอียดของเนื้อหาสาระดังคําอธิบายรายวิชาดังนี้
ศึกษาบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอมูลและสารสนเทศ การประมวลผลขอมูลใหเปน
สารสนเทศ พัฒนาการของคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสื่อสารขอมูลและอินเทอรเน็ต หลักการแกปญหา
และโปรแกรมพืน้ ฐานที่เหมาะสม เทคโนโลยีสมัยใหม ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
การสรางและการออกแบบงานโดยใชคอมพิวเตอร
ปฏิบัติการสืบคนขอมูลและการสื่อสารผานเครือขายอินเทอรเน็ต การนําเสนอขอมูล
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
เพื่อใหมคี วามรูความเขาใจเกีย่ วกับบทบาทเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวิตประจําวัน แสวงหาความรูไ ดจากการสืบคนขอมูลดวยอินเทอรเน็ต รวมทั้งสามารถ
แสวงหาความรูไ ดจากการสืบคนขอมูลดวยอินเทอรเน็ต อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม ใชคอมพิวเตอร
ในการนําเสนอขอมูล ตลอดจนประยุกตใชงานตาง ๆ ได
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ดวยวิธกี ารวัดและประเมินผลจากแบบทดสอบตามสาระเนื้อหาที่กําหนด และจากการ
ประเมินผลตามสภาพจริงดวยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย ซึง่ การวัดและประเมินผลนีต้ รงตามเนื้อหาสาระ
ทักษะกระบวนการ เจตคติและใชคอมพิวเตอรสรางสรรคงานในชีวิตประจําวัน
เนื้อหาหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนตน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544
ในหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ไดกําหนดโครงการสอน
ไวดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 โครงการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
การจัดสาระการเรียนรู
สาระการเรียนรู
จํานวนชั่วโมง
1.ความรูพื้นฐานทางดาน 1.1 บอกความสําคัญและ
1.1 บทบาทความสําคัญของ
4
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประโยชนของเทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สารสนเทศได
1.2 นิยามเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.3 ลักษณะสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.4 ผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.การประมวลผลขอมูล 2.1 บอกความหมายของ
2.1 ขอมูลและสารสนเทศ
6
ใหเปนระบบสารสนเทศ
ขอมูล
2.2 ระบบสารสนเทศ
2.2 บอกประโยชนของ
2.3 สวนประกอบของ
ขอมูลและการนําไปใชได
สารสนเทศ
2.3 วิเคราะหและตรวจสอบ 2.4 ประเภทของขอมูล
ความถูกตองของขอมูล 2.5 การประมวลผลขอมูล
2.4 เก็บรักษาขอมูล
2.6 การจัดการสารสนเทศ
2.7 การแทนขอมูล
หนวยการเรียนรูที่/เรื่อง

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
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ตารางที่ 3 (ตอ)
หนวยการเรียนรูที่/เรื่อง

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

3.พัฒนาการคอมพิวเตอร 3.1 บอกประวัติความเปนมา
ของระบบคอมพิวเตอร
3.2 บอกประโยชนของเครื่อง
คอมพิวเตอรและการนํา
ไปใช
3.3 บอกองคประกอบของ
ระบบคอมพิวเตอรได
3.4 ใชโปรแกรมประมวลคํา
-โปรแกรมกราฟฟก
สรางสรรค
-โปรแกรมตารางทํางาน
-โปรแกรมนําเสนอขอมูล
ทํางานได

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

การจัดสาระการเรียนรู
สาระการเรียนรู
จํานวนชัว่ โมง
3.1 พัฒนาการคอมพิวเตอร
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-ยุคของคอมพิวเตอร
-เทคโนโลยีสื่อประสม
3.2 เครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณ
-สวนประกอบของ
คอมพิวเตอร
-หนวยประมวลผลกลาง
-หนวยความจําหลัก
-หนวยความจํารอง
-หนวยรับเขา
-หนวยสงออก
3.3 ซอฟตแวร
-ความหมายและความ
สําคัญของซอฟตแวร
-ซอฟตแวรและภาษา
คอมพิวเตอร
-ชนิดของซอฟตแวร
-ซอฟตแวรระบบ
-ซอฟตแวรประยุกต
4.1 ความสําคัญของการ
14
ติดตอสื่อสาร
4.2 อุปกรณสื่อสารสําหรับ
เชือ่ มโยงเครือขาย
4.3 ชนิดของเครือขาย
4.4 เทคโนโลยีเครือขายแลน
4.5 ประโยชนของเครือขาย
คอมพิวเตอร
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ตารางที่ 3 (ตอ)
หนวยการเรียนรูที่/เรื่อง

5.หลักการแกปญหา
และโปรแกรมพื้นฐาน
ที่เหมาะสม

6.เทคโนโลยีสมัยใหม

การจัดสาระการเรียนรู
สาระการเรียนรู
จํานวนชัว่ โมง
4.4 บอกความหมายของ
4.6 พัฒนาการอินเทอรเน็ต
ระบบเครือขาย
4.7 การเติบโตของ
4.5 บอกชนิดของระบบ
อินเทอรเน็ต
เครือขาย
4.8 การประยุกตใชงาน
4.6 บอกประโยชนของระบบ
อินเทอรเน็ต
เครือขายคอมพิวเตอร
4.9 อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู
4.10 อินเทอรเน็ตกับผล
กระทบตอสังคมไทย
4.11 มารยาทในการใช
อินเทอรเน็ต
5.1 อธิบายองคประกอบหลัก 5.1 หลักการแกปญหา
14
การแกปญหาได
5.2 การจําลองความคิดเปน
5.2 ใชหลักการแกปญหามา
ขอความ
ดําเนินการแกปญหาหรือ 5.3 ภาษาโลโก
สรางงานได
5.3 ใชขอมูลเบื้องตนมาใชใน
การแกปญหาได
6.1 อธิบายแนวโนมของ
6.1 แนวโนมของเทคโนโลยี
4
เทคโนโลยีสารสนเทศได
สารสนเทศ
6.2 อธิบายการเปลี่ยนแปลง 6.2 คอมพิวเตอรการใชอุปกรณได
ประสิทธิภาพสูง
6.3 อธิบายเทคโนโลยี
6.3 เทคโนโลยีสื่อประสม
โทรคมนาคมได
6.4 การเปลี่ยนแปลงระบบ
6.4 อธิบายแนวโนมทาง
อุปกรณ
เทคโนโลยีในอนาคตได 6.5 ปญญาประดิษฐ
6.6 ทางดวนขอมูล
สารสนเทศ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
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ตารางที่ 3 (ตอ)
หนวยการเรียนรูที่/เรื่อง

7.ผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

8.การใชคอมพิวเตอร
ชวยสรางงาน
จากโครงงาน
จากจินตนาการ
และงานที่ทําในชีวิต
ประจําวัน

การจัดสาระการเรียนรู
สาระการเรียนรู
จํานวนชัว่ โมง
6.7 เทคโนโลยีโทรคมนาคม
6.8 แนวโนมทางเทคโนโลยี
ในอนาคต
7.1 อธิบายการขยายตัวของ 7.1 การขยายตัวของ
2
เทคโนโลยีได
เทคโนโลยีสารสนเทศ
7.2 อธิบายการเปลี่ยนแปลง 7.2 เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
ทางเทคโนโลยีได
การเปลี่ยนแปลง
7.3 อธิบายผลกระทบทาง
7.3 ผลกระทบในทางบวก
บวกและทางลบได
7.4 ผลกระทบในทางลบ
8.1 ใชโปรแกรมสําเร็จรูป
8.1 จัดทําโครงงาน 1 โครงงาน
8
สรางสรรคงานจาก
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
จินตนาการได
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

จากหนวยการเรียนรูทงั้ 8 หนวย ขางตน ผูวิจยั เลือกหนวยการเรียนรูที่ 4 เรื่อง
เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล มาใชในการวิจัย เนื่องจากในปจจุบนั เทคโนโลยีทางดานการสื่อสารได
เขามามีบทบาทสําคัญในชีวติ ประจําวัน ขอมูล ความรู และเรื่องที่สนใจสามารถคนหาไดจาก
เครือขายคอมพิวเตอร การติดตอสื่อสารในปจจุบนั สามารถติดตอได โดยผานเครือขายคอมพิวเตอรหรือ
เครือขายอินเทอรเน็ต นอกจากนีก้ ารจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน มุงใหผูเรียนไดรับความรูและ
พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงความรูตาง ๆ ทั่วโลกโดยไมมี
ขีดจํากัด ซึง่ หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไดกาํ หนดมาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
หนวย การเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังตารางที่ 4
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มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ตารางที่ 4 มาตรฐานการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
สาระที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระหลัก
มาตรฐานการเรียนรู
สาระการเรียนรู
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
4. เทคโนโลยี มาตรฐาน ง 4.1
1. ความสําคัญของการสื่อสาร 1. เขาใจหลักการ
สื่อสารขอมูล เขาใจ เห็นคุณคา
ขอมูล
เบื้องตนของการ
และใชกระบวนการ
2. อุปกรณสื่อสารสําหรับ
สื่อสารขอมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเชื่อมโยงเครือขาย
และระบบ
ในการสืบคนขอมูล
3. ชนิดของเครือขาย
เครือขาย
การเรียนรู การ
4. ประโยชนของเครือขาย
2. สามารถคนหา
แกปญหา การทํางาน คอมพิวเตอร
ขอมูลไดจาก
5. พัฒนาการอินเทอรเน็ต
และอาชีพอยางมี
เครือขาย
6. การประยุกตใชงาน
ประสิทธิภาพ
คอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต
ประสิทธิผลและมี
3. สามารถติดตอสื่อสาร
7. อินเทอรเน็ตกับชีวิต
คุณธรรม
กับ ผูอื่นผานเครือขาย
ประจําวัน
คอมพิวเตอรหรือ
เครือขายอินเทอรเน็ต
ที่มา : โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห , หลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
(ม.ป.ท.,2545), 13.
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วิธีสอนแบบรวมมือกัน
วิธีสอนแบบรวมมือกัน (Cooperative Learning Methods) เปนรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน ที่ใหนักเรียนทํางานรวมกันเรียนรู ในกลุมยอยกลุมละ 4–6 คน ที่ประกอบดวยนักเรียนที่
มีความสามารถในการเรียนแตกตางกัน ซึ่งไดรับความสนใจนํามาประยุกตใชในการศึกษาตั้งแต
คริสตศักราช 1970 โดยมีความเชื่อวาวิธีการเรียนรูนจี้ ะชวยพัฒนาและแกปญหาหลาย ๆ ดานที่
เกี่ยวของกับการเรียนรูของผูเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสัมพันธ
ภายในกลุม การยอมรับความออนดอยทางวิชาการของเพื่อนและความภูมิใจในตนเอง (self-esteem)
นักเรียนจะมีการชวยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียน ดังนั้นเพื่อใหสมาชิกในกลุมบรรลุจุดประสงค การ
เรียนแบบรวมมือกัน จึงตองประกอบดวยสิ่งสําคัญ 3 ประการคือ
1. รางวัลของทีม (Team Reward) หมายถึงผลของทีมที่ผูรว มทีมทุกคนจะตองรับผิดชอบและมี
โอกาสเทากันในการประสบความสําเร็จ โดยทีมอาจจะไดรับรางวัลเปนประกาศนียบัตรหรือใบประกาศ
เกียรติคุณเมื่อบรรลุถึงเกณฑที่กําหนด
2. ความรับผิดชอบตอผลงานของนักเรียนแตละคน (Individual Accountability)
3. การมีโอกาสประสบความสําเร็จเทาเทียมกัน (Equal Opportunities for Success)
หมายถึง นักเรียนทุกคนไมวา จะเปนนักเรียนที่มีผลการเรียนอยูในระดับใด สามารถสรางผลงานใหแก
ทีมไดดวยการยกระดับผลการเรียนของตน ซึง่ จะเปนองคประกอบที่สําคัญของผลสําเร็จของกลุม
แนวคิดและความสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกัน
การเรียนแบบรวมมือกัน (Cooperative Learning) เปนยุทธวิธีในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยจัดใหนกั เรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ โดยทัว่ ไปจะจัดกลุมละ 4-5 คนแตละ
กลุมประกอบดวยนักเรียนทีม่ ีความสามารถในการเรียนสูง ปานกลาง ออน คละอยูในกลุมเดียวกัน
นักเรียนแตละคนตองมีสวนรวมในการเรียนรูรวมกัน มีการชวยเหลือกันในการเชื่อมโยงความรูเดิม
กับความรูใหมและชวยกันคิด แลกเปลี่ยนความรูจนทําใหกลุมประสบความสําเร็จ การที่ครูจัดกิจกรรม
การเรียนรู โดยใหผูเรียนพึง่ พาอาศัยกันอยางสม่าํ เสมอจะทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
อีกทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นได
นอกจากแนวคิดดังกลาวขางตนยังมีนกั การศึกษาอีกหลายคนไดทาํ การศึกษาเกีย่ วกับการเรียนแบบ
รวมมือกันและใหแนวคิดเกีย่ วกับการเรียนแบบรวมมือกันดังนี้
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สลาวิน (Slavin 1983 : 20-21) เชื่อวาการเรียนแบบรวมมือกันจะชวยใหผเู รียน
พัฒนาความภูมิใจในตนเอง กลาวคือผูเรียนจะเรียนดวยความสุขและพัฒนาสติปญญาของตนเอง
อยางเต็มที่พรอมกับเกิดความรูสึกที่ดีงามในทางสังคมและจากกระบวนการทํางาน ผลสัมฤทธิ์
สลาวิน (Slavin 1987 : 8) กลาววาการเรียนแบบรวมมือกัน คือการสอนรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ ตามปกติกลุมละ 4 คน และการจัดกลุม ตองคํานึงถึง
ความสามารถของนักเรียน เชน นักเรียนทีม่ ีความสามารถสูง 1 คน ความสามารถปานกลาง 2 คน
และความสามารถต่ํา 1 คน โดยสมาชิกในกลุมจะตองชวยกัน รับผิดชอบและชวยเหลือเกี่ยวกับ
การเรียนซึ่งกันและกัน
อาทซทและนิวแมน (Artzt and Newman 1990 : 448 - 449) ไดกลาวถึงการเรียน
แบบรวมมือกันวาเปนแนวทางการเรียนรูรว มกันเปนกลุม เล็ก ๆ ซึ่งสมาชิกในกลุมทุกคนตองระลึก
เสมอวาพวกเขามีความสําคัญที่จะชวยใหกลุมประสบความสําเร็จหรือความลมเหลว ดังนัน้ สมาชิก
ในกลุมตองชวยเหลือกันในการแกปญหาการเรียนรูรวมกัน ครูผูสอนมีหนาที่คอยใหความชวยเหลือ
ชี้แนะแหลงขอมูล และจัดหาสื่ออุปกรณใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเรียนรูอยางเต็มที่
อาโจสและจอยเนอร (Ajose and Joyner 1990 : 198) กลาววาการเรียนแบบ
รวมมือกัน เปนกระบวนการซึ่งนักเรียนที่มีความสามารถแตกตางกันมาอยูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ
ทํางานรวมกันเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกัน การเรียนแบบรวมมือกันมีลกั ษณะที่สาํ คัญดังนี้
1. ใชการพึ่งพาอาศัยซึง่ กันและกันโดยนักเรียนที่เรียนเกงตองชวยเหลือนักเรียนทีเ่ รียนออน
2. ใชปฏิสัมพันธกนั อยางใกลชิด
3. ใชทักษะทางสังคม
4. ใชทักษะกระบวนการกลุม
5. ใชความรับผิดชอบในตัวเองตองานทีไ่ ดรับมอบหมาย
ยุทธวิธีการเรียนรูแบบรวมมือมีหลายรูปแบบ จากผลการวิจยั พบวาวิธีการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน จะมีประสิทธิภาพสูงสุดตองมีองคประกอบที่สําคัญดังนี้
1. มีการปฏิบตั ิงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของกลุม
2. สมาชิกทุกคนมีสวนรับผิดชอบรวมกัน
3. ทุกคนมีโอกาสเทากันที่จะประสบผลสําเร็จ
เปาหมายกลุม คือ การเปดโอกาสใหสมาชิกกลุม ที่แมจะมีความแตกตางกันจะรวมกัน
ปฏิบัติงานชวยเหลือกันและกัน และทุกคนไดรับความดีความชอบเทาเทียมกัน สมาชิกทุกคนมี
สวนรับผิดชอบตองานที่ปฏิบัติ กลาวคือสมาชิกกลุมแตละคนจะมีสวนรับผิดชอบในการเรียนรูที่
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ไดรับมอบหมาย สมาชิกมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะประสบผลสําเร็จถาทุกคนพยายาม เขาจะไดรับ
รางวัลโดยเฉพาะเมื่อทําคะแนนไดสูงกวาเดิม และคะแนนกลุม ก็จะพัฒนาขึ้นดวย
ดังนัน้ จึงกลาวไดวา วิธีสอนแบบรวมมือกัน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ใหนักเรียนทํางานรวมกันเปนกลุมยอย โดยใหสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม
รวมกัน ชวยกันทํางาน ทีไ่ ดรับมอบหมายใหสาํ เร็จ โดยมีจุดมุง หมายรวมกันสมาชิกกลุมมีการ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทํางานอยางเต็มความสามารถมีการคิดรวมกันมีมนุษยสัมพันธ
ที่ดีตอกันและรวมมือกันทําใหงานบรรลุผลสําเร็จ
ลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกัน
จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1987 : 23 - 24 อางถึงใน
ชีวพร ตปนียากร 2538 : 10 -11) ไดกําหนดลักษณะสําคัญของการเรียนแบบรวมมือกันไวดังนี้
1. สมาชิกกลุม มีความรับผิดชอบรวมกันชวยกันทํางานที่ไดรับมอบหมาย ใหสาํ เร็จ
โดยมีจุดมุงหมายการปฏิบัติงานรวมกัน มีการแบงปนอุปการณระหวางสมาชิกของกลุม
2. สมาชิกกลุมมีปฏิสัมพันธตอ กันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและกัน ยอมรับ
และรับฟงความคิดเห็นของกันและกัน
3. สมาชิกกลุมแตละคนมีความรับผิดชอบในตัวเอง และตองานที่ไดรับมอบหมายกลาวคือ
แตละคนทํางานอยางเต็มความสามารถเพือ่ การพัฒนางานของตนเอง ของเพื่อนและของกลุม
4. สมาชิกกลุม มีทักษะในการทํางานกลุม และมีมนุษยสมั พันธที่ดี ครูสอนทักษะการ
ทํางานกลุม และประเมินการทํางานกลุม ของนักเรียน การจัดใหนักเรียนที่ขาดทักษะการทํางาน
กลุมมาทํางานกลุมรวมกัน จะทําใหการเรียนไมประสบความสําเร็จ
พรรณรัศมิ์ เงาธรรมสาร (2533 : 35-36) ไดอธิบายถึงความแตกตางระหวางการเรียน
แบบรวมมือกันและการเรียนเปนกลุมแบบเดิมไวดังนี้
1. การเรียนแบบรวมมือกัน สมาชิกกลุมมีความรับผิดชอบในการเรียนรวมกัน สนใจใน
การทํางานของตนเองเทากับการทํางานของสมาชิกกลุม สวนการเรียนเปนกลุมแบบเดิมสมาชิกกลุม
ไมมีความรับผิดชอบรวมกัน
2. สมาชิกกลุม แตละคนรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายมีการใหคาํ แนะนํา ชมเชยเสมอ
แนะการทํางานกลุมของสมาชิก ในการเรียนเปนกลุม แบบเดิมนัน้ สมาชิกกลุม แตละคนไมรับผิดชอบ
การทํางานของตัวเองเสมอไป บางครัง้ ก็ใสชื่อของตัวเองโดยที่ไมไดทํางาน
3. ในการเรียนแบบรวมมือนั้นสมาชิกมีความสามารถที่แตกตางกัน แตในการเรียนเปนกลุม
แบบเดิมนัน้ สมาชิกกลุม มีความสามารถใกลเคียงกัน
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4. มีการแลกเปลี่ยนบทบาทของผูนําภายในกลุมการเรียนแบบรวมมือกัน ในขณะที่
ผูนําหรือหัวหนาจะไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกกลุมแบบเดิม
5. สมาชิกกลุมในการเรียนแบบรวมมือกันชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจในการทํางานกลุม
ชวยกันรับผิดชอบการเรียนของสมาชิกกลุม และแนใจวาสมาชิกทุกคนทํางานกลุม ในการเรียนเปน
กลุมแบบเดิมนั้นสมาชิกรับผิดชอบในงานของตนเองเทานั้น อาจแบงงานกันไปทําและเอาผลงานมารวมกัน
6. จุดมุงหมายของการเรียนแบบรวมมือกันนั้น คือ การใหสมาชิกทุกคนใชความสามารถ
อยางเต็มที่ในการทํางานกลุม โดยยังคงรักษาสัมพันธภาพทีด่ ีตอสมาชิกกลุม ในการเรียนเปนกลุมแบบเดิม
นั้นจุดมุงหมายอยูที่การทํางานใหสําเร็จเทานั้น
7. นักเรียนจะไดรับทักษะทางสังคม (Social Skills) ที่จําเปนตองใชในขณะทํางานกลุม
แตทักษะเหลานี้จะถูกละเลยสําหรับการเรียนเปนกลุมแบบเดิม
8. บทบาทของครูในการเรียนแบบรวมมือกันครูจะเปนผูใ หคําแนะนําชวยเหลือ สังเกต
การทํางานของสมาชิกในกลุม ในขณะที่การเรียนเปนกลุมแบบเดิมครูไมสนใจนักเรียนในขณะที่
ทํางานกลุม
9. ในการเรียนแบบรวมมือกัน ครูเปนผูกําหนดวิธีการในการทํางานกลุม เพื่อใหกลุม
ดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนในการเรียนเปนกลุมแบบเดิมนั้น ครูไมสนใจวิธกี ารใน
การดําเนินงานภายในกลุม ใหสมาชิกกลุม จัดการกันเอง
จากลักษณะดังกลาว 9 ประการสรุปไดวา การเรียนรูแ บบรวมมือมีความแตกตางกับ
การเรียนแบบกลุมเดิม ทั้งในดานตัวนักเรียน ตัวครู บทบาท และความรับผิดชอบในการทํางาน
ของนักเรียนและครู ที่มตี อการเรียนรูแ บบรวมมือกันแตกตางกันจากการเรียนเปนกลุมแบบเดิม
อยางชัดเจน ซึ่งพอจะสรุปได ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบลักษณะการเรียนในกลุมแบบเดิมกับการเรียนแบบรวมมือกัน

1.
2.
3.
4.
5.

ลักษณะการเรียนในกลุมแบบรวมมือกัน
มีการพึง่ พากัน
มีความรับผิดชอบในแตละบุคคล
สมาชิกในกลุมมีความแตกตางกัน
ทุกคนมีโอกาสเปนผูนาํ
ทุกคนมีสวนรับผิดชอบตอกลุม

1.
2.
3.
4.
5.

ลักษณะการเรียนในกลุมแบบเดิม
ไมมีการพึง่ พาอาศัยกัน
ไมมีความรับผิดชอบในแตละบุคคล
สมาชิกในกลุมไมมีความแตกตางกัน
มีผูนําเพียงคนเดียว
แตละบุคคลมีความรับผิดชอบเฉพาะตัวเอง
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ลักษณะการเรียนในกลุมแบบรวมมือกัน
6. เนนงานและเนนความชวยเหลือ
7. มีการสอนทักษะทางสังคม
8. ครูสังเกตและมีสวนรวมในมีการทํางาน
9. ทํางานเปนกระบวนการกลุม

ลักษณะการเรียนในกลุมแบบเดิม
6. เนนงานอยางเดียว
7. ถูกละเลยทักษะทางสังคม
8. ครูเพิกเฉยตอการทํางานกลุม
9. ทํางานไมเปนกระบวนการกลุม

องคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือกัน
การเรียนรูแบบรวมมือเปนการเรียนที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมยอย ประกอบดวย
สมาชิกที่มีความสามารถแตกตางกัน สมาชิกในกลุมจะมีเปาหมายในการทํางานรวมกัน มีการ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย จอหนสัน (Johnson) ไดเสนอแนวคิดเกีย่ วกับ
องคประกอบสําคัญที่จะทําใหการจัดการเรียนการสอนประสบความสําเร็จมี 4 ประการดังนี้
(ผไทย สิทธิสทุ ร 2543 : 22-23)
1. การสํานึกวาความสําเร็จของแตละคนขึ้นอยูก ับความสําเร็จของสมาชิกคนอื่นใน
กลุมโดยครูสามารถสรางความสํานึกนี้ใหเกิดกับผูเรียนได โดยการวางโครงสรางกิจกรรมการเรียนรู
ใหเหมาะสม เชนการแบงงานหรือหนาที่รับผิดชอบในการเรียนแกสมาชิกในกลุม อยางเหมาะสม
มอบหมายภาระหนาทีท่ ี่แตกตางกันใหแกผูเรียน ใหผูเรียนไดคนควาเนื้อหาคนละสวนแลวนํามา
เรียนรูรวมกัน
2. การปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม รูปแบบการปฏิสัมพันธไดแกการชวยกันคิด
คนควาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นักเรียนที่เรียนเกงกวาตองชวยเหลือเพื่อนทีเ่ รียนออนกวา ทัง้ นี้ครู
ตองคอยกระตุน ใหผูเรียนไดรวมมือกันทํางานอยางแทจริง
3. สมาชิกในกลุมแตละคนตองมีความรูความเขาใจ ในเนื้อหาสาระทีไ่ ดรับมอบหมาย
และครูตองคอยสอดสองดูแลใหสมาชิกคนอื่น ๆ มีสวนรวมในการเรียนและเขาใจเนื้อหาอยางแทจริง
เพื่อใหนักเรียนแตละคนไดมีโอกาสบรรลุถึงทักษะและความรูใหไดมากที่สุดโดยมีความเชื่อวาการ
เรียนรูแบบรวมมือจะสามารถพัฒนาทักษะความรูดีกวาการเรียนแบบตางคนตางเรียน
4. สมาชิกทุกคนในกลุม ตองสามารถแสดง ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม
ครูไมควรทึกทักวานักเรียนทุกคนมีทักษะทางสังคมในการทํางานรวมกับผูอื่นติดตัวมากอน ครูควรสอน
ทักษะพืน้ ฐานการทํางานรวมกับผูอนื่ ใหนกั เรียนไดรูจกั แสดงความคิดและรับฟงความคิดเห็นของผูอนื่
รวมทัง้ คอยกระตุนเตือนใหนักเรียนพยายามใชทักษะเหลานีข้ ณะอยูใ นกลุม ทุกครัง้
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จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1990 : 105-107) คณะผูรูและ
ผูเชี่ยวชาญเกีย่ วกับการเรียนแบบรวมมือกัน ไดสรุปองคประกอบของกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ
ไว 5 ประการ ดังนี้
1. การพึ่งพาอาศัยกันและกันทางบวก (Positive Interdependence) นักเรียนตองตระหนัก
วางานทีท่ ําดวยกันเปนงานกลุม การที่งานจะบรรลุจุดประสงคหรือประสบความสําเร็จหรือไมนั้น
ขึ้นอยูกับสมาชิกทุกคนในกลุมตองชวยเหลือกันและตองระลึกอยูเสมอวาทุกคนตองพึง่ พาอาศัยซึ่ง
กันและกัน เพือ่ ใหบรรลุจุดประสงคของกลุม ดังนั้นผลงานของกลุมคือผลสําเร็จของนักเรียนแตละคน
และผลงานของนักเรียนแตละคนก็เปนผลสําเร็จของกลุมดวย
ซึ่งความสําเร็จนีจ้ ะขึน้ อยูกับความ
รวมมือรวมใจของสมาชิกทุกคน
2. การติดตอปฏิสัมพันธโดยตรง (Face – to - Face Interaction) การปฏิสัมพันธ
จะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุมชวยเหลือกันและใหกําลังใจซึ่งกันและกัน มีการสนับสนุนผลงาน
ของสมาชิก การอธิบายขยายบทความในบทเรียนที่เรียนมาใหแกเพื่อนในกลุม เขาใจรวมกัน มีการ
สรุปเรื่องการใหเหตุผลตาง ๆ ตลอดจนมีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
เปดโอกาสใหสมาชิกไดเสนอแนวความคิดใหม ๆ เพื่อเลือกสิ่งทีถ่ ูกตองและเหมาะสมที่สุด
3. การรับผิดชอบตอตนเอง (Individual Accountability and Personal Responsibility)
การเรียนแบบรวมมือกันนัน้ ใหความสําคัญเกี่ยวกับความสามารถ และความรูที่แตละคนจะไดรับ
กลาวคือ การเรียนแบบรวมมือกันถือวาการเรียนจะประสบความสําเร็จเมื่อสมาชิกทุกคนในกลุม
เขาใจบทเรียนตรงกันหรือไดรับความชวยเหลือจากเพื่อนในกลุม ดังนัน้ จึงเปนหนาทีข่ องแตละกลุม
ที่จะตองคอยตรวจสอบดูวาสมาชิกทุกคนเขาใจบทเรียนหรือไม และครูจะทําการทดสอบโดยใชวิธี
สุมตัวแทนจากแตละกลุม
4. ทักษะในการสัมพันธกับทักษะการทํารวมกันในกลุมขนาดเล็ก (Interpersonal and
Small Group Skill) นักเรียนทุกคนตองสามารถที่จะทํางานรวมกันเขากันไดทกุ คน และสามารถ
ทํางานรวมกันเปนกลุมยอยได เพื่อใหงานของกลุมบรรลุจุดมุงหมายและมีประสิทธิภาพครูตองฝก
ใหนักเรียนทําความรูจักและไววางใจกัน พูดสื่อความหมายกันไดชัดเจน ยอมรับความคิดเห็นและ
ใหการสนับสนุนซึง่ กันและกัน
5. กระบวนการกลุม (Group Processing) ทุกคนในกลุมตองรูจกั ชวยกันทํางาน
อภิปราย ออกความคิดเห็น เมื่องานเสร็จแลวนักเรียนในกลุมสามารถบอกที่มาของผลลัพธได สามารถ
วิเคราะหการทํางานของกลุม และหาวิธีปรับปรุงการทํางานของกลุมใหมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
นอกจากองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือที่กลาวขางตนแลว ยังมีสว นประกอบ
ของกระบวนการเรียนเพื่อใหเกิดความรวมมือ ซึง่ ประกอบดวยสิ่งตอไปนี้
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1. การจัดนักเรียนเขากลุม การจัดนักเรียนเขากลุมยอยทําไดหลายวิธี เชน การจัด
กลุมแบบสุม การจัดกลุมตามความสนใจ คือนักเรียนทีส่ นใจศึกษาหัวขอเดียวกันมาทํางานรวมกัน
หรือจัดกลุมแบบคละความสามารถ วิธีจดั กลุมแบบนี้เปนวิธที นี่ ักวิจยั และนักการศึกษานิยมใชกัน
มากซึง่ ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 4 – 6 คน เมื่อจัดนักเรียนเขากลุมแลวควรใหนักเรียนเกิด
ทักษะการเรียนรูรวมกันการจัดกลุมแบบคละความสามารถ ประกอบดวยนักเรียนที่มคี วามสามารถ
สูง 1 คน ความสามารถปานกลาง 2 คน และความสามารถต่ํา 1 คน โดยในกลุม 4 คนนี้ควร
จะตองมีการกระจายในเรื่องเพศและเชื้อชาติ การจัดกลุม แบบนี้เปนทีน่ ิยมเนื่องจากเหตุผลตอไปนี้
1) เปดโอกาสใหเกิดการสนับสนุนชวยเหลือกันระหวางสมาชิกในกลุม (Peer Tutoring) ไดเต็มที่
2) สงเสริมใหเกิดความรูสึกและความเขาใจที่ดีตอ กันระหวางสมาชิกทีม่ เี พศหรือเชื้อชาติตางกัน
3) งายตอการสรางบรรยากาศใหนกั เรียนเกิดความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึง่ ของทีม และทีมเปน
สวนหนึง่ ของกลุมทัง้ ชัน้
การสรางความรูสึกพึง่ พากันใหเกิดขึ้นในกลุม
ความรูส ึกพึง่ พากันจะ
เกิดขึน้ เมือ่ นักเรียนทุกคนมีหนาที่ และตระหนักถึงหนาที่ของตนวาตองทําอะไรบางในการเรียนครัง้
นัน้ ๆ อีกทัง้ ยอมรับในความแตกตางระหวางเพื่อนสมาชิกและรับรูวา ทุกคนเทาเทียมกัน ความสําเร็จ
ของกลุมขึน้ อยูก ับสมาชิกทุกคนภายในกลุม ดังนัน้ สมาชิกทุกคนตองมีความรับผิดชอบตอหนาทีท่ ี่
ไดรับมอบหมายการสรางความรูสึกพึ่งพากันใหเกิดขึ้นได ขึน้ อยูกับสิง่ ตอไปนี้
1.1 เปาหมาย ถาเปาหมายของสมาชิกและเปาหมายของกลุมสอดคลองกัน การ
พึ่งพากันทางบวกยอมเกิดขึ้นไดงาย
กลยุทธิใ์ นการทําใหสมาชิกมีเปาหมายเดียวกันเพื่อไปสู
ความสําเร็จรวมกัน เชน การแจกเอกสาร แบบฝกปฏิบัติ หรือสื่อการเรียนอื่น ๆ ใหกลุม ๆ ละ 1 ชุด
เทานั้น เพือ่ ใหเกิดการวางแผนใชเครื่องมือ การใชสื่อการเรียนรวมกัน โดยใหสง ผลงานเปนงาน
กลุม ๆ ละ 1 ชิ้น หรือใหนักเรียนในกลุม ศึกษาเอกสารที่ไดรับและตรวจสอบกันและกันวาทุกคน
มีความเขาใจเนื้อหาเหมือนกัน
1.2 โครงสรางของการทํากิจกรรม โดยครูแจกแบบฝกปฏิบัติหรือมอบหมายงานที่
ตองทํารวมกันภายในกลุม หรือใหสงงานที่เปนผลงานของกลุม นําเสนอผลงานของกลุมตอชั้นเรียน
หรือมีการแบงงานระหวางสมาชิกซึง่ ตองนําชิ้นงานแตละสวนมารวมกัน เพื่อทําใหเปนผลงานของ
กลุมที่สมบูรณ โครงสรางของรางวัล การใหรางวัลหรือคะแนนกลุม การกําหนดคะแนนกลุมทําได
หลายวิธี เชน
- การนําคะแนนของสมาชิกทุกคนมารวมกันเปนคะแนนกลุม
- การนับจํานวนสมาชิกที่คะแนนถึงเกณฑ ใชผลรวมของจํานวนสมาชิกเปนคะแนนกลุม
- การสุมเลือกคะแนนของสมาชิกคนใดคนหนึ่งเปนคะแนนกลุม
- การใชคะแนนของสมาชิกที่ไดคะแนนต่ําสุดเปนคะแนนกลุม
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นอกจากนี้อาจใชระบบการใหคะแนนรวม (Joint Reward) เชน ถาสมาชิกทุกคน
ของกลุมใดไดคะแนนคิดเปนรอยละ 90 ขึ้นไปของคะแนนเต็ม สมาชิกของกลุมนัน้ จะไดคะแนน
พิเศษ (Bonus Point) อีกคนละ 5 คะแนน เปนตน
1.3 บทบาทของสมาชิก สมาชิกทุกคนตองมีหนาที่และรับผิดชอบในหนาทีท่ ี่ไดรับ
มอบหมาย และชวยเหลือกันและกัน โดยแตละคนควรมีหนาที่ดงั ตอไปนี้
- ตรวจสอบ (Checker) เชน ตรวจสอบความเขาใจ ความเห็นที่สอดคลองกัน
- ผูสนับสนุน (Encourager) เชน สนับสนุนความพยายาม ความคิดเห็น
ความชวยเหลือกัน เปนตน
- ผูจดบันทึก (Recorder) เชน บันทึกความคิดเห็น การตัดสินใจ การดําเนินงาน
และผลผลิตหรือผลลัพธ
- ผูติดตามการทํางาน (Taskmaster) เชน กระตุนใหทกุ คนในกลุม เอาใจใส
กับการทํางานใหเสร็จทันเวลา
- ผูรักษากติกาของกลุม (Gatekeeper) เชน การปฏิบัติหนาที่
ที่ไดรับ
มอบหมายอยางเต็มใจ ไมผลักภาระใหเพื่อน
2. การใหความรูเกี่ยวกับทักษะทางสังคม ถานักเรียนไมมีทักษะทางสังคมเปนการยาก
ที่กลุมการเรียนแบบรวมมือจะประสบความสําเร็จ ครูอาจตองสอนทักษะทางสังคมที่จําเปนในการ
ทํางานรวมกันใหแกนักเรียนและเตือนใหนักเรียนใชทักษะดังกลาว เชน ความเปนผูนํา การตัดสินใจ
การสรางความไวเนื้อเชื่อใจ การสื่อสารและทักษะการจัดการ ทักษะทางสังคมที่เปนพืน้ ฐานในการ
ทํางานกลุมมีดังนี้
2.1 ทักษะการจัดกลุม (Forming Skills) นักเรียนตองมีทักษะในการจัดกลุม
อยางรวดเร็ว ไมสงเสียงรบกวนผูอนื่ นัง่ ทํางานในกลุมของตน ซักถามและอธิบายใหไดยินเฉพาะ
ภายในกลุม ผลัดเปลี่ยนกันทําหนาที่ตาง ๆ เชน ผูบนั ทึก ผูสนับสนุน ผูตรวจสอบ ผูรายงาน
ยอมรับและใหความสําคัญแกสมาชิกทุกคนเทาเทียมกัน
2.2 ทักษะการปฏิบัติงานกลุม (Functioning Skills) เปนทักษะในการทํางานรวมกัน
เพื่อใหเกิดความสําเร็จ รักษาความสัมพันธที่ดีระหวางสมาชิกภายในกลุม ซึ่งเปนทักษะเกี่ยวกับ
เรื่องตอไปนี้
- การแลกเปลีย่ นความคิด การแสดงความคิดเห็น การอธิบายและการใชอุปกรณรวม
- การถามคําถาม เพื่อตองการทราบเหตุผลและขอเท็จจริง ตอบคําถาม
อภิปราย และแกไขความเขาใจที่คลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นได ยอมรับฟงความคิดเห็นของสมาชิก
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- โตเถียงกันดวยเหตุผล ไมมีอคติตอตัวบุคคล ใชคําพูดที่สุภาพและไมทําตัว
เปนเผด็จการ
- สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานกลุม มีอารมณขันและรักษาน้ําใจซึ่งกัน
และกัน
2.3 ทักษะในการสรุปความคิดเห็น (Formulation Skills) เปนทักษะที่จําเปนการ
พัฒนาการเรียนรู ใหคิดตามลําดับขั้นอยางมีเหตุผลไดแก
- การสรุปความคิดเห็นหรือขอเท็จจริง ดวยการพูดปากเปลา โดยไมตองดู
จากการบันทึก
- การตรวจสอบความถูกตองของผลงานกลุม โดยแกไขปรับปรุงขอคิดเห็นที่ยังไม
ถูกตองของเพือ่ นสมาชิก เพือ่ เติมใจความสําคัญที่ขาดหายไป สํารวจและแสดงความคิดเห็นของ
ตนเองในประเด็นที่ยงั ไมเขาใจ หรือมีความคิดเห็นเปนอยางอืน่
- สมาชิกทุกคนรวมกันตรวจสอบผลงาน และคําตอบของกลุมกอนนําสงครู
และสมาชิกทุกคนมีมติเปนเอกฉันทยอมรับผลงานของกลุมเสมือนเปนผลงานของตนเอง
จากองคประกอบของการเรียนรูแบบรวมมือ จะเห็นไดวา กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือกัน
จะชวยใหผูเรียนไดฝกฝนและพัฒนาทักษะในดานทักษะทางสังคม การทํางานรวมกับผูอื่น การยอมรับ
ซึ่งกันและกันและการสื่อความหมาย
ประโยชนและความสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกัน
สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2531 : 5) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือไวดงั นี้
1. เด็กเกงที่เขาใจคําสอนของครูไดดีจะเปลี่ยนคําพูดของครูเปนภาษาของเด็กอธิบาย
ใหเพื่อน ไดฟง ทําใหเพื่อนเขาใจไดดียิ่งขึ้น
2. เด็กทําหนาที่อธิบายบทเรียนใหเพื่อนฟงจะเขาใจบทเรียนไดดีขึ้น คือ ยิง่ สอนยิ่ง
เขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น
3. การสอนเพือ่ นเปนการสอนแบบตัวตอตัว ทําใหเด็กไดรับความเอาใจใส และมี
ความสนใจมากขึ้น
4. เด็กทุกคนตางก็พยายามชวยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะครูคิดคะแนนเฉลี่ยของทัง้ กลุม ดวย
5. เด็กทุกคนเขาใจดีวาคะแนนของตนมีสว นชวยเพิ่มหรือลดคาเฉลี่ยของกลุม ดังนัน้
ทุกคนตองพยายามอยางเต็มที่ จะคอยอาศัยเพื่อนอยางเดียวไมได
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6. เด็กทุกคนมีโอกาสฝกทักษะทางสังคม มีหวั หนากลุม มีผูชว ย มีเพื่อนรวมกลุม
เปนการเรียนรูว ิธีการทํางานเปนกลุมหรือเปนทีมงานซึง่ จะเปนประโยชนมาก เมือ่ เขาสูวงงานอัน
แทจริงเมื่อโตเปนผูใหญแลว
7. เด็กไดมีโอกาสเรียนรูกระบวนการกลุม เพราะในการปฏิบัติงานรวมกันนัน้ ก็ตอ งมี
การทบทวนกระบวนการทํางานของกลุม เพื่อใหมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานหรือคะแนนของกลุมดีขึ้น
8. เด็กเกงจะมีบทบาททางสังคมมากขึ้น เขาจะรูสึกวาไดเรียน หรือไมไปหลบทอง
หนังสือเฉพาะตนเองมีหนาทีต่ อสังคมดวย
9. ในการตอบคําถามในหองเรียน ถาหากคนตอบผิดเพือ่ นจะหัวเราะ เมื่อทํางานเปน
ทีม เด็กจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน ถาหากตอบผิดถือวาผิดทั้งทีม คนอื่น ๆ อาจจะชวยเหลือบาง
ทําใหเด็กมีความผูกพันธกันมากขึ้น
ชูศรี สนิทประชากร (2534 : 46-47) ไดกลาวถึงประโยชนและความสําคัญของการ
เรียนแบบรวมมือไวดังนี้
1. สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้นและความรูนนั้ จะคงทนกวา
2. รูจักการใชเหตุผลมากขึน้ มีความเขาใจในเรือ่ งนัน้ ลึกซึง้ และมีความคิดสรางสรรคมากกวา
3. มีแรงจูงใจทั้งภายในและภายนอกที่จะเรียนรูมากขึ้น
4. สนใจในการทํางาน ละลดความไมเปนระเบียบวินัยของหองเรียนลงไดมากเพราะ
ทุกคนทํางานรวม
5. ไดรับแนวความคิด ความสามารถมากขึน้ จากเพื่อน
6. มีการยอมรับในความแตกตางระหวางเพื่อนในดานตาง ๆ เชน ลักษณะนิสัย
เพศ ความสามารถ ระดับของสังคม และลักษณะแตกตางอืน่ ๆ ของเพื่อนแมกระทั่งสีผิวใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเมื่อใชวิธกี ารนี้จะชวยใหเกิดความเขาใจกันดียงิ่ ขึ้น
7. มีการชวยเหลือสนับสนุนกันในดานตาง ๆ
8. มีสุขภาพจิต การปรับตัวและการทํางานในการสถานที่เปนธรรมชาติ ไมตึงเครียด
9. ใชความสามารถของตนเองอยางเต็มทีท่ ี่จะใหกับเพื่อน
10. มีทักษะทางดานสังคมมากขึ้น
บุญชม ศรีสะอาด (2537 : 122) ไดกลาวถึง ขอดีของการเรียนรูแบบรวมมือไววา
ผูเรียนไดรวมกันเรียนเกิดการเรียนรูไดดี การซักถามทําใหเกิดความกลา และไดทราบคําตอบในเรื่อง
ที่ตนสนใจหรือยังไมกระจาง การอธิบายใหเพื่อนฟงจะทําใหผูอธิบายมีความแมนยําในเรื่องที่เรียน
มากขึ้น เพื่อน ๆ ที่ฟงเกิดความเขาใจอยางชัดแจง ผูเรียนไดพฒ
ั นาการทํางานเปนกลุม ใหมี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น คนออนไดเรียนรูจากคนที่เกงกวา ซึง่ จะมีความตัง้ ใจชวยเพื่อน ๆ เพื่อยกระดับ
ผลงานของกลุม ใหสูงขึน้ ซึง่ จะสงผลกับสมาชิกทุกคนในกลุม
กุลยา เบญจกาญจน (2538 : 18) ไดกลาวถึงประโยชนและความสําคัญของการ
เรียนรูแบบรวมมือไวดังนี้
1. การเรียนแบบรวมมือ ชวยใหนกั เรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับทัศนคติพนื้ ฐานและคุณคา
ในการรูจักคิดอยางอิสระทั้งในและนอกหองเรียน
2. ในกรณีที่เด็กเหินหางจากทางบาน หองเรียนจึงเปนแหลงทดแทน หากครูวางแผน
ใหนักเรียนปฏิบัติงานรวมกันเปนอยางดี ก็จะเปนแหลงที่สรางสรรคพฤติกรรมทางสังคม
3. ชวยใหผูเรียนรูจักสรางสรรคความคิดเห็น แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ยอมรับและปรับเปลี่ยน
ความคิดเห็นของตนเองกับสมาชิกในกลุม การทํางานรวมกันอาจจะชอบและไมชอบผูเรียนจะไดปรับตัวเขาหากัน
4. ปฏิสัมพันธในสังคมชวยใหมองเห็นตัวเอง รูจักทัศนคติคุณคาและความสามารถ
ของตนเองในสถานการณตา ง ๆ สรางบุคลิกภาพความเชื่อมันและรูจกั ตนเองมากยิง่ ขึ้น
5. การเรียนแบบรวมมือ ชวยสรางกระบวนการเรียนรูและความคิดสรางสรรค รูจัก
คิดอยางมีเหตุผลและเรียนรูท ักษะการแกปญหา เปนกระบวนการทางความคิดระดับสูง ซึ่งจะ
นําผูเรียนไปสูก ารสรางภาระงานแบบยิง่ ใหญ
เอปสเธียน (Epstein 1991 : 13) ไดกลาวถึงประโยชนและความสําคัญของการเรียน
แบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคจิกซอวไวดังนี้
1. สงเสริมความเปนอิสระของนักเรียน
2. สงเสริมการเรียนเปนกลุม
3. สามารถนําไปใชสอนไดหลายระดับ
4. สามารถนําไปใชสอนในวิชาในการสอนนักเรียนไดหลายกลุมอายุ
5. สามารถนํามาปรับปรุงใชในการสอนนักเรียนไดหลายกลุมอายุ
6. สงเสริมความรับผิดชอบตอตนเองและความรับผิดชอบตอกลุม
7. หลีกเลี่ยงการครอบงํา ของสมาชิกคนใดคนหนึง่ ในกลุม ทําใหเกิดการยอมรับและ
ความเขาใจจากสมาชิกในกลุม
8. ชวยพัฒนาทักษะทางสังคม และชวยการประเมินผล
ดังนั้น การเรียนแบบรวมมือชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองในดานตาง ๆ ไดดังนี้
1. การพัฒนาดานกระบวนการเรียนรู
2. การพัฒนาดานบุคลิกภาพ
3. การพัฒนาดานสังคม
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4. การพัฒนาดานอารมณ ความเชื่อและทัศนคติตอตนเอง บุคคลอืน่ และตอสังคม
ในเชิงสรางสรรค
จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1994) ไดสรุปไววาการเรียน
แบบรวมมือกันจะชวยใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายตาง ๆ ดังนี้คือ
1. พัฒนาการของผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของสมาชิกกลุมทุกคน
2. พัฒนาการความสัมพันธที่ดตี อกันระหวางนักเรียนในชัน้ เรียน
3. เปนการฝก ประสบการณการอยูรวมกันในสังคมอยางสรางสรรคและปกติสุข
บทบาทของครูและนักเรียนในการเรียนรูแบบรวมมือกัน
บทบาททีส่ ําคัญของครูในการสอนแบบรวมมือ (ชูศรี สนิทประชากร 2534, อางถึงใน
อนุสรณ สุชาตานนท 2536) คือครูจะตองตั้งจุดมุงหมายในการสอนทัง้ ในดานวิชาการ และทักษะ
ความรวมมืออืน่ ๆ (Academic and Collaborative Skill Objective) ซึง่ จุดมุง หมายหลังนี้จะเปน
ลักษณะของการทํางานรวมกันวา ตองการใหมีลักษณะอยางไร อาจเปนทักษะการทํางานกลุม หรือ
การอยูรวมกันในสังคม (Social Objective) นอกจากการตั้งจุดมุงหมายของการสอนใหชัดเจนแลวครู
ควรเอาใจใสในเรื่องของการจัดกลุมดวย ซึ่งการจัดกลุมนี้นับวาเปนสิง่ สําคัญอยางยิง่ ในการเรียนรู
แบบรวมมือกันเพราะ การจัดกลุมไมเหมาะสมนั้น จากการวิจัยพบวา จะสงผลตอการเรียนรู
อยางยิ่ง ครูควรพิจารณาองคประกอบ ของการจัดกลุม ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กลุมอาจจัดเปน
ลักษณะเดียวกัน (Homogeneous) หรือลักษณะคละกัน (Heterogeneous) ลักษณะดังกลาว
ไดแก เพศ อายุ เชื้อชาติ สีผิว ความสามารถ ความสนใจ หรืออื่น ๆ จะจัดแบบใด อยางไร
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของครูวาตองการจุดมุง หมายอื่น ๆ อะไรอีกบาง นอกเหนือจากจุดมุง หมาย
ทางวิชาการ
แนวทางการจัดกลุม ซึ่งกลุมจะตองพิจารณาและตัดสินใจวา
1. การจัดกลุมจะวางอยางไรเชน

2 คน

3 คน

4 คน

5 คน
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2. สมาชิกกลุม ใครเปนผูเลือกให ครูเลือกหรือเด็กเลือกเอง แตโดยทั่วไปจากการวิจัย
พบวา การเรียนรูแบบรวมมือกันจะประสบผลสําเร็จถาครูเปนผูเลือกให
3. ระยะเวลาที่กลุมอยูดวยกันควรยาวนานแคไหนการเรียนรูจึงจะประสบผลดี ครูควร
จะตองพิจารณาตามความเหมาะสม
4. การเตรียมเอกสาร หรืออุปกรณสําหรับผูเรียนวาควรจะมีชุดเดียวสําหรับของกลุม
เพื่อใชรวมกันหรือจัดแบงเปนหลายสวน หลายชุด แยกตามสมาชิกกลุมแลวมารวมกันใชทหี ลัง
ก็แลวแตครูวาแบบไหนจะเหมาะสม
5. การกําหนดบทบาทของสมาชิกกลุม (Role Assignments) การที่ครูกาํ หนดบทบาท
ของสมาชิกกลุมนับวาเปนสิ่งสําคัญมาก เพราะทุกคนจะตองรับรูและเรียนรู เพื่อจุดมุงหมายของการ
เรียนรวมกัน สมาชิกในกลุม ควรตองมีหนาที่และบทบาทโดยเสมอภาคกัน ซึ่งในขอนี้ พบวาถา
ไมไดกําหนดบทบาทหนาทีใ่ หนักเรียนแลวบางคนในกลุม อาจไมทาํ อะไร ซึ่งจะเกิดปญหาและ
ความขัดแยงอยูเสมอ บทบาทที่จะกําหนดนั้นอาจจะเปนดังนี้ แลวแตครูจะกําหนดเชน
5.1 ผูนํากลุม -ทํางานใหลุลวง
5.2 ผูสรุป-สรุปผลการเรียนรู
5.3 ผูตรวจสอบ-ตรวจสอบทุกคนในกลุม ใหรูรว มกันหมด
5.4 ผูชวย-คอยชวยเหลือใหความคิดวาถูกตองหรือไม
5.5 ผูชี้แนะ-คอยเพิ่มเติมความคิด ขยายความรู
5.6 ผูหาขอมูล-หาเอกสารขอมูลใหกลุม
5.7 ผูกระตุนเตือน-คอยใหกําลังใจและกระตุนใหทาํ งาน
5.8 ผูสังเกต-ดูแลวาทุกคนทําหนาที่ของตนหรือยัง ไมออกนอกเรื่อง
การกําหนดบทบาทนี้นอกเหนือจากการใหความรูแลกเปลี่ยนความคิด หรือทํางานรวมกัน
เพื่อใหไดผลงานตามจุดมุงหมายรวมกันนั้น ก็เพื่อใหทกุ ๆ คนไดรูจักหนาที่ของตนและรวมทํางาน
กลุมไปไดดวยดี ซึ่งนับวาเปนเทคนิคอยางหนึง่ ที่ครูควรใชในการทํางานกลุม แตถากลุมแบง 4 คน
หนาที่ควรมีดังนี้
ก. ผูนํากลุม (Leader) - ทํางานใหลุลว ง
ข. ผูอธิบาย (Explainer) - อธิบายประเด็นที่สาํ คัญ
ค. ผูตรวจสอบ (Checker) - ตรวจสอบทุกคนในกลุมใหรูรวมกันหมด
ง. ผูกระตุน เตือนหรือใหกําลังใจ (Encourager) คอยใหกําลังใจและกระตุนใหทํางาน
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หลังจากที่แบงกลุมและใหบทบาทสมาชิกกลุม แลว
ครูควรจัดใหเด็กไดรวมกันมีผลงาน
รวมกัน โดยนํามาสงครู ซึ่งผลงานนี้ครูจะไมไดพิจารณาแตผลงานนัน้ ๆ อยางเดียว แตควรพิจารณา
การทํางานกลุมของผูเรียนดวย รวมทั้งเวลาที่ใช ทั้งนี้ก็แลวแตวาครูไดตั้งจุดมุงหมายอยางไร
งานของกลุมนัน้ ครูอาจใชวิธกี ารทดสอบหรืออาจถามจากสมาชิกคนใดคนหนึง่ ซึง่ จะสง
ผลรวมถึงคะแนนของคนอื่น ๆ ดวยเพราะเขาเปนตัวแทนของกลุม ครูอาจประเมินการซักถามการ
ไดมาซึ่งผลงาน วิธีการทํางานของกลุม แลวตองสงใหคะแนน แตอยางไรก็ตามวิธกี ารตัดสินดวย
คะแนนอาจจะใชไดไมเหมาะสมทุกกรณี ครูอาจใชการใหรางวัลอื่น ๆ ควบคูกันไปดวยอยางไรก็ตาม
บทบาทของครูที่สําคัญคือ ครูควรกํากับดูแลใหความสนใจกระบวนการทํางานกลุมใหมีประสิทธิภาพ
โดยเนนใหผูเรียนไดรวมมือกัน โดยครูไมควรรีบรอนบอกผลของการเรียนรูเสียกอน ซึ่งครูอาจใช
วิธีการชวยเหลือแนะนํา เสริมทักษะตาง ๆ ที่ทาํ ใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนจากกลุม
ของผูเรียน ควรวัดผลทางดานวิชาการ และดานคุณภาพของผูเรียนที่ใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ
รูปแบบของการเรียนรูแบบรวมมือกัน (Cooperative Learning Techniques)
การเรียนแบบรวมมือหรือการเรียนรูแบบรวมมือกันไดมกี ารพัฒนาขึน้ มาเปนเวลานาน
ความสําเร็จของกลุม ขึ้นอยูกับความ
โดยเนนทีก่ ารมีจุดมุงหมายของการเรียนรวมกันของกลุม
รวมมือกันของสมาชิกภายในกลุม ซึง่ การเรียนแบบรวมมือไดรับการพัฒนาขึ้น เพือ่ ความเหมาะสมกับ
การเรียนรู ในลักษณะตาง ๆ ซึ่งโรเบิรต อี สลาวิน (Robert E.Slavin 1995 : 71-128) ไดพัฒนา
รูปแบบที่นาสนใจไวหลายรูปแบบไดแกการเรียนแบบรวมมือกันแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ (Student TeamsAchievement Divisions หรือ STAD) การเรียนแบบรวมมือโดยการแขงขันเปนกลุม (Teams Games Tournaments หรือ TGT) การเรียนแบบรวมมือแบบจิกซอว 2 (Jigsaw II) ซึ่ง 3 รูปแบบนีใ้ ชไดกับ
สาระความรูท มี่ ีวัตถุประสงคแนนอน ชัดเจน มีคาํ ตอบทีถ่ ูกตองเพียงคําตอบเดียว เชน การคํานวณทาง
คณิตศาสตรการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยกัน เพื่อรายบุคคล (Team Assisted Individualization) หรือ
TAI เปนรูปแบบการเรียนทีเ่ หมาะสมสําหรับวิชาคณิตศาสตร การเรียนแบบรวมมือกันแบบซี ไอ อาร ซี
(Cooperative Integrated Reading and Composition หรือ CIRC) เปนรูปแบบที่ใชไดกับรายวิชา
การอานและการเขียนทางภาษาและการเรียนรูแบบรวมมือแบบรวมกลุม (Co-op-Co-op) โดย
แตละประเภทที่กลาวมานี้ มีรายละเอียดพอสรุปไดดังตอไปนี้คือ
1. การเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ (Student Teams-Achievement
Divisions หรือ STAD) เปนวิธีการเรียนทีง่ ายที่สุดในบรรดาการเรียนแบบรวมมืออื่น ๆ เหมาะ
สําหรับครูที่ใหมตอวิธีการใชการเรียนแบบรวมมือ โดยครูเปนผูจัดกลุมนักเรียนใหเปนกลุมยอย
กลุมละ 4 คน ที่มีระดับผลการเรียนตางกันในอัตราสวนนักเรียนเรียนเกง นักเรียนเรียนปานกลาง
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และนักเรียนเรียนออนเปน 1 : 2 : 1 ตามลําดับ นักเรียนทุกคนจะมีคะแนนฐาน (Base score)
ของแตละคน ในการสอน ครูจะเสนอสาระสําคัญของบทเรียน แลวใหนักเรียน เรียนรูหรือ
ทํางานรวมกัน แบงหนาที่รบั ผิดชอบหมุนเวียนกันไป เมื่อเรียนจบบทเรียนในแตละคาบ แลว จะ
ไดทําแบบฝกทักษะ เพื่อทบทวนความรูท ี่เรียน แลวทําการทดสอบยอยเปนรายบุคคล คะแนนที่
ไดจะถูกเปลี่ยนไปเปนคะแนนกลุมเพื่อหาคะแนนพัฒนาของแตละบุคคล หลักสําคัญของการเรียน
รูปแบบดังกลาวคือ การสรางแรงจูงใจใหนักเรียนตั้งใจเรียน และชวยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุม
ใหเรียนรูสงิ่ ทีค่ รูสอนอยางแจมแจง ถานักเรียนตองการใหกลุม ของตนประสบความสําเร็จและ
ไดรับรางวัลตองชวยเหลือกันกระตุนใหสมาชิกในกลุมทําใหดีที่สุด การเรียนแบบรวมมือกันแบบ
แบงกลุมผลสัมฤทธิ์ประกอบดวย 5 องคประกอบ ที่สาํ คัญคือ
1.1 การนําเสนอในชัน้ เรียน (Class Presentation) หมายถึง การรวมกัน
อภิปรายของนักเรียนแตละคนในกลุม แตกตางจากการสอนแบบปกติ เพราะนักเรียนจะตองตัง้ ใจ
ขณะที่มีการอภิปราย ซักถามขอสงสัย เพื่อที่จะทํากรทดสอบยอยใหไดคะแนนดี และคะแนน
การทดสอบยอยจะเปนคะแนนของทีมดวย
1.2 การทํางานเปนทีม (Teams) หลักสําคัญคือทุกคนที่อยูในทีมตองทําใหสมาชิก
ภายในกลุม ทําขอสอบในตอนสุดทายใหไดโดยการรวมกันทําความเขาใจบทเรียน อภิปรายรวมกัน
แบงหนาที่กนั รับผิดชอบ เตรียมคําตอบฝกทําแบบฝกทักษะใหเขาใจอยางแจมชัด ชวยกันแกไข
ขอบกพรองของสมาชิกในกลุม
1.3 การทดสอบ (Quizes) หลังจากมีการเรียน 1-2 คาบ แลวนักเรียนจะไดทําแบบฝก
ทักษะรวมกันเปนกลุม แลวครูจะทําการทดสอบยอยเปนรายบุคคล นักเรียนจะไมไดรับอนุญาตให
ชวยเหลือกัน
1.4 คะแนนพัฒนารายบุคคล (Individual Improvement Scores) จุดมุงหมาย
ของคะแนนพัฒนา คือตองการใหนักเรียนไดรับคะแนนที่ดีกวาเดิม คะแนนพัฒนาของแตละคนจะ
ถูกนํามาเปนคะแนนกลุม โดยการเฉลี่ย
1.5 ผลงานกลุม (Team Recognition) กลุมจะไดรับคําชมเชยหรือรางวัล ถาทํา
คะแนนเฉลีย่ เกินจากเกณฑ ทุกกลุม มีโอกาสไดรับรางวัลเทากัน
2. การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมแขงขัน(Teams Games - Tournaments หรือ TGT)
การเรียนวิธนี มี้ ีลักษณะคลายการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ แตมีการใชเกมเปน
กิจกรรมในการรวมมือโดยสมาชิกทุกคนจะตองชวยกัน เตรียมตัวเพือ่ แขงขันเกมทีค่ รูกําหนดตาม
ใบงานและอธิบายถึงวิธี การแกปญหาโจทยตาง ๆ ใหทุกคนในกลุมมีความเขาใจในเนื้อหาบทเรียน
นั้น ๆ แตในขณะแขงขันเกมจะไมอนุญาตใหสมาชิกเขาไปใหความชวยเหลือ เพราะสมาชิกแตละคน
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จะตองมีความรับผิดชอบที่จะพยายามทําใหตนเองชนะการแขงขัน เพื่อความสําเร็จของกลุม คะแนนของ
กลุมจะไดจากการแขงขันเกมแทนการทดสอบยอย กลุมที่ไดคะแนนเฉลี่ยสูงจะไดรับรางวัล
3. การเรียนแบบรวมมือแบบจิกซอว 2 (Jigsaw II) เปนเทคนิคทีพ่ ัฒนาจากเทคนิคจิกซอว 1
นักเรียนจะถูกแบงเปนกลุมยอย ๆ เหมือนการเรียนแบบรวมมือแบงกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และการ
เรียนแบบรวมมือโดยการแขงขันเปนกลุม TGT) สมาชิกของกลุมแตละคนจะแยกกันไปศึกษารวมกับ
สมาชิกของกลุมอื่นที่ไดรับมอบหมายใหศึกษาในหัวขอเดียวกัน จากนัน้ สมาชิกของกลุมจะกลับไป
ยังกลุมของตนเพื่อนําขอมูลมาใหความรูต อเพื่อนในกลุม ไดเรียนรูในเรื่องที่ตนศึกษามา เมื่อจบ
บทเรียนจะมีการทดสอบยอย ผลการสอบของแตละคนเปนคะแนนของกลุม กลุมทีท่ ําคะแนน
รวมไดดีกวาคะแนนฐานจะไดรับรางวัล ในลักษณะเดียวกับการเรียนแบบรวมมือแบบแบงกลุม
ผลสัมฤทธิ์
4. การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมชวยรายบุคคล (Team Assisted Individualization
หรือ TAI) เปนการเรียนโดยการแบงผูเรียนออกเปนกลุมยอยกลุม ละ 4 คน โดยใหผูเรียนมีระดับ
ความสามารถแตกตางกันคือ เกง ปานกลาง ออน ในอัตราสวน 1 : 2 : 1 ผูเรียนจะไดรับการ
ทดสอบความรูพ ื้นฐานของแตละคน ครูจะสอนบทเรียนใหผูเรียนมีความรูในเรื่องที่เรียนอยางเพียงพอแต
เนื่องจากผูเรียนเขาใจเนื้อหาไมพรอมกัน ทําใหผูเรียนบางคนที่ไมมีทักษะพืน้ ฐานไมเขาใจบทเรียน
ในขณะที่บางคนมีความสามารถเรียนรูอยางรวดเร็วมาก เมื่อครูสอนเนือ้ หาจบผูเรียนจะตองทําแบบ
ฝกทักษะรวมกันเปนรายกลุม โดยจับคูกนั ในกลุมของตนเพื่อตรวจสอบคําตอบซึ่งกันและกัน ทําความ
เขาใจกับบทเรียน ซึ่งประกอบดวยเอกสารแนะนําบทเรียนและโจทยคําถามจํานวน 4 ตอน ตอนละ 4 ขอ
ผูเรียนตองทําใหถูกตองทัง้ 4 ขอในแตละตอน โดยการตรวจสอบของเพื่อนที่จับคูกนั ในกลุม จาก
บัตรเฉลย ถาทําผิดใหเพือ่ นอธิบาย หรือถามครูจนกวาจะเขาใจแลวจึงสามารถทําตอนตอไปได
เมื่อทําแบบฝกทักษะครบ 4 ตอน แลวผูเ รียนจึงจะทําแบบทดสอบยอยชุด ก. ซึ่งประกอบดวย
คําถามจํานวน 8-10 ขอ โดยทําเปนรายบุคคล ผูเรียนตองทําคะแนนใหได 6 – 8 คะแนนขึ้นไป
จึงจะถือวาผานเกณฑ ถาทําคะแนนไดไมถึง 6 ขอ เพื่อนในกลุมตองใหความชวยเหลือ โดย
การอธิบายใหฟงกอน ถายังไมเขาใจใหถามครู ครูจะใหความชวยเหลือผูเรียน อาจจะให
ครูจะใหความ
ศึกษาเอกสารแนะนําบทเรียนใหม หรืออธิบายในสวนที่ผูเรียนเขาใจถามครู
ชวยเหลือผูเรียน อาจจะใหศึกษาเอกสารแนะนําบทเรียนใหม หรืออธิบายในสวนที่ผูเรียนไม
เขาใจ แลวใหทําแบบทดสอบยอยชุด ข. ซึ่งเปนแบบทดสอบคูขนานกับชุด ก. แลวนําคะแนนที่
ผูเรียนทําในชุด ก. มาเฉลี่ยเปนคะแนนกลุมเพื่อหาคะแนนสูงสุดของกลุม กลุมที่มีคะแนนสูงสุดเปน
กลุมชนะเลิศ (Super Team) กลุมที่ไดคะแนนอันดับที่สองเรียกวา กลุมรองชนะเลิศ (Great
Team) และกลุมทีท่ ําคะแนนเปนอันดับที่สาม เรียกวา กลุมดี (Good Team)
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5. การเรียนแบบรวมมือแบบ ซี ไอ อาร ซี (Cooperative Integrated Reading
and Composition หรือ CIRC) เปนการเรียนรูแบบรวมมือกันที่จัดขึ้นเฉพาะเพื่อพัฒนาการอาน
และการเขียนใหแกผูเรียนในระดับที่สูงกวาประถมศึกษา โดยจัดกลุมผูเรียนออกเปนกลุมทางการอาน
2-3 กลุม ครูจะสอนอานใหแกผูเรียน ที่เรียนเกงของกลุมเพียง 2-3 คน แลวใหผูเรียนไปถายทอด
การสอนของครูใหกับเพื่อนในกลุม ฉะนัน้ ผูเรียนตองวางแผนในการราง แกไข และเปนบรรณาธิการ
ใหกับงานของอีกคนหนึ่ง บทเรียนในการฝกทักษะการเขียนจะเปนเหมือนกับการการปรับปรุงแกไขการ
เขียน เปนการจัดระเบียบของเรื่องที่เขียนใหเห็นชัดเจนขึน้ และสมาชิกกลุมจะได รับการฝกทักษะที่เปน
โครงสรางทางภาษา จะทําใหผูเรียนเปนผูท ี่มีความสามารถในการเรียนเชิงสรางสรรคได
6. การเรียนแบบรวมมือกันแบบรวมกลุมหรือแบบโคออฟ โคออฟ (Co-op-Co-op) เปนการ
เรียนรูแบบรวมมือกันที่มีขั้นตอน 9 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นอภิปรายทั้งชั้น (Student-Centered Class Discussion) เปนขั้นที่
ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นถึงสิ่งทีน่ าสนใจหรือตองการศึกษา มีการกําหนดเรื่องทีจ่ ะอาน มีการ
จดบันทึกการอภิปราย ซึง่ ครูและผูเรียนจะเขาใจรวมกันถึงประเด็นทีศ่ ึกษาวาตรงกันหรือไม
ขั้นที่ 2 เลือกสมาชิก สรางกลุม (Selection and Student Learning Teams
and Team Building) ถาผูเรียนไมพรอมที่จะทํางานตองฝกการสรางกลุม กอน เพราะทักษะการ
ทํางานกลุมทีด่ ีตองไดรับการฝกกอนที่จะเริ่มตนเรียนโดยวิธีรวมมือรวมกลุม
ขั้นที่ 3 เลือกเรื่องที่จะศึกษา (Team Topic Selection) ถาสมาชิกในแตละกลุม
เลือกเรื่องที่ตอ งการไมตรงกัน ครูจะใหเวลาในการอภิปรายในกลุม เพื่อตกลงกันกอนจนกระทั่งได
เรื่องที่จะศึกษาทุกกลุม จุดที่สําคัญของกลุมคือ การรวมมือและเปาหมายในการทํางานกลุม เรื่อง
ที่จะศึกษาตองเปนเรื่องที่สนใจรวมกัน
ขั้นที่ 4 กําหนดหัวขอยอย (Minitopic Selection) ภายในกลุมแตละกลุมจะมีการ
กําหนดหัวขอยอยที่จะศึกษา และแบงงานกันไปศึกษาคนควา
ขั้นที่ 5 การเตรียมหัวขอยอย (Minitopic Preparation) หลังจากแบงหัวขอยอย
ไปศึกษาแลวแตละคนตองรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย ทุกคนจะตองรูวา ผลงานของกลุม
ขึ้นอยูกับสมาชิกทุกคน
ขั้นที่ 6 การนําเสนอหัวขอยอยภายในกลุม (Minitopic Presentation) หลังจากที่
แตละคนไดศึกษาหัวขอยอยตามที่ไดรับมอบหมาย แลวใหนาํ มาเสนอภายในกลุมยอยของตนกอน
ขั้นตอนนี้เปนการรายงานที่คลายกับการนําความรูมาประมวลดวยกัน มีการอภิปรายและจดบันทึก
ประเด็นที่อภิปราย
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ขั้นที่ 7 เตรียมนําเสนอรายงานของกลุม (Preparation of Team Presentation)
สมาชิกในแตละกลุม จะสังเคราะหหวั ขอยอยที่ไปศึกษารวมทัง้ ที่มกี ารอภิปราย เพือ่ ที่จะนํามาเสนอ
เปนผลงานของกลุม รูปแบบการนําเสนอนั้นอาจเสนอในรูปของการแสดง การสาธิต ศูนยการเรียน
เรื่องขบขันโดยมีอุปกรณชวย เชน โสตทัศนูปกรณตาง ๆ
ขั้นที่ 8 กลุม เสนอรายงาน (Team Presentation) ในระหวางการนําเสนอผลงาน
แตละกลุมตองควบคุมเวลาที่ใชในการเสนอ ครูตองคอยจับเวลาและเตือน
ขั้นที่ 9 การประเมินผล (Evaluation) มีการประเมินการเสนอรายงานโดยผูเรียน
ทั้งชั้นประเมินกลุมของตนเองโดยสมาชิกแตละคนภายในกลุมและครูประเมินโดยพิจารณาหัวขอยอย
7. การเรียนแบบรวมมือกันแบบรวมกันคิด (Numbered Heads Together) เปน
การเรียนรูแบบรวมมือกัน เริ่มจากครูถามคําถามแลวใหผูเรียนในกลุมยอยชวยกันคิดหาคําตอบ
เหมาะสมกับการ
หลังจากนั้นครูจึงเรียกใหผูเรียนคนใดคนหนึ่งจากกลุม ใดกลุมหนึ่งตอบคําถาม
ทบทวน หรือตรวจสอบความเขาใจ คาแกน (Kagan) กําหนดขั้นตอนการเรียนเปน 4 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 แบงผูเรียนเปนกลุม กลุม ละ 4 คน ประกอบดวย ผูเ รียนเกงหนึ่งคน
ผูที่เรียนปานกลาง 2 คน ผูท ี่เรียนออน 1 คน แตละคนมีหมายเลขประจําตัว
ขั้นตอนที่ 2 ถามคําถาม/มอบหมายงานใหทาํ
ขั้นตอนที่ 3 ใหผูเรียนอภิปรายในกลุม ยอย จนมัน่ ใจวาสมาชิกในกลุม ทุกคนเขาใจ
คําถาม
ขั้นตอนที่ 4 ครูถามคําถามโดยเรียกหมายเลขประจําตัวผูเรียน หมายเลขที่ครูเรียก
จะเปนผูย กมือตอบคําถาม
การนําเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือกันไปใชในการเรียนการสอน ในทางปฏิบตั ินั้น
จะใชเทคนิคใดก็ตามจะมีลาํ ดับขั้นตอนคลายกันดังที่ จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and
Johnson 1991 : 101-102) ไดกลาวถึงขัน้ ตอนของการเรียนแบบรวมมือสรุปไดดังนี้
1. ขั้นเตรียม ประกอบดวยครูเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนําถึงบทบาทของผูเรียน การ
แบงกลุมการเรียน แจงวัตถุประสงคของการเรียนในแตละบทเรียน แตละคาบ และฝกฝนทักษะ
พื้นฐานที่จาํ เปนสําหรับการทํากิจกรรมกลุม
2. ขั้นสอน ครูจะทําการสอนโดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ประกอบดวยการนําเขา
สูบทเรียน แนะนําเนื้อหา แนะนําแหลงขอมูล และมอบหมายงานใหผูเรียนในแตละกลุมผูเรียน
จะไดรับงานเปนชุด เพื่อใหฝกความรับผิดชอบในเรื่องการแบงปนใหกับสมาชิกในกลุม
3. ขั้นทํากิจกรรมกลุม ผูเรียนแตละคนจะมีบทบาทหนาทีใ่ นการทํากิจกรรมกลุมตามที่
ไดรับมอบหมาย และจะชวยเหลือกัน ทําใหเกิดการเสริมแรงและการสนับสนุน
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4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ เปนการตรวจสอบวาผูเรียนไดปฏิบัติหนาที่ครบถวน
หรือไม ผลการปฏิบัติเปนอยางไร เนนการตรวจสอบผลงานกลุมและรายบุคคล ตอจากนั้นเปนการ
ทดสอบ
5. ขั้นสรุปบทเรียน และประเมินผลการทํางานกลุม ครูและผูเรียนชวยกันสรุปบทเรียนถา
มีสิ่งที่ผเู รียนยังไมเขาใจครูควรอธิบายเพิ่มเติม และชวยกันประเมินผลการทํางานกลุม หาจุดเดนและ
สิ่งที่ควรปรับปรุง
เปรมจิตต ขจรภัยลารเชน (2536 : 8-9) ไดกลาวถึงลําดับขัน้ ตอนการสอนโดยใช
การเรียนแบบรวมมือกันโดยทั่วไปไวดังนี้
1. ขั้นเตรียม
ครูสอนทักษะในการเรียนแบบรวมมือกัน จัดกลุมผูเรียน บอกวัตถุประสงคของ
บทเรียนและบอกวัตถุประสงคของการทํางานรวมกัน
2. ขั้นสอน
ครูสอนเนือ้ หาหรือบทเรียนใหมดวยวิธีสอนทีเ่ หมาะสมแลวใหงาน
3. ขั้นทํางานกลุม
ผูเรียนเรียนรูรว มกันเปนกลุมยอย แตละคนมีบทบาทหนาที่ของตน ชวยกันแกปญ
 หา
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพือ่ หาคําตอบที่ดีที่สุดมากกวาดูคําเฉลยหรือรอคําเฉลยจาก
ครูผูสอน
4. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ
4.1 ตรวจผลงาน ถาเปนงานกลุมสมาชิกในกลุมเซ็นชื่อในผลงานที่สง ครูอาจ
ประเมินดวยการหยิบผลงานของกลุมขึ้นมาแลว ถามสมาชิกกลุมคนใดคนหนึง่ เกีย่ วกับงานชิ้นนัน้
และถาเปนงานเดี่ยวครูอาจใหผูเรียนคนใดคนหนึง่ ในกลุมอธิบายวิธหี าคําตอบ ของเขาที่ไดจาก
การเรียนรูรวมกันภายในกลุม
4.2 ครูทดสอบผูเรียนเปนรายบุคคลโดยไมมีการชวยเหลือกัน และเมือ่ ครูตรวจผล
การสอบแลวจะคํานวณคะแนนเฉลีย่ ของกลุมใหผูเรียนทราบ และถือวาเปนคะแนนของผูเรียน
แตละคนในกลุมดวย
5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม
ครูและผูเรียนชวยกันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม โดยอภิปรายถึง
ผลงานของผูเรียน และวิธกี ารทํางานของผูเรียนรวมถึงวิธกี ารปรับปรุงการทํางานของกลุมดวยซึ่ง
จะทําใหผูเรียนรูความกาวหนาของตนเองทั้งทางดานวิชาการและดานสังคม
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เปรมจิตต ขจรภัยลารเซน (2536 : 4) ไดเสนอวิธีการวัดผลของกิจกรรมการเรียน
แบบรวมมือกัน ซึ่งเปนแบบอิงเกณฑดงั นี้
1. ใหคะแนนรายบุคคลรวมกับคะแนนพิเศษ (Bonus) ถาทุกคนในกลุมทํางานได
ตามเกณฑที่ครูตั้งไว
2. ใหคะแนนรายบุคคลรวมกับคะแนนพิเศษ (Bonus) โดยคิดเกณฑคะแนนต่ําสุด
3. ใหคะแนนรายบุคคลรวมกับคะแนนพิเศษ (Bonus) ซึ่งเปนคะแนนความกาวหนา
4. ใหคะแนนเทากันสําหรับคนในกลุม ทัง้ หมด
5. เลือกงานคนใดคนหนึ่งในกลุมตรวจแลวใหคะแนน
6. ตรวจผลงานในกลุม แลวหาคะแนนเฉลีย่ บวกกับคะแนนการทํางานรวมกัน
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกัน
การนํายุทธวิธกี ารสอนแบบรวมมือกันไปใชใหประสบผลสําเร็จจะตองมีการดําเนินการ
อยางเหมาะสมตามลําดับขัน้ ตอน เริ่มตั้งแตขั้นวางแผนการสอน การเตรียมการเรียนการสอน
การดําเนินการสอนโดยมีครูคอยชวยเหลือ แนะนําใหผูเรียนปฏิบัติตามอยางถูกตองเหมาะสม
โดยตลอดการปฏิบัติงานกลุม บางครั้งจะเกิดการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย และสังคม ดังผล
การวิจยั มากมายทีย่ ืนยัน เสนอ ผลทางบวกทีเ่ กิดกับผูเรียนในหลาย ๆ ดาน
ไลทตัน (Lighton 1994, อางถึงใน อารยา กลาหาญ 2545 : 34) ไดเสนอแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกัน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการสอน
1.1 เขียนวัตถุประสงคของบทเรียน/จุดประสงคการเรียนรู
1.2 สรางใบงาน สําหรับการปฏิบัติงานกลุมในแตละคาบเรียน ที่ประกอบดวย
ปญหาคําถามตาง ๆ หรือประเด็นการอภิปราย ซึ่งไดมาจากวัตถุประสงคของบทเรียน กําหนด
ประเด็นอภิปราย 2-3 ประเด็น สําหรับการอภิปรายทัง้ ชั้น
1.3 สรางแบบทดสอบใหสอดคลอง ตามวัตถุประสงคการเรียนรูตามใบงาน
1.4 จัดกลุมผูเรียน 4-5 คน คละความสามารถ (เตรียมลวงหนา)
1.5 แจงวิธกี ารเก็บคะแนน ใหคะแนนพัฒนาการ (และเกณฑการตัดสินกลุม
เกงมาก-ยอดเยี่ยม) ทําแบบบันทึกการใหคะแนน
2. ขั้นดําเนินการเรียนการสอน
2.1 แจงชื่อสมาชิกในแตละทีม (อธิบายวิธีการเรียนรูภายในกลุม)
2.2 จัดโตะเรียน สําหรับการเรียนเปนกลุม
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2.3 ใหแตละทีมตั้งชือ่ ทีมตนเอง
2.4 ทบทวนทักษะการทํางานกลุม บทบาทของสมาชิกแตละคน และความ
รับผิดชอบของแตละคนตอตนเองและตอกลุม
3. ขั้นครูสอนเนื้อหาสาระ
3.1 แจงวัตถุประสงคการเรียนรู/ จูงใจผูเรียน
3.2 ทบทวนทักษะที่จําเปน ความรูเดิมที่เกี่ยวของ
3.3 เพิม่ นิยามสําคัญ สาระสําคัญ สาธิตวิธีการ
3.4 ตรวจสอบความเขาใจ ใหฝกปฏิบตั ิโดยครูคอยดูแลแนะนํา
3.5 เตือนใหสมาชิกกลุมแตละกลุม ปฏิบตั ิตามใบงานรวมกันและทําแบบฝกหัด
ที่กําหนด
3.6 ครูเดินดูผูเรียนทุกกลุมคอยแนะนําชวยเหลือถาผูเรียนตองการ
3.7 ชมกลุมทีป่ ฏิบัติยอดเยี่ยม (เรื่อย ๆ)
3.8 เรียกชื่อทีมที่แตละกลุมตั้งไว
3.9 คอยเตือนใหผูเรียนฟงถามและชวยเหลือเพื่อนเสมอ
3.10 คอยถามเพิ่มเติมใหในกลุมที่มีการถามคําถามเพือ่ นสมาชิกนอยไป
4. ขั้นจบบทเรียน
4.1 ตรวจแบบทดสอบใหคะแนน คํานวณคะแนนพัฒนาการใหเร็วทีส่ ุด
4.2 ประกาศผลทีมทีพ่ ัฒนาเกง เกงมาก ยอดเยี่ยม ในเวลาทีก่ ําหนดไว
4.3 ใหคะแนนกลุมเปนพิเศษตางหาก แตละคนที่มกี ารพัฒนาสูงขึน้
4.4 ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นการทํางานกลุม ที่ประสบผลสําเร็จ ยอดเยี่ยม
รวมทัง้ ปญหาและอุปสรรคในการทํางานกลุม แลวนํามาปรับปรุงในการเรียนการสอนครั้งตอไป
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II)
เทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II) หรือวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูเทคนิคการเรียนรูแบบ
จิกซอว 2 (Jigsaw II) (Slavin 1990, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2548 : 186) เปนเทคนิคทีม่ ีการ
ปรับปรุงจากเทคนิคจิกซอว I ตามแนวคิดของอารอนสัน (Aromson 1979, quoted in Mattingly
and Vansickle 1991) ซึ่งเทคนิคจิกซอว I คะแนนจากการทดสอบของนักเรียนแตละคนจะไม
นํามารวมกัน เปนคะแนนกลุมหรือผลงานของกลุม แตเทคนิคจิกซอว 2 ของสลาวิน จะกําหนด
เกณฑคือ ผลงานของทุกคน เฉลี่ยรวมกันเปนผลงานกลุม ซึ่งเปนความรับผิดชอบตอตนเองและ
ตอกลุมในเวลาเดียวกัน นั่นคือ สมาชิกทุกคนมีโอกาสไดคะแนนผลสําเร็จเทาเทียมกัน ถึงแมวา
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จะคะแนนสอบตางกันตามเทคนิค Jigsaw I และ II จะมีกลุมผูเรียนคละความสามารถ
เชนเดียวกัน มีสมาชิกกลุม ๆ ละ 5-6 คน สมาชิกในกลุม 1 คน แตละกลุมจะไดรับมอบหมายงาน
หรือสาระใหศกึ ษาคนควา หลังจากนัน้ สมาชิกที่ไดรบั มอบหมายงานจากแตละกลุมจะมารวมกัน
เปนกลุม “ผูเชี่ยวชาญ” (Expert) มีการศึกษาแลกเปลี่ยนความรูป ระสบการณกันและกัน จน
สามารถเขาใจทุกเรื่อง แลวกลับไปสอนหรืออธิบายใหกลุมของตนเองฟง ตอจากนัน้ ครูจะทดสอบ
เปนรายบุคคล คิดคะแนนคํานวณคะแนนพัฒนาแลวเฉลี่ยรวมเปนคะแนนกลุม ๆ ที่ไดคะแนน
พัฒนาสูงสุด จะไดรับรางวัลเปนการชื่นชมยกยอง ประกาศผลงาน เปนตน
องคประกอบของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบจิกซอว 2 (Jigsaw II)
1. จัดกลุม ผูเรียนเพื่อรวมมือกันเรียนรู
2. จัดกลุม ผูเชี่ยวชาญในแตละเรื่องยอยจากที่ครูกําหนด
3. การนําเสนอและพัฒนาผูเ ชี่ยวชาญจากกลุมตาง ๆ
4. การแลกเปลี่ยนความรู ความเขาใจ ผูเชี่ยวชาญ แตละเรื่องในแตละกลุม
5. การวัดผลการเรียนรูและเก็บคะแนน กําหนดคะแนนพัฒนาของแตละคนภายใน
กลุมและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของแตละกลุม
6. การยกยองชมเชยความสําเร็จของกลุมที่ประสบผลสําเร็จสูงสุด โดยติดบอรดชมเชย
เพื่อเผยแพรผลงาน
ขั้นตอนการกิจกรรมการเรียนรูแบบจิกซอว 2(Jigsaw II)
การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II) มีขั้นตอนการสอนดังนี้
1. ขั้นนํา เปนการเตรียมความพรอมของผูเรียน เพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนรูและ
แจงจุดประสงคเชิงพฤติกรรมในการเรียน ที่เปนเปาหายในการสอนแตละครั้ง ทบทวนความรู
เดิมหรือมโนมติที่จําเปนในการเรียนรูความรูใหม แนะนําระเบียบการเรียนรวมกันเปนกลุมบทบาท
และหนาที่ของสมาชิกในกลุมการชวยเหลือกันในกลุม เพื่อจะทําใหกลุมประสบความสําเร็จ และ
บรรลุตามเปาหมายของกลุม
2. ขั้นการสอน เปนการเสนอหัวขอเรื่องในการเรียนรูแกผูเรียน โดยการเตรียมเนื้อหาและ
สื่อการสอนที่เหมาะสมประกอบการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนทราบถึงหลักการ มโนมติความคิด
รวบยอดของการเรียนรูในแตละครั้งกอน โดยการใชวธิ ีการสอนแบบบรรยาย อภิปราย สาธิต
การใชคําถาม กรณีตัวอยาง ขาว และเหตุการณสําคัญ
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3. ขั้นศึกษากลุมยอย ครูแบงหัวขอเรือ่ งที่จะศึกษาออกเปน 4 ประเด็นยอยเพื่อให
ผูเรียนทราบวา ตนศึกษาหัวขอใด แลวใหสมาชิกในกลุม แตละคนแยกกันไปศึกษารวมกับสมาชิก
กลุมอื่น ๆ ที่สนใจในหัวขอเดียวกันใหเขาใจอยางแจมชัด จนสามารถเปนผูเชีย่ วชาญได จากนัน้
ใหกลับมากลุม เดิม อธิบายเนื้อหาที่ตนเองไปศึกษาใหเพือ่ นสมาชิกในกลุมเขาใจ โดยผลัดอธิบาย
4. ขั้นการทดสอบยอย ผูเรียนจะตองไดรับการทดสอบยอยจากการทําแบบทดสอบ
และคะแนนทีไ่ ดจากการทําแบบทดสอบ จะถูกแปลงเปนคะแนนของแตละกลุม ซึ่งในการทดสอบ
ผูเรียนทุกคนจะทําขอสอบตามความสามารถของตนโดยไมมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน การคิด
คะแนนในการพัฒนาตนเองและของกลุม ซึ่งเปนคะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบคะแนนที่สอบได
กับคะแนนฐาน (Base Score) โดยคะแนนที่ไดจะเปนคะแนนความกาวหนาของผูเ รียนซึง่ ผูเรียน
จะทําไดหรือไม จะขึ้นอยูกบั ความขยันที่เพิ่มขึน้ จากครัง้ กอน หรือไมผเู รียนทุกคนมีโอกาสไดคะแนน
สูงสุดเพื่อชวยกลุม หรืออาจจะไมไดเลยถาหากไดคะแนนนอยกวาคะแนนฐานเกิน 10 คะแนน
5 การยกยองกลุมที่ประสบผลสําเร็จ กลุม จะไดรับรางวัลเมื่อคะแนนถึงเกณฑที่ครูตั้ง
ไว โดยกําหนดรางวัล ไดแก กลุมเกง กลุมเกงมาก และกลุมยอดเยี่ยม
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน (Teams-Games-Tournaments :TGT)
เดอรวีสและสลาวิน (De Vries and Slavin 1978) เทคนิค TGT เปนวิธสี อนแบบ
รวมมือกันที่เปนการจัดกลุม เชนเดียวกับการสอนโดยใชกจิ กรรมการเรียนแบบจิกซอว 2 (Jigsaw II)
แตไมมีการสอบทุกสัปดาห แตจะมีการแขงขันตอบปญหา โดยมีการจัดกลุมใหมทกุ สัปดาหโดย
พิจารณาจากความสามารถของแตละบุคคลโดยจัดเปนกลุมละ 4-5 คน แบบคละความสามารถ
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพศ ภาระของกลุม คือหลังจากที่ครูนําเสนอบทเรียนทั้งชัน้ แลว
ใหนกั เรียนแตละกลุมทํางานตามที่ครูกาํ หนดและแตละกลุมเตรียมสมาชิกแตละคนใหพรอมสําหรับ
การแขงขันตอบปญหา โดยปกติจะมีการแขงขันสัปดาหละ 1-2 ครั้ง ประกอบดวยคําถามสั้น ๆ
เกี่ยวกับเนื้อหาที่ครูแจกให การตอบคําถามจะใชเวลาประมาณ 15-20 นาที ในการแขงขันครูจะ
จัดใหนักเรียนที่มีผลการเรียน ในระดับเดียวกันแขงขันกัน คะแนนที่สมาชิกตอบคําถามไดจะ
นํามารวมกันเปนคะแนนของกลุม เมื่อจบการแขงขันแตละครั้งครูจะประกาศคะแนน ผูไดคะแนน
สูงสุดและกลุม ที่ทาํ คะแนนไดสูงสุด
และลําดับขั้นการเรียนการสอนแบบรวมมือกันแบบกลุม
แขงขัน (TGT) มีดังนี้
1. ขั้นนํา เปนการเตรียมความพรอมของผูเ รียน ครูแบงกลุม นักเรียนแบบคละความสามารถ
กลุมละ 4 คน และกําหนดหมายเลขประจําตัวใหทกุ คนในกลุม และแจงจุดประสงคการเรียนรู
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2. ขั้นการสอนครูอธิบายสาระความรูใหนักเรียนทัง้ ชัน้ โดยการใชวธิ ีบรรยาย อภิปราย
กรณีตัวอยาง การใชคําถาม
3. ขั้นศึกษากลุมยอย ครูกาํ หนดปญหาใหนกั เรียนทุกกลุม นักเรียนแตละกลุมรวมกัน
อภิปรายปญหา จนแนใจวาสมาชิกทุกคนมีความเขาใจในเนื้อหาอยางชัดเจน
4. ขั้นแขงขันตอบคําถาม ครูสุมหมายเลขนักเรียนที่มหี มายเลขประจําตัวตรงตามที่
ครูเรียกจะเปนตัวแทนของกลุม
5. ขั้นสรุปบทเรียน และยกยองกลุมที่ประสบความสําเร็จ
ในการวิจัยครั้งนี้ผวู ิจยั ใชวธิ ีจัดการเรียนรูแ บบรวมกันโดยใชเทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II)
กับเทคนิคกลุม แขงขัน (Teams Games-Tournaments : TGT) ทัง้ นี้เพราะกิจกรรม การเรียนแบบ
จิกซอว 2 (Jigsaw II) จะทําใหนกั เรียนรูสึกกระตือรือรน ที่จะคนควาหาความรูด วยตนเองแลว
นําความรูแลกเปลี่ยนตอกันและกันระหวางกลุมและภายในกลุม จึงเปนการฝกทักษะทางสังคม
การเสนอความรูใหแกผูอื่นจึงมีความรูสึกภูมิใจที่ตนเองสามารถบอกกลาวสิ่งตาง ๆ แกเพื่อน ๆ ได
แทนครู สวนกิจกรรมการเรียนแบบกลุมแขงขัน (Teams Games-Tournaments : TGT) จะฝกให
นักเรียนมีความรับผิดชอบ นักเรียนทุกคนในกลุมจะตองใหความรวมมือในการปรึกษากันเพื่อหาคําตอบ
และสรุปเปนคําตอบของกลุม ใหทกุ คนรับรู ซึง่ เปนการฝกทักษะการทํางานกลุมทีม่ ีประสิทธิภาพ
แบบหนึง่ นอกจากนี้ยงั เปนการย้าํ ใหผเู รียน ไดเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น ซึง่ อาจใชวิธกี ารให
นักเรียนรวมกันสรุป การอภิปรายการใชสอื่ ฯลฯ
วิธีการคิดคะแนนกลุม และคะแนนพัฒนา
ในการทดสอบแตละครั้งผูเรียนแตละคนจะไดคะแนนพัฒนา จากนัน้ ก็นําคะแนนของ
แตละคนในกลุมมารวมกันแลวคิดเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุมถากลุมใดไดคะแนนเฉลี่ยสูงถึงเกณฑ
ที่กําหนดครูจะใหรางวัลการที่กลุมประสบความสําเร็จไดนั้นตองขึ้นอยูกับคะแนนของสมาชิก
ทุกคน สลาวิน (Slavin) ไดใหแนวปฏิบตั ิการคิดคะแนนพัฒนาไวดงั นี้ ใหนาํ คะแนนแบบทดสอบ
ของแตละคนไปเทียบกับคะแนนฐาน(Base Score) แลวคิดเทียบเปนคะแนนพัฒนาตามเกณฑที่
กําหนดไว จากนั้นนําคะแนนพัฒนาของสมาชิกในกลุมมารวมกันแลวนํามาคิดเปนคะแนนเฉลี่ย
ของกลุม ถากลุมใดไดคะแนนสูงหรือถึงเกณฑที่กําหนดก็จะไดรับรางวัล ซึง่ เปนเครื่องหมายแหง
ความสําเร็จ การคิดคะแนนทําไดโดยการนําระดับผลการเรียนในวิชาเดียวกันของภาคเรียนที่ผานมา
หรือคะแนนจากการทดสอบในหนวยการเรียนที่ผานมา แลวนํามาเฉลีย่ เปนคะแนนฐานโดยในการสอบ
แตละครั้ง จะตองมีคะแนนเต็มเทากัน คือ 100 คะแนน เชน ถาแพรไหมทําการทดสอบ 4 ครั้ง

54
ไดคะแนนดังนี้ 80, 86, 79 และ 92 คะแนนตามลําดับ แพรไหมจะมีคะแนนฐาน 84 คะแนน
แลวนําคะแนนฐานไปเทียบคิดหาคะแนนพัฒนา(Improvement Points)โดยมีเกณฑดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เกณฑการคิดคะแนนพัฒนา (Improvement Points)
คะแนนจากการทดสอบ

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

คะแนนพัฒนา

0
10
20
30

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

ในการทดสอบแตละครัง้ ผูเรียนทุกคนจะตองรูคะแนนฐานของตนเองกอนแลว คํานวณ
วาตนเองจะตองทําคะแนนอีกเทาไรถึงจะไดคะแนนพัฒนาตามที่คาดหวังไว ซึง่ คะแนนพัฒนาของ
แตละคนขึ้นอยูก ับความพยายามทีจ่ ะทําคะแนนการทดสอบใหมากกวาคะแนนพื้นฐาน เพือ่ ผลประโยชน
ของตนเองและของกลุม ถากลุม ใดไดคะแนนสูงหรือถึงเกณฑที่กําหนดก็จะไดรับรางวัลซึ่งเปน
เครื่องหมายแหงความสําเร็จ โดยใหเกณฑการคิดคะแนนดังนี้
ตารางที่ 7 เกณฑการกําหนดกลุมที่ไดรับรางวัล
คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม
0-15
16-25
26-30

ระดับการพัฒนา
กลุมเกง
กลุมเกงมาก
กลุมยอดเยีย่ ม

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

การหาคะแนนฐานของนักเรียน ในการเรียนแบบรวมมือกัน ครูผสู อนและนักเรียนตอง
ทราบและคิดคะแนนฐานของนักเรียนแตละคนไว เพือ่ การพัฒนาปรับปรุงการเรียนรูข องนักเรียนแต
ละคนใหมปี ระสิทธิภาพ เพื่อใหทราบผลการเรียนของแตละคนวามีความกาวหนาขึ้นหรือไม เพียงใด
และเพื่อเปนฐานในการคํานวณคะแนนพัฒนาและคะแนนความกาวหนาตอไป คะแนนฐานของนักเรียน
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แตละคน อาจไดมาจากผลการเรียนในภาคเรียนที่ผานมาในชวงนั้น ๆ หรือจากคะแนนในกลุมวิชานัน้ ๆ
ในปการศึกษาที่ผานมา แตถา เปนคะแนนตลอดปการศึกษา ควรนําคะแนนมาเฉลี่ยกอน
ทักษะการทํางานกลุม
การทํางานกลุม มีความจําเปนและมีความสําคัญในการสอนแบบการเรียนรูแบบรวมมือกัน
จึงตองมีการความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการทํางานกลุม อันเปนพื้นฐานหลักในการสอนแบบการ
เรียนรูแบบรวมมือกัน เพื่อทําใหการทํางานกลุม ประสบความสําเร็จ ซึ่งทักษะการทํางานกลุมจะ
เกิดขึ้นจากการรวมตัวของบุคคล โดยมีวัตถุประสงครวมกัน มีการปรึกษาหารือกัน วางแผนรวมกัน
ชวยกันแกปญหา มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม
ความหมายของกลุม
พรรณพิศ วาณิชยการ (2528 : 135) ไดใหความหมายของกลุมไววา กลุม หมายถึง
การรวมตัวกันระหวางบุคคลตัง้ แต 2 คนขึน้ ไป ณ สถานที่ใดแหงหนึง่ และการรวมตัวของบุคคลดังกลาว
จะตองมีการพูดจาสื่อความหมายตอกันและกัน การปฏิบัติตอกันในลักษณะอยางใดอยางหนึ่งรวมกัน
สามารถ สุขาวงษ (2537 : 49) ไดสรุปไววาการที่บุคคลตั้งแต 2 คนมารวมกันโดย
มีจุดมุงหมายที่จะกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึง่ รวมกัน ถือไดวาเปนกลุมทั้งสิน้ และจะตอง
มีลักษณะดังนี้
1. มีคนตั้งแตสองคนมารวมกัน
2. มีจุดมุงหมายในการกระทําพฤติกรรมอยางเดียวกัน
3. ทุกคนจะมีบทบาทตามหนาที่ของตน
เดวิส (Davis 1962 : 405, อางถึงใน สามารถ สุขาวงษ 2537 : 48) ไดให
ความหมายไววากลุม หมายถึงการที่บุคคล 2 คนขึ้นไปมีปฏิสัมพันธกนั โดยมีเปาหมายรวมกัน
อยางเห็นไดชัดโดยทั่วไปแลวกลุมมีความหมายนอกเหนือจากการทีค่ นเราอยูรวมกันอยางธรรมดา
ซึ่งสอดคลองกับ กัลลี (Gulley 1963, อางถึงใน สายฝน เพ็งเภา 2542) ที่กลาววา
กลุมควรจะประกอบไปดวยคุณลักษณะ 3 ประการคือ
1. มีวัตถุประสงครวมกัน วัตถุประสงคควรสนองความตองการของสมาชิกทุกคนในกลุม
2. มีผลการทํางานอันเกิดจากความรวมมือกันของสมาชิกทุกคนในกลุม
3. มีการสื่อสารทางวาจาหรืออยางใดอยางหนึง่ ระหวางสมาชิกในกลุม
สรุปไดวา กลุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต 2 ขึ้นไปมาปฏิบัติกิจกรรมภารกิจรวมกัน
มีปฏิสัมพันธตอ กันโดยมีวัตถุประสงค มีการรวมมือมีการตัดสินใจรวมกัน
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ความหมายทักษะการทํางานกลุม
ทักษะการทํางานเปนกลุม ซึ่งลัดดา ศิลานอย (2534 : 33)
ไดใหความหมายวา
หมายถึง การที่ใหผูเรียนไดมีโอกาสทํากิจกรรมรวมกัน อาจจะเปนกลุม เล็กหรือกลุม ใหญ ภายใน
กลุมจะมีสมาชิกประมาณ 5-6 คน ทุกคนมีโอกาสทีจ่ ะปรึกษาหารือกัน วางแผนรวมกัน ชวยกัน
แกปญหาและมีการวิเคราะหกระบวนการทํางานเปนกลุม
มีครูแนะนําและเปนผูประสานงาน
โดยอาศัยหลักการทีจ่ ะทําใหผูเรียน ไดเกิดทักษะการทํางานเปนกลุม ไปใชในการเรียนการ
สอนสังคมศึกษา ดังนี้
1. การสงเสริมใหผูเรียน มีความรับผิดชอบโดยการทํางาน อยางใดอยางหนึง่ ที่ครูมอบหมาย
ดวยการวางแผนรวมกันในเรื่องของหนาที่ ความรับผิดชอบและจุดมุง หมายในการประกอบกิจกรรม
2. ฝกการยอมรับความคิดเห็นของผูอนื่ เมื่อมีการทํางานเปนกลุม ครูพยายามให
ผูเรียนทุกคนไดแสดงความคิดเห็น และใหสมาชิกไดยอมรับความคิดเห็น ถึงแมจะไมเห็นดวยก็
ตามควรที่จะรับฟงไมแสดงกิริยาที่ไมพอใจ ไมสนใจ
3. ฝกการยอมรับความสามารถของผูอนื่ เชน การผลัดเปลี่ยนหนาที่ของการเสนอ
ผลงานดวยการรายงาน อภิปราย เสนอผลงาน ฯลฯ
4. พยายามใหสมาชิกในกลุม สวนชวยเหลือกลุมหรือมีสวนรวมในการทํางานสมาชิก
ตองคิดวา ตนเองเปนสวนหนึง่ ของกลุม ที่จะชวยแกไขปญหาของกลุม ความสําเร็จของงานถือเปน
ความสําเร็จของกลุม
5. ฝกการวิเคราะหรวมกันของผูเรียน จากประสบการณเรียนรู จากการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ตนไดพบระหวางการทํางานกลุม
หลักการที่กลาวมาเปนวิธกี ารที่สามารถจะพัฒนาใหผูเรียนเกิดทักษะการทํางานเปน
กลุม และเมื่อผูเรียนไดฝกจนเปนนิสัยแลวยอมสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
องคประกอบของการทํางานกลุม
การทํางานกลุม มีความจําเปนและมีสวนสําคัญในการสอนแบบรวมมือกัน เพื่อจะทําให
การทํางานกลุม ประสบผลสําเร็จจะตองอาศัยองคประกอบของการทํางานกลุม
นิพนธ จิตตภักดี (2528 : 5) ไดกลาวถึงองคประกอบที่เปนปจจัยสําคัญของการ
ทํางานรวมกันของกลุมหรือหมูคณะใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ไวดังนี้
1) มีวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่แนนอนชัดเจน
2) มีการยอมรับความแตกตางกันของบุคคลในกลุม
3) บุคคลในกลุมรวมมือกันรวมใจกันทํางานไมแขงขัน
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4) กลุมมีบรรยากาศในการทํางานดี
5) การสื่อขอความในกลุมเปนไปโดยสะดวก
6) ทุกคนมีสว นรวมในการทํากิจกรรมของกลุม
7) มาตรฐานในการปฏิบัติงานของกลุมทุกคนใหการยอมรับ
8) มีการยึดเหนีย่ วในกลุมสูง
9) มีการกําหนดบทบาทของบุคคลในกลุม อยางชัดเจน
10) มีการทบทวน ประเมินผลและแกไขผลงานของกลุมเสมอ
ทั้งนี้การทํางานรวมกันของบุคคลในกลุมจะตองมีองคประกอบสําคัญ 3 องคประกอบ
ดังนี้คือ
1. องคประกอบดานสมาชิกในกลุม
ทีมงานจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพนัน้ สมาชิกในทีมควรมีคุณสมบัติ
1.1 มีเจตนาที่ดีและตั้งใจทํางาน หมายถึง ความอยากที่จะทํางานรวมกันภักดี
และซื่อตรงตอกลุม ยึดมัน่ ในอุดมการณของกลุม ยอมรับวัตถุประสงค ที่ไดชวยกันกําหนดไว
1.2 มีทกั ษะในการทํางาน คือ เชื่อในความสามารถของเพื่อนสมาชิกดวยกัน และ
พรอมที่จะชวยเหลือซึง่ กันและกัน
1.3 มีความรวมมือและประสานงานกันอยางดี หมายถึง มีการติดตอสื่อสาร
1.4 มีการประสานงานระหวางสมาชิกดวยความยินดี มีความรูสกึ วาทุกคนในกลุมมี
ความสําคัญของยอมรับกันและกัน มีการยืดหยุน บทบาทที่แสดงภาวะผูนํา
1.5 มีมนุษยสมั พันธดี คือ มีความไวใจที่จะตระหนักถึงความตองการและความรูสึก
ของบุคคลอื่นในกลุม พยายามปรับคานิยมใหกลมกลืนกันมีความไวเนื้อเชื่อใจกันและพยายามเขาใจ
พฤติกรรมของบุคคลอื่น
2. องคประกอบดานผูน ํากลุม ประกอบดวย
2.1 กลุม ควรมีผูนาํ ทีม่ ีความสามารถ มีคุณสมบัติของผูนําที่ดี คือ อดทน ตั้งใจ
จริงไมหงุดหงิดในความลาชา และไมคอยกาวหนาของกลุมเมื่อเผชิญกับปญหายุง ยากก็ยอมรับผิด
ไดพยายามใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึง ไมบงั คับกลุมในการตัดสินใจและเปดโอกาส
ใหเพื่อนไดเปนผูนํากลุม บาง ที่สําคัญคือมีความสามารถในการชักจูงใหสมาชิกเกิดความรวมมือรวมใจ
2.2 มีความสามารถขจัดความขัดแยงของกลุม สามารถใชความขัดแยงนั้น ๆ ใน
ทางเสริมเพราะความขัดแยงยอมเกิดขึ้นไดเสมอในกลุม ซึง่ อาจกอใหเกิดประสิทธิภาพแกงาน
ของกลุมไดถาเราเชื่อวา “ความคิดที่แตกตางกันนัน้ จะทําใหเกิดเปาหมายและวิธีการที่ดีกวาเดิม”
อยางไรก็ตามความขัดแยงนี้อาจเปนอุปสรรคตอการทํางานของกลุมเหมือนกัน ดังนั้นผูนํากลุมที่ดีควร
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จะตองรูวา ทําอยางไรจึงจะใชความขัดแยงของกลุมใหเปนไปในทางสรางเสริมไดมีเทคนิคในการ
จูงใจสมาชิก
2.3 เอาใจใสกลุม เพิ่มพูนความรูใหแกสมาชิกใหเขามีความเชื่อมั่นทีจ่ ะทํางาน
2.4 มีความเขาใจในพฤติกรรมของสมาชิกแตละคน
2.5 มีความรอบรูและความรูในการวางแผน การปฏิบตั ิงานการติดตามผลงาน
3. องคประกอบดานการจัดการกลุม ประกอบดวยองคประกอบสําคัญดังนี้
3.1 มีเปาหมายของกลุมชัดเจนมีขอบเขตแนนอน
3.2 มีกลไกลยอนกลับ เพื่อปรับปรุงผลงาน
3.3 มีวิธที ํางานของกลุมอยางมีระบบซึ่งสมาชิกเขาใจกันอยางดี
3.4 มีรูปแบบการประสานงานอยางดี เกิดการยึดเหนีย่ วกันในกลุม
3.5 มีการแสวงหาวิธีการที่เหมาะสมอยูเสมอ
3.6 มีการจัดเงื่อนไขในการเสริมพลังกลุม ไดดี
สลาวิน (Slavin 1987, อางถึงใน สุรีย บาวเออร 2536 : 15) กลาวถึงองคประกอบ
สําคัญที่จะทําใหการเรียนการทํางานรวมกันของกลุมมีประสิทธิภาพคือ
1. นักเรียนตองรูจักทํางานเพื่อกลุม
2. ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับผลรวมของสมาชิกในกลุม
3. ความสําเร็จของกลุมขึ้นอยูกับการเรียนรูของสมาชิกในกลุม
4. นักเรียนทีม่ ีความสามารถสูงกวาจะตองชวยเหลือสมาชิกอืน่ ๆ
สามารถ สุขาวงศ (2537 : 58) กลาวถึงการทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพนัน้ จะ
ตองประกอบดวยสิ่งตาง ๆดังนี้
1. การกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของกลุมรวมกัน
2. การกําหนดบทบาทหนาที่ของสมาชิก
3. การมีสว นรวมของสมาชิกภายในกลุม
4. ความรูสึกของสมาชิกในขณะทํางานรวมกัน
5. วิธีการทํางานของกลุม
6. ภาวะของผูนําภายในกลุม
7. การตัดสินใจภายในกลุม
8. การไววางใจซึ่งกันและกันของสมาชิกในกลุม
จากการศึกษาดังที่ไดกลาวมาขางตน อาจกลาวสรุปไดวา องคประกอบของการทํางาน
รวมกันใหมีประสิทธิภาพทีพ่ งึ ประสงคนั้น มีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้
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1. สมาชิกมีเปาหมายรวมกันอยางชัดเจน
2. บทบาทและหนาที่ของสมาชิกมีความชัดเจน ทุกคนมีความเขาใจและเคารพใน
บทบาทหนาทีข่ องกันและกัน
3. สมาชิกทุกคนเขาใจขั้นตอนการปฏิบัตกิ ิจกรรมที่ตรงกันอยางชัดเจน
4. สมาชิกทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจของกลุม
ทักษะที่จาํ เปนในการทํางานกลุม
จอหนสันและจอหนสัน (Johnson and Johnson 1990, อางถึงใน วัชรา เลาเรียนดี 2548 :
131) ไดสรุปทักษะการทํางานกลุม ในการเรียนรูแบบรวมมือกันดังนี้
1. การสรางความคุน เคยและการไววางใจ ยอมรับซึง่ กันและกัน
2. การพูดจาสื่อสาร สื่อความหมายตอกันที่ชัดเจน ถูกตองยอมรับซึ่งกันและกัน
3. การชวยเหลือสนับสนุนใหกําลังใจกันและกัน ดวยการยกยอง ชมเชยใหกาํ ลังใจ
4. การใชความสามารถในการหาขอยุติ เขาใจขอโตแยงระหวางสมาชิกกลุม
ดังนัน้ ครูจําเปนตองสอนและฝกทักษะเหลานี้ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยคอยติดตาม
ดูแล ชวยเหลือ คอยแกไขปรับพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนอยูตลอดเวลา เพิ่มใหทกุ คน
ไดมีการคนควาทักษะทางสังคมและทักษะการทํางานกลุม อยางตอเนื่องจนติดเปนนิสัย และควรมี
การประเมินผลทักษะการทํางานกลุม ดวย
ทิศนา แขมมณี และคณะ (2531 : 36-37) ไดกลาวถึงทักษะที่จาํ เปนในการทํางาน
กลุมไว 8 ประการไดแก
1. ทักษะการวางแผนทั้งผูนําและสมาชิกตองรวมกันวางแผนภายใตการนําและควบคุมของผูนํา
2. ทักษะการสื่อความหมาย การสื่อความหมายที่สมบูรณมีองคประกอบ 3 ประการ
คือ ผูพูด ผูฟ งและสื่อ ดังนัน้ สมาชิกทุกคนจึงตองมีทักษะที่สาํ คัญ คือ ทักษะการพูด ทักษะ
การฟง ทักษะการเขียน และทักษะการอาน สําหรับทักษะการพูดและการฟงมีความสําคัญและ
จําเปนมากในการทํางานกลุม
3. ทักษะการจูงใจ ระหวางการทํางานหรืออภิปรายกลุม บรรยากาศของการทํางานกลุม
เปนปจจัยสําคัญ เชน ยิม้ แยมแจมใสตอกัน ยอมรับซึ่งกันและกัน กลาวชมเชย และติเพื่อกอ
แกกันและกัน สิ่งเหลานี้ลว นเปนแรงจูงใจในการทํางานกลุม
4. ทักษะการตัดสินใจกระบวนการตัดสินใจเปนทักษะสําคัญที่มีผลตอการดําเนินงาน
เพื่อใหกลุมบรรลุเปาหมายมี 7 ขัน้ ตอน
4.1 พยายามศึกษาเรื่องทีจ่ ะตัดสินใจทีส่ ามารถเปนไปไดอยางละเอียด
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4.2 พยายามสํารวจเปาหมายและคุณคาที่เกิดจากการตัดสินใจเรื่องนัน้ ๆ
4.3 พยายามชั่งน้าํ หนักระหวางคุณคาและขอเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เมื่อมีการตัดสินใจ
เลือก เรื่องใดเรื่องหนึง่
4.4 พยายามคนควาเรื่องราวขอมูลใหมที่เกี่ยวของเพือ่ ใหประเมินผลการเลือก
4.5 พยายามทําความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับขอมูลใหมที่ไดมาเพื่อสามารถตัดสินใจ
4.6 สํารวจขอดี ขอบกพรองเปนครั้งสุดทายกอนทําการตัดสินใจ
4.7 จัดทํารายละเอียดสําหรับการนําเรื่องที่ไดรับการตัดสินใจไปใช และใหความ
สนใจเปนพิเศษในการวางแผนการทํางาน เพราะอาจมีขอเสี่ยงตาง ๆ มากมายเกิดขึ้นได
5. ทักษะในการแกปญ
 หาความขัดแยง ทิศนา แขมมณี (2528 : 47) ไดใหความหมาย
ของความขัดแยงวา หมายถึง สภาพการณที่เกิดขึ้นในตัวเองเมื่อบุคคลจําเปนตองตัดสินใจเลือก
ระหวางสิง่ ทีม่ คี ุณสมบัติแตกตางกัน โดยที่คูกรณีไมสามารถจะตัดสินใจหรือหาขอยุติอันเปนที่พอใจ
ของทั้ง 2 ฝายได สาเหตุขอขัดแยงระหวางบุคคล ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากวิธคี ิดที่แตกตางกันความคิดเห็น
ที่แตกตางกัน การรับรูตางกัน คานิยมตางกัน ความมีคติตอกัน ผลประโยชนขัดกันเปนตน ซึง่
พื้นฐานของการแกไขปญหาความขัดแยงมี 3 วิธี คือ
5.1 ยุทธวิธีแบบแพ-ชนะ คือ การแกปญ
 หาแบบนีม้ กั จะยุติตรงที่วา ฝายหนึ่งเปน
ฝายชนะหรืออีกฝายหนึง่ แพ
5.2 ยุทธวิธีแบบแพ-แพ การแกปญหาแบบนี้มักจะยุติตรงที่วาทัง้ สองฝายตางก็
ไดตามที่ตองการ มักจะใชวธิ ีการแบบออกชอม หรืออาจหาคนกลางชวยตัดสินใจ ซึง่ อาจเปน
แพ-แพ หรือชนะ-แพ ก็ได
5.3 ยุทธวิธแี บบชนะ-ชนะ คือ การที่ทงั้ สองฝายตางก็ไดตามที่ตนเองตองการโดย
วิธีรวมมือกันแกปญหา และพยายามหาวิธกี ารที่จะสามารถชวยใหทงั้ สองฝายไมมีฝา ยใดแพฝายใดชนะ
6. ทักษะการแกปญหาเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวา การรวมกันแกปญ
 หาเปนกลุมนั้น
ตองประสบความสําเร็จมากกวาการแกปญ
 หาเพียงคนเดียว วิธีการแกปญหามีหลายวิธีแนวทาง
แตการแกปญหานั้นตองอาศัยวิธีการที่มีระบบระเบียบ ซึง่ การแกปญหาสําหรับผูที่จะสามารถ
แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพนัน้ จะตองรูและเขาใจปญหาอยางถองแท มีการรวบรวมความรู
ขอมูล ขอเท็จจริง หลักการตาง ๆ เพื่อประกอบการวางแผนแนวทางการแกปญหาแลวประเมินผล
การแกปญหานั้น
7. ทักษะการประเมินผลการทํางานกลุม การประเมินผลงานนั้นพิจารณาไดทั้งคุณภาพ
ของงานทีป่ รากฎและคุณภาพของผูรวมงาน ซึง่ ทั้งสองสวนนี้มีอทิ ธิพลตอกันถาผูรวมงานคุณภาพ
ดีจะไดงานที่มคี ุณภาพดี ถาผูรวมงานไมดี ก็จะสงผลตอคุณภาพของงานใหไมดี
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8. ทักษะการนําเสนอผลงาน การนําเสนอผลงานเปนขัน้ ตอนสุดทาย เปนการถายทอด
เรื่องราวตลอดจนวิธกี ารตาง ๆ ไปยังผูฟง ซึ่งตองอาศัยเทคนิคและกรรมวิธที ี่สามารถโนมนาวใหผฟู ง
เขาใจอยางชัดเจนและรวดเร็ว
จากทฤษฎีและหลักการเกีย่ วกับการทํางานกลุม ทีก่ ลาวมาแลวจะเห็นไดวา มีปจจัย
มากมายที่จะทําใหการทํางานกลุมมีประสิทธิภาพ โดยตองนํามาปรับปรุงใหเหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอนของเรา
พฤติกรรมการทํางานกลุม
วัชรา เลาเรียนดี (2548 : 133) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการทํางานกลุม
(Group Working Behaviors) วาเปนการแสดงออกดวยคําพูดและการปฏิบัติ เพือ่ ใหงานประสบ
ผลสําเร็จสูงสุด ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูน ั้น สมาชิกทุกคนตองยอมรับ
วาผลงานของกลุมหรือผลสําเร็จของงานกลุมทุกครั้งนัน้ เปนผลงานของทุกคน ทุกคนในกลุมมี
ความรับผิดชอบเทาเทียมกันตอผลงานกลุม ทุกคนในกลุมจึงตองมีสวนรวมในการคิด ปฏิบตั ิ
ยอมรับความคิดเห็นของเพื่อน รวมเสนอและปฏิบัติดวยความเต็มใจ ดังนัน้ ในการเรียนรูแบบรวมมือ
กันนั้นครูจึงตองคอยติดตามดูแลการปฏิบัติงานของกลุม โดยตลอดเวลาคอยชวยเหลือ คอยปรับแกไข
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมและกระตุนเสริมกําลังใจใหทุกคนรวมกันคิดและปฏิบัติอยางสนุกสนานดวย
พฤติกรรมการทํางานกลุมทีค่ รูจะตองใหนกั เรียนฝกปฏิบัติจนชํานาญติดเปนนิสัย เชน
1. การแสดงความคิดเห็น เชน การถาม-ตอบ แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะฯลฯ
2. การใหกาํ ลังใจเพื่อน เชน การพูดสนับสนุนความคิดเห็นการตอบของเพื่อน การชม
การพูดกระตุน ใหเพื่อนถามหรือตอบ หรือแสดงความคิดเห็น
3. การรับฟงความคิดเห็น ตั้งใจฟง พยักหนารับ ตอบสนอง และสนับสนุน
4. การรวมมือกับกลุม รวมแสดงความคิดเห็น รวมปฏิบัติ ตองคอยชวยเหลือกันและ
กัน กระตือรือรนในการปฏิบัติรวมกับเพื่อน และการแสดงออกดวยสีหนาแจมใสยิม้ แยม
5. ความตั้งใจในการทํางานกลุม สังเกตการเอาใจใสตอ งานที่ไดรับมอบหมาย การ
รวมมือกันหาคําตอบ การรวมอภิปรายกับเพื่อน (สังเกตไดจากสภาพการทํางานกลุม)
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเปนสวนที่
สําคัญและเปนวัตถุประสงคหนึง่ ของการเรียนรูแบบรวมมือกัน ดังนัน้ จึงควรมีการสังเกต บันทึก
พฤติกรรมการทํางานกลุม ทุกแผนควรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุม เพื่อการปรับปรุงและ
แกไขตอไป เพื่อใหไดความรวมมือกันที่แทจริงในที่สุด การสังเกตและการประเมินผลปฏิบัติการ
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กระทําแบบกลุม ควรใหผเู รียนประเมินตนเองและประเมินโดยกลุมดวย ครูและนักเรียนรวมกัน
สรุปบทเรียน ชวยสงเสริมและพัฒนาผลการเรียนรูและความรวมมือ
วิธีการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม
ในการทํางานกลุมนัน้ มีลักษณะของการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับกลุมหรือหมูคณะ ซึ่ง
ตองอาศัยการเรียนรูและประสบการณ ทั้งนี้สมาชิกของกลุมจะตองมีพฤติกรรม บทบาทหนาที่
และความรับผิดชอบทั้งใน ดานตัวบุคคลและสวนรวมรวมกันอยางชัดเจน ซึง่ ตองอาศัยเทคนิค
และวิธีการในการพัฒนาทักษะการทํางานกลุมดังนี้
1. การแบงกลุม เปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาทักษะการทํางานเปนกลุม เพราะฉะนั้น
จําเปนที่ครูจะตองหาวิธีการแบงกลุมเพื่อเรา ใหเกิดความสนใจ พอใจ ที่จะกระทํากิจกรรมอืน่ ๆ
ตอไป เพราะถาผูเรียนสนใจตั้งแตตนแลวการเรียนรูยอมเปนไปไดงาย วิธกี ารที่จะพัฒนาทักษะ
การทํางานเปนกลุมดวยวิธกี ารแบงกลุม หลายวิธี เชน การใชเกม การนับเลข การรวมกลุม
ดวยการสมัครใจ การแบงกลุมตามเลขที่ การแบงกลุมตามแถว ฯลฯ จากที่ผูเรียนจับกลุมแลว
ใหผูเรียนทํากิจกรรมที่ครูกําหนด
2. การอภิปรายกลุม เปนการแบงกลุมอภิปรายตามหัวขอทีไ่ ดรับมอบหมาย เพราะฉะนัน้
หัวขอทีจ่ ะนําไปสูการอภิปรายตองเราใจ ใหผูเรียนอยากที่จะคนหาคําตอบและหลังจากที่ไดคําตอบ
แลวผูเรียน จําคําตอบมาเสนอใหสมาชิกไดทราบดวยการรายงาน
3. การใชเกมเปนการฝกทักษะการทํางานกลุมชนิดหนึง่ ดวยการที่ครูสรางสถานการณ
สมมติขึ้นมาใหผูเรียนแบงกลุมเลนดวยตนเองภายใตกติกาทีก่ ําหนดขึน้ ผูเรียนตองอาศัยการตัดสินใจ
อยางใดอยางหนึง่ ซึง่ จะมีผลออกมาในรูปของการแพชนะ ชวยใหผูเรียนไดวิเคราะหผลของการ
กิจกรรมตาง ๆ และเนื้อหาที่เกี่ยวของ
4. การฝกใหผเู รียนแสดงบทบาทสมมติ ละครและสถานการณจาํ ลอง ดวยการจัดกลุม
มอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ ในการแสดงตามบทบาททีก่ ําหนด สําหรับบทบาทสมมติใหใช
ประสบการณความรูสึกนึกคิดของตน สวนละครตองไมเอาบุคลิกภาพความรูสึกของตนเขาไปเกี่ยวของแต
สถานการณจําลองเปนการสรางสถานการณใหใกลเคียงกับความเปนจริง แลวใหผูเรียนลงไปอยูใน
สถานการณนนั้ กิจกรรมที่กลาวมานี้ เมือ่ ผูเรียนไดแสดงพฤติกรรมที่กําหนดแลวใชการวิเคราะห
เพื่อสรุปประเด็นสูเนื้อหาและพฤติกรรมทีต่ องการของทักษะ เชน ความรวมมือ ความรับผิดชอบ
5. การใชกรณีตัวอยาง จะชวยพัฒนาทักษะการทํางานเปนกลุมไดดีเชนกัน ดวยการ
ใชกรณีเรื่องราว ใหผูเรียนแตละกลุมไดศึกษา วิเคราะห อภิปรายประเด็นปญหา ซึ่งถาครูนํากรณี
ตัวอยางที่คลายคลึงกับชีวิตจริงเขามาดวยแลวจะทําใหผลของการเรียนรูและมีความหมายมากขึน้
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จะเห็นวาวิธกี ารพัฒนาทักษะการทํางานกลุมมีหลายประการดวยกัน และสอดคลอง
กับวิธีสอนแบบรวมมือกันในการใหผูเรียนแบงกลุม มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึง่ กันและ
กันซึง่ ถือวาเปนการพัฒนาทักษะการทํางานกลุม
ประโยชนของการทํางานกลุม
ในการทํางานนั้น ตองอาศัยกลุม เพราะงานบางอยางไมสามารถที่จะทําสําเร็จได
ดวยบุคคลเพียงคนเดียวงานสวนใหญมกั ถูกกําหนด โดยองคการที่มีโครงสรางมัน่ คงมีการรวบรวม
เอาคนหลายคนมาทํางานรวมกัน ดวยโครงสรางของงานและการรวมกลุมกัน ซึง่ การทํางานกลุม
นั้นมีประโยชนอยางมาก
หฤทัย อภิชาติพงษ (2526, อางถึงใน สายฝน เพ็งเภา 2542 : 59) ไดกลาวถึง
ประโยชนของการทํางานกลุม ไวดังนี้
1. ชวยใหเขาใจบทบาทการทํางานกลุมรวมกันแลวนําไปประยุกตใชกบั เพื่อนรวมงาน
2. ชวยใหรจู ักเลือก รูจักวางจุดมุงหมายและการเสนอแนะ ตลอดจนการประเมินผล
ในการแกปญหาในโครงการที่กระทําและสามารถดําเนินการตามโครงการตอไปไดดี
3. ชวยใหสมาชิกเกิดความรูส ึกไวตอปฏิกิริยาโตตอบภายในกลุม เพื่อเขาจะไดรับรู
ในเรื่องความรับผิดชอบของหัวหนา ของสมาชิกดีขึ้น การโตตอบอยางดีจะชวยใหกลุมพัฒนา
อยางกวางขวางและไดรับแหลงความรูของแตละคนในกลุมที่แสดงออกมา
4. ชวยใหคนไดพัฒนาทัง้ ความรูและทักษะในเรื่องของประชาธิปไตย
ยัง (Young 1972 : 634, อางถึงใน สามารถ สุขาวงษ 2534 : 59) อธิบายถึงขอ
ไดเปรียบของการเรียนโดยการทํางานเปนกลุมไววา
1. ครูมีโอกาสนําพลังกลุมของนักเรียนออกมาใชใหเปนประโยชน ตอการเรียนการสอน
ทําใหครูมีเวลามากขึ้นในการใหความชวยเหลือนักเรียนแตละคน เพราะนักเรียนจะเปนผูอธิบาย
กระบวนการเรียนรูซึ่งกันและกันในกลุมของตนเอง ในขณะที่ครูอธิบายปญหาทีน่ ักเรียนในกลุมอืน่
สงสัยและแกปญหาไมได
2. การทํางานกลุมของครูมีความคลองตัวมากขึน้ เพราะเมื่อแบงกลุม นักเรียนแลวแทนที่
ครูจะตองตอบปญหานักเรียน 25-40 คน ทัง้ ชัน้ ก็จะกลายมาเปนวา ครูตอบปญหาของกลุมเพียง
4 – 5 กลุม เทานัน้ ปญหาที่จะมาถึงครู หรือที่ครูตองอธิบายใหฟง มักจะเปนปญหาทีก่ ลุม ชวยกัน
ตอบแลวตอบไมไดเทานัน้
3. บรรยากาศในการเรียนจะมีความเปนกันเองมากขึน้ นักเรียนจะรูส ึกสบายใจและ
ไมเครงเครียดเมื่อรวมกันทํางานเปนกลุม
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4. ชวยกันแกนิสัยไมกลาแสดงออกของนักเรียนบางคน เพราะการทํางานรวมกันจะ
ทําใหทกุ คนมีความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอกลุมเทากัน ความเชื่อมั่นในตนเองจะถูกกระตุน
มากขึ้นความเชื่อมั่นในตนเองนี้เริ่มขึน้ ภายในกลุมกอนเพราะนักเรียนสวนใหญจะมีความประหมา
นอยหรือไมมเี ลย เมื่อเสนอปญหาของใจของเขาตอกลุม แตจะเกิดความประหมาถาเสนอขอของใจตอ
นักเรียนทัง้ ชัน้
5. การเรียนรูเปนกลุมจะชวยลดปญหาเกีย่ วกับระเบียบวินัยของนักเรียน
6. การเรียนเปนกลุมเสริมสรางความสามัคคี การรูจกั รับผิดชอบหนาที่ของตนตอกลุม
6.1 ฝกใหนกั เรียนเปนผูก วางขวางในการคนควาหาความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ
6.2 ฝกใหนักเรียนรูจักการเสนอแนะ และการซักถามตลอดจนสงเสริมความคิด
ริเริ่มสรางสรรคใหแกนักเรียนดวย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนนักเรียนเปนศูนยกลางโดยใหนกั เรียนทํางาน
กลุมรวมกันจะเปนประโยชนตอนักเรียนอยางมาก ทั้งในดานการปฏิสัมพันธ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรคระเบียบวินัยการจัดการ และความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายตลอดจนสงเสริม
ความเปนประชาธิปไตย
บทบาทของสมาชิกภายในกลุม
ในการรวมกันเปนกลุมจะตองมีการกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ เพื่อใหการ
เรียนการทํางานภายในกลุมไปสูเปาหมาย ซึ่ง Adams และ Hamm (1990 : 26-27) ไดกําหนด
บทบาทของสมาชิกภายในกลุมไวดังนี้
1. ผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) มีหนาที่จัดสรรงานใหกับกลุม ทําใหทกุ คน
เขาใจในงานของกลุม นําคําตอบของกลุม ไปหาครู หลังจากระดมความคิดไปแลว
2. ผูตรวจสอบ (Checker) มีหนาที่ตรวจสอบสมาชิกของกลุมวาเขาใจในงานของตนมาก
นอยอยางไรและดูวาทุกคนเห็นดวยกับขอเสนอแนะและขออธิบายของกลุมหรือไมและอธิบายไดหรือไม
3. ผูอา น (Reader) มีหนาที่อานปญหาหรือคําชี้แจงและแนะนําใหแกกลุม
4. ผูบนั ทึก (Recorder) มีหนาที่บนั ทึกเรื่องราวตาง ๆของกลุม
5. ผูกระตุน (Encourager) มีหนาที่ใหกาํ ลังใจแรงเสริมแกสมาชิกในกลุมเพื่อกอใหเกิด
ความรูสึกที่ดีในการทํางานรวมกัน
นอกจากนี้ ทิศนา แขมมณี (2537 : 22-23) ไดกลาวถึงบทบาทของสมาชิกกลุม
ควรมีหนาที่ดังตอไปนี้
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1. ผูสนับสนุน ผูกระตุน (Supporting Encouraging) เปนผูท ี่พยายามกระตุน ใหใคร ๆ
มีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ ยอมรับฟงความคิดเห็น เปนผูใ หคําชมเชยในเวลาอันเหมาะสม
แสดงความชืน่ ชมในสิง่ ที่ผูเสนอใหความอบอุนและยอมรับสมาชิกทุกคนในกลุม
2. ผูควบคุมการสนทนา (Gate-Keeping) เปนผูทพี่ ยายามจะควบคุมการสนทนาให
เปนไปดวยดี ไมใหออกนอกทาง พยายามควบคุมกลุม ใหดําเนินงานไปสูเปาหมาย
3. ผูประนีประนอม (Harmonizing Compromising) เปนผูท ี่คอยตะลอมไกลเกลี่ย
และหาทางแกปญหา เมื่อสมาชิกกลุมเกิดความคิดเห็นขัดแยงกัน
4. ผูสงั เกตการณ และใหคําติชม (Observing and Providing Feedback) เปนผูคอย
สังเกตกระบวนการของกลุม และบอกกลุมใหทราบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการทํางานรวมกัน
5. ผูผอนคลายความตึงเครียด (Tension Reducing) เปนผูที่ชวยใหกลุม เกิดบรรยากาศที่ดี
ดวยวิธกี ารตาง ๆ เชน สรางอารมณขนั ในเวลาที่ทกุ คนกําลังตรึงเครียดและมีอารมณขัดแยงกัน
เปนผูชวยรักษาบรรยากาศในการทํางานของกลุม
การประเมินผลทักษะการทํางานกลุม
การที่ผูเรียนจะมีทักษะในการทํางานกลุมไดดีนั้น จะตองพิจารณาผลงานของกลุมพฤติกรรม
การทํางานของกลุมในเรื่องของความรวมมือ การมีสว นรวมของสมาชิก โดยอาศัยเทคนิคและวิธีการ
ดังที่สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2539) ไดเสนอแนวทางในการประเมินผล
ดังตอไปนี้
1. การสังเกต เมื่อมีการมอบหมายงาน ใหผูเรียนทํางานรวมกันเปนกลุม ทั้งในกิจกรรม
การสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครูสังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ทั้งในดานบทบาทสมาชิก
(ผูนํา/ผูตาม) และวิธีการทํางานของกลุม
2. การซักถามเปนวิธกี ารทีจ่ ะชวยใหครูรูพฤติกรรมการทํางาน ในขณะที่ครูไมไดสังเกตดวย
ตนเอง
3. การใหผูเรียนประเมินตนเองและประเมินกันเอง ใหเพื่อนผูเรียนประเมินการทํางาน
ของสมาชิกกลุม และใหผูเรียนประเมินตนเองตามรายการที่ครูกาํ หนด ซึ่งควรประเมินทั้งทางดาน
ตองการความ
เนื้อหาหรือผลงานทีก่ ลุมเรียนรูวาตนเขาใจเนื้อหาที่ศึกษามากนอยเพียงเทาใด
ชวยเหลือจากกลุมหรือไมอยางไร ดานบทบาทของสมาชิกของกลุม ตนไดปฏิบัติตามขอตกลงของ
กลุมหรือไมไดรวมปฏิบัติบทบาทที่เหมาะสมหรือไม ดานการทํางานของกลุมเปนอยางไร มีขอควร
ปรับปรุงหรือไม อยางไรการประเมินดังกลาวควรทําทุกครั้งที่มกี ารปฏิบัติงานกลุม โดยถือเปนสวนหนึ่ง
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ของกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนทราบพัฒนาการของตนเองและฝกการยอมรับคํา
วิพากษวิจารณดวย
4. การประเมินดานผลงาน ใชวิธีการตรวจผลงานจากการปฏิบัติงานกลุมของผูเ รียนผลงานที่
ควรจะตรวจไดแก สมุดจดงานของกลุม การรายงานของกลุม และผลงานทีไ่ ดจากการปฏิบัติจริง
จากทักษะการทํางานกลุมที่กลาวมา
แสดงใหเห็นวาพื้นฐานในการทํางานกลุมยอย
จะตองอาศัยความรวมมือ ความรับผิดชอบ และความเสียสละ จากสมาชิกแตละคนภายในกลุม
ดังนัน้ ครูผูสอนจึงควรฝกหัด ใหผูเรียนรูจ ักการทํางานกลุมและเกิดทักษะในการทํางาน

การเรียนการสอนผานเว็บ
ความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บ
การสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) เปนคําที่ใชเรียกกันทัว่ ไปในภาษาไทย จาก
ความหมายของภาษาอังกฤษ “Web-Based Instruction” ซึง่ ถาจะแปลกันอยางจริง ๆ แลวตอง
เรียนวา “การสอนใชเว็บเปนพืน้ ฐาน” แตคําแปลนี้อาจจะฟงแลวเขาใจยากจึงทําใหเรียนติดปาก
วา “การสอนบนเว็บ” หรือ “การสอนดวยเว็บ” หรือ “การสอนผานเว็บ” อาจจะมีชื่ออื่น ๆ อีกแลวแต
จะใชเรียกกันแตก็มีความหมายเดียวกัน คือ การสอนโดยใชเว็บเปนสื่อโดยอาจบรรจุเนื้อหาวิชา
ทั้งหมดบนเว็บ หรือเปนวิชาที่ใชเว็บเสริมการเรียนรูหรือการใชทรัพยากรบนเว็บมาใชในการเรียน
(กิดานันท มะลิทอง 2543 : 344) การนําเว็บมาใชในการเรียนการสอนนัน้ ไดมีนักวิชาการหลาย
ทานไดใหความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บ WBI(Web-Based Instruction) ไวดังนี้
โคลลีน (Colleen 1996) ไดใหคําจํากัดความของโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ
วาเปนสื่อแบบใหมที่ไดรวมเอาคุณสมบัติหรือประโยชนของไฮเปอรมีเดียซึ่งประกอบไปดวย ขอความ
เสียง วิดีโอ ภาพกราฟกและภาพเคลื่อนไหวแลวสามารถนํามาใชในการเรียนการสอนรายบุคคลที่ผาน
เครือขาย ในการออกแบบการเรียนการสอนนัน้ ตองใชหลักหรือทฤษฎีเพื่อนํามาใชในการออกแบบ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดทางการศึกษาแกผูเรียน
พารสัน (Parson 1997)
ไดใหความหมายไววาเปนการสอนที่นําเอาสิ่งที่ตองการให
บางสวน หรือทั้งหมดโดยอาศัยเว็บ โดยโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ สามารถกระทําไดใน
หลากหลายรูปแบบและหลายขอบเขตที่เชื่อมโยงกัน ทั้งการเชื่อมตอบทเรียน วัสดุชว ยการเรียนรูและ
การศึกษาทางไกล
กิดานันท มะลิทอง (2543 : 344) ไดกลาวไววาการสอนบนเว็บเปนการใชเว็บในการ
เรียนการสอน โดยอาจใชเว็บเพื่อการนําเสนอบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติของวิชาทัง้ หมดตาม
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หลักสูตรหรือใชเปนเพียงเสนอขอมูลบางอยาง เพื่อประกอบการสอนรวมถึงประโยชนจากคุณลักษณะ
ตาง ๆ ของการสื่อสารที่มีอยูในระบบอินเตอรเน็ต เชน การเขียนโตตอบกันทางไปรษณียอ ิเล็กทรอนิกส
การพูดคุยดวยขอความ และเสียงประกอบกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ใจทิพย ณ สงขลา (2542 : 18-28) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนผานเว็บ
วา หมายถึง การผนวกคุณสมบัติไฮเปอรมีเดียเขากับคุณสมบัติของเครือขายเวิลดไวดเว็บ เพือ่
สรางสิ่งแวดลอมแหงการเรียนรู ในมิตทิ ี่ไมมีขอบเขตจํากัดดวยระยะทางและเวลาที่แตกตางกัน
ของผูเรียน (Learning without Boundary) โดยเชือ่ มโยงกันเปนเครือขายการเรียนการสอนที่
สามารถเรียนไดทุกสถานที่ทกุ เวลาตามที่ตองการ
องคประกอบของการเรียนการสอนผานเว็บ
กิดานันท มะลิทอง (2543 : 345) ไดแบงองคประกอบในการสอนบนเว็บนัน้ มี
หลายประการ โดยอาจใชเพียงอยางใดอยางหนึง่ หรือทั้งหมดในการสอนก็ได ไดแก
1. ขอความหลายมิติ (Hypertext) เปนการสอนเนื้อหาตัวอักษร ภาพกราฟกอยางงาย ๆ
และเสียง ในลักษณะไมเรียงลําดับกันเปนเสนตรง ในสภาพแวดลอมของเว็บนัน้ การใชขอ ความหลายมิติ
จะใหผูใชคลิกสวนที่เปน “จุดพรอมโยง” (hot spot) ซึ่งก็คือ จุดเชื่อมโยงหลายมิติ (hyperlink)
นั้นเองโดยอาจเปนภาพหรือขอความสีขีดเสนใตเพื่อเขาถึงแฟมที่เชื่อมโยงกับจุดพรอมโยงนัน้ แฟม
นี้อาจอยูในเอกสารเดียวกันหรือเชื่อมโยงกับเอกสารอืน่ ที่อยูหา งไกลไดการใชเว็บเพจที่บรรจุ
ขอความหลายมิติจะชวยใหผเู รียนทีม่ ีเครื่องคอมพิวเตอรทมี่ ีสมรรถนะปานกลางสามารถบรรจุลง
เนื้อหาไดโดยงายเนื่องจากไมตองใชโปรแกรมอื่นๆ รวมดวย
2. สื่อหลายมิติ (Hypermedia) ซึ่งเปนพัฒนาการของขอความหลายมิติ (hypertext)
เปนวิธกี ารในการรวบรวมและเสนอขอความ ภาพกราฟกที่มีขนาดใหญมีภาพเคลื่อนไหวและเสียง ที่
ตองการใชสื่อหลายมิติในเว็บเพจ บางครั้งอาจทําใหผูเรียนที่มีเครื่องคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะ
ปานกลางไมสามารถใชงานไดสะดวก เนื่องจากอาจมีภาพกราฟกที่มีขนาดใหญ มีภาพเคลื่อนไหว
และเสียงที่ตองใชโปรแกรมชวยเชน จาวา แอปเพล็ต (JAVA Applet) และเรียลเพลเยอร
(RealPlayer) ซึ่งใชไดกับคอมพิวเตอรที่มหี นวยความจําสูงและการประมวลผลเร็วเทานั้น
3. การสอนใชคอมพิวเตอรชวย (Computer-Assisted Instruction : CAI) และการ
อบรมใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน (Computer-Based Training : CBT) หรือที่เรียกรวมกันโดยทั่วไปวา
“คอมพิวเตอรชวยสอน” นับเปนรูปแบบพื้นฐานสําคัญอยางหนึ่งของการสอนเว็บ ทัง้ นี้เนื่องจาก
โดยทั่วไปแลวการสอนใชคอมพิวเตอรชว ยจะมีกิจกรรมทีเ่ สนอในเวลาจริง เพื่อใหผูเรียนสามารถมี
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การโตตอบกับโปรแกรมบททีเ่ รียนได กิจกรรมนี้อาจอยูในลักษณะของคําถามการทดสอบ เกม การ
ทบทวน ฯลฯ
4. การสื่อสารผานคอมพิวเตอร (Computer-Mediated Communication : CMC)
เปนวิธีการที่ขอมูล หรือขอความถูกสงหรือไดรับทางคอมพิวเตอร การใชอินเทอรเน็ตจะทําให
สามารถใชสมรรถนะทางดานนี้ไดหลายอยางหลากหลาย เพื่อจุดประสงคดานการเรียนการสอน
เชน การใชอเี มลและการประชุมทางไกลทีผ่ ูเรียนและผูสอนสามารถสือ่ สารกันไดในทันที รวมถึงการ
สื่อสารกันระหวางผูเ รียนอีกดวย การสือ่ สารผานคอมพิวเตอรสามารถทําไดในลักษณะประสานเวลาและ
ไมประสานเวลา ถาเปนไปในลักษณะประสานเวลา ผูเ รียนทัง้ หมดจะลงบันทึกเปดเขาไปยังเว็บไซต
เดียวกันในเวลาเดียวกันเพื่อรับและตอบสนองตอขอมูลขาวสารหรือบทเรียนโดยการใชโปรแกรม Chat
หรือ MOO เพื่อพิมพขอความโตตอบกัน หากเปนลักษณะไมประสานเวลา ขอมูลหรือบทเรียนจะถูก
สงไปยังเครื่องบริการ เพือ่ ใหผูเรียนเขามาเปดอานและตอนกลับเมื่อใดก็ไดในเวลาที่สะดวกโดยใชอีเมล
นอกจากนีย้ งั มีการใชการสือ่ สารผานคอมพิวเตอรเพื่อกิจกรรมการเรียนอืน่ ๆ อีกอาทิเชน การตอบสนอง
ตอเว็บไซตที่ผูเรียนสรางขึน้ หรือการใหตอบคําแนะนําตอผลของการจําลองหรือกิจกรรมการฝกอบรม
ใชเว็บเปนพืน้ ฐานและในบางโปรแกรมยังสามารถใหผูสอนเขาดูการลงบันทึก เปดการเขาเรียนของ
ผูเรียนวาไดเขาไปยังแฟมหรือเว็บไซตใดบาง เพื่อสามารถรวบรวมขอมูลการเขาเรียนของผูเรียนและ
การศึกษาบทเรียน
ประเภทของการเรียนการสอนผานเว็บ
การจัดการสอนผานเว็บสามารถใชไดหลากหลายวิชาโดยอาจใชเว็บเพื่อสอนวิชานัน้
ทั้งหมดหรือเพื่อใชประกอบเนื้อหาวิชาได ประเภทของเว็บชวยสอนในมุมมองของ พารสัน
(Parson 1997) ไดแบงประเภทของเว็บชวยสอนออกเปน 3 ลักษณะ โดยแบบที่ 1 และ 2 เปนแบบที่มี
แนวคิดเปนรายวิชาโดยรวม ขณะที่แบบที่ 3 เปนรูปกิจกรรมประสบการณ
1. เว็บชวยสอนแบบรายวิชาอยางเดียว (Stand-Alone Courses) เปนรายวิชาที่มี
เครื่องมือและแหลงที่เขาไปถึงและเขาหาไดโดยผานระบบอินเตอรเน็ต
อยางมากทีส่ ุดถาไมมีการ
สื่อสารก็สามารถที่จะเขาไปผานระบบคอมพิวเตอรสื่อสารได ลักษณะของเว็บชวยสอนแบบนี้ลักษณะ
เปนแบบวิทยาเขตมีนักศึกษาจํานวนมากที่เขามาใชจริง แตจะมีการสงขอมูลจากรายวิชาทางไกล
2. เว็บชวยสอนแบบเว็บสนับสนุนรายวิชา (Web Supported Courses) เปนรายวิชา
ที่มีลักษณะเปนรูปธรรมที่มกี ารพบปะระหวางครูกับนักเรียนและมีแหลงใหมาก เชน การกําหนด
งานที่ใหทาํ บนเว็บ การกําหนดใหอา น การสื่อสารผานระบบคอมพิวเตอร หรือการมีเว็บที่
สามารถชี้ตาํ แหนงของแหลงบนพืน้ ที่ของเว็บไซตโดยรวบกิจกรรมตางๆ เอาไว
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3. เว็บชวยสอนแบบศูนยการศึกษา (Web Pedagogical Resources) เปนชนิดของ
เว็บไซตที่มวี ัตถุดิบ เครื่องมือ ซึ่งสามารถรวบรวมรายวิชาขนาดใหญเขาไวดวยกัน หรือเปนแหลง
สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ซึ่งผูท ี่เขามาใชก็จะมีสื่อใหบริการอยางรูปแบบอยาง เชน เปน
ขอความ เปนภาพกราฟก การสื่อสารระหวางบุคคล และการทําภาพเคลื่อนไหวตาง ๆ เปนตน
การใชอินเทอรเน็ตในลักษณะของโปรแกรมการเรียนการสอนผานเว็บ จะมีวิธกี ารใชใน 3
ลักษณะ (Doherty : 1998, อางถึงใน วรางคณา หอมจันทร 2542 : 12) ไดอธิบายวิธกี ารใชโปรแกรมการ
เรียนการสอนผานเว็บไว ดังนี้
1. การนําเสนอ (Presentation) เปนเว็บไซดที่ประกอบดวยขอความ ภาพกราฟก ซึ่ง
สามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสม คือ
1.1 การนําเสนอแบบสื่อทางเดียว เชน ขอความ
1.2 การนําเสนอแบบสื่อคู เชน ขอความกับภาพกราฟก บางครั้งจะอยูในรูป PDF ที่
ผูเรียนสามารถดาวนโหลดได
1.3 การนําเสนอแบบมัลติมิเดีย คือประกอบดวยขอความ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว
เสียงและภาพยนตหรือวีดีโอ
2. การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารเปนสิง่ จําเปนที่จะตองใชทุกวันในชีวิต
ซึ่งเปนลักษณะสําคัญของอินเทอรเน็ต โดยมีการสื่อสารบนอินเทอรเน็ตหลายแบบ เชน
2.1 การสื่อสารแบบทางเดียว คือ ดูจากเว็บเพจ
2.2 การสื่อสารแบบสองทาง เชน การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสโตตอบกัน
2.3 การสื่อสารแบบทางหนึ่งไปหลายที่ เปนการสงขอความจากแหลงเดียวแพรกระจาย
ไปหลายแหลง เชน การอภิปรายจากคนเดียวใหคนอื่น ๆ ไดรับฟงดวย หรือการประชุมทาง
คอมพิวเตอร
2.4 การสื่อสารหลายแหลงไปสูหลายแหลง เชน การใชกระบวนการกลุมในการ
สื่อสารบนเว็บ โดยมีคนหลายคนหรือคนรับหลายคนเชนกัน
3. การทําใหเกิดความสัมพันธ (Dynamic Interaction) เปนคุณลักษณะที่สําคัญของ
อินเทอรเน็ตและสําคัญที่สุด ซึ่งมีลกั ษณะ คือ
3.1 การสืบคน
3.2 การหาวิธกี ารเขาสูเว็บ
3.3 การตอบสนองของมนุษยในการใชเว็บ
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ประโยชนของการเรียนการสอนผานเว็บ
การเรียนการสอนผานเว็บชวยใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนรูดวยตนเอง มีบรรยากาศ
ของการเรียนรูและชวยเหลือกัน โดยมีประโยชน ดังนี้
ทิม (Tim : 1997, อางถึงใน วรางคณา หอมจันทร 2542 : 43) ไดกลาวถึงประโยชน
ของการเรียนการสอนผานเว็บ ดังตอไปนี้
1. ทําใหผเู รียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น เกิดความสนใจและ
กระตือรือรน
2. ผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนไดหลายแบบทําใหไมเบือ่
3. ผูสอนสามารถเปลี่ยนแปลงบทเรียนใหเหมาะสมกับผูเ รียนแตละคน
4. ผูเรียนมีอสิ ระในการที่จะเลือกเวลาเรียน
ยูน (Yuen : 1998, อางถึงใน วรางคณา หอมจันทร 2542 : 43) กลาวถึงประโยชนของ
การเรียนการสอนผานเว็บ ดังตอไปนี้
1. การเชื่อมตอระบบทั่วโลก
2. ราคาไมแพง
3. มีระบบมัลติมีเดีย
4. สามารถปฏิสัมพันธ
5. ไมจาํ กัดเวลาและสถานที่
6. โครงสรางระบบที่หลากหลาย (Multi-piatforms)
7. เชื่อมโยงขอมูลและแหลงขอมูลไดชัดเจน
8. เนนผูเ รียนเปนศูนยกลาง หรือเรียนแบบรวมมือกัน
9. สามารถแกไขและปรับเปลี่ยนขอมูลไดงาย
วรางคณา หอมจันทร (2542 : 43) ไดสรุปขอดีของการเรียนการสอนผานเว็บ ดังนี้
1. ความยืดหยุนและความสะดวกสบาย นักเรียนสามารถเขาไปเรียนโดยไมมี
ขอจํากัด ดานเวลาและสถานที่
2. ความเหมาะสมในการเรียนรู นักเรียนที่เขามาเรียนจะไดรับความรูที่สําคัญและมี
ประโยชน หากผูออกแบบการเรียนการสอนเพิม่ แรงจูงใจและการระลึกถึงความรูได สิ่งนี้จะเปน
สิ่งที่สาํ คัญเพราะผูเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตหากผูเรียนประสงคจะเรียน
3. การควบคุมผูเรียน ประสบการณการสอนที่ผานมาของครูที่มีกบั นักเรียนทีเ่ รียนผาน
เว็บ นักเรียนมีความตั้งใจ สนใจเนื้อหา การเปลี่ยนแปลงของเนือ้ หาขึ้นกับความตองการของ
ผูเรียนเปนสําคัญ

71
4. รูปแบบมัลติมีเดีย เวิรล ไวด เว็บ จะมีการนําเสนอเนื้อหาหลักสูตรโดยใชสื่อมัลติมเี ดีย
แตกตางกันไมวาขอความ เสียง วิดิทัศนและการสื่อสารในเวลาเดียวกัน ผูสอนและผูเรียนสามารถ
เลือกรูปแบบการนําเสนอไดตามความยืดหยุน ของ เวิรล ไวด เว็บ เพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
5. แหลงทรัพยากรขอมูล คือจํานวนและความหลากหลายของเนื้อหาทีอ่ ยูในเว็บที่ไดมา
จากหลาย ๆ แหลง เชน การศึกษา ธุรกิจ หรือ รัฐบาล ฯลฯ จากทัว่ โลก ถือวาเปนพื้นที่ขนาดใหญ
และเก็บขอมูลหลากหลายชนิด
นอกจากนี้ขอความหลายมิติทเี่ ชือ่ มโยงไปยังทีต่ ั้งอืน่ โดยอาศัย
ขอความหลายมิติเขาไปคนหาอยางงายดาย
6. ความทันสมัย เนื้อหาที่ใชเรียนแบบการเรียนการสอนผานเว็บ สามารถปรับปรุงให
ทันสมัย ไดงา ยดาย แหลงทรัพยากรอื่น ๆ ที่มีอยูบนเว็บ สามารถจะเสนอขอมูลทีม่ ีความทันสมัย
ใหแกผูเรียน สามารถประยุกตเขากับหลักสูตรใหทันสมัยไดตลอดเวลา
7. ความสามารถในการประชาสัมพันธเว็บใหโอกาสผูเ รียนที่จะเสนองานทีไ่ ดรับมอบหมาย
ผานเว็บได อีกทั้งนักเรียนยังมีโอกาสที่จะมองเห็นผลงานของผูอนื่ และเพิม่ แรงจูงใจภายนอก
8. เพิม่ ทักษะทางเทคโนโลยีนักเรียนทีเ่ รียนผานเว็บจะไดเพิม่ พูนทักษะทางเทคโนโลยี เนื้อหาที่
เรียนจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสมและเพิ่มแหลงทรัพยากรตาง ๆ ใหนกั เรียนเพิ่มพูนความรู
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
งานวิจัยภายในประเทศ
ชนิสา ตุไลลา (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจยั เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ระหวางการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูกบั การสอนปกติ ใน
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต เปนการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) กลุมตัวอยาง
เปนนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจยั พบวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนที่เรียน
โดยการใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบทีมการแขงขัน (TGT) สูงกวานักเรียนที่เรียน
โดยใชแผนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และนักเรียนเกง ปานกลาง และ
ออน ในกลุมทดลองมีคาเฉลีย่ ของความกาวหนาไมแตกตางกัน
ศรีภรณ ณะวงศษา (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ความสนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการสอนโดย
ใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และแบบกลุมการแขงขัน (TGT) และการสอนตาม
คูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์
(STAD) และแบบกลุมการแขงขัน (TGT) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่
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ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนนักเรียนที่ไดรับการสอนโดย
ใชกิจกรรมการเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และแบบกลุมแขงขัน (TGT) มีผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางไมมนี ัยสําคัญทางสถิติ และนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
กิจกรรมการเรียนแบบกลุมผลสัมฤทธิ์ (STAD) และแบบกลุมแขงขัน (TGT) มีความสนใจในการเรียน
วิชาคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กัลยาณี พลศักดิ์ (2543 : บทคัดยอ) ไดพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุมวิชาสราง
เสริมประสบการณชีวิต ชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 โดยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูแ บบจิกซอว 2
(Jigsaw II) ผลการวิจยั พบวา นักเรียนที่ไดรบั การสอนโดยการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบจิกซอว 2
(Jigsaw II) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุม วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิตสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
คือรอยละ 80 และเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค ไดแก การรวมกันอภิปรายกลุมและแสดงความ
คิดเห็นอยางมีเหตุผล มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดง ออก มีทักษะการทํางานกลุม มีความ
รับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม
วราภรณ บรรติ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและพฤติกรรมใน
การทํางานกลุม ในกลุมวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดย
การสอนแบบรวมมือกันโดยใช เทคนิค STAD รวมกับเทคนิค TGT กับการสอนตามคูมือครู
ผลการวิจยั พบวานักเรียนทีเ่ รียนโดยการสอนแบบรวมมือกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคะแนน
พฤติกรรมการทํางานกลุมสูงกวานักเรียน ที่เรียนโดยการสอนตามคูมอื ครู อยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
วัสริน ประเสริฐศรี (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมปที่ 6 ที่สอนดวยการเรียนแบบรวมมือกันโดยใชกิจกรรมการ
เรียนแบบกลุมแขงขัน (TGT) และแบบกลุมสัมฤทธิ์ (STAD) กับการสอนตามแนวคูมอื ครู ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนที่เรียนโดยการสอนแบบรวมมือกันมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและคะแนนพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอนตามคูมือครู อยางมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
จินตนา กิจบํารุง (2545 : 116) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
ประวัติศาสตรสมัยสุโขทัยและศึกษาทักษะการทํางานกลุม ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนแบบจิกซอว (jigsaw II) และแบบ
รวมกันคิด(Numbered Heads Together) กับวิธีสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่
สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยการสอน
ตามคูมือครู อยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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อารยา กลาหาญ (2545 :119) ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
กลุมสรางเสริมประสบการณชีวิต หนวยการเมืองการปกครอง ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 5
ที่สอนดวยวิธกี ารสอนแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใช กิจกรรมการเรียนแบบจิกซอว (jigsaw II) และ
กับกิจกรรมการเรียนแบบกลุม แขงขัน (TGT) กับการสอนตามคูมือครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่
สอนดวยวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่สอนตามคูมือครู
อยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.01
สุขวิทย ปูท อง (2541) ไดทําการศึกษาวิจัยการนําเสนอการสอนอินเทอรเน็ตสําหรับ
ผูเรียนระดับอุดมศึกษา ผลการวิจยั พบวา จุดประสงคในการสอนอินเทอรเน็ตในระดับชาติ เพื่อ
เปนการพัฒนาเยาวชนของชาติใหสามารถใชอินเทอรเน็ตในฐานะที่เปนเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
คนควาขอมูล ในระดับหลักสูตรเพื่อใหผเู รียนรักในการแสวงหาความรู รูถงึ มารยาทในการใชและใช
อินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ ในระดับรายวิชาผูเรียนควรทีจ่ ะสามารถใชบริการตาง ๆ ใน
อินเทอรเน็ต โดยเฉพาะการใชอินเทอรเน็ตเพื่อสืบคนขอมูล ในสวนของเนื้อหาควรประกอบดวย
การใชบริการ เวิลด ไวด เว็บ ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับอินเทอรเน็ตการเชื่อมเครือขาย การใชงาน
โปรแกรมรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส การถายโอนแฟมขอมูล การสรางเว็บเพจ ความรูเกีย่ วกับ
ฮารดแวรและซอฟทแวร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบดวยการบรรยายและการ
ฝกปฏิบัติ ผูสอนควรมอบหมายใหผูเรียนเปนผูสืบคนหาคําตอบดวยตนเองโดยใชอนิ เทอรเน็ตเปน
เครื่องมือ ผูสอนจะตองติดตามขาวสาร ขอมูลของอินเทอรเน็ตอยางสม่ําเสมอ
ขวัญอรุณ สถากุลเจริญ (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปฏิสัมพันธระหวางระดับ
ความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนที่มีตอสัมฤทธิผลทางการเรียน ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยวิธีการเรียนแบบประชุมทางคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวา 1) ไมมีปฏิสัมพันธ
ระหวางระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนของนักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 2.) ระดับ
ความสามารถทางการเรียน พบวา นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่ํามีสมั ฤทธิผลทาง
การเรียนเพิม่ ขึน้ กวานักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนสูง นักเรียนที่มคี วามสามารถทาง
การเรียนปานกลาง และนักเรียนทีม่ ีระดับความสามารถทางการเรียนสูง-ต่ํา (คละกัน) 3) ไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติระหวางแบบการเรียนแบบอิสระและ แบบรวมมือ
วรวุฒิ มัน่ สุขผล (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บไซด วิชา
คอมพิวเตอรศึกษา ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนดวยบทเรียนผานเว็บ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
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งานวิจัยตางประเทศ
แยกเกอร จอหนสัน และจอหนสัน (Yaker, Johnson, and Johnson 1985 : 60-66) ได
เปรียบเทียบผลการเรียนของนักเรียนเกรด 2 จํานวน 75 คน ซึ่งแบงกลุมออกเปน 3 กลุม แตละกลุม
ประกอบดวยนักเรียนที่เรียนดี เรียนปานกลาง และเรียนออน ทัง้ สองเพศอยางละเทา ๆ กัน กลุม แรก
ใหทํางานที่ไดรับมอบหมายเปนรายบุคคล กลุมที่สองใหทํางานโดยมีการอภิปรายกับเพื่อนในกลุม
ยอยของการเรียนแบบรมมือกันเรียนรู ซึ่งมีการกําหนดโครงสรางของการอภิปรายไวอยางชัดเจน
และกลุมที่สามใหทาํ งานในลักษณะเดียวกับกลุม ที่สอง แตแตกตางกันที่การอภิปราย ไมไดกาํ หนด
โครงสรางใหชดั เจน ปรากฏวานักเรียนทีม่ ีการอภิปรายกับทัง้ สองกลุม มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูง
กวานักเรียนที่เรียนเปนรายบุคคลอยางมีนยั สําคัญทางสถิติและการทดลองความคงทนในการเรียนรู
ซึ่งจัดขึน้ ภายหลังจากการเรียนที่ใชในการทดลองเสร็จสิน้ ไปแลว 18 วัน โดยใหนกั เรียนทําการ
ทดสอบเปนรายบุคคลพบวา นักเรียนในกลุมที่มีการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูทั้งสองกลุมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่มกี ารเรียนเปนรายบุคคล
มอแกน และบอบเบทท (Morgan and Bobbete 1987 : 30-34) ไดทาํ การศึกษาเรื่องการ
เรียนแบบรวมมือกันเรียนรู วิธีการที่ครูใชการจัดสภาพหองเรียน การรวมกลุม ทางสังคมและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ผลการวิจยั พบวา นักเรียนในหองเรียนที่มกี ารจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการเรียน
แบบรวมมือกันเรียนรูจะมีทศั นะคติในทางบวกตอวิชาทีเ่ รียนมากกวานักเรียนทีเ่ รียนในหองเรียนที่ใช
วิธีเรียนแบบปกติมากกวา 30% และมีผลสัมฤทธิ์สงู กวา แตพฤติกรรมการรับรู การรวมกลุม ทาง
สังคมไมแตกตางกันและพบวาครูที่ไดรับการฝกสอนใหสอนโดยการเรียนแบบรวมมือจะนําวิธกี ารไป
ใชไดดีกวาครูที่ไมไดรับการฝก
ดูบอยส (Dubois 1990 : abstract, อางถึงใน ปยาภรณ รัตนากรกุล 2536 : 38) ไดทํา
การวิจยั เกี่ยวกับการสอนแบบรวมมือกันเรียนรูที่ผสมผสานระหวางการเรียนแบบรวมมือแบบ STAD
กับการเรียนแบบแขงขันเปนกลุม (TGT) โดยกลุม ตัวอยางเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน 2,175 คน ครู 26 คน ทีม่ าจากชัน้ เรียนจํานวน 86 ชัน้ จํานวน 11 โรงเรียนในมลรัฐ
หลุยสเซียนา กลุมตัวอยางจํานวน 3 กลุม กลุมทีห่ นึง่ สอนแบบรวมมือกันเรียนรู โดยครูที่สอนกลุมนี้
ผานการอบรม กลุมที่สองครูผานการอบรมแตไมใชการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู และกลุม ทีส่ ามครู
ไมผานการอบรมและไมใชการสอนแบบรวมมือกันเรียนรู ผลการทดลองพบวา นักเรียนในกลุมที่ผา น
การอบรมและใชวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรู มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกวากลุม ควบคุมที่ไมมี
การสอนแบบรวมมือกันเรียนรู แตไมพบความแตกตางดานเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร
แม็ธธิงส และแวนสลิคส (Matlingly and Vansickle 1991 : 118) ไดทําการศึกษาวิจัย
การเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบจิกซอว 2(Jigsaw II) และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในวิชาสังคม
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ศึกษา โดยไดทําการศึกษาวิจัยกับนักเรียนระดับ 9 จํานวน 2 หองเรียน ซึ่งผูว ิจยั ไดสุมนักเรียน
จํานวน 23 คน ใหไดรับการการสอนโดยการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูแ บบจิกซอว 2(Jigsaw II) และ
สุมนักเรียนอีก 2 คน ใหไดรับการสอนแบบดั้งเดิม ผลการวิจัยปรากฏวา นักเรียนที่ไดรบั การสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูแบบจิกซอว 2 (Jigsaw II) มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงกวากลุม ที่ไดรับการสอน
แบบดัง้ เดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
แลมป จูดิธ เร (Lampe, Judith Rae 1992 :28) ไดวิจยั ถึงผลการเรียนรวมกันเปนกลุม
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 4 ในวิชาสังคมศึกษา พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่
รวมกันเรียนเปนกลุมสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนปกติและยังมีผลตอความเชื่อมั่นของนักเรียน
อีกดวย
เซ็ทตี (Zetty 1994 : abstract) ไดทําการศึกษาวิจัยวิธีการสอนแบบสแตด (STAD) และ
วิธีการเรียนแบบรวมมือ ดวยเทคนิคจิกซอว (Jigsaw) ในการศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอรระดับ
วิทยาลัย โดยผูวิจัย ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน และระดับความวิตกกังวล ในการศึกษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยการแบงนักศึกษาออกเปน 2 กลุม ใหนักศึกษากลุม ที่ 1 ใชวิธีการเรียน
แบบสแตด (STAD) และนักศึกษากลุม ที่ 2 ใชวิธีการเรียนแบบจิกซอว (Jigsaw) โดยใชเวลาในการศึกษา
1 ภาคเรียน (15 สัปดาห) ซึง่ มีครูผูสอนเปนบุคคลเดียวกัน ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ของนักศึกษาทัง้ 2 กลุม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น แตนักศึกษาที่ใชวิธกี ารเรียนแบบจิกซอว
(Jigsaw) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักศึกษากลุม ที่ใชวิธกี ารเรียนแบบสแตด (STAD) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.04 และจากการศึกษาระดับความวิตกกังวลของนักศึกษาทั้ง 2 กลุม
พบวา นักศึกษาทัง้ 2 กลุม มีความวิตกกังวลสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ฮอลิเดย (Holliday Dwight C. 1995 : abstract, อางถึงใน กัลยาณี พลศักดิ์ 2543 : 57)
ไดศึกษาผลของการสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบจิกซอว 2 (Jigsaw II) ทีม่ ีตอ
ผลสัมฤทธิ์และความสัมพันธระหวางกลุม ในการเรียนสังคมศึกษา ผลการวิจัยพบวา การเรียนแบบ
รวมมือกันเรียนรูทําใหนักเรียนรูทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนดีขึ้น ไมสง ผลตอเพศ แตสงผล
ตอเรื่องอารมณและความรูส ึก
Hoffman (1995) ไดกลาวไวในงานวิจัยเรื่อง “Commercial Scenarios for the Web :
Opportunities and Challenges” วาโดยธรรมชาติของอินเทอรเน็ตนัน้ สามารถกลาวไดวา เปนสื่อที่มี
หลายโฉมหนา (Multifaced) เนื่องจากมีการผสมผสานกันระหวางการเปนชองทางการสื่อสาร มวลชน
(Mass Communication) รูปแบบของกระบวนการสือ่ สารผานอินเทอรเน็ตนัน้ มีดว ยกันหลายระดับ
ตั้งแตกวางที่สดุ เชน การเผยแพรขอมูลขาวสารในลักษณะของเว็บเพจ โดยองคกรขาวระดับโลก เชน
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CNN ไปจนถึงการสื่อสารระหวางบุคคล เชน การสนทนากลุม ขาว Usenet (Usenet News) ใน
ประเด็นทีม่ ีความสนใจรวมกัน รวมทัง้ การสื่อสารผานอีเมลระหวางกลุม เพื่อน
Reland and Gillani (1995, อางถึงใน วิชุดา รัตนเพียร 2542 : 32-33) ไดทําการ
เปรียบเทียบการเรียนการสอนผานเว็บและการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในชั้นเรียน ดังนี้ 1.) การจัด
การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในชั้นเรียน การเรียนการสอนถูกจํากัดอยูในหองเรียน ซึ่งมีพื้นที่จาํ กัดตาม
สภาพแวดลอม อาทิ หองเรียน อาคารเรียน และโรงเรียน ผูเรียนจะตองเดินทางไปยังสถานศึกษา
ตามเวลาทีก่ ําหนด การเรียนการสอนบนเว็บ ชวยลดขอจํากัดดังกลาว โดยรวบรวมขอมูลตาง ๆ ไวใน
เว็บเพจที่เดียว แมวา ผูเรียนจะอยูหา งไกลแคไหนก็สามารถเขาสูเครือขายเพื่อการศึกษา 2.) การเรียน
การสอนผานเว็บสงเสริมแนววิธีเพื่อการสื่อสารในสังคมเพื่อใหมีการศึกษาคนควา ที่กวางขวางมากยิง่ ขึ้น
โดยผูใ ชสามารถติดตอสื่อสารเสาะแสวงหาและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเพื่อหาคําตอบในสิ่งที่คนหา ซึ่ง
ในกรณีนี้อาจทําไดคอนขางยากในการจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในชั้นเรียน 3.) ผูเ รียนที่เรียนผาน
เว็บสามารถศึกษาคนควาขอมูลจากแหงขอมูลที่ใหญทสี่ ุดในโลกไดดวย
ความสะดวกรวดเร็ว
นอกจากนีแ้ ลวขอมูลทีน่ าํ เสนอบนอินเทอรเน็ตยังมีความทันสมัย เมื่อเปรียบเทียบกับการเรียนการสอน
แบบดัง้ เดิมทีน่ ยิ มใชหนังสือหรือตําราเปนแหลงขอมูล สําหรับการ ศึกษาคนควาหนังสือหรือตํารา
เหลานี้อาจไมมีความทันสมัยและไมหลากหลายเทากับขอมูลทีป่ รากฏบนอินเทอรเน็ต 4.) การจัด
การเรียนการสอนผานเว็บสงเสริมการศึกษาทางไกล ไรขอบเขตและลดคาใชจายมีอิสระ ดานเวลาและ
ปริมาณของขอมูล ทั้งยังสามารถสื่อสารระหวางกันไดอิสระและมีความเปนสวนตัวดวย 5.) การเรียนการ
สอนผานเว็บสงเสริมความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนมีอิสระทีจ่ ะเลือกเรียนดวย
ตนเอง โดยสามารถศึกษาคนควาหาขอมูล กําหนดเวลาในการศึกษาเลือกที่จะสือ่ สารหรือแสดง
ความคิดเห็นดวยตนเอง ซึง่ แตกตางจากการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมในชัน้ เรียน ซึ่งกระบวนการ
ในการเรียนการสอนไดถูกกําหนดขึ้น
จากเอกสารงานวิจัยในประเทศและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน โดยใชเทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II) และเทคนิคกลุมแขงขัน (Game Team-Tournament :
TGT) ดานการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการทํางานกลุม ทัศนะคติ นั้น แสดงใหเห็นวาการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันสามารถพัฒนาใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ นอกจากนี้ผูเรียนได
มีโอกาสทํากิจกรรมรวมกัน มีโอกาสที่จะปรึกษาหารือกัน วางแผนรวมกัน ชวยกันแกปญหา ทําใหผเู รียน
รูสึกภาคภูมิใจวาตนเองเปนสวนหนึง่ ทีท่ าํ ใหกลุมประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ในดานทัศนะคติที่มตี อ
การจัดการเรียนการสอนโดยวิธีเรียนรูแบบรวมมือกัน นักเรียนมีทัศนะคติในทางบวกตอวิชาที่เรียน จากการ
ชวยกันทํางานเปนกลุม เปนการแบงเบาภาระ มีความเปนอิสระในการเรียน ไดแสดงความคิดเห็น ได
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พูด ไดแสดงออก เปนผลทําใหระดับความวิตกกังวลของนักเรียนลดลง จากผลการวิจยั ดังกลาว
ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนกลุม วิชาคอมพิวเตอร มีความสนใจทีจ่ ะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนใหสงู ขึ้น โดยใชวธิ ีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิค
จิกซอว 2 (Jigsaw II) และเทคนิคกลุมแขงขัน (Game Team-Tournament : TGT) เนื่องจากมีขนั้ ตอน
การจัดการเรียนรูคลายคลึงกัน แตกตางกันในขัน้ การแบงกลุมทํากิจกรรม และการประเมินผล โดยที่
เทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II) สมาชิกแตละคนในกลุมจะตองไปรวมสมาชิกกลุม อื่นที่ไดรับมอบหมาย
ใหศึกษาหัวขอเดียวกันจนมีความเขาใจเนื้อหาอยางชัดเจน เรียกวา กลุมผูเชี่ยวชาญ สมาชิกแตละ
คนออกจากกลุมผูเชี่ยวชาญกลับไปกลุมเดิม
ผลัดกันอธิบายเพื่อถายทอดความรูที่ศึกษามาให
สมาชิกในกลุมจนครบทุกหัวขอ ประเมินผลโดยการทดสอบ สําหรับเทคนิคกลุมแขงขัน (Game TeamTournament : TGT) สมาชิกแตละคนในกลุมทํากิจกรรมรวมกันโดยศึกษาหัวขอเดียวกันตามที่ไดรับ
มอบหมาย ประเมินผลโดยการแขงขันตอบปญหา มาทําทดลองเพื่อพัฒนาผลการเรียนรูของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห และนํามาผลการทดลองมาเปนแนวทางการจัดการ
เรียนการสอนกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี งานคอมพิวเตอร และกลุมสาระการเรียนรูอื่น ๆ
ตอไป

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรูท างการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน เปน
การวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) แบบแผนการวิจัยแบบ Control Group Pretest Posttest
Design โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาราชบุรี เขต 1 เปนหนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) วิธีดําเนินการวิจัยไดกําหนด
สาระไว 2 ประเภท คือ การดําเนินการวิจัย และระเบียบวิธีวิจยั ดังรายละเอียดและขั้นตอนในการ
ดําเนินการวิจยั ดังนี้
วิธีการดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการวิจยั ใหบรรลุวัตถุประสงคตามทีก่ ําหนดไว จึงกําหนดรายละเอียด
ของการดําเนินการวิจัยไว ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจยั โดยการศึกษาเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ
ปญหา วรรณกรรม และการสัมภาษณ รวมถึงงานวิจัยที่เกีย่ วของ การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ไดแก แผนการสอน แบบทดสอบ แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบสอบถามความคิดเห็น
การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือและเสนอขอความเห็นชอบโครงการวิจัย จากบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินงานตามโครงการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวจิ ัยใชเครื่องมือ ไดแก
แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบ แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม แบบสอบถามความ
คิดเห็น ทีพ่ ัฒนาตามขั้นตอนที่ 1 ไปทดลองใชและรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง มาตรวจสอบความ
ถูกตอง วิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 รายงานผลการวิจัย เปนขัน้ ตอนรายงานผลการวิจยั เสนอคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตอง จัดพิมพรายงานการวิจยั ฉบับราง เพือ่ เสนอขออนุมัติ
โครงการวิจยั ปรับปรุงแกไข ตามที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ และสงรายงาน
ผลการวิจยั ฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ระเบียบวิธวี จิ ัย
เพื่อใหการวิจยั ครั้งนี้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับวิธีวิจัย ประกอบดวย ประชากรและกลุมตัวอยาง ตัวแปรที่
ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช ดังรายละเอียดตอไปนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2548
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาราชบุรี เขตที่ 1 จํานวน 728 คน
จาก 13 หองเรียน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 ที่ศึกษาอยูในปการศึกษา 2548 ภาคเรียนที่ 2
จํานวน 2 หองเรียน 54 คน ผูวิจยั ใชเฉพาะหองที่ผูวจิ ัยเปนผูสอนจํานวน 6 หองเรียน โดยใชวธิ ีการ
สุมอยางงาย (Simple Ramdom Sampling) โดยนําคะแนนสอบประจําภาคเรียนที่ 1 มาหาความ
แตกตาง ระหวางหองทดลองกับหองควบคุม โดยการทดสอบหาคา t-test ไดคา t-test เทากับ .38
พบวาไมมีความแตกตางกัน จึงจับฉลากกลุม ตัวอยางเปนกลุมทดลอง 1 หอง และกลุมควบคุม 1 หอง
แบบแผนการทดลอง
ในการวิจัยครัง้ นี้เปนการวิจยั เชิงทดลอง(Experimental Research) ซึ่งผูวิจยั ไดดําเนิน
การทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ Control Group Pretest Posttest Design (Tuckman 1999 :
162 – 163) ซึ่งมีรูปแบบดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แบบแผนการวิจัย
T1 E
T1C

X
~X

T2 E
T2C

สัญลักษณที่ใชในการทดลอง
E แทน กลุมทดลอง
C แทน กลุมควบคุม
T1 แทน การทดสอบกอนที่จะจัดทําการทดลองสอน
T2 แทน การทดสอบหลังที่จัดทําการทดลองสอน
X แทน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II)
~X แทน การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
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เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนีผ้ ูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
1. แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดย ใชเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน
ทุกแผนการจัดการเรียนรู รวมทัง้ หมดจํานวน 6 แผน ๆ ละ 2-4 ชั่วโมง ประกอบดวยโครงการสอน
ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง /แผนการจัดการเรียนรูและเวลาเรียนที่ใชในการจัดการเรียนการสอน
แผนการ
จัดการเรียนรู
ที่

1

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
1. เขาใจหลักการเบื้องตนของ
การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
หลักการเบื้องตนของ
การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
• ความสําคัญของการสื่อสาร
- การสื่อสารดวยรหัส
- การสื่อสารดวยสายตัวนํา
- การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอร
- การสื่อสารโดยใชดาวเทียม
- การสื่อสารดวยระบบไรสาย

กิจกรรมการเรียนการสอน

เทคนิคจิกซอว 2
1. ครูนําเขาสูบทเรียน
2. ครูแบงกลุมนักเรียน
3. นักเรียนแยกไปศึกษาเรื่อง การ
สื่อสารดวยรหัส, ดวยสายตัวนํา,
ใชคอมพิวเตอร, ใชดาวเทียม
และระบบไรสายจากใบความรู
และกลับมาอธิบายใหเพื่อนใน
กลุม ฟง
4. นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ
5. สรุปและประเมินผล
เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยการ
ซักถามความรูเดิม
2. ครูอธิบายและสรุปใบความรู
3. ครูแบงกลุมนักเรียน โดยแตละ
กลุมศึกษาหัวขอเรื่องการสื่อสาร
ดวยรหัส, ดวยสายตัวนํา, ใช

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

2
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ตารางที่ 9 (ตอ)
แผนการ
จัดการเรียนรู
ที่

2

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

• อุปกรณสื่อสารสําหรับ
เชื่อมโยงเครือขาย
- สายคูบิดเกลียว
(Twisted Pair)
- สายโคแอกเชียล (Coaxial)
- เสนใยนําแสง (Fiber Optic)

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
คอมพิวเตอร, ใชดาวเทียม
และระบบไรสาย จากใบความรู
จนเขาใจ
4. นักเรียนแขงขันกันตอบคําถาม
5. สรุปและประเมินผล
เทคนิคจิกซอว 2
1. ครูนําเขาสูบทเรียน
2. ครูแบงกลุมนักเรียน
3. นักเรียนแยกไปศึกษาเรื่อง สายคู
บิดเกลียว, สายโคแอกเชียลและ
เสนใยนําแสง จากใบความรู
และกลับมาอธิบายใหเพื่อนใน
กลุม ฟง
4. นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ
5. สรุปและประเมินผล
เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยการ
ซักถามความรูเดิม
2. ครูอธิบายและสรุปใบความรู
3. ครูแบงกลุมนักเรียน โดยแตละ
กลุมศึกษาหัวขอเรื่อง สายคู
บิดเกลียว, สายโคแอกเชียลและ
เสนใยนําแสง จากใบความรู
จนเขาใจ
4. นักเรียนแตละกลุมแขงขันกัน
ตอบคําถาม
5. สรุปและประเมินผล

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

2
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ตารางที่ 9 (ตอ)
แผนการ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
จัดการเรียนรู
ที่
3
• ชนิดของเครือขาย
- เครือขายแลน
(Local Area Network : LAN)
- เครือขายแวน
(Wide Area Network : WAN)
- เครือขายอีเธอรเน็ต (Ethernet)
- เครือขายโทเค็นริง (Token Ring)
- เครือขายสวิตชิง (Switching)

4

• อินเทอรเน็ต
- อินเทอรเน็ตคืออะไร
- พัฒนาการอินเทอรเน็ต
- การเติบโตของอินเทอรเน็ต
- ชื่อและทีอ่ ยู IP

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
เทคนิคจิกซอว 2
1. ครูนําเขาสูบทเรียน
2. ครูแบงกลุมนักเรียน
3. นักเรียนแยกไปศึกษาเรื่อง
เครือขายแลน, แวน , อีเธอรเน็ต,
โทเค็นริง, สวิตชิง จากใบความรู
และกลับมา อธิบายใหเพื่อนใน
กลุมฟง
4. นักเรียนทําแบบทดสอบ
5. สรุปและประเมินผล
เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยการ
ซักถามความรูเดิม
2. ครูอธิบายและสรุปใบความรู
3. ครูแบงกลุมนักเรียน โดยแตละ
กลุมศึกษาหัวขอเรื่อง
เครือขายแลน, แวน , อีเธอรเน็ต,
โทเค็นริง, สวิตชิง จากใบความรู
จนเขาใจ
4. นักเรียนแตละกลุมแขงขันกัน
ตอบคําถาม
5. สรุปและประเมินผล
เทคนิคจิกซอว 2
1. ครูนําเขาสูบทเรียน
2. ครูแบงกลุมนักเรียน
3. นักเรียนแตละกลุมแยกไปศึกษา
เรื่อง อินเทอรเน็ตคืออะไร,
พัฒนาการอินเทอรเน็ต,

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)
2

2
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ตารางที่ 9 (ตอ)
แผนการ
จัดการเรียนรู
ที่

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
การ เติบโตของอินเทอรเน็ต, ชื่อ
และทีอ่ ยู IP จากใบความรู และ
กลับมาอธิบายใหเพื่อนในกลุมฟง
จนเขาใจทุกเรื่อง
4. นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ
5. สรุปและประเมินผล
เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยการ
ซักถามความรูเดิม
2. ครูอธิบายและสรุปใบความรู
3. ครูแบงกลุมนักเรียน โดยแตละ
กลุมศึกษาหัวขอเรื่องอินเทอรเน็ต
คืออะไร, พัฒนาการอินเทอรเน็ต,
การเติบโตของอินเทอรเน็ต, ชื่อ
และทีอ่ ยู IP จากใบความรู
จนเขาใจ
4. นักเรียนแตละกลุมแขงขันกัน
ตอบคําถาม
5. สรุปและประเมินผล

2. สามารถคนหาขอมูลไดจาก
เครือขายคอมพิวเตอร
ติดตอสื่อสารผานเครือขาย
3. สามารถติดตอสื่อสารกับ
ผูอื่นผานเครือขายคอมพิวเตอร
หรือเครือขายอินเทอรเน็ต

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)
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ตารางที่ 9 (ตอ)
แผนการ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
จัดการเรียนรู
ที่
5
• การประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต
- ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Mail หรือ e-mail)
- การโอนยายแฟมขอมูล
ระหวางกัน (FTP)
- การใชเครือ่ งคอมพิวเตอรในที่
หางไกล (Telnet)
- การเรียกคนขอมูลขาวสาร
(Search Engine)
- การอานจากกลุมขาว
(Usenet)
- การสนทนาบนเครือขาย (Chat)
- การบริการสถานีวิทยุและโทรทัศน
บนเครือขาย
- การบริการบนอินเทอรเน็ต
- บราวเซอร

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
เทคนิคจิกซอว 2
1. ครูนําเขาสูบทเรียน
2. ครูแบงกลุมนักเรียน
3. นักเรียนแตละกลุมแยกไปศึกษา
เรื่อง e-mail, FTP, Telnet , Usenet,
Chat, การบริการสถานีวิทยุและ
โทรทัศนบนเครือขาย, บริการบน
อินเทอรเน็ตและบราวเซอร
4. นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ
5. สรุปและประเมินผล
เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยการ
ซักถามความรูเดิม
2. ครูอธิบายและสรุปใบความรู
3. ครูแบงกลุมนักเรียน โดยแตละ
กลุมศึกษาหัวขอเรื่อง e-mail,
FTP, Telnet , Usenet, Chat,
การบริการสถานีวิทยุและ
โทรทัศนบนเครือขาย, บริการบน
อินเทอรเน็ตและบราวเซอรจากใบ
ความรูจนเขาใจ
4. นักเรียนแตละกลุมแขงขันกัน
ตอบคําถาม
5. สรุปและประเมินผล

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)
2
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ตารางที่ 9 (ตอ)
แผนการ
จัดการเรียนรู
ที่

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

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
เทคนิคจิกซอว 2
1. นักเรียนสอบปฏิบัติสืบคนขอมูล
การสมัคร e-mail และการรับสง
e-mail
2. ครูนําเขาสูบทเรียน
3. ครูแบงกลุมนักเรียน
4. นักเรียนปฏิบตั ิการสืบคนขอมูล
การสมัคร e-mail และรับสงe-mail
ถึงสมาชิกในกลุม

5. นักเรียนแตละคนสอบปฏิบัติการ
สืบคนขอมูล การสมัคร e-mail
และการรับสง e-mail
6. สรุปและประเมินผล
เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
1. นักเรียนสอบปฏิบัติสืบคนขอมูล
การสมัคร e-mail และการรับสง
e-mail
2. ครูนําเขาสูบทเรียน
3. ครูแบงกลุมนักเรียน
4. นักเรียนปฏิบตั ิการสืบคนขอมูล
การสมัคร e-mail และรับสง
e-mail ถึง สมาชิกในกลุม
5. นักเรียนแตละคนสอบปฏิบัติการ
สืบคนขอมูล การสมัคร e-mail
และการรับสง e-mail
6. สรุปและประเมินผล

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)
2

86
ตารางที่ 9 (ตอ)
แผนการ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
จัดการเรียนรู
ที่
6
• ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร
และอินเทอรเน็ตกับชีวิตประจําวัน
- ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร
- อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู
- อินเทอรเน็ตกับผลกระทบของ
สังคมไทยและมารยาทในการใช
อินเทอรเน็ต

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
เทคนิคจิกซอว 2
1. ครูนําเขาสูบทเรียน
2. ครูแบงกลุมนักเรียนแบบคละ
ความสามารถ
3. นักเรียนแยกไปศึกษาเรือ่ งประโยชน
ของเครือขายคอมพิวเตอร,
อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู,
อินเทอรเน็ตกับผลกระทบของ
สังคมไทยและมารยาทในการใช
อินเทอรเน็ตจากใบความรู และ
กลับมาอธิบายใหเพื่อนในกลุมฟง
4. นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบ
5. สรุปและประเมินผล
เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
1. ครูนําเขาสูบทเรียน โดยการ
ซักถามความรูเดิม
2. ครูอธิบายและสรุปใบความรู
3. ครูแบงกลุมนักเรียน โดยแตละ
กลุมศึกษาหัวขอเรื่องประโยชน
ของเครือขายคอมพิวเตอร,
อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู,
อินเทอรเน็ตกับผลกระทบของ
สังคมไทยและมารยาทในการใช
อินเทอรเน็ตจากใบความรู
จนเขาใจ
4. นักเรียนแตละกลุมแขงขันกัน
ตอบคําถาม
5. สรุปและประเมินผล

เวลาเรียน
(ชั่วโมง)

2
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จากแผนการจัดการเรียนรูเรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
โดยใชเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน
และสนุกสนานเพิ่มขึ้น ในแตละแผนกําหนดกิจกรรมการเรียนเพื่อใหผูเรียนไดทํางานรวมกัน โดย
แบงเปนกลุมยอย ซึ่งมีวัตถุประสงคและเปาหมายที่สอดคลองกันอยางตอเนื่อง มีกระบวนการ
ทํางานตามบทบาทหนาที่ในกลุมอยางเปนระบบ มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน เกิดความภาคภูมิใจใน
ตนเอง รวมทั้งตระหนักถึงความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม ทําใหผลงานประสบความสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลจํานวน 1 ฉบับ จํานวน 40 ขอ
เปนขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก กําหนดการใชคาคะแนนคือตอบถูกได 1 คะแนน
และตอบผิดได 0 คะแนน และใชการวิเคราะหหลักสูตรและผลการเรียนรูที่คาดหวัง ดังนี้
ตารางที่ 10 ตารางการวิเคราะหหลักสูตรและผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง

สาระการเรียนรู

1. เขาใจหลักการเบื้องตน
ของการสื่อสารขอมูลและ
ระบบเครือขาย
• ความสําคัญของการ
สื่อสาร
• อุปกรณสอื่ สารสําหรับ
เชื่อมโยงเครือขาย
• ชนิดของเครือขาย
• อินเทอรเน็ต
• การประยุกตใชงาน
อินเทอรเน็ต
• ประโยชนของเครือขาย
คอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตกับ
ชีวิตประจําวัน

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

-ความเขาใจ

จํานวน
ขอสอบ
4

-ความเขาใจ

6

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

8
5
16

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู
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3. แบบวัดความสามารถในการปฏิบัติ ผูว ิจยั ไดสรางเกณฑการประเมินความสามารถใน
การปฏิบัติของนักเรียนขึน้ เองโดยวัดความสามารถในการปฏิบัติ รวม 3 ดานดังนี้
1. การสืบคนขอมูลจากคอมพิวเตอร โดยใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ผาน
โปรแกรม Internet Explorer แสดงวิธีสืบคนขอมูลและคนหาขอมูลทีต่ องการ
2. การสมัครสมาชิกไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) โดยเริ่มจากการเลือกเว็บไซด
ที่ตองการสมัครเปนสมาชิกไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) การกรอกขอมูลสมัครเปนสมาชิกใน
ใบสมัคร การตอบรับเปนสมาชิก
3. การรับสงขอความผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail) เริ่มจากการบันทึกรหัสผาน
การพิมพขอความ การสงจดหมาย การรับจดหมาย
ซึ่งสามารถ ทําการวิเคราะห แบบวัดความสามารถในการปฏิบัติจากหลักสูตร และ
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง ดังนี้
ตารางที่ 11 การวิเคราะหความสามารถในการปฏิบัติเรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
1. สามารถ คนหาขอมูล
ไดจากเครือขาย
คอมพิวเตอร
2. สามารถติดตอสื่อสาร
กับผูอนื่ ผานเครือขาย
คอมพิวเตอรหรือ
เครือขาย อินเทอรเน็ต
• การประยุกตใชงาน
อินเทอรเน็ต
• อินเทอรเน็ตกับชีวิต
ประจําวัน

ระดับพฤติกรรม
การเรียนรู
1. การสืบคนขอมูล -เขาระบบอินเทอรเน็ต -ความสามารถ
ในการปฏิบตั ิ
-แสดงวิธีการสืบคน
-คนหาขอมูลที่ตองการ
2. การสมัคร e-mail -เลือกเว็บไซดที่
ตองการสมัครเปน
สมาชิก
-กรอกขอมูลสมัคร
-ไดรับการตอบรับ
3. การรับสง e-mail -บันทึกรหัสผาน
-พิมพขอความ
-สงจดหมาย
-รับจดหมาย
ตัวชี้วัด

ภาระงาน
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4. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม
ประเมินโดยครูและนักเรียนขณะที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน ตามแนวคิดของ วัชรา เลาเรียนดี (2548 : 139)
ประเมินพฤติกรรมดาน 1) การยอมรับความคิดเห็น 2) การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ
3) การใหรว มมือขณะทํางานกลุม 4) การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกาํ ลังใจซึง่ กันและกัน เปน
แบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 3 ระดับ จํานวน 16 ขอ โดยกําหนดเกณฑการ
ประเมินดังนี้
เกณฑการประเมิน
ปฏิบัติบอยครั้ง/มีใหเห็นตลอดเวลา (มากกวา 5 ครั้ง)
ระดับ 3
ปฏิบัติบางครั้ง/มีใหเห็นบางครั้ง (3-4 ครั้ง)
ระดับ 2
ปฏิบัติ/มีใหเห็น (1-2 ครั้ง)
ระดับ 1
5. แบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันดวยเทคนิคจิกซอว 2
และเทคนิคกลุม แขงขัน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 เปนแบบสอบถามปลายเปด (Opened
Form) สอบถามดานบรรยากาศและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ผูสอนจัดใหนักเรียน
จํานวน 1 ฉบับ
การสรางเครือ่ งมือและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจยั
เครื่องมือตาง ๆ ที่ใชในการวิจัยเปนเครื่องมือที่ผวู ิจัยสรางขึ้น มีวิธกี ารและขั้นตอนใน
การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1. แผนการจัดการเรียนรูวชิ าเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ที่
จัดการเรียนรูดว ยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน มีขั้นตอนการสรางดังนี้
1.1 ศึกษารายละเอียดของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
คําอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544
1.2 ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยใชเทคนิคจิกซอว 2
(Jigsaw II) และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
1.3 สรางแผนการจัดการเรียนรูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
ที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน โดยมีองคประกอบ ดังนี้ เวลาเรียน สาระสําคัญ ผลการเรียนรูท ี่
คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนรู การวัด
และประเมินผลการเรียนรู บันทึกการใชแผนการจัดการเรียนรู
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1.4 เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจ
สอบความถูกตอง
1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ตรวจสอบความถูกตองแลวใหผูเชีย่ วชาญดานการสอน
ดานเนื้อหาและการวัดผล จํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองของแผนการจัดการเรียนรู ใช
ดุลยพินิจเพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ของ
เครื่องมือ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนดังนี้
+1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูน ั้นมีความสอดคลองกับจุดประสงค
0 หมายถึง ไมแนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนั้นมีความสอดคลองกับจุดประสงค
หรือไม
-1 หมายถึง แนใจวาแผนการจัดการเรียนรูนนั้ มีความสอดคลองกับจุดประสงค
นําคะแนนที่ไดมาแทนคาในสูตร ดังนี้
IOC

=

∑R
N

IOC หมายถึง ดัชนีความสอดคลองระหวางเครื่องมือกับจุดประสงค
R
หมายถึง คะแนนความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญแตละคน
∑R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ ชี่ยวชาญ
N
หมายถึง จํานวนผูเ ชี่ยวชาญ
แผนการจัดการเรียนรูมีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ข หนา
159-161)
1.6 นําแผนการจัดการเรียนรูที่ตรวจสอบความถูกตองจากผูเชี่ยวชาญแลวไปทดลองใชกับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 25 คน จาก 1 หองเรียน ซึ่งศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2548 ของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 และ
ไมใชกลุม ทีใ่ ชในการทดลองและกลุมควบคุม โดยเลือกใชแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2
(Jigsaw II) 4 แผน และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT) 4 แผน ซึง่ ครอบคลุมเนื้อหาเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
แลวปรับปรุงแกไขขอบกพรองใหสมบูรณกอ นนําไปใชจริงกับกลุม ทดลอง
1.7 นําแผนการจัดการเรียนรูที่จัดการการเรียนรูแบบรวมมือกัน ไปใชเปนเครื่องมือใน
การวิจยั ดังรายละเอียดแผนภูมิที่ 2
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ขั้นที่ 1

ศึกษาหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
คําอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู จุดประสงคและคําอธิบายรายวิชา
เนื้อหา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล

ขั้นที่ 2

ศึกษาการสรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใช
เทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II) และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)

ขั้นที่ 3

สรางแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใช
เทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II) และเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)

ขั้นที่ 4

เสนอแผนการจัดการเรียนรูตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

ขั้นที่ 5

นําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญดานการสอน ดานเนื้อหา
ดานการวัดผลจํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง เพื่อหาคาดัชนีความ
สอดคลอง ไดเทากับ 1.00

ขั้นที่ 6

นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชกับกลุมนักเรียนที่ไมใชกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม เพื่อหาขอผิดพลาดและบกพรอง

ขั้นที่ 7

นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการสรางแผนการสอนที่จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน
2. แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียน เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล เพื่อใชเปน
แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน 1 ฉบับ จํานวน 40 ขอ เปนแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก
กําหนดการใหคะแนนคือ ถูกได 1 คะแนน ผิดได 0 คะแนน มีขนั้ ตอนการดําเนินการดังนี้
2.1 ศึกษาหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
2.2 ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการสรางแบบทดสอบปรนัยวัดความรู จากเอกสาร
หลักสูตร และงานวิจัยที่เกีย่ วของ
2.3 วิเคราะหเนื้อหาและผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง โดยพิจารณาจากความสําคัญ
ของผลการเรียนรูที่คาดหวังใหครอบคลุมเนื้อหาเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
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2.4 สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล โดยมี
แนวคิดในการสรางใหสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง จํานวน 60 ขอ สาเหตุที่สราง
แบบทดสอบเกินจํานวนที่กาํ หนดไว เนื่องจากตองนําไปหาคุณภาพของแบบทดสอบเปนรายขอ
หลังจากนั้นจึงคัดเลือกแบบทดสอบที่มีคณ
ุ ภาพจํานวน 40 ขอ เพื่อนํามาใชในการทดสอบ
2.5 เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ตอคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง
2.6 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู และตารางวิเคราะหแบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรู ทางการเรียน เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน ใชดุลยพินิจ เพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)
และนําตารางวิเคราะหคาดัชนีความ
สอดคลอง(Index of Item Objective Congruence : IOC) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา
ดัชนีความสอดคลอง แลวเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป โดยใช
เกณฑการประเมินประเมินผลดังนี้
+ 1 หมายถึง
แนใจวาขอสอบวัดตรงกับจุดประสงคขอนั้น
0 หมายถึง
ไมแนใจวาขอสอบวัดตรงจุดประสงคขอนั้นหรือไม
-1 หมายถึง
แนใจวาขอสอบวัดไมตรงจุดประสงคขอนัน้
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูเ รื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล มีคาดัชนีความสอดคลอง 0.99
(ดังภาคผนวก ข หนา 162-164)
2.7 นําแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูไปทดลอง (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 จํานวน 25 คน จาก 1 หองเรียน ซึง่ กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 เหตุผลที่ไป
ทดลองใชกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 เพราะนักเรียนไดผานการเรียนเนื้อหา เรื่องเทคโนโลยี
สื่อสารขอมูล ของชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 มาแลว
2.8 นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาคุณภาพของขอสอบ ดังนี้
2.8.1 ตรวจสอบความยากงาย คือ สัดสวนระหวางจํานวนผูตอบขอสอบถูก ในแต
ละขอตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด โดยใชเกณฑความยากงายระหวาง 0.20-0.80 ซึ่งแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล มีคา ความยากงายอยูระหวาง 0.37-0.74 ซึ่งจัดเปนขอสอบที่
ดีสามารถนําไปใชได (ดังภาคผนวก ข หนา 167)
2.8.2 ตรวจสอบคาอํานาจจําแนก (Discrimination) คือ การตรวจสอบ
วาขอสอบสามารถจําแนกนักเรียนเกงและนักเรียนออนไดดีเพียงใด ซึ่งแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู
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เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.37-0.81 ซึ่งจัดเปนขอสอบที่ดีสามารถ
นําไปใชได (ดังภาคผนวก ข หนา 167)
2.8.3 ตรวจสอบคาความเชื่อมั่น (Reliability) คือ ตรวจสอบผลการวัดที่สม่ําเสมอ
และคงที่ โดยผูวิจัยเลือกขอสอบปรนัยที่ผานเกณฑ ไดจํานวนขอสอบ 40 ขอ นํามาหาคาความ
เชื่อมั่นของแบบทดสอบ ใชวิธีการของคูเดอร-ริชารดสัน จากสูตร KR-20 ไดคาความเชื่อมัน่ 0.82
(ดังภาคผนวก ข หนา 168) ซึ่งรายละเอียดการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูตามแผนภูมทิ ี่ 3
ขั้นที่ 1

ศึกษาหลักสูตรรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นที่ 2

ศึกษาทฤษฎี หลักการ และวิธีการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา

ขั้นที่ 3

วิเคราะหเนื้อหา จุดประสงคและสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู

ขั้นที่ 4

ขั้นที่ 5

สรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียน
เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล จํานวน 40 ขอ
เสนอแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียนตอคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองและปรับปรุงแกไข

ขั้นที่ 6

นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน
ใชดุลยพินิจเพือ่ นําไปหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ (IOC) = .99

ขั้นที่ 7

นําแบบทดสอบไปทดลองใชกบั นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะหที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 1 หองเรียน

ขั้นที่ 8

นําผลการทดสอบมาวิเคราะหรายขอหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก
คัดเลือกขอสอบที่ผานเกณฑ ไปหาคาความเชื่อมั่น โดยใช สูตร KR-20

แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
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3. การสรางแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail
และการรับสง e-mail ซึ่งผูวิจัยดําเนินการดังนี้
3.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินความสามารถในปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การ
สมัคร e-mail และการรับสง e-mail) จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ และจากการประเมินตาม
สภาพจริง (Authentic Assessment) โดยใชเกณฑการประเมินแบบ 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
จากผูเชีย่ วชาญ เลือกเกณฑการประเมินทีม่ ีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไป โดยใช
เกณฑการใหคะแนนดังนี้
+ 1 หมายถึง แนใจวาเกณฑการประเมินวัดความสามารถนัน้ ได
0 หมายถึง ไมแนใจวาเกณฑการประเมินวัดความสามารถนัน้ ไดหรือไม
-1 หมายถึง แนใจวาเกณฑการประเมินไมสามารถวัดความสามารถนัน้ ได
แบบวัดประเมินความสามารถในการปฏิบัติ มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00
(ดังภาคผนวก ข หนา 164 )
3.4 นําแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail
การรับสง e-mail ไปทดลอง (Try out) กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 25 คน จาก 1 หอง เรียน ซึ่ง
กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 เหตุผลที่ไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เพราะ
นักเรียนไดผานการเรียนเนื้อหา เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 มาแลว
3.5 ปรับแบบประเมินสามารถในการปฏิบัติไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย ประเมินความ
สามารถในการสืบคนขอมูลจากระบบเครือขาย ความสามารถในการสมัครเปนสมาชิกไปรษณีย
อิเลกทรอนิกส (e-mail) และความสามารถในการสงและรับขอมูลผานไปรษณียอิเลกทรอนิกส (e-mail)
โดยใชเกณฑการวัดความสามารถในการปฏิบัติดังนี้
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ตารางที่ 12 เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล
คะแนน
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10

ความหมาย
เขาโปรแกรม Internet Explorer ได
เขาโปรแกรม Internet Explorer ได / พิมพเลขที่และไอพี (IP-address)ได
เขาโปรแกรม Internet Explorer ได / พิมพเลขที่และไอพี (IP-address)ไดถูกตอง /
ระบุคําที่ตองการสืบคนได
เขาโปรแกรม Internet Explorer ได / พิมพเลขที่และไอพี (IP-address)ไดถูกตอง /
ระบุคําที่ตองการสืบคนได / สืบคนขอมูลทีต่ องการจาก Website ได
เขาโปรแกรม Internet Explorer ได / พิมพเลขที่และไอพี (IP-address)ไดถูกตอง /
ระบุคําที่ตองการสืบคนได / สืบคนขอมูลที่ตองการจาก Website ได / สามารถพิมพ
ขอมูลทางเครื่องพิมพ, คัดลอกและบันทึกขอมูล จากไฟลที่มีสวนขยายเปน .html ,
.prn และ Acrobat ไปใชประโยชนได

ตารางที่ 13 เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการปฏิบัติดานการสมัคร e-mail
คะแนน
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10

ความหมาย
เลือก Website ที่ใหสมัคร ฟรี e-mail ได
เลือก Website ที่ใหสมัคร ฟรี e-mail ได /กรอกใบสมัครได
เลือก Website ที่ใหสมัคร ฟรี e-mail ได /กรอกใบสมัครได /สงใบสมัครได
เลือก Website ที่ใหสมัคร ฟรี e-mail ได /กรอกใบสมัครได/ สงใบสมัครได / ไดรับการ
ตอบรับเปนสมาชิก
เลือก Website ที่ใหสมัคร ฟรี e-mail ได /กรอกใบสมัครได/ สงใบสมัครได / ไดรับการ
ตอบรับเปนสมาชิก / สามารถจําเบอร e-mail และรหัสผานของตนเองได
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ตารางที่ 14 เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการปฏิบัติดานการรับสง e-mail
คะแนน
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10

ความหมาย
เลือก Website ที่สมัคร ฟรี e-mail ได
เลือก Website ที่สมัคร ฟรี e-mail ได / พิมพเบอร e-mail และรหัสผานได
เลือก Website ที่สมัคร ฟรี e-mail ได / พิมพเบอร e-mail และรหัสผานไดถูกตอง /
สงจดหมายไปใหเพื่อนได
เลือก Website ที่สมัคร ฟรี e-mail ได / พิมพเบอร e-mail และรหัสผานไดถูกตอง /
สงจดหมายไปใหเพื่อนได / แนบไฟลขอมูลและรูปภาพได
เลือก Website ที่สมัคร ฟรี e-mail ได / พิมพเบอร e-mail และรหัสผานไดถกู ตอง /
สงจดหมายไปใหเพื่อนได / แนบไฟลขอมูลและรูปภาพได / เปดกลองจดหมายเพื่ออาน
ขอมูลได

เกณฑและการแปลผลคะแนนวัดระดับความสามารถในปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล
จากระบบเครือขาย ระดับความสามารถสมัครเปนสมาชิกไปรษณียอิเลคทรอนิกส (e-mail) และระดับ
ความสามารถในการสงและรับขอมูลผานไปรษณียอิเลคทรอนิกส (e-mail) ผูวิจยั ไดกาํ หนดเกณฑดัง
ตารางที่ 15
ตารางที่ 15 เกณฑการกําหนดคาการประเมินความสามารถในการปฏิบัติ
ระดับคะแนน
26-30 คะแนน
21-25 คะแนน
16-20 คะแนน
ต่าํ กวา 16 คะแนน

การประเมินผล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ควรปรับปรุง

สรุปขั้นตอนการสรางแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การ
สมัคร e-mail และ การรับสง e-mail ดังแผนภูมิที่ 4
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ขั้นที่ 1

ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินความสามารถในการสืบคนขอมูล
การสมัคร e-mail การรับสง e-mail จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ขั้นที่ 2

สรางแบบประเมินความสามารถในการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail
การรับสง e-mail ของนักเรียน

ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 4

เสนอแบบประเมินความสามารถในการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail การรับสง
e-mail ที่สรางขึ้นไปใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเ ชี่ยวชาญจํานวน 3
คน ตรวจสอบความถูกตองและแกไขปรับปรุง เพื่อนําไปหาคาดัชนีความ
สอดคลอง ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00
นําแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินความสามารถในการปฏิบตั ิ
4. การสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมินโดยครูและนักเรียน ขณะที่จัด
การเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน ตามแนวคิดของ วัชรา เลาเรียนดี (2548 : 139)
สังเกตพฤติกรรมดาน 1) การยอมรับความคิดเห็น 2) การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ
3) การใหรวมมือขณะทํางานกลุม 4) การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกาํ ลังใจซึ่งกันและกัน โดย
กําหนดเกณฑการประเมินดังนี้
เกณฑการใหคะแนนการทํางานกลุม
ปฏิบัติบอยครั้ง/มีใหเห็นตลอดเวลา (มากกวา 5 ครั้ง)
ระดับ 3
ปฏิบัติบางครั้ง/มีใหเห็นบางครั้ง (3-4 ครั้ง)
ระดับ 2
ปฏิบัติ/มีใหเห็น (1-2 ครั้ง)
ระดับ 1
โดยนําเกณฑไปเปรียบเทียบกับเกณฑการแปลความหมายพฤติกรรมการทํางานกลุม
จากคาเฉลีย่ (การปฏิบัติ) ดังนี้
2.50 - 3.00
พฤติกรรมการทํางานกลุมมีการปฏิบัติอยูในระดับ มาก
1.50 - 2.49
พฤติกรรมการทํางานกลุมมีการปฏิบัติอยูในระดับ ปานกลาง
1.00 - 1.49
พฤติกรรมการทํางานกลุมมีการปฏิบัติอยูในระดับ นอย
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ขั้นตอนการสรางแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุมประเมินโดยครู มีดังนี้
4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบประเมินพฤติกรรมการทํางาน
กลุมแลวนํามาสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
4.2 สรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมตามแนวคิดของ วัชรา เลาเรียนดี
(2548 : 139) สังเกตพฤติกรรมดาน 1) การยอมรับความคิดเห็น 2) การแสดงความคิดเห็นดวย
การถาม-ตอบ 3) การใหรว มมือขณะทํางานกลุม 4) การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกาํ ลังใจซึ่ง
กันและกัน
4.3 เสนอแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมตอคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความถูกตองใหสอดคลองกับแบบประเมิน
4.4 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ตรวจสอบความถูกตองแลวให
ผูเชี่ยวชาญดานภาษา ดานเนื้อหา และดานการวัดผล จํานวน 3 คน ใชดุลยพินิจเพื่อนําไปหา
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเครื่องมือ ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.97
(ดังภาคผนวก ข หนา 165)
4.5 นําแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย
ดังรายละเอียดตามแผนภูมทิ ี่ 5
ขั้นที่ 1

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการทํางานกลุม

ขั้นที่ 2

สรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมเปนระดับการใหคะแนน

ขั้นที่ 3

เสนอแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

ขั้นที่ 4

นําแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมที่ตรวจสอบความถูกตองแลว
ใหผูเชี่ยวชาญดานภาษา ดานเนื้อหาและดานการวัดผล จํานวน 3 คน
ใชดุลยพินิจเพื่อนําไปหาคาดัชนีความสอดคลอง(IOC)ของเครื่องมือ

ขั้นที่ 5

นําแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัย

แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการสรางแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมประเมินโดยครูและนักเรียน
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5. การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีม่ ีตอการ
จัดการเรียนรูด วยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุม แขงขัน เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Contant Analysis) เปนแบบสอบถามปลายเปด 2 ประเด็น คือ 1) บรรยากาศของ
การเรียน 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จํานวน 1 ฉบับ มีจํานวน 2 ขอ และมีขั้นตอน
ในการพัฒนาแบบสอบถามดังนี้
5.1 ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
5.2 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มตี อเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เรื่อง
เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ทีผ่ ูสอนจัดใหกบั ผูเรียนใหเหมาะสมกับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ใน
ลักษณะ 2 ประเด็น คือ 1) บรรยากาศของการเรียน 2) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เรื่อง
เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ที่ผูสอนจัดใหกบั ผูเรียน เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญดาน ภาษา ดานเนื้อหาและดานการวัดผลจํานวน 3 คน ใชดลุ ยพินิจเพื่อหาคาดัชนีความ
สอดคลองของ เครื่องมือ (IOC) ซึง่ คาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ข หนา 166)
5.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยดังรายละเอียด
ตามแผนภูมิที่ 6
ขั้นที่ 1

ศึกษารูปแบบการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นที่ 2

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนใหเหมาะสมกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1

ขั้นที่ 3

นําแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนเสนอตอคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน
เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)

ขั้นที่ 4

นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใชกับนักเรียน

แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น
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การดําเนินการทดลอง
วิธีดําเนินการทดลองผูวิจยั แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นกอนทดลอง เปนขัน้ ที่ผวู ิจัยเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้
1.1 ผูวิจยั อธิบายวิธีการเรียนและสรางความคุนเคยกับวิธีการเรียนใหนกั เรียนใน
กลุมทดลอง
1.2 ใหนักเรียนในกลุมทดลองและกลุมควบคุมทําแบบทดสอบกอนเรียนเพื่อทดสอบ
ความรูพนื้ ฐานกอนเรียนของทัง้ สองกลุม
2. ขั้นทดลอง ผูวิจัยสอนดวยตนเองทัง้ กลุมทดลองและกลุมควบคุม ตามแผนการ
จัดการเรียนรู ที่สรางไวเพื่อปองกันมิใหเกิดตัวแปรแทรกซอนอันเนื่องมาจากตัวครู และไดดําเนิน
การสอนโดยใชเครื่องมือการวิจัยที่เตรียมไว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ระยะเวลาการทดลอง ระหวางภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548
2.2 เวลาที่ใชในการทดลอง จํานวน 7 สัปดาห สัปดาหละ 2 วัน วันละ 2 คาบ
คาบละ 60 นาที รวม 2 ชัว่ โมง
2.3 ชวงเวลาในการทดลองสอน ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 ชวงเวลาในการทดลอง
วัน
เวลา
วันจันทร
วันพฤหัส

8.15-9.15 น.
9.15-10.15 น.
กลุมทดลอง

10.15-11.15 น.

11.15-12.15 น.

กลุมควบคุม

2.4 เนื้อหาที่ใชในการ คือ เนื้อหาในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง เทคโนโลยี
สื่อสารขอมูล ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางที่ 17
ตารางที่ 17 แผนการจัดการเรียนรูที่ใชการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือกัน
หนวยที่

เรื่อง

1
2

ความสําคัญของการสื่อสาร
อุปกรณการสื่อสารสําหรับเชื่อมโยง
เครือขาย
ชนิดของเครือขาย
อินเทอรเน็ต

3
4

การเรียนรูแบบรวมมือกัน
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
เทคนิคจิกซอว 2
เทคนิคกลุมแขงขัน
เทคนิคจิกซอว 2
เทคนิคกลุมแขงขัน
เทคนิคจิกซอว 2
เทคนิคจิกซอว 2

เทคนิคกลุมแขงขัน
เทคนิคกลุมแขงขัน
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ตารางที่ 17 ตอ
หนวยที่
5
6

การเรียนรูแบบรวมมือกัน
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม
การประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต
เทคนิคจิกซอว 2
เทคนิคกลุมแขงขัน
ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร เทคนิคจิกซอว 2
เทคนิคกลุมแขงขัน
และอินเทอรเน็ตกับการเรียนรู
เรื่อง

2..5 รูปแบบการจัดการเรียนรูด วยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขันมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดการเรียนรูด วยเทคนิคจิกซอว 2 มีขั้นตอนการสอนดังนี้
1.1 ขั้นนํา เปนการเตรียมความพรอมของผูเรียน เพื่อสรางแรงจูงใจในการ
เรียนรูและแจงจุดประสงคเชิงพฤติกรรมในการเรียนทีเ่ ปนเปาหมายในการสอนแตละครัง้ ทบทวน
ความรูเ ดิมหรือมโนมติที่จาํ เปนในการเรียนรูความรูใหม แนะนําระเบียบการเรียนรวมกันเปนกลุม
บทบาทและหนาที่ของสมาชิกในกลุมการชวยเหลือกันในกลุม เพื่อจะทําใหกลุมประสบความสําเร็จ
และบรรลุตามเปาหมายของกลุม
1.2 ขั้นการสอน เปนการเสนอหัวขอเรื่องในการเรียนรูแกผูเรียนโดยการเตรียมเนื้อหา
และสื่อการสอนที่เหมาะสมประกอบการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนทราบถึงหลักการ มโนมติความคิด
รวบยอดของการเรียนรูในแตละครั้งกอน โดยการใชวิธีการสอนแบบบรรยาย อภิปรายสาธิต การใชคําถาม
กรณีตัวอยาง ความสําคัญของเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
1.3 ขั้นศึกษากลุมยอย ครูแบงหัวขอเรื่องที่จะศึกษาออกเปน 4 ประเด็นยอย
เพื่อใหนักเรียนทราบวาตนศึกษาหัวขอใด หลังจากนัน้ ใหสมาชิกในกลุม แตละคนแยกกันไปศึกษา หัวขอ
ที่รับผิดชอบรวมกับสมาชิกกลุม อื่น ๆ ใหเขาใจอยางแจมชัด จนสามารถเปนผูเชีย่ วชาญไดจากนัน้ ให
กลับมากลุม เดิม อธิบายเนื้อหาที่ตนเองไปศึกษาใหเพือ่ นสมาชิกในกลุม เขาใจโดยผลัดเปลีย่ นกันเปน
ผูอธิบาย
1.4 ขั้นการทดสอบยอยนักเรียนจะตองไดรับการทดสอบยอย
จากการทํา
แบบทดสอบและคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ จะถูกแปลงเปนคะแนนของแตละกลุม ซึ่ง
ในการทดสอบนักเรียนทุกคนจะทําขอสอบตามความสามารถของตน โดยไมมีการชวยเหลือซึ่งกัน
และกัน การคิดคะแนนในการพัฒนาตนเองและของกลุม เปนคะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบคะแนนที่
สอบไดกบั คะแนนฐาน (Base Score) โดยคะแนนที่ไดจะเปนคะแนนความกาวหนาของผูเรียน
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1.5 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลงานโดยการยกยองกลุมที่ประสบผลสําเร็จ โดย
นักเรียนจะไดรบั รางวัลเมื่อคะแนนถึงเกณฑทคี่ รูตั้งไว โดยกําหนดรางวัล ไดแก กลุม เกง กลุมเกงมาก และ
กลุมยอดเยีย่ ม
สําหรับขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคจิกซอว 2 ดังแผนภูมิที่ 7
ขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือกันเทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II)
ขั้นนํา

ขั้นการสอน
ขั้นกิจกรรมกลุม

ขั้นทดสอบยอย

ขั้นสรุปบทเรียน
ประเมินผลกลุมและ
มอบรางวัล

- จัดนักเรียนเขากลุมแบบคละความสามารถกลุมละ 4 คน
เกง ปานกลาง และออน อัตราสวน 1 : 2 : 1
- แจงจุดประสงคการเรียนรู
- ครูเสนอหัวขอ, ชี้แจง, แนะนําสาระความรูใหนักเรียน
ทัง้ ชั้นเพือ่ ใหเขาใจตรงกัน
- ครูแจกใบงานหรือบัตรกิจกรรมทีก่ ําหนดหัวขอเรื่องที่จะให
นักเรียนศึกษาคนละ 1 หัวขอ
- นักเรียนแยกเขากลุม ทีม่ คี วามสนใจตรงกันเพื่อศึกษาเนื้อหา
- นักเรียนกลับเขากลุมเดิมรายงานเนือ้ หา แลวรวมอภิปราย
- นักเรียนกลุมเดิมทําแบบทดสอบยอยโดยไมชวยเหลือกัน
- นักเรียนพยายามทําขอสอบใหดีที่สดุ เพื่อพัฒนาความ
กาวหนาของตนเองและกลุม
กลุมระดับเกง
กลุมระดับเกงมาก
กลุมระดับยอดเยี่ยม

แผนภูมิที่ 7 ขั้นตอนวิธีสอนแบบรวมมือกันโดยใชเทคนิคจิกซอว 2
2. การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน การจัดกิจกรรมดวยเทคนิคกลุมแขงขัน มี
ขั้นตอน ดังนี้
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2.1 ขั้นนําเตรียมผูเรียน ครูเตรียมความพรอมผูเรียน ทบทวนความรูเดิม บอกบทบาท
หนาที่ในการปฏิบัติงานกลุม การคิดคะแนนกลุมและคะแนนพัฒนา แจงจุดประสงคการเรียนรู
2.2 ขั้นสอน ครูดําเนินการสอนเนื้อหาสาระโดยใชเทคนิควิธีการนําเสนอทีเ่ หมาะสม
และตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนอยางทั่วถึง จากนัน้ ใหผูเรียนปรึกษาหารือและอธิบายความรู
ใหแกกนั และชวยกันสรุปแนวคิด หลักการ หรือมโนมติของเนื้อหาในบทเรียนแตละครั้ง
2.3 ขั้นกิจกรรมกลุม ครูจัดนักเรียนเขากลุมแบบคละความสามารถ ประกอบ ดวย
นักเรียนทีม่ ีความสามารถสูง ปานกลาง และต่ํา กลุม ละ 4 คน ครูแจกใบงานหรือบัตรกิจกรรม
ใหนักเรียนภายในกลุมทํากิจกรรมรวมกันและชวยเหลือกันภายในกลุม
2.4 ขั้นการแขงขันตอบคําถาม เปนการแขงขันตอบคําตอบเกี่ยวกับเนื้อหาของบทเรียน
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทดสอบความรูความเขาใจในบทเรียน เกมประกอบดวยผูเลน 4 คน ซึ่งแตละคน
จะเปนตัวแทนของกลุมยอยแตละกลุม การกําหนดผูเรียนเขากลุม แขงขันตอบคําถามจะยึดหลัก
ผูเรียนทีม่ ีความสามารถทัดเทียมกันแขงขันกัน คือ นักเรียนเกงของแตละกลุมแขงขันกัน นักเรียน
ปานกลางแขงขันกันและนักเรียนออนแขงขันกัน การทีน่ กั เรียนที่มคี วามสามารถทัดเทียมกันจากแต
ละกลุมมาทําการแขงขันกัน เพื่อใหผเู รียนแขงขันกับตนเองและผูเ รียนแตละคนมีโอกาสไดชวยเหลือ
กลุมใหประสบผลสําเร็จเทาเทียมกัน
2.5 ขั้นสรุปผลบทเรียน ประเมินผลกลุมและมอบรางวัล จากคะแนนที่ไดรับจากการ
แขงขันเกมทางวิชาการ เปนคะแนนความกาวหนาของนักเรียนรายบุคคลและกลุมทีย่ กยองใหเปนกลุม
เกง กลุมเกงมาก และกลุม ยอดเยี่ยม ดังตอไปนี้
2.5.1 การหาคะแนนฐานของนักเรียน ไดจากผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศในภาคเรียนที่ผานมา คะแนนฐานสามารถเปลี่ยนแปลงไดทุกครั้งที่ทํา
การทดสอบยอย โดยการนําคะแนนครั้งลาสุดเปนคะแนนฐานในครั้งตอไป ที่สําคัญคะแนนฐาน
กับคะแนนสอบควรคํานวณจากฐานเดียวกันจากคะแนนเต็ม 100
2.5.2 การคิดคะแนนในการพัฒนาตนเองและของกลุม เปนคะแนนที่ไดจาก
การเปรียบเทียบคะแนนที่สอบไดกับคะแนนฐาน (Base Score) โดยคะแนนที่ไดจะเปนคะแนน
ความกาวหนาของผูเรียน ซึ่งนักเรียนจะทําไดหรือไมขึ้นอยูกับความขยันทีเ่ พิ่มขึ้นจากครัง้ กอน
หรือไม นักเรียนทุกคนมีโอกาสไดคะแนนสูงสุดเพื่อชวยกลุม หรืออาจไมไดเลยถาหากไดคะแนน
นอยกวาคะแนนฐานเกิน 10 คะแนน กลุมที่ไดคะแนนพัฒนาเฉลี่ยสูงสุดจะไดรับรางวัล
ในการทดสอบแตละครัง้ นักเรียนแตละคนจะไดคะแนนพัฒนา จากนัน้ ก็จะนําคะแนนของแต
ละคนในกลุมมารวมกันแลวคิดเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม ถากลุมใดไดคะแนนเฉลี่ยสูงถึงเกณฑทกี่ ําหนด
ครูจะใหรางวัล การที่กลุม ประสบความสําเร็จไดนนั้ ตองขึ้นอยูก ับคะแนนของสมาชิกทุกคน สลาวิน
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(Slavin) ไดใหแนวปฏิบัติการคิดคะแนนพัฒนาไวดงั นี้ ใหนาํ คะแนนแบบทดสอบของแตละคน ไปเทียบ
กับคะแนนฐาน (Base Score) แลวคิดเทียบเปนคะแนนพัฒนาตามเกณฑที่กาํ หนดไว จากนัน้ นําคะแนน
พัฒนาของสมาชิกในกลุม มารวมกันแลวนํามาคิดเปนคะแนนเฉลี่ยของกลุม กลุมใดไดคะแนนสูงหรือถึง
เกณฑที่กาํ หนดจะไดรางวัล ซึง่ เปนเครื่องหมายแหงความสําเร็จ โดยมีเกณฑ ดังตารางที่ 18
ตารางที่ 18 เกณฑการคิดคะแนนพัฒนา (Improvement Points) รายบุคคลและกลุม
สวนตางของคะแนนทดสอบยอยกับคะแนนฐาน / แตละคน
ไดต่ํากวาคะแนนฐานมากกวา 10 คะแนน
ไดต่ํากวาคะแนนฐาน 1- 10 คะแนน
ไดเทากับคะแนนฐานหรือมากกวา 0- 10 คะแนน
ไดสูงกวาคะแนนฐานมากกวา 10 คะแนน

คะแนนพัฒนา
0
10
20
30

ที่มา : วัชรา เลาเรียนดี, เทคนิควิธีจัดการเรียนรูสําหรับครูมืออาชีพ (นครปฐม : ม.ป.ท. , 2547), 29.
ตารางที่ 19 การบันทึกคะแนนสอบและคะแนนพัฒนา

1.
2.
3.
4.

ชื่อกลุม…………………สอบครั้งที่……...เรื่อง…………………………..วันที่…………………
คะแนนสอบ
สวนตางของคะแนน
คะแนนฐาน
คะแนนพัฒนา
ชื่อสมาชิก
ยอย
ทดสอบยอยกับคะแนนฐาน
…………………
90
100
10
20
…………………
90
82
-8
10
…………………
85
74
-11
0
…………………
75
79
4
20
คะแนนรวม
50
12.5
คะแนนเฉลี่ย
50 ÷ 4

เมื่อไดคะแนนความกาวหนาหรือคะแนนพัฒนาของสมาชิกแตละคน แลวนําคะแนนมารวมกัน
ทั้งกลุม จากนัน้ นํามาหาคาเฉลีย่ เปนคะแนนความกาวหนาของกลุม ซึง่ มีเกณฑในการเปรียบเทียบ ระดับ
คะแนนของกลุมและการใหรางวัลของกลุม ดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 เกณฑการกําหนดกลุม ที่ไดรางวัล
คะแนนพัฒนาเฉลี่ยของกลุม
0-15
16-25
26-30

ระดับการพัฒนา
กลุมเกง
กลุม เกงมาก
กลุม ยอดเยี่ยม

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

ขั้นนํา

ขั้นสอน

ขั้นกิจกรรมกลุม

-

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

-

ขั้นการแขงขัน
เกมวิชาการ

-

ขั้นสรุปบทเรียน
ประเมินผลงานกลุม และ
มอบรางวัล

-

แตละทีมจะสงตัวแทนเขาแขงขันกันตอบปญหาหรือหาคําตอบ
เกี่ยวกับโจทยที่กําหนดให
นักเรียนที่มีความสามารถใกลเคียงกันแขงขันกัน ไดแก นักเรียน
เกงแขงขันกับนักเรียนเกง นักเรียนออนแขงขันกับนักเรียนออน
เปนตน
ตรวจใหคะแนน คํานวณคะแนนของแตละคน รวมคะแนน
พัฒนาเฉลี่ยของกลุม
แจงผลการประเมินการเรียนรูของกลุมตามเกณฑ
เสนอผลการประเมินและผลการทํางานรวมกันของแตละกลุม
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียนและมอบรางวัล

แผนภูมิที่ 8 ขั้นตอนการสอนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน เทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลตามระเบียบวิธีวิจัย
โดยใชสถิติวิเคราะหที่เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการวิจัย ใชโปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะห
ดังนี้
1. การตรวจสอบเครื่องมือ สําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
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 การตรวจสอบแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียนดําเนินการดังนี้
1.2.1 หาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC : Index of Item Objective Congruence)
ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.99 (ดังภาคผนวก ข หนา 162-164)
1.2.2 แบบทดสอบหาคาความยากงาย (P) มีคาเทากับ 0.37-0.74 และคา
อํานาจจําแนก (r) มีคาเทากับ 0.37-0.81 โดยการวิเคราะหขอ สอบรายขอ (ดังภาคผนวก ข หนา 167)
1.2.3 หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียนโดยใช
สูตร KR-20 (Kuder Richardson 20) มีคา เทากับ 0.82 (ดังภาคผนวก ข หนา 168)
1.3 การตรวจสอบแบบวัดความสามารถในการปฏิบัติ ดําเนินการโดยการหาคา
ดัชนี ความสอดคลอง ( IOC : Index of Item Objective Congruence ) ไดคาดัชนีความ
สอดคลอง เทากับ 1.00 (ดังภาคผนวก ข หนา 164 )
1.4 การตรวจสอบแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมินโดยครูและนักเรียน
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 ทีจ่ ัดการเรียนรูแบบรวมมือกันกอนและหลังเรียน โดยใชสถิติ
ดังนี้
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2.1.1 คาเฉลี่ย (Mean) คํานวณจากสูตร
X =

เมื่อ

X

∑X
n

∑X
n

แทน คะแนนเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
แทน จํานวนนักเรียนในกลุม ตัวอยาง

2.1.2 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) คํานวณจากสูตร
n ∑ X − (∑ X) 2
2

S.D. =

n(n − 1)

เมื่อ S.D.
n

แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน จํานวนนักเรียนในกลุม ตัวอยาง
2
∑ X แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนยกกําลังสอง
(∑ X) 2 แทน ผลรวมของคะแนนแตละคนทัง้ หมดยกกําลังสอง

2.1.3 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียนเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
กอนและหลังเรียนที่สอน ที่จดั การเรียนรูดว ยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน โดยการ
ทดสอบคาที (t-test) แบบ dependent
t =
n

เมื่อ t

∑

∑
D

D

− (∑ D )2
n − 1

2

แทน ตรวจสอบความแตกตางของคะแนนกอนและหลังเรียน
∑ D แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน
∑ D 2 แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน
ยกกําลังสอง
(∑ D) 2 แทน ผลรวมความแตกตางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนของแตละคน
ทั้งหมดยกกําลังสอง
n
แทน จํานวนนักเรียน
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2.1.4 การเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียนเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
กอนและหลังเรียนที่สอน ที่จดั การเรียนรูดว ยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน โดยการ
ทดสอบคาที (t-test) แบบ independent
t =

x1 − x
2

2
2

s1
s2
+
n1
n2

เมื่อ t
x1
x2
s1

2

s2

n1
n1

2

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ตรวจสอบความแตกตางของคะแนนกอนและหลังเรียน
คะแนนเฉลีย่ ของกลุมสูง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม ต่ํา
คะแนนความแปรปรวนของกลุม สูง
คะแนนความแปรปรวนของกลุม ต่ํา
จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมสูง
จํานวนของกลุมตัวอยางในกลุมต่าํ

2.2 การวิเคราะหขอมูล แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม ใชสถิติใน
การวิเคราะหดังนี้
2.2.1 การวิเคราะหขอมูลแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมิน
โดยครู วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D)
2.2.2 การวิเคราะหขอมูลแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ประเมิน
โดยนักเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D)
2.3 การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามความคิดเห็น ซึ่งเปนแบบสอบถาม
ปลายเปด แสดงความคิดเห็นที่มีตอการจัดการเรียนรูดว ยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน
ใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และคารอยละ
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ตารางที่ 21 สรุปวิธีดําเนินการวิจยั
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรูทางการเรียน
เรื่องเทคโนโลยีสื่อสาร
ขอมูล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัด
การเรียนรูดวยเทคนิค
จิกซอว 2 กับเทคนิคกลุม
แขงขัน

วิธีดําเนินการวิจัย

1. ชี้แจงใหนักเรียนรับรูและ
เขาใจวัตถุประสงคของ
การเรียนแบบรวมมือกัน
ทดลอง สาธิต และฝกทุก
ขั้นตอนรวมทั้งการคํานวณ
คะแนนตาง ๆ จนแนใจวา
นักเรียนเขาใจอยางถองแท
แลวจึงทดสอบกอนเรียน
2. ทดลองสอนดวยการ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิค
จิกซอว 2 กับเทคนิค
กลุมแขงขัน
3. นําแบบทดสอบวัดผล
การเรียนรูทางการเรียน
ทดสอบนักเรียนหลังเรียน
2. เพื่อเปรียบเทียบ
-วัดความสามารถในการ
ความสามารถในการ
ปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล
ปฏิบัติ การสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail และการ
การสมัคร e-mail และ รับสง e-mail
การรับสง e-mail

กลุมตัวอยาง

เครื่องมือ /
การวิเคราะหขอมูล

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียน
ราชโบริกานุเคราะห
จํานวน 54 คน

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

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียน
ราชโบริกานุเคราะห
จํานวน 54 คน

1. แผนการจัดการเรียนรู
2. แบบประเมิน
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
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรม
การทํางานกลุมของ
นักเรียนที่เรียนวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องเทคโนโลยีสื่อสาร
ขอมูล
4. เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอการจัดการเรียนรู เรื่อง
เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
ที่จัดการเรียนรูดวย
เทคนิคจิกซอว 2 และ
เทคนิคกลุมแขงขัน

วิธีดําเนินการวิจัย

กลุมตัวอยาง

-ประเมินพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมของนักเรียน
โดยครูและนักเรียน

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียน
ราชโบริกานุเคราะห
จํานวน 54 คน

-สอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนที่เรียนดวย
การจัดการเรียนรูดวย
เทคนิคจิกซอว 2 และ
เทคนิคกลุมแขงขัน ดวย
แบบสอบถามความคิดเห็น

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1
โรงเรียน
ราชโบริกานุเคราะห
จํานวน 54 คน

เครื่องมือ /
การวิเคราะหขอมูล

-แบบประเมินพฤติกรรม
การทํางานกลุมของนักเรียน
โดยครูและนักเรียน
วิเคราะหขอมูลโดยใช
สวน
คาเฉลี่ย ( X )
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
-แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน
วิเคราะหขอมูลโดยใช
การวิเคราะหเนื้อหา
(Content Analysis) แลว
นําความถี่ที่ไดมาคํานวณ
คารอยละ (%)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนีเ้ ปนการเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียน เรื่องเทคโนโลยีสื่อสาร
ขอมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีจ่ ัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 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
ดวยตนเองเพื่อเปนการตอบวัตถุประสงคและขอคําถามของการวิจยั ผูวิจยั ขอเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลโดยแบงเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการเรียนรูท างการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน
ตอนที่ 2 ความสามารถในการปฏิบัติดา นการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail การ
รับสง e-mail ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรู
ดวย เทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน
ตอนที่ 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน
ตอนที่ 1 ผลการเรียนรูท างการเรียนเรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามของการวิจยั ขอที่ 1 ผลการเรียนรูทางการเรียน เรื่อง
เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับ
เทคนิคกลุมแขงขัน แตกตางกันหรือไม ดังรายละเอียดในตารางที่ 22-28

111

112
ตารางที่ 22

กลุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลกอนเรียนของนักเรียน
กลุมทดลองทีจ่ ัดการเรียนรูด วยเทคนิคจิกซอว 2 กับนักเรียนกลุมควบคุมที่
จัดการเรียนรูด วยเทคนิคกลุมแขงขัน
จํานวน
นักเรียน

คะแนนรวม

X

S.D.

t-test

sig.

27
27

40
40

13.30
12.89

1.90
2.41

2.45

.02

จากตารางที่ 22 พบวาผลการเรียนรู เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลกอนเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 ( X = 13.30, S.D. = 1.90) และผลการ
เรียนรู เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลที่จดั การเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน( X = 12.89 ,S.D. = 2.41)
แตกตางกันอยางไมมนี ยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงสรุปไดวา นักเรียนที่เปนกลุมทดลองที่จัดการ
เรียนรูดัวยเทคนิคจิกซอว 2 และกลุม ควบคุมที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขันกอนเรียนมีผล
การเรียนรูเรื่อง เทคโนโลยีสอื่ สารขอมูลไมแตกตางกัน
ตารางที่ 23

กลุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลหลังเรียนของนักเรียน
กลุมทดลองทีจ่ ัดการเรียนรูด วยเทคนิคจิกซอว 2 กับนักเรียนกลุมควบคุมที่
จัดการเรียนรูด วยเทคนิคกลุมแขงขัน
จํานวน
นักเรียน

คะแนนเต็ม

X

S.D.

t-test

sig.

27
27

40
40

22.63
21.96

3.18
2.79

.819

.46

จากตารางที่ 23 พบวาผลการเรียนรูเ รื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 ( X = 22.63, S.D. = 3.18) และผลการ
เรียนรู เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน ( X = 21.96 , S.D. = 2.79)
แตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึง่ ปฏิเสธสมมติฐานขอที่ 1 นักเรียนทีเ่ ปนกลุม
ทดลองที่จัดการเรียนรูดัวยเทคนิคจิกซอว 2 และกลุมควบคุมทีจ่ ัดการเรียนรูด วยเทคนิคกลุม
แขงขัน หลังเรียนมีผลการเรียนรูเรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูลไมแตกตางกัน
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ตารางที่ 24 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลกอนและหลังเรียนของ
กลุมทดลองที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับนักเรียนกลุม ควบคุมที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคกลุม แขงขัน
กลุม

จํานวน
นักเรียน

คะแนน
เต็ม

27
27

40
40

กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

กอนเรียน

หลังเรียน

S.D.
X
1.90 22.63
2.41 21.96

X

13.30
12.89

S.D.
3.18
2.79

t-test

Sig.

-18.86
-16.29

.00
.00

จากตารางที่ 24 พบวา ผลการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลกอนเรียนและหลังเรียน
ของกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
โดยผลการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลหลังเรียน ( X = 22.63, S.D. = 3.18) สูงกวาผล
การเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสอื่ สารขอมูลกอนเรียน ( X = 13.30, S.D. = 1.90) สวนกลุมควบคุมที่
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน พบวา ผลการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลกอนเรียน และ
หลังเรียน ของกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูด วยเทคนิคกลุม แขงขัน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ 0.05 โดยผลการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลหลังเรียน ( X = 21.96, S.D. = 2.79)
สูงกวาผลการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลกอนเรียน ( X = 12.89, S.D. = 2.41)
ตารางที่ 25 การเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาเฉลีย่ ของนักเรียนจากแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-6 ที่
จัดการเรียนรูดว ยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน
แผนการจัดการเรียนรู

เทคนิค
จิกซอว 2
X

S.D.

1. ความสําคัญของการสื่อสาร

9.42

3.61

2. อุปกรณสื่อสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย

15.03

3. ชนิดของเครือขาย

ลําดับ
ที่

เทคนิค
กลุมแขงขัน

ลําดับ
ที่

X

S.D.

5

1.00

1.67

6

5.50

4

14.67

4.08

5

5.33

3.57

6

25.33

5.17

1

4. อินเทอรเน็ต

25.50

4.21

1

21.17

3.11

2

5. การประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต
6. ประโยชนของเครือขายและอินเทอรเน็ตกับ
ชีวิตประจําวัน

19.08
20.00

6.00
7.16

3
2

15.75
20.50

8.77
4.98

4
3
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30

25.33

25

21.17

20
คะแนนพัฒนา

25.50

15.03

15

19.08

20.5
20.00

15.75
14.67
กลุม แขงขัน

10

จิก ซอร 2

9.42
5.33

5

0

1
แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แผนการจัด การเรียนรู

แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบคะแนนพัฒนาของนักเรียนจากแผนการจัดการเรียนรูท ี่ 1-6 ที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุม แขงขัน
จากตารางที่ 25 คะแนนพัฒนาของนักเรียนจากการจัดการเรียนรูจากแผนการจัดการเรียนรู
ที่ 1-6 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 ในภาพรวม พบวา
นักเรียน มีคะแนนพัฒนา เรียงตามลําดับ คือ แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เรื่องอินเทอรเน็ต ( X = 25.50,
S.D. = 4.21) แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง ประโยชนของเครือขายและอินเทอรเน็ตกับชีวิตประจําวัน
( X = 20.00, S.D. = 7.16) แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่อง การประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต
( X = 19.38, S.D. = 6.00) แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่องอุปกรณสื่อสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย
( X = 15.03, S.D. = 5.50) แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง ความสําคัญของการสื่อสาร ( X = 9.42,
S.D. = 3.61) และ แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เรื่อง ชนิดของเครือขาย ( X = 5.33, S.D. = 3.75) สวน
คะแนนพัฒนาของแผนการจัดการเรียนรูที่ 1-6 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 1 ที่จัด การเรียนรู
ดวยเทคนิคกลุมแขงขัน ในภาพรวม พบวา นักเรียนมีคะแนนพัฒนา เรียงตามลําดับ คือ แผนการ
จัดการเรียนรูที่ 3 เรื่องชนิดของเครือขาย ( X = 25.33, S.D. = 5.17) แผนการจัดการเรียนรูท ี่ 4
เรื่องอินเทอรเน็ต ( X = 21.17, S.D. = 3.11) แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เรื่อง ประโยชนของเครือขาย
และอินเทอรเน็ตกับชีวิตประจําวัน( X = 20.50, S.D. = 4.98) แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เรื่องการ
ประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต ( X = 15.75, S.D. = 8.77) แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เรื่องอุปกรณสื่อสาร
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สําหรับเชื่อมโยงเครือขาย ( X = 14.67, S.D. = 4.08) และแผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เรื่อง
ความสําคัญของการสื่อสาร ( X = 1.00, S.D.= 1.67)
ตารางที่ 26 การเปรียบเทียบระดับการพัฒนาของนักเรียนแตละกลุม จากแผนการจัดการเรียนรู
ที่ 1-6 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2
วิธีจัดการ
เรียนรู

กลุม
ที่

เทคนิค
จิกซอว 2

1
2
3
4
5
6

แผนที 1
แผนที่ 2
ระดับ
ระดับ
การพัฒนา
การพัฒนา
กลุมเกง
กลุมเกงมาก
กลุมเกงมาก
กลุมเกง
กลุมเกง
กลุมยอดเยี่ยม
กลุมเกง
กลุมเกงมาก
กลุมเกง
กลุมเกงมาก
กลุมเกง
กลุมเกง

แผนที่ 3
ระดับ
การพัฒนา
กลุมเกง
กลุมเกง
กลุมเกง
กลุมเกง
กลุมเกง

แผนที่ 4
ระดับ
การพัฒนา
กลุมยอดเยี่ยม
กลุมยอดเยี่ยม
กลุมยอดเยี่ยม
กลุมยอดเยี่ยม
กลุมเกงมาก
กลุมยอดเยี่ยม

แผนที่ 5
ระดับ
การพัฒนา
กลุมเกง
กลุมเกงมาก
กลุมเกงมาก
กลุมเกงมาก
กลุมเกงมาก
กลุมเกงมาก

แผนที่ 6
ระดับ
การพัฒนา
กลุมยอดเยี่ยม
กลุมเกงมาก
กลุมยอดเยี่ยม
กลุมเกงมาก
กลุมเกง
กลุมเกง

หมายเหตุ แทนคาระดับการพัฒนา กลุม เกง = 1, กลุมเกงมาก = 2 และกลุมยอดเยี่ยม = 3

3.5
3

ระดับ การพัฒนา

2.5

1
2

2

3
4

1.5

5
1

6

0.5
0
แผนที 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

แผนที่ 4

แผนที่ 5

แผนที่ 6

แผนการจัด การเรียนรู

แผนภูมิที่ 10 เปรียบเทียบระดับการพัฒนาของนักเรียนแตละกลุมจากแผนการจัด
การเรียนรูท ี่ 1-6 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2
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จากตารางที่ 26 ระดับการพัฒนาของนักเรียนแตละกลุมจากแผนการจัดการเรียนรู ที่
1-6 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 เมื่อพิจารณาตามระดับการพัฒนาพบวา นักเรียนกลุม
ที่ 1 มีระดับการพัฒนาเปนกลุมยอดเยีย่ ม 2 แผน คือ แผนที่ 4 และแผนที่ 6 รองลงมามีระดับ
การพัฒนาเปนกลุมเกงมาก 1 แผน คือ แผนที่ 2 และมีระดับการพัฒนาเปนกลุม เกง 3 แผน คือ
แผนที่ 1 แผนที่ 3 และแผนที่ 5 นักเรียนกลุมที่ 2 มีระดับการพัฒนาเปนกลุมยอดเยี่ยม 1 แผน คือ
แผนที่ 4 รองลงมามีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงมาก 3 แผน คือ แผนที่ 1 แผนที่ 5 และแผนที่ 6
และมีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกง 2 แผน คือ แผนที่ 2 และ แผนที่ 3 นักเรียนกลุมที่ 3 มีระดับ
การพัฒนาเปนกลุมยอดเยีย่ ม 3 แผน คือ แผนที่ 2 แผนที่ 4 และแผนที่ 6 รองลงมามีระดับการ
พัฒนาเปนกลุม เกงมาก 1 แผน คือ แผนที่ 5 ระดับการพัฒนาเปนกลุมเกง 1 แผน คือ แผนที่ 1
และไมมีการพัฒนา 1 แผน คือ แผนที่ 3 นักเรียนกลุม ที่ 4 มีระดับการพัฒนาเปนกลุมยอดเยีย่ ม
1 แผน คือ แผนที่ 4 รองลงมามีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงมาก 3 แผน คือ แผนที่ 2 แผนที่ 5
และแผนที่ 6 และมีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกง 2 แผน คือ แผนที่ 1 และแผนที่ 3 นักเรียน
กลุมที่ 5 มีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงมาก 3 แผน คือ แผนที่ 2 แผนที่ 4 และแผนที่ 5 และมี
ระดับการพัฒนาเปนกลุม เกง 3 แผน คือ แผนที่ 1 แผนที่ 3 และแผนที่ 6 นักเรียนกลุมที่ 6 มี
ระดับการพัฒนาเปนกลุม ยอดเยี่ยม 1 แผน คือ แผนที่ 4 รองลงมามีระดับการพัฒนาเปนกลุม
เกงมาก 1 แผน คือ แผนที่ 5 และมีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกง 4 แผน คือ แผนที่ 1 แผนที่ 2
แผนที่ 3 และแผนที่ 6
ตารางที่ 27 การเปรียบเทียบระดับการพัฒนาของนักเรียนแตละกลุม จากแผนการจัดการเรียนรู
ที่ 1-6 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน
วิธีการ
จัดการ
เรียนรู
เทคนิค
กลุม
แขงขัน

กลุม
ที่
1
2
3
4
5
6

แผนที 1
ระดับ
การพัฒนา
กลุมเกง
กลุมเกง

แผนที่ 2
ระดับ
การพัฒนา
กลุมเกงมาก
กลุมเกง
กลุมเกง
กลุมเกง
กลุมเกงมาก
กลุมเกง

แผนที่ 3
ระดับ
การพัฒนา
กลุมยอดเยี่ยม
กลุมยอดเยี่ยม
กลุมยอดเยี่ยม
กลุมเกงมาก
กลุมเกงมาก
กลุมยอดเยี่ยม

แผนที่ 4
แผนที่ 5
แผนที่ 6
ระดับ
ระดับ
ระดับ
การพัฒนา
การพัฒนา
การพัฒนา
กลุมเกงมาก
กลุมเกงมาก กลุมเกงมาก
กลุมเกงมาก
กลุมเกง
กลุมเกงมาก
กลุมเกงมาก
กลุมเกง
กลุมเกง
กลุมเกงมาก
กลุมเกง
กลุมเกงมาก
กลุมยอดเยี่ยม
กลุมเกง
กลุมยอดเยี่ยม
กลุมเกงมาก กลุมยอดเยี่ยม กลุมยอดเยี่ยม

หมายเหตุ แทนคาระดับการพัฒนา กลุม เกง = 1, กลุมเกงมาก = 2 และกลุมยอดเยี่ยม = 3
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3.5

1 236
3

6

5

56
1

ระดับ การพัฒนา

2.5

15

2

1

45
2

12 4

12 3 4 6

3
4

1.5

5

26

6

1

3

2 3 46
2 345

0.5
0

13

45

แผนที 1

แผนที่ 2

แผนที่ 3

แผนที่ 4

แผนที่ 5

แผนที่ 6

แผนการจัด การเรียนรู

แผนภูมิที่ 11 เปรียบเทียบระดับการพัฒนาของนักเรียนแตละกลุมจากแผนการจัดการเรียนรูท ี่ 1-6
ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน
จากตารางที่ 27 ระดับการพัฒนาของนักเรียนแตละกลุมจากแผนการจัดการเรียนรูที่
1-6 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน เมื่อพิจารณาตามระดับการพัฒนาพบวา นักเรียน
กลุมที่ 1 มีระดับการพัฒนาเปนกลุมยอดเยี่ยม 1 แผน คือ แผนที่ 3 รองลงมามีระดับการ
พัฒนาเปนกลุม เกงมาก 4 แผน คือ แผนที่ 2 แผนที่ 4 แผนที่ 5 และแผนที่ 6 และไมมีระดับการ
พัฒนา 1 แผนคือ แผนที่ 1 นักเรียนกลุม ที่ 2 มีระดับการพัฒนาเปนกลุมยอดเยี่ยม 1 แผน คือ
แผนที่ 3 รองลงมามีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงมาก 2 แผน คือ แผนที่ 4 และแผนที่ 6 และมีการ
พัฒนาเปนกลุม เกง 3 แผน คือ แผนที่ 1 แผนที่ 2 และแผนที่ 5 นักเรียนกลุมที่ 3 มีระดับการ
พัฒนาเปนกลุม ยอดเยี่ยม 1 แผน คือ แผนที่ 3 รองลงมามีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงมาก 1 แผน
คือ แผนที่ 4 มีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกง 3 แผน คือ แผนที่ 2 แผนที่ 5 และแผนที่ 6 และไมมี
ระดับการพัฒนา 1 แผน คือ แผนที่ 1 นักเรียน กลุมที่ 4 มีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงมาก 3 แผน
คือ แผนที่ 3 แผนที่ 4 และแผนที่ 6 และมีระดับการพัฒนาเปนกลุม เกง 2 แผน คือ แผนที่ 2
และแผนที่ 5 และไมมีระดับการพัฒนา 1 แผน คือ แผนที่ 1 นักเรียนกลุมที่ 5 มีระดับการพัฒนา
เปนกลุมยอดเยี่ยม 2 แผน คือ แผนที่ 4 และแผนที่ 6 รองลงมามีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงมาก
2 แผน คือ แผนที่ 2 และแผนที่ 3 และมีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกง 1 แผน คือ แผนที่ 5
และไมมีระดับการพัฒนา 1 แผน คือ แผนที่ 1 นักเรียนกลุมที่ 6 มีระดับการพัฒนาเปนกลุมยอดเยีย่ ม
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3 แผน คือ แผนที่ 3 แผนที่ 5 และแผนที่ 6 รองลงมามีระดับการพัฒนาเปนกลุมเกงมาก 1 แผน คือ
แผนที่ 4 และมีระดับการพัฒนาเปนกลุม เกง 2 แผน คือ แผนที่ 1 และแผนที่ 2
ตารางที่ 28 เปรียบเทียบผลการทดสอบหลังเรียนรายหนวยการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
ทีจ่ ัดการเรียนรูด วยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน
เทคนิค
หนวยการเรียน

จํานวนขอ

จิกซอว 2

เทคนิค
ลําดับที่

รอยละ

กลุมแขงขัน

ลําดับที่

รอยละ

1. ความสําคัญของการสื่อสาร

1-4

59.30

3

54.60

4

2. อุปกรณสื่อสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย

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
6. ประโยชนของเครือขายและอินเทอรเน็ต
กับชีวิตประจําวัน

24-39

58.10

4

59.30

3

1

66.67

2

66.67

1

จากตารางที่ 28 ผลการทดสอบการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล จัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคจิกซอว 2 เมื่อพิจารณาเปนรายหนวยการเรียน พบวา นักเรียนมีผลการทดสอบพิจารณาตาม
หนวยการเรียน เรียงตามลําดับ ดังนี้ หนวยการเรียนเรื่อง อินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 67.40 หนวยการ
เรียนเรื่องประโยชนของเครือขายและอินเทอรเน็ตกับชีวติ ประจําวัน คิดเปนรอยละ 66.67 หนวย
การเรียนเรื่อง ความสําคัญของการสื่อสาร คิดเปนรอยละ 59.30 หนวยการเรียนเรื่องการประยุกตใชงาน
อินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 58.10 หนวยการเรียนเรื่องชนิดของเครือขาย คิดเปนรอยละ 50.00 หนวย
การเรียนเรื่องอุปกรณสื่อสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย คิดเปนรอยละ 46.30 สวนผลการทดสอบการ
เรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน เมื่อพิจารณาเปนรายหนวย
การเรียน พบวา นักเรียนมีผลการทดสอบพิจารณาตามหนวยการเรียน เรียงตามลําดับ ดังนี้ หนวยการ
เรียนเรื่องประโยชนของเครือขายและอินเทอรเน็ตกับชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ 66.67คิดเปน หนวย
การเรียนเรื่องอินเทอรเน็ต คิดเปนรอยละ 65.20 หนวยการเรียนเรื่องการประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต คิด
เปนรอยละ 59.30 หนวยการเรียนเรื่อง ความสําคัญของการสื่อสาร คิดเปนรอยละ 54.60 หนวยการเรียน
เรื่องชนิดของเครือขาย คิดเปนรอยละ 53.70 หนวยการเรียนเรื่องอุปกรณสื่อสารสําหรับเชื่อมโยง
เครือขาย คิดเปนรอยละ 46.20
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ตอนที่ 2 ความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail
การรับสง e-mail ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวย
เทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 2 ความสามารถในการปฏิบัติดาน
การสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail และการรับสง e-mail ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
จัดการเรียนรูด วยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุม แขงขัน แตกตางกันหรือไม ดังรายละเอียดใน
ตารางที่ 29-32
ตารางที่ 29 การเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail
และการรับสง e-mail หลังเรียนของนักเรียน ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับ
นักเรียนทีจ่ ัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน
กลุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

จํานวน
นักเรียน
27
27

คะแนนเต็ม
30
30

X

S.D.

t-test

29.22
29.33

.75
.83

-.515

ระดับ
ความสามารถ
ดีมาก
.61
ดีมาก

sig.

จากตารางที่ 29 พบวา ระดับความสามารถในการปฏิบตั ิดานการสืบคนขอมูล การสมัคร
e-mail และการรับสง e-mail ทีจ่ ัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน หลังเรียนอยู
ในระดับ ดีมาก และพบวา ความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail
และการรับสง e-mail หลังเรียน ที่จัดการเรียนรูดว ยเทคนิคจิกซอว 2 ( X = 29.22, S.D. = .75)
และเทคนิคกลุม แขงขัน ( X = 29.33 , S.D. = .83) แตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติที่ 0.05
ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานขอที่ 2 โดยคะแนนความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การ
สมัคร e-mail และการรับสง e-mail ไมแตกตางกัน จึงสรุปไดวา นักเรียนกลุมทดลองที่จัดการ
เรียนรูดัวยเทคนิคจิกซอว 2 และกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขันหลังเรียน มี
ความสามารถในการปฏิบัตดิ านการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail และการรับสง e-mail ไม
แตกตางกัน
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ตารางที่ 30

กลุม
กลุมทดลอง
กลุมควบคุม

การเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การสมัคร
e-mail และการรับสง e-mail กอนและหลังเรียนของกลุม ทดลองที่จัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคจิกซอว 2 และนักเรียนกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุม
แขงขัน
ระดับ
ระดับ
หลังเรียน
จํานวน คะแนน กอนเรียน
t-test Sig.
ความสามารถ
นักเรียน เต็ม X S.D. ความสามารถ X S.D.
27
30 9.88 4.52 ปรับปรุง 29.22 .75 -23.07 .00
ดีมาก
27
30 13.67 9.55 ปรับปรุง 29.33 .83 -23.05 .00
ดีมาก

จากตารางที่ 30 พบวา ระดับความสามารถในการปฏิบัติปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล
การสมัคร e-mail และการรับสง e-mail ทัง้ กลุมทดลองที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และ
กลุมควบคุมทีจ่ ัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน กอนเรียนอยูในระดับ ปรับปรุง และระดับ
ความสามารถในการปฏิบัติหลังเรียนอยูใ นระดับ ดีมาก และพบวาความสามารถในการปฏิบัติกอนและ
หลังเรียนของกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูดว ยเทคนิคจิกซอว 2 แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่
0.01 โดยความสามารถในการปฏิบัติหลังเรียน ( X = 29.22, S.D. = .75) สูงกวาความสามารถ
ในการปฏิบัตกิ อนเรียน ( X = 9.88, S.D. = 4.52) สวนกลุม ควบคุมที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค
กลุมแขงขัน พบวา ความสามารถในการปฏิบัติกอนเรียน และหลังเรียน แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ 0.01 โดยความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูลการสมัคร e-mail และการ
รับสง e-mail หลังเรียน ( X = 29.33, S.D. = .83) สูงกวาความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคน
ขอมูล การสมัคร e-mail และการรับสง e-mail กอนเรียน ( X = 13.67, S.D. = 9.55)
ตารางที่ 31 การเปรียบเทียบระดับความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การสมัคร
e-mail และการรับสง e-mail หลังเรียนของกลุมทดลองที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค
จิกซอว 2 และนักเรียนกลุมควบคุมที่จดั การเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน
ความสามารถในการ
ปฏิบัติ
1. การสืบคนขอมูล

เทคนิคจิกซอว 2
S.D.
X
9.78
0.42

2. การสมัคร e-mail

9.89

3. การรับสง e-mail
รวม

ระดับความ
สามารถ
ดีมาก

ลําดับ
ที่
2

เทคนิคกลุมแขงขัน
ที่
X
9.85
0.46

ระดับความ
สามารถ
ดีมาก

ลําดับ
ที่
2

0.32

ดีมาก

1

9.93

0.27

ดีมาก

1

9.56

0.51

ดีมาก

3

9.56

0.51

ดีมาก

3

29.22

0.75

ดีมาก

29.33

0.83

ดีมาก
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จากตารางที่ 31 พบวา ระดับความสามารถในการปฏิบัติหลังเรียนของกลุมทดลองที่
จัดการเรียนรูด วยเทคนิคจิกซอว 2 โดยภาพรวมอยูในระดับ ดีมาก( X = 29.22, S.D. = 0.75)
ถาพิจารณาเปนรายดานพบวาความสามารถในการสมัคร e-mail อยูในระดับดีมาก ( X = 9.89,
S.D. = .32) เปนลําดับที่ 1 การสืบคนขอมูลอยูในระดับดีมาก ( X = 9.78, S.D. = .42) เปน
ลําดับที่ 2 และการรับสง e-mail อยูในระดับดีมาก ( X = 9.56, S.D. = .51) เปนลําดับที่ 3 สวน
ระดับความสามารถในการปฏิบัติหลังเรียนของกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน
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 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จดั การเรียนรู
ดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุม แขงขัน
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 3 พฤติกรรมการทํางานกลุม ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุม แขงขัน อยูใน
ระดับใด
1. การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ทีจ่ ัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน ซึ่งประเมินโดยครูและนักเรียนในภาพรวม
แลวนําผลการประเมินมาวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) รายละเอียดดังตารางที่ 32
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ตารางที่ 32 เปรียบเทียบผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิค
กลุมแขงขัน ในภาพรวม ซึง่ ประเมินโดยครูและนักเรียน

พฤติกรรม
X

1.
2.
3.
4.

การยอมรับความคิดเห็น
การแสดงความคิดเห็นดวยการถามตอบ
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
รวม

2.55
2.53
2.59
2.35
2.51

เทคนิคจิกซอว 2
ประเมินโดยครู
ประเมินโดยนักเรียน
ลําดับ
ลําดับ
ระดั
บ
S.D. ระดับ
S.D.
ที่ X
ที่
0.32 มาก 2 2.54 0.30 มาก 2
0.31 มาก 3 2.52 0.31 มาก 3
0.31 มาก 1 2.60 0.33 มาก 1
0.35 ปานกลาง 4 2.32 0.37 ปานกลาง 4
0.32 มาก
2.50 0.33 มาก

X

2.58
2.53
2.56
2.27
2.49

เทคนิคกลุมแขงขัน
ประเมินโดยครู
ประเมินโดยนักเรียน
ลําดับ
ลําดับ
ระดั
บ
S.D. ระดับ
S.D.
ที่ X
ที่
0.30 มาก 1 2.56 0.29 มาก
1
0.31 มาก 3 2.51 0.30 มาก
3
0.32 มาก 2 2.53 0.30 มาก
2
0.57 ปานกลาง 4 2.21 0.59 ปานกลาง 4
0.23 ปานกลาง
2.45 0.37 ปานกลาง
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จากตารางที่ 32 พบวา
ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 ซึ่งประเมินโดยครู ในภาพรวม พบวา
นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับมาก ( X = 2.51, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณาเปนราย
พฤติกรรม พบวา นักเรียนใหความรวมมือขณะทํางานกลุม อยูในระดับมาก ( X = 2.59, S.D. = 0.31)
การยอมรับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 2.55, S.D. = 0.32) การแสดงความคิดเห็นดวยการ
ถามตอบอยูในระดับมาก ( X = 2.53, S.D. = 0.31) และการชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่ง
กันและกันอยูในระดับปานกลาง( X = 2.35, S.D. = 0.35)
และผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
จัดการเรียนรูด วยเทคนิคจิกซอว 2 ซึง่ ประเมินโดยนักเรียน ในภาพรวม พบวา นักเรียน
พฤติกรรม พบวา นักเรียนใหความรวมมือขณะทํางานกลุม อยูในระดับมาก ( X = 2.60, S.D. = มี
พฤติกรรมการทํางานกลุมอยูในระดับมาก ( X = 2.50, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเปนราย
พฤติกรรม พบวา การยอมรับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 2.54, S.D. = 0.30) การ
แสดงความคิดเห็นดวยการถามตอบอยูในระดับมาก ( X = 2.52, S.D. = 0.31) และการ
ชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกาํ ลังใจซึ่งกันและกันอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.32, S.D. = 0.37)
ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ทีจ่ ดั การ
เรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน ซึง่ ประเมินโดยครู ในภาพรวม พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการ
ทํางานกลุมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.49, S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณาเปนรายพฤติกรรม
พบวา การยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนอยูในระดับมาก ( X = 2.58, S.D. = 0.30) ให
ความรวมมือขณะทํางานกลุม อยูในระดับมาก ( X = 2.56, S.D. = 0.32) การแสดงความ
คิดเห็นดวยการถามตอบอยูในระดับมาก ( X = 2.53, S.D. = 0.31) และการชวยเหลือสนับสนุน
ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกันอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.27, S.D. = 0.57)
และผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ซึ่งประเมินโดยนักเรียน ในภาพรวม
พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุม อยูในระดับปานกลาง ( X = 2.45, S.D. = 0.37) เมื่อ
พิจารณาเปนรายพฤติกรรม พบวา การยอมรับความคิดเห็นของนักเรียนอยูในระดับมาก ( X = 2.56,
S.D. = 0.29) ใหความรวมมือขณะทํางานกลุม อยูในระดับมาก ( X = 2.53, S.D. = 0.30) การแสดงความ
คิดเห็นดวยการถามตอบอยูในระดับมาก ( X = 2.51, S.D. = 0.30) และการชวยเหลือสนับสนุน ยกยองให
กําลังใจซึ่งกันและกันอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.21, S.D. = 0.59)
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2. การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน ซึ่งประเมินโดยครูแลวนําผลการประเมินมา
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลีย่ ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายละเอียดดังตารางที่ 33
ตารางที่ 33 เปรียบเทียบผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน ประเมินโดยครู
พฤติกรรม
การยอมรับความคิดเห็น
1. ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
2. เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3. พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง
4. ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม
เฉลี่ย
การแสดงความคิดเห็นดวยการถามตอบ
5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม
6. อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน
7. ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม
8. กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม
เฉลี่ย
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม
9. ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
10. ตั้งใจฟงและสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก
11. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมในใบงาน
12. มีสวนรวมในการอภิปราย
เฉลี่ย
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
13. พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม
14. ชวยเหลือเพื่อนเมื่อทํางานหนัก
15. เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูดได
แสดงออก
16. กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่น
ที่เราเห็นดวย
เฉลี่ย

การจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคจิกซอว 2
X S.D. ระดับ ลําดับที่
2.52
2.57
2.67
2.45

การจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคกลุมแขงขัน
X S.D. ระดับ ลําดับที่

0.33 มาก
0.34 มาก
0.31 มาก
0.29 ปานกลาง
2.55 0.32 มาก

3
2
1
4

2.62
2.50
2.67
2.55

2

2.58 0.30

2.48 0.31 ปานกลาง
2.72 0.27 มาก
2.60 0.35 มาก

3
1
2

2.62 0.28 มาก
2.59 0.34 มาก
2.47 0.26 ปานกลาง

1
2
3

2.33 0.37 ปานกลาง
2.53 0.31 มาก

4

4

3

2.43 0.34 ปานกลาง
2.53 0.31 มาก

3

2.64
2.54
2.72
2.45

2
3
1
4

2.60
2.57
2.62
2.43

2
3
1
4

0.32 มาก
0.31 มาก
0.27 มาก
0.34 ปานกลาง
2.59 0.31 มาก

2.14
2.26

0.38 ปานกลาง
0.36 ปานกลาง

2.50

0.31

มาก

2.48 0.35 ปานกลาง
2.35 0.35 ปานกลาง

0.29
0.34
0.31
0.27

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2
4
1
3

1

1

0.32 มาก
0.31 มาก
0.34 มาก
0.31 ปานกลาง
2.56 0.32 มาก

2

4
3

2.00 0.58 ปานกลาง
2.38 0.62 ปานกลาง

3
2

1

2.48 0.57 ปานกลาง

1

2

2.17 0.51 ปานกลาง

4

4

2.27 0.57 ปานกลาง

4
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จากตารางที่ 33 พบวา ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ดานการยอมรับ
ความคิดเห็น ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 ซึ่งประเมินโดยครู ในภาพรวมพบวา นักเรียน
มีพฤติกรรมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยู
ในระดับมาก เปนลําดับที่ 1 คือ การพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทัว่ ถึง ( X = 2.67, S.D. = 0.31)
และมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย 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 เปนลําดับสุดทาย คือ กระตุนใหเพื่อน
แสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม( X = 2.33, S.D. = 0.37)
ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ดานการใหความรวมมือขณะทํางานกลุมใน
ภาพรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา
นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 1 คือ การมีสวนรวมในการทําใบงาน ( X = 2.72,
S.D. = 0.27 และมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย คือ การมีสวนรวมในการ
อภิปราย( X = 2.45, S.D. = 0.34)
ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ดานการชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่ง
กันและกันในภาพรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามประเด็น
การประเมินพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูใ นระดับมาก เปนลําดับที่ 1 คือ เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิก
กลุมไดพูดไดแสดงออก ( X = 2.50, S.D. = 0.31) และมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เปนลําดับ
สุดทาย คือ การพูดชมเชยเพือ่ นสมาชิกในกลุม ( X = 2.14, S.D. = 0.38)
สําหรับผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ดานการยอมรับความคิด ที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน ซึ่งประเมินโดยครู ในภาพรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก เปน
ลําดับที่ 1 คือ การพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง ( X = 2.67, S.D. = 0.31) และลําดับ
สุดทาย คือ การเคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ( X = 2.50, S.D. = 0.34)
ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ดานการแสดงความคิดเห็นดวยการถามตอบ
ในภาพรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูใ นระดับมาก เมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา
นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 1 คือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม
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( X = 2.52, S.D. = 0.28) และมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย คือกระตุนใหเพื่อน
แสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม ( X = 2.43, S.D. = 0.34)
ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ดานการใหความรวมมือขณะทํางานกลุม ใน
ภาพรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา
นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 1 คือ มีสวนรวมในการทํากิจกรรมในใบงาน ( X = 2.62,
S.D. = 0.34) และมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย คือ การมีสวนรวมในการ
อภิปราย ( X = 2.56, S.D. = 0.32)
ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ดานการชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่ง
กันและกันในภาพรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามประเด็น
การประเมินพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เปนลําดับที่ 1 คือ เปดโอกาสใหเพือ่ น
สมาชิกกลุม ไดพูดไดแสดงออก ( X = 2.48, S.D. = 0.57) และลําดับสุดทาย คือ กลาวสนับสนุน
ความคิดเห็นของสมาชิกคนอืน่ ที่เราเห็นดวย ( X = 2.17, S.D. = 0.51)
3. การประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุม แขงขัน ประเมินโดยนักเรียน แลวนําผลการประเมิน
มาวิเคราะหขอ มูลโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รายละเอียดดังตาราง
ที่ 34
ตารางที่ 34 เปรียบเทียบผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน ซึ่งประเมินโดย
นักเรียน

พฤติกรรม
X

การยอมรับความคิดเห็น
1. ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
2. เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3. พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง
4. ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม
เฉลี่ย

2.50
2.52
2.66
2.46

การจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคจิกซอว 2
S.D. ระดับ ลําดับที่

0.25 มาก
0.25 มาก
0.33 มาก
0.36 ปานกลาง
2.54 0.30 มาก

3
2
1
4

2

การจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคกลุมแขงขัน
X S.D. ระดับ ลําดับที่
2.50
2.57
2.74
2.43

0.21 ปานกลาง
0.30 มาก
0.24 มาก
0.40 ปานกลาง
2.56 0.29 มาก

3
2
1
4

1
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ตารางที่ 34 (ตอ)
พฤติกรรม
X

การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ
5. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม
6. อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน
7. ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม
8. กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม
เฉลี่ย
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม
9. ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
10. ตั้งใจฟงและสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก
11. มีสวนรวมในการทํากิจกรรมในใบงาน
12. มีสวนรวมในการอภิปราย
เฉลี่ย
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
13. พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม
14. ชวยเหลือเพื่อนเมื่อทํางานหนัก
15. เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูดได
แสดงออก
16. กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกคนอืน่
ที่เราเห็นดวย
เฉลี่ย

การจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคจิกซอว 2
S.D. ระดับ ลําดับที่

การจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคกลุมแขงขัน
X S.D. ระดับ ลําดับที่

2.45 0.32 ปานกลาง
2.71 0.28 มาก
2.64 0.29 มาก

3
1
2

2.55 0.30 มาก
2.62 0.34 มาก
2.45 0.21 ปานกลาง

2
1
3

2.29 0.37 ปานกลาง

4

4

3

2.40 0.34 ปานกลาง
2.51 0.30 มาก

3

3
2
1
4

2.55
2.55
2.67
2.36

2
3
1
4

2.52 0.31

มาก

2.59
2.62
2.81
2.36

0.38 มาก
0.32 ปานกลาง
0.24 มาก
0.38 ปานกลาง
2.60 0.33 มาก

1

0.32 มาก
0.34
มาก
0.32 มาก
0.22 ปานกลาง
2.53 0.30 มาก

2

2.01
2.28

0.44 ปานกลาง
0.37 ปานกลาง

4
3

1.86 0.66 ปานกลาง
2.29 0.65 ปานกลาง

4
2

2.50

0.31

1

2.50 0.54

2.48

0.35 ปานกลาง

2

2.32 0.37 ปานกลาง

4

2.19 0.51 ปานกลาง
2.21 0.59 ปานกลาง

มาก

มาก

1
3

4

จากตารางที่ 34 พบวา ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ดานการยอมรับความ
คิดเห็น ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 ซึง่ ประเมินโดยนักเรียน ในภาพรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยู
ในระดับมาก เมือ่ พิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 1
คือ นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง ( X = 2.66, S.D. = 0.33) และมีพฤติกรรม
อยูในระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย คือ ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม ( X = 2.46,
S.D. = 0.36)
ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ดานการแสดงความคิดเห็นดวยการถามตอบ
ในภาพรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา
นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 1 คือ อธิบายใหเพือ่ นสมาชิกในกลุม ทุกคน( X = 2.71,
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S.D. = 0.28) และมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย คือ การกระตุนใหเพื่อน
แสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม( X = 2.29, S.D. = 0.37)
ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ดานการใหความรวมมือขณะทํางานกลุมใน
ภาพรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา
นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 1 คือ มีสวนรวมในการทํากิจกรรมในใบงาน
( X = 2.81, S.D. = 0.24) และมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย คือ การมีสวน
รวมในการอภิปราย( X = 2.36, S.D. = 0.38)
ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ดานการชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกาํ ลังใจซึ่ง
กันและกันในภาพรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามประเด็น
การประเมินพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 1 คือ เปดโอกาสใหเพื่อน
สมาชิกกลุมไดพูดไดแสดงออก ( X = 2.50, S.D. = 0.31) และมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง
เปนลําดับสุดทาย คือ การพูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม ( X = 2.01, S.D. = 0.44)
สวนผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ดานการยอมรับความคิดเห็น ทีจ่ ัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน ซึ่งประเมินโดยนักเรียน ในภาพรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมินพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก เปน
ลําดับที่ 1 คือ นักเรียนพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทัว่ ถึง ( X = 2.74, S.D. = 0.24) และมี
พฤติกรรม อยูในระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย คือ ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม
( X = 2.43, S.D. = 0.40)
ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ดานการแสดงความคิดเห็นดวยการถาม
ตอบในภาพรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมิน
พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 1 คือ อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุม ทุกคน
( X = 2.62, S.D. = 0.34) และมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย คือกระตุน
ใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม ( X = 2.40, S.D. = 0.34)
ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม
ดานการใหความรวมมือขณะทํางานกลุม
ในภาพรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามประเด็นการประเมิน
พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 1 คือ นักเรียนมีสว นรวมในการทําใบงาน
( X = 2.62, S.D. = 0.32) และมีพฤติกรรม อยูในระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย คือ การมี
สวนรวมในการอภิปราย ( X = 2.36, S.D. = 0.22)
ผลการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ดานการชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกาํ ลังใจซึ่ง
กันและกันในภาพรวมพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามประเด็น
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การประเมินพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 1 คือ เปดโอกาสใหเพือ่ น
สมาชิกกลุมไดพูดไดแสดงออก ( X = 2.50, S.D. = 0.54) และมีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง
เปนลําดับสุดทาย คือ พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม ( X = 1.86, S.D. = 0.66)
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดว ยเทคนิค
จิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน
การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยขอที่ 4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มี
ความคิดเห็นอยางไรตอการจัดการเรียนรูด วยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน
การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีจ่ ัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2
และเทคนิคกลุมแขงขัน โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา ซึ่งผลการวิเคราะหดงั ตารางที่ 35
ตารางที่ 35 ผลการประมวลเนื้อหาจากการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน
ประเด็น
เทคนิคจิกซอว 2
1. บรรยากาศ 1. นักเรียนมีความคิดเห็นวา
ในการเรียน บรรยากาศดี การแยกกันไปทํา
การสอน
กิจกรรมกลุมทําใหเขาใจ
มากขึ้น
2. มีความรับผิดชอบมีการสอนกัน
ในกลุม และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นโดยใหเหตุผล
ซึ่งกันและกัน สามารถ
พัฒนาตนไดมากขึ้น มีการ
ถามตอบกันในกลุมอยางสนุก
3. มีความสามัคคี มีการชวยเหลือ
กันภายในกลุม ทุกคนใหความ
รวมมือกันเปนอยางดี การแยก
ไปทํางานกลุมทําใหรูจักเพือ่ นที่
ไมคุนเคยทําใหเกิดความ
สามัคคีมากขึ้น

รอยละ
เทคนิคกลุมแขงขัน
92.59 1. นักเรียนมีความคิดเห็นวา
บรรยากาศดี สนุก ไมเครียด
กับงานมากเกินไป ไดพูดคุย

รอยละ
77.78

81.48 2. มีความรับผิดชอบ การทํางาน 81.48
เปนกลุมชวยแบงเบาภาระใน
การทํางาน มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การถามตอบกัน
ทําใหเขาใจมากขึ้น
81.48 3. มีความสามัคคี เมื่อมีปญหา 77.78
เพื่อน ๆ จะชวยกันแกไข
ทําใหยอมรับความคิดเห็นของ
ผูอื่น ทําใหเปนเพื่อนที่ดีตอกัน
เวลาสอบทุกคนจะตั้งใจทํา
คะแนนใหไดมาก ๆ เพื่อให
กลุมไดคะแนนมากที่สุด

130
ตารางที่ 35 (ตอ)
ประเด็น
2. กิจกรรม
การเรียน
การสอน

เทคนิคจิกซอว 2
1. นักเรียนไดเรียนรูและ
เขาใจการทํางานกลุม
มากขึ้น
2. การจัดกิจกรรม ทําให
นักเรียนที่ไมสนใจเรียน
สนใจเรียนมากขึ้น เพราะ
ตองศึกษาดวยตนเองและ
มาอธิบายใหเพื่อนในกลุม
ฟง ทําใหไดรับความรู
และมีการพัฒนาตนเอง
มากขึ้น
5. มีการมอบรางวัลหลังเรียน
ทําใหทุกคนตั้งใจเรียนเพื่อ
นํารางวัลมาสูกลุม

รอยละ
เทคนิคกลุมแขงขัน
92.59 1. นักเรียนไดเรียนรูและ
เขาใจการทํางานกลุม
มากขึ้น
88.89 2. การจัดกิจกรรมแบบคละ
ความสามารถกันทําใหรูจัก
เพื่อนมากขึน้ ถาไมเขาใจ
เรื่องใด เพือ่ นจะชวยอธิบาย
ใหเขาใจมากขึ้น ทําให
ไดรับความรูเ พิ่มขึ้น

รอยละ
88.89

29.62 5. การมอบรางวัล ทําใหมี
กําลังใจในการทํางาน
เพื่อใหไดคะแนนมาก ๆ
ทําใหรูสึกวาไมไดคะแนน
อยางเดียวแตไดรางวัลดวย

18.52

81.48

จากตารางที่ 35 ผลการประมวลเนื้อหาจากการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็น
ของนักเรียนทีจ่ ัดการเรียนรูส อนดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน พบวา นักเรียนที่
จัดการเรียนรูด วยเทคนิคจิกซอว 2 มีความคิดเห็นดานบรรยากาศในการเรียน เมื่อเรียงลําดับตาม
รอยละของจํานวนนักเรียนจากมากไปนอยสุด สรุปไดดังนี้ นักเรียนมีความคิดเห็นวา บรรยากาศดี
การแยกกันไปทํากิจกรรมกลุม ทําใหเขาใจมากขึ้น คิดเปนรอยละ 92.59 มีความรับผิดชอบ มี
การสอนกันในกลุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใหเหตุผลซึ่งกันและกัน สามารถพัฒนาตน
ไดมากขึ้น มีการถามตอบกันในกลุมอยางสนุก คิดเปนรอยละ 81.48 และมีความสามัคคี มีการ
ชวยเหลือกันภายในกลุม ทุกคนใหความรวมมือกันเปนอยางดี การแยกไปทํางานกลุมทําใหรูจัก
เพื่อนที่ไมคุนเคย ทําใหเกิดความสามัคคีมากขึ้น คิดเปนรอยละ 81.48 สวนในดานกิจกรรม
การเรียนการสอน นักเรียนไดเรียนรูและเขาใจการทํางานกลุมมากขึน้ คิดเปนรอยละ 92.59 การ
จัดกิจกรรม ทําใหนักเรียนทีไ่ มสนใจเรียน สนใจเรียนมากขึ้น เพราะตองศึกษาดวยตนเองและนํามา
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อธิบายใหเพื่อนในกลุม ฟง ทําใหไดรับความรูและมีการพัฒนาตนเองมากขึ้นคิดเปนรอยละ 88.89
และการมอบรางวัลหลังเรียน ทําใหทุกคนตั้งใจเรียนเพือ่ นํารางวัลมาสูกลุมคิดเปนรอยละ 29.62
นักเรียนที่สอนดวยเทคนิคกลุมแขงขัน มีความคิดเห็นดานบรรยากาศในการเรียน เมื่อ
เรียงลําดับตามรอยละของจํานวนนักเรียนจากมากไปนอยสุด สรุปไดดังนี้ นักเรียนมีความคิดเห็น
วานักเรียนมีความคิดเห็นวา บรรยากาศดี สนุก ไมเครียดกับงานมากเกินไป ไดพูดคุย คิดเปนรอยละ
77.78 มีความรับผิดชอบ การทํางานเปนกลุมชวยแบงเบาภาระในการทํางาน มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น การถามตอบกันทําใหเขาใจมากขึน้ คิดเปนรอยละ 81.48 และมีความสามัคคี มีการชวยเหลือ
กันภายในกลุม ทุกคนใหความรวมมือกันเปนอยางดี การแยกไปทํางานกลุมทําใหรูจักเพื่อนที่ไม
คุนเคย ทําใหเกิดความสามัคคีมากขึ้น คิดเปนรอยละ 77.78 สวนในดานกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนไดเรียนรูและเขาใจการทํางานกลุมมากขึน้ คิดเปนรอยละ 88.89 การจัดกิจกรรมแบบคละกัน
ทําใหรูจักเพื่อนมากขึ้น ถาไมเขาใจขอใด เพื่อนจะชวยอธิบายใหเขาใจมากขึ้น ทําใหไดรับความรู
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 81.48 การมอบรางวัล ทําใหมกี าํ ลังใจในการทํางาน เพื่อใหไดคะแนนมาก ๆ
ทําใหรูสึกวาไมไดคะแนนอยางเดียวแตไดรางวัลดวย คิดเปนรอยละ 18.52

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั เรือ่ งการเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน เปนการวิจัยเชิงทดลอง
(Experimental Research) ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจัยแบบ Control Group
Pretest Posttest Design มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่อง เทคโนโลยี
สื่อสารขอมูล ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุม
แขงขัน 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติในดานการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail และ
การรับสง e-mail ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีจ่ ัดการเรียนรูด วยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิค
กลุมแขงขัน 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ชัน้ มัธยมศึกษา
ปที่ 1 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน ประชากรทีใ่ ชในการวิจัย
ครั้งนี้ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2548 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จํานวน 13 หองเรียน รวม 728 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
จํานวน 2 หองเรียน รวม 54 คน เฉพาะหองที่ผูวจิ ัยเปนผูสอนจํานวน 6 หองเรียน โดยนําคะแนน
สอบประจําภาคเรียนที่ 1 มาหาความแตกตาง ระหวางหองทดลองกับหองควบคุม เมื่อพบวาไมมีความ
แตกตางกัน จึงสุมกลุมตัวอยางเปนหองทดลอง 1 หอง และหองควบคุม 1 หอง ตัวแปรอิสระ คือ การ
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน ตัวแปรตามคือ ผลการเรียนรูเรื่อง เทคโนโลยี
สื่อสารขอมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุม
แขงขัน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูว ิจัยไดสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการ
จัดการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ที่จัดการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุม
แขงขัน ที่ผานการตรวจคาดัชนีความสอดคลอง ไดคาดัชนีความสอดคลอง 1.00 แบบทดสอบวัดผลการ
เรียนรูทางการเรียนกอนและหลังเรียน เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ
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มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.23 ถึง 0.78 มีคาอํานาจจําแนก (r) ระหวาง 0.20 ถึง 0.50 และมี
คาความเชื่อมัน่ 0.82 แบบวัดความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail
และการรับสง e-mail ใชเกณฑการประเมินแบบ Rubric Score ที่ผา นการตรวจคาดัชนีความสอดคลอง
ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ซึ่งประเมินโดยครูและ
นักเรียน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับ จํานวน 16 ขอ ประเมินใน
ดานการยอมรับความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นดวยการถามตอบ การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม
และการชวยเหลือสนับสนุนยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน มีคาความดัชนีความสอดคลองเทากับ 0.94
และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนโดยใชคําถามปลายเปด สอบถามดานบรรยากาศในการจัด
การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาความดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน ใชสูตร t-test แบบ Independent
การเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวย
เทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน ใชสูตร t-test แบบ dependent การเปรียบเทียบความสามารถ
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 การศึกษาพฤติกรรมการทํางานกลุม ใชการหา
คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นอกจากนี้แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอน เรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ทีจ่ ดั การเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิค
กลุมแขงขัน สรุปผลการวิจยั ไดดังตอไปนี้
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยผลการเรียนรูทางการเรียนเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน สรุปผลการวิจัยดังนี้
1. ผลการเรียนรู เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัด
การเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน แตกตางกันอยางไมมนี ยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย ทีว่ า ผลการเรียนรู เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขันแตกตางกัน
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2. การเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติในดานการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail
และการรับสง e-mail พบวา ความสามารถในการปฏิบัติหลังเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุม แขงขัน แตกตางกันอยางไมมีนยั สําคัญทางสถิติที่
0.05 ซึง่ ปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ทีว่ า ความสามารถในการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขันแตกตางกัน และพบวาระดับความสามารถ
ในการปฏิบัติในดานการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail และการรับสง e-mail ทีจ่ ัดการเรียนรูดวย
เทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุม แขงขัน กอนเรียนโดยภาพรวมอยูใ นระดับปรับปรุง หลังเรียนโดย
ภาพรวมอยูในระดับ ดีมาก เชนเดียวกันเมื่อพิจารณา ความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล
การสมัคร e-mail และการรับสง e-mail ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน
เปนรายดานเรียงตามลําดับพบวา นักเรียนมีความสามารถดานการสมัคร e-mail เปนลําดับที่ 1
รองลงมาคือ ความสามารถในดานการสืบคนขอมูล และการรับสง e-mail เปนลําดับสุดทาย
3. พฤติกรรมการทํางานกลุมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิค
จิกซอว 2 ซึ่งประเมินโดยครูและนักเรียน พบวา นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายพฤติกรรมจากการประเมินของครูและนักเรียนสอดคลองกัน และ
พฤติกรรมทีม่ กี ารปฏิบัติอยูในระดับมาก คือ การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม การยอมรับความ
คิดเห็น และการแสดงความคิดเห็นดวยการถามตอบ พฤติกรรมที่มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง คือ
การชวยเหลือ สนับสนุนยกยองใหกาํ ลังใจซึง่ กันและกัน สวนการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน ซึ่งประเมินโดยครูและนักเรียน พบวา
นักเรียนมีพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาเปนรายพฤติกรรมจาก
การประเมินของครูและนักเรียนสอดคลองกันและพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก คือ การยอมรับ
ความคิดเห็น การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม และการแสดงความคิดเห็นดวยการถามตอบ พฤติกรรม
ที่มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง คือ การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
4. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 มีความคิดเห็น
ดานบรรยากาศในการเรียนวา บรรยากาศดี การแยกกันไปทํากิจกรรมกลุมทําใหเขาใจมากขึ้น
นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทําใหสามารถพัฒนาตนไดมากขึน้ ใน
ดานความสามัคคี มีการชวยเหลือกันภายในกลุม การแยกไปทํางานกลุมทําใหรูจักเพื่อนที่ไมคุนเคย
ทําใหเกิดความสามัคคีมากขึ้น สวนในดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนไดเรียนรูและ
เขาใจการทํางานกลุม มากขึน้ ทําใหนกั เรียนที่ไมสนใจเรียน สนใจเรียนมากขึ้น เพราะตองศึกษาดวย
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ตนเองและนํามาอธิบายใหเพื่อนในกลุมฟง และการมอบรางวัลหลังเรียน ทําใหทกุ คนตั้งใจเรียน
เพื่อนํารางวัลมาสูกลุม
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน ความคิดเห็นดาน
บรรยากาศในการเรียน วา บรรยากาศดี สนุก ไมเครียดกับงานมากเกินไป ไดพูดคุย นักเรียนมี
ความรับผิดชอบ การทํางานเปนกลุมชวยแบงเบาภาระในการทํางาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การถามตอบกันทําใหเขาใจมากขึ้น สวนในดานกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนไดเรียนรูและเขาใจ
การทํางานกลุม มากขึ้น สําหรับการจัดกิจกรรมแบบคละกัน ทําใหรูจักเพื่อนมากขึน้ ถาไมเขาใจขอใด
เพื่อนจะชวยอธิบายใหเขาใจมากขึน้ และการมอบรางวัล ทําใหมกี าํ ลังใจในการทํางาน เพื่อใหได
คะแนนมาก ๆ ทําใหรูสึกวาไมไดคะแนนอยางเดียวแตไดรางวัลดวย
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั รื่องการเปรียบเทียบผลการเรียนรูทางการเรียน เรื่องเทคโนโลยีสอื่ สาร
ขอมูล ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุม แขงขัน
สามารถนําไปสูการอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
1. จากผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุม แขงขัน แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 มีผลการเรียนรู
ไมแตกตางจากนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน โดยที่ ผลการเรียนรูหลังเรียนเรื่อง
เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของทัง้ สองกลุม สูงกวากอนเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน เปนเทคนิคการเรียนรูแ บบรวมมือกัน เชนเดียวกันและ
มีหลักการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการจัดการเรียนรูคลายคลึงกัน กลาวคือ ทั้งสองวิธีจะมีการจัดกลุม
ผูเรียนแบบคละความสามารถคือ เกง ปานกลาง ออน เพื่อเขากลุมรวมมือกันเรียนรู แตละกลุมจะมี
สมาชิก 4-5 คน โดยสมาชิกในกลุม จะตองชวยเหลือกันในการแกปญ
 หาการเรียนรูรวมกัน เพื่อให
งานบรรลุเปาหมาย โดยครูผูสอนมีหนาที่คอยใหความชวยเหลือชี้แนะแหลงขอมูล และจัดหาสื่อ
อุปกรณใหผูเรียนไดใชความสามารถในการเรียนรูอยางเต็มที่ จึงทําใหนักเรียนเรียนรูกระบวนการ
ทํางานกลุมและการชวยเหลือพึ่งพาอาศัยกัน อีกทั้งการนําคะแนนพัฒนาของแตละคนภายในกลุมมา
รวมกันแลวนํามาเฉลี่ยเปนคะแนนกลุม เพื่อเปนกลุมทีม่ ีการพัฒนายอดเยี่ยม ทําใหนักเรียนเกิด
ความกระตือรือรน ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ตอตนเองและตอกลุม ในการทีจ่ ะทําใหกลุมของตน
ประสบความสําเร็จเพื่อที่จะไดรับรางวัลและการยกยองชมเชย ดวยความสามารถและวัยที่ใกลเคียงกัน
ของนักเรียนทั้งสองกลุมและความคลายคลึงกันของวิธีการจัดการเรียนรูท ั้งสองวิธีดงั ทีก่ ลาวมานี้ จึงอาจสงผลให
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การประเมินผลงานกลุมของนักเรียนไมแตกตางกันและจากการเปรียบเทียบผลการเรียนรูกอนและหลัง
เรียนของกลุม ทดลองที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 พบวา ผลการเรียนรูจากการทดสอบหลังเรียนสูง
กวากอนเรียนอยางมีนยั สําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 0.05 และจากการเปรียบเทียบผลการเรียนรูก อน
และหลังเรียนของกลุมควบคุมที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน พบวา ผลการเรียนรูจากการ
ทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาทัง้ วิธกี ารจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน
เปนวิธีการจัดการเรียนรูท่ีประสิทธิภาพ
เชนเดียวกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 มีการจัดกลุมเด็กที่มี
ความสามารถทาง การเรียนแตกตางกันเขากลุมเดียวกัน โดยแบงเปนเด็กเกง เด็กปานกลาง และ
เด็กออน โดยสมาชิกแตละคนในกลุมจะเลือกหัวขอที่ตนสนใจคนละ 1 หัวขอ หลังจากนั้นสมาชิก
ในกลุม แตละคนแยกกันไปศึกษารวมกับสมาชิกกลุม อื่น ๆ ที่สนใจในหัวขอเดียวกันใหเขาใจอยางแจมชัด
จนสามารถเปนผูเชี่ยวชาญ จากนัน้ ใหกลับมากลุมเดิม อธิบายเนื้อหาที่ตนเองไปศึกษาใหเพือ่ น
สมาชิกในกลุม เขาใจ โดยผลัดอธิบาย ตอจากนัน้ ครูจะทดสอบเปนรายบุคคล คิดคะแนนคํานวณ
คะแนนพัฒนาแลวเฉลี่ยรวมเปนคะแนนกลุม ๆ ที่ไดคะแนนสูงสุด จะไดรับรางวัลเปนการชื่นชมยกยอง
สอดคลองกับแนวคิดของสลาวิน (Slavin 1990, อางถึงวัชรา เลาเรียนดี 2545 : 186) กลาววา
จัดการเรียนรูแ บบรวมมือกันชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางสังคมของผูเรียนได
ทุกสาระการเรียนรู สอดคลองกับแนวคิดของสุรพล พยอมแยม (2544 : 98-99) ทีก่ ลาววา กลุม
เพื่อนรวมวัยชวยเหลือในเรื่องระหวางการเรียนที่มีผลตอการเรียนของเด็กใหดีขึ้น เนื่องจากกลุม
เพื่อนรวมวัยทีม่ ีปฏิสัมพันธตอ กันสวนใหญชวยเหลือเกื้อกูลกันในการเรียน ตัง้ ใจเรียน จะมีแรงจูงใจ
ใหสมาชิกคนอื่นในกลุมปฏิบัติตนไปในทางที่ดีและประสบความสําเร็จในการเรียนไปพรอม ๆ กัน
ซึ่งงานวิจัยของแม็ธธิงลีและแวนซิกเคิล (Mattingly and Vansickle 1991 : 118) ที่ศึกษาวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเทคนิคจิกซอว 2 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาธุรกิจกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 2 หองเรียน ปรากฏวานักเรียนที่ไดรับการสอนดวยเทคนิคจิกซอว 2 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาวิธีสอนแบบดั้งเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้งยังสอดคลอง
กับงานวิจยั ของฮอลิเดย ไวท (Holliday Dwight C. 1995 : abstract , อางถึงใน กัลยาณี พลศักดิ์
2543 : 57) ไดศึกษาผลของการสอนโดยใชการสอนโดยใชการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู (Jigsaw II)
ที่มีตอผล สัมฤทธิ์และความสัมพันธระหวางกลุมในการเรียนธุรกิจ ผลการวิจัยพบวา การเรียนรูแบบรวมมือ
กัน ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ไมสงผลตอเพศ แตสงผลตอเรื่องอารมณและความรูสึก
สอดคลองกับงานวิจยั ของ เซทตี้ (Zetty 1994 : abstract) ไดทําการศึกษาวิจัยวิธกี ารสอนแบบสแตด
(STAD) และวิธีการเรียนแบบรวมมือกันดวยเทคนิคจิกซอว (Jigsaw) โดยศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
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ของนักศึกษา 2 กลุม ผลการวิจยั พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 2 กลุมสูงขึน้ แต
นักศึกษาที่ใชวิธีการสอนแบบจิกซอว (Jigsaw) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักศึกษาทีใ่ ช
วิธีการเรียนแบบสแตด (STAD) อยางมีระดับนัยสําคัญที่ 0.04 นอกจากนีจ้ ะเห็นไดวา วิธีสอนแบบ
รวมมือกันเรียนรูเทคนิคกลุม แขงขัน มีขั้นตอนการสอนที่จัดใหมีการแขงขันเกมทางวิชาการ ทําใหการ
เรียนการสอนมีความสนุกสนาน นาเรียน ผูเรียนจะเกิดความรูสึกไมเบื่อหนายและชอบการเรียนมากขึ้น
ซึ่งการแขงขันเปนการตอบคําถามเกี่ยวกับเนือ้ หายอยที่เรียนจบแลวมีการประเมินผลคะแนน ความกาวหนา
ของแตละกลุมเปรียบเทียบกับกลุมอืน่ ๆ และมอบรางวัลการยกยองใหกลุมเกง กลุมเกงมาก กลุม
ยอดเยี่ยม (สุลัดดา ลอยฟา 2536 : 36-37) สอดคลองกับแนวคิดของสลาวิน (Slavin 1992 :
119 , อางถึงใน วราภรณ บรรติ 2542 : 8) กลาวเกี่ยวกับวิธีสอนแบบรวมมือกันเรียนรูแบบทีมการ
แขงขัน (TGT) วามีการเพิ่มความตื่นเตนเขาไปในเกม สมาชิกภายในทีมจะชวยเหลือกันเพื่อเตรียมตัว
เลนเกมดวย การศึกษาจากใบงานจะทําใหสมาชิกชวยอภิปรายปญหาใหแกกันและกัน สอดคลองกับ
แนวคิดของถนอมพร(ตัณพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541 : 38) ที่กลาววา เกมเปนการใหความรูและ
ทักษะแกผูเรียน แตความสนุกสนานเพลิดเพลิน ถือวาเปนลักษณะที่สําคัญประการหนึ่ง เพราะความ
สนุกนานเพลิดเพลินเปนตัวการสําคัญที่ทําใหเกิดการจูงใจที่สงผลตอการเรียนรูในที่สุด ซึ่งงานวิจัยของ
ชนิสา ตุไลลา (2540 : บทคัดยอ) ทีศ่ ึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมเสริมสรางประสบการณ
ชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช
รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือกัน แบบทีมการแขงขัน (TGT) สูงกวานักเรียนที่เรียนโดยใช
แผนการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 จอยซและเวลล (Joyce and Weil
1986 : 39, อางถึงใน วราภรณ บรรติ 2543 : 26-27) กลาววา ในการสอนแบบรวมมือกัน
เรียนรู ครูมหี ลักที่ตองคํานึงถึงอยู 3 ประการ คือ 1) รางวัลหรือเปาหมายของกลุม 2)
ความสามารถของแตละบุคคล 3) โอกาสในการชวยใหกลุมรางวัลหรือเปาหมายของกลุม ผูสอน
จะตองตั้งรางวัลไว เพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความพยายามในการเรียนรูและพยายามปรับพฤติกรรม
ของตนเพื่อความสําเร็จของกลุม รางวัลอาจจะเปนสิง่ ของประกาศนียบัตร คําชมเชย แตครูผูสอนควร
ชี้แจงใหนกั เรียนทราบวา กลุมไมควรแขงขันเพือ่ รางวัลโดยครูผูสอนจะตองทําการวัดความกาวหนา
ของกลุมดวย สอดคลองกับสุรพล พยอมแยม (2544 : 50) รางวัลหรือการเสริมแรง มีความสําคัญ
ในฐานะที่ทาํ ใหการเรียนรูมคี วามเขมขนขึน้ และผูเรียนจะตองทําอะไรมาบาง อยางกอนที่จะไดรับการ
เสริมแรง ซึ่งการเสริมแรงที่ผูสอนเลือกใชนั้นแบงได 3 ประการ คือ 1) การใหความสนใจตอคําตอบของ
ผูเรียนและใหคาํ ชม 2) การอนุญาตใหผูเรียนเลือกทํากิจกรรมที่ชอบหรือตองการทํา 3) การใหรางวัล
เปนสิ่งของหรือสิ่งที่ใชเปนตัวแทนที่สรางคุณคาตามความตองการของผูเรียน ทัง้ ยังสอดคลองกับ
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ลัดดา ศิลานอย (2534 : 48) ที่กลาววา แรงเสริมชวยทําใหเกิดการเรียนรูขึ้น จากขัน้ ตอน
ดังกลาวจะเห็นวาวิธกี ารจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขันมีความคลายคลึงกัน
2. จากการประเมินความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail
และการรับสง e-mail ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุม แขงขันมีผลการเรียนรูหลังเรียน
แตกตางกันอยางไมมนี ยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึง่ ปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั ทีว่ า ความสามารถ ใน
การปฏิบัติดานการดานการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail และการรับสง e-mail ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขันแตกตางกัน โดยนักเรียน
ทั้ง 2 กลุมมีความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail และการรับสง e-mail
โดยภาพรวมอยูใ นระดับดีมาก ซึ่งกอนเรียนมีความสามารถในระดับปรับปรุง และดานทีม่ คี วามสามารถสูง
เปนลําดับที่ 1 คือ การสมัคร e-mail ลําดับที่ 2 คือ ความสามารถในการสืบคนขอมูล และลําดับ
สุดทาย คือ การรับสง e-mail ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กอนจัดการเรียนรูนักเรียนสวนใหญเคยเรียน
คอมพิวเตอรและสามารถสืบคนขอมูลจากระบบเครือขายมาบางแลว ซึ่งเครือขายอินเทอรเน็ตเปรียบเสมือน
หองสมุดอิเลคทรอนิกสขนาดใหญที่รวบรวมขอมูลจากทั่วโลกมาไวดว ยกัน
มาใชประโยชนในการเรียน
รายวิชาตาง ๆ นอกจากนี้ผูเรียนสามารถคัดลอกขอมูลที่เปนทั้งภาพและตัวอักษรจากระบบเครือขายมาใชใน
การทํารายงาน เปนการลดระยะเวลาในการเรียนรูและการทํางาน อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรูท ี่
นักเรียนไดเรียนผานระบบเครือขายซึ่งนับวาเปนสื่อแบบใหมในปจจุบัน ที่ประกอบดวย ขอความเสียง
วิดีโอ ภาพกราฟกและภาพเคลื่อนไหว ซึง่ เปนแรงจูงใจทําใหนักเรียนสามารถระลึกถึงความรูได สิง่ นีจ้ ะ
เปนสิ่งที่สําคัญเพราะผูเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตหากผูเรียนประสงคจะเรียน สําหรับการสมัคร e-mail
และรับสง e-mail นั้น กอนประเมินความสามารถในการปฏิบัติดานการสมัคร e-mail และรับสง e-mail
มีขอสังเกตวานักเรียนที่บานมีเครื่องคอมพิวเตอร จะสามารถสมัครและรับสง e-mail ได การใช e-mail
มาบางแลวทําใหผูเรียนและผูสอนสามารถสื่อสารกันไดในทันที รวมถึงการสื่อสารและปรึกษากัน
ระหวางเพื่อนนักเรียนดวยกัน ทําใหนักเรียนสามารถเสนองานที่ไดรับมอบหมายผานเว็บได และ
การทีน่ ักเรียนมีโอกาสมองเห็นผลงานของผูอื่นและเพิ่มแรงจูงใจภายนอก ทําใหนกั เรียนเกิดความ
สนใจและมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น ซึง่ สอดคลองพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
หมวด 9 มาตรา 66 ทีก่ ลาววา ผูเ รียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในโอกาสแรกทีท่ าํ ได เพื่อ ใหมีความรูและทักษะเพียงพอ ที่จะใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาในการ
แสวงหาความรูด วยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และสอดคลองกับแนวคิดของสุรพล พยอมแยม
(2544 : 73) ที่กลาววาการเรียนรูที่ดีเกิดจากการเรียนที่ผูเรียนมีอิสระหรือมีทางเลือกในการทํากิจกรรม
การเรียน พรอม ๆ กับความรูสึกรับผิดชอบในการทํากิจกรรมนัน้ ซึง่ มีอิสระ ความรับผิดชอบจะไดรับมาก
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นอยอยางไรนัน้ ตองใหสมั พันธกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน
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) ไดทําการวิจยั การเปรียบเทียบการเรียนการสอนผานเว็บและการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม
ในชัน้ เรียน วา การเรียนการสอนผานเว็บสงเสริม แนววิธเี พือ่ การสื่อสารในสังคมเพื่อใหมกี ารศึกษาคนควา
ที่กวางขวางมากยิง่ ขึน้ โดยผูใชสามารถติดตอ สื่อสารเสาะแสวงหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
หาคําตอบในสิ่งที่คน หา ซึง่ ในกรณีนี้อาจทําไดคอนขางมากในการจัดการเรียนการสอนแบบดัง้ เดิมในชั้น
เรียน และการเรียนการสอนผานเว็บสงเสริมความแตกตางระหวางบุคคลของผูเ รียน ผูเ รียนมีอิสระที่จะ
เลือกเรียนดวยตนเอง โดยสามารถศึกษาคนควาหาขอมูล กําหนดเวลาในการศึกษาเลือกที่จะสื่อสารหรือ
แสดงความคิดเห็นดวยตนเอง ซึ่งแตกตางจากการเรียนการสอนแบบดัง้ เดิมในชัน้ เรียน ซึ่งกระบวนการใน
การเรียนการสอนไดถูกกําหนดขึ้น และสอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญอรุณ สถากุลเจริญ (2544 :
บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาปฏิสัมพันธระดับความสามารถทางการเรียนและแบบการเรียนที่มีตอสัมฤทธิผล
ทางการเรียน ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 โดยวิธีการเรียนแบบประชุมทางคอมพิวเตอร ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนต่ํามีสัมฤทธิผลทางการเรียนเพิ่มขึ้นกวานักเรียนที่มี
ระดับความสามารถทางการเรียนสูง นักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนปานกลาง และนักเรียนที่มี
ระดับความสามารถทางการเรียนสูง-ต่ํา (คละกัน) นอกจากนีย้ ังสอดคลองกับงานวิจยั ของ วรวุฒิ มั่นสุขผล
(2545 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนบนเว็บไซด วิชาคอมพิวเตอรศึกษา ผลการวิจัย
พบวา ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนจากการเรียนดวยบทเรียนผานเว็บหลังเรียนสูงกวากอนเรียน สามารถ
สรุปไดวา การที่นักเรียนเรียนผานระบบเครือขายเกี่ยวกับการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail การ
รับสง e-mail นัน้ เปนการสงเสริมใหนกั เรียนมีสว นรวมในกระบวนการเรียนการสอนและสามารถแสวงหา
ความรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ทั้งนี้จากการทีน่ กั เรียนไดคะแนนดานการรับสง e-mail ต่ํากวา
ดานการสืบคนขอมูล และการสมัคร e-mail อาจเนื่องมาจากการสง e-mail จะมีการสงขอมูลทีเ่ ปน
ขอความ รูปภาพ และสงแบบแนบไฟล นักเรียนยังสับสนระหวางการสงขอมูลรูปแบบตาง ๆ และมี
เวลาไมเพียงพอสําหรับการฝกสง e-mail ที่หลากหลายรูปแบบ
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3. ผลจากการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม
โดยครูและนักเรียนเปนผูประเมิน พบวา นักเรียนทีจ่ ัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 มีพฤติกรรม
การทํางานกลุม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายพฤติกรรมจากการประเมินของครูและนักเรียน
สอดคลองกัน โดยนักเรียนมีพฤติกรรม ดานการใหความรวมมือขณะทํางานกลุม อยูในระดับมาก
เปนลําดับที่ 1 และนักเรียนใหการชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน มีพฤติกรรมอยูใน
ระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 นัน้
นักเรียนแตละคนในกลุม ตองเลือกหัวขอทีต่ นสนใจ แลวแยกไปรวมกับกลุม กับสมาชิกกลุม อืน่ ที่สนใจ
หัวขอเดียวกันเพื่อศึกษาหัวขอนัน้ ๆ จนเปนกลุม ผูเชีย่ วชาญ หลังจากนั้นนักเรียนกลับมากลุมเดิมโดย
นักเรียนแตละคนจะตองอธิบายหัวขอที่ตนไปศึกษามาใหเพื่อนในกลุมฟงจนเขาใจและครบทุกหัวขอ ซึ่ง
อาจเปนสาเหตุที่ทําใหนักเรียนที่ไมสนใจเรียน หันมาเรียนสนใจการเรียนมากขึ้นเนื่องจากตองแยกจากกลุม
เดิมไปศึกษาดวยตนเองและนําความรูมาอธิบายใหเพื่อนในกลุมฟง ทําใหเกิดความรับผิดชอบ และมีความ
กระตือรือรนมากขึ้น นอกจากนี้การที่นักเรียนแยกกลุมไปศึกษาหัวขอที่สนใจยังจะทําใหนกั เรียนตระหนักถึง
ความรับผิดชอบและหนาที่ของตนเองที่มีตอกลุม ทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองและ
พัฒนาสติปญญาของตนเอง รวมทั้งตระหนักในความสําคัญของตนเองที่จะชวยใหกลุม ประสบความสําเร็จ
นอกจากนีก้ ารแลกเปลีย่ นความรูกนั ของกลุม ผูเชีย่ วชาญ ทําใหนกั เรียนแตละคนตองมีสว นรวมในการ
เรียนรูรวมกัน มีการชวยเหลือกันในการเชือ่ มโยงความรูเ ดิมกับความรูใหมและชวยกันคิด แลกเปลี่ยน
ความรูจนทําใหกลุมประสบความสําเร็จ การที่ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใหผูเรียนพึง่ พาอาศัยกัน
อยางสม่ําเสมอจะทําใหผูเรียนมีความกระตือรือรน ในการเรียนและบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
อีกทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นได สอดคลองกับผลการวิจัยของกัลยาณี พลศักดิ์
(2543 : บทคัดยอ) ที่พฒ
ั นากิจกรรมการเรียนการสอนกลุมวิชาเสริมสรางประสบการณชีวิต ชัน้
ประถมศึกษาปที่ 4 โดยการเรียนแบบรวมมือแบบจิกซอว 2 (Jigsaw II) ผลการวิจัยพบวา
นักเรียนที่ไดรบั การสอนโดยการสอนแบบรวมมือกันแบบจิกซอว 2 (Jigsaw II) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ รอยละ 80 และเกิดคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค ไดแก
การรวมกันอภิปรายกลุมและแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล มีความเชื่อมั่นในตนเอง กลาแสดงออก มี
ทักษะการทํางานกลุม มีความรับผิดชอบตอตนเองและตอกลุม สําหรับพฤติกรรมที่ปฏิบัติเปนลําดับ
สุดทาย คือดานการชวยเหลือสนับสนุนยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ทัง้ นี้อาจเปนเพราะวา นักเรียนไม
คุนเคยกับการทํางานกลุมที่ตอ งมีการยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน นักเรียนไมเห็นความสําคัญของการ
ชมเชยกันและกัน ครูไมไดทําแบบอยางในการชมเชยและใหกําลังใจนักเรียนอยางจริงจัง สวนการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน มีพฤติกรรมการทํางานกลุมในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อ

141
พิจารณาเปนรายพฤติกรรมจากการประเมินของครูและนักเรียนสอดคลองกัน โดยนักเรียนมีพฤติกรรม
ดานการยอมรับความคิดเห็น อยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 1 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคกลุมแขงขันนั้น การจัดกิจกรรมกลุมยอยมีลักษณะคลายคลึงกับการจัดกลุมกิจกรรมของ
วิธีการจัดการเรียนรูทวั่ ๆ ไป โดยจะฝกใหนกั เรียนมีความรับผิดชอบ นักเรียนทุกคนในกลุม จะตอง
ใหความรวมมือในการปรึกษากันเพื่อหาคําตอบและสรุปเปนคําตอบของกลุมใหทกุ คนรับรู ซึง่ เปน
การฝกทักษะการทํางานกลุม ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเนนย้ําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูท กั ษะกระบวนการ
กลุม สามารถชวยกันสรุป การอภิปรายผล และชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยที่การจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคกลุมแขงขัน นักเรียนแตละกลุมตองเตรียมสมาชิกแตละคนใหพรอมสําหรับการแขงขัน
ตอบปญหา โดยครูจัดใหนกั เรียนที่มีผลการเรียน ในระดับเดียวกันแขงขันกัน คะแนนที่สมาชิกตอบ
คําถามไดจะนํามารวมกันเปนคะแนนของกลุม เมื่อจบการแขงขันแตละครั้งครูจะประกาศคะแนน ผู
ไดคะแนนสูงสุดและกลุมทีท่ าํ คะแนนไดสูงสุดตามเกณฑที่กําหนด ไว จะไดรับรางวัล ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของสลาวิน (Slavin 1983 : 20-21) ที่เชือ่ วาการเรียนแบบรวมมือกันจะชวยใหผเู รียน
พัฒนาความภูมิใจในตนเองกลาวคือ ผูเ รียนจะเรียนดวยความสุขและพัฒนาสติปญญาของตนเอง
อยางเต็มที่ พรอมกับเกิดความรูสกึ ที่ดงี ามในทางสังคมและจากกระบวนการทํางาน สอดคลอง กับ
งานวิจยั ของสามารถ สุขาวงษ (2537 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการทํางานกลุม
และความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ทีเ่ รียนวิชาสังคมศึกษา ดวยการสอน
แบบโครงการโดยใชการเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู และการสอนตามแนวคูม ือครู ผลการวิจยั พบวา
พฤติกรรมการทํางานกลุมแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หลังจากการทดสอบยอย
ครั้งที่ 1 คะแนนกลุมไดนอย มีกลุมไดรางวัลนอย เมือ่ นักเรียนเห็นผลคะแนนพัฒนาของตนเองและ
ของกลุม นักเรียนจึงปรับพฤติกรรม ตระหนักถึงความรวมมือของสมาชิก มีความรับผิดชอบ และ
ชวยเหลือซึ่งกันและกันมากขึ้น ทําใหการทดสอบครั้งตอ ๆ ไป มีกลุมที่ไดรับรางวัลเพิ่มมากขึ้น ซึง่
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีความตองการของเมอรเรย (Murray 1938) ที่กลาววาความตองการของ
มนุษยเปนพืน้ ฐานที่สําคัญทีท่ ําใหเกิดแรงขับหรือแรงจูงใจซึ่งเปนผลทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมไป
ในทิศทางที่จะนําไปสูเปาหมายได (สุรางค โควตระกูล 2545 : 156) และสอดคลองกับวรนารถ
เปลี่ยนคํา (2539 : 96) ทีก่ ลาววา การใหรางวัลเปนสิง่ จําเปนสําหรับการสอนตามรูปแบบนี้เพราะจะทํา
ใหนกั เรียนปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคอยางมีเปาหมาย แตการจัดการเรียนรูทงั้ สองวิธีนี้จะหลีกเลีย่ ง
การแขงขันกันระหวางกลุมตาง ๆ ไมได ซึ่งผูสอนตองชี้แจงใหนักเรียนเห็นวาการแขงขันนัน้ มิใชการ
แขงขันกับเพื่อน แตเปนการแขงขันกับตัวเอง เพื่อใหบรรลุเกณฑทกี่ ําหนดไว และการไดรับรางวัลเปน
เพียงผลของความสําเร็จเทานั้น ซึง่ ไมใชเปาหมายหลักของการเรียน ดังนัน้ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
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ใชการแขงขันและรางวัล จึงเปนตัวกระตุน ใหนักเรียนเกิดแรงขับและแรงจูงใจในการปฏิบัติกิจกรรมให
บรรลุเปาหมายคือ ความภาคภูมิใจในตนเอง สําหรับพฤติกรรมการชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจ
ซึ่งกันและกัน มีพฤติกรรมอยูในระดับปานกลาง เปนลําดับสุดทาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะ นักเรียนตองใช
เวลาในการศึกษาใบความรูและทําใบงาน รวมกันอภิปราย ซักถาม การที่นกั เรียนไมคนุ เคยกับการยกยอง
ชมเชยกันและกัน ทําใหนกั เรียนไมเห็นความสําคัญของการยกยองชมเชยกันและกัน
4. ผลจากการวิเคราะห แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่จัดการเรียนรูดว ยเทคนิค
จิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน มีดังนี้ คือ นักเรียนทีจ่ ัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 มีความ
คิดเห็นดานบรรยากาศในการเรียน วา บรรยากาศดี การแยกกันไปทํากิจกรรมกลุมทําใหเขาใจมาก
ขึ้น นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีการสอนกันในกลุม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใหเหตุผล
ซึ่งกันและกัน ทําใหสามารถพัฒนาตนไดมากขึ้น มีการถามตอบกันในกลุม อยางสนุก นอกจากนี้
ยังมีความสามัคคี มีการชวยเหลือกันภายในกลุม ทุกคนใหความรวมมือกันเปนอยางดี การแยกไป
ทํางานกลุมทําใหรูจักเพื่อนที่ไมคุนเคย ทําใหเกิดความสามัคคีมากขึ้น สวนในดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน นักเรียนไดเรียนรูและเขาใจการทํางานกลุมมากขึ้น การจัดกิจกรรม ทําให
นักเรียนที่ไมสนใจเรียน สนใจเรียนมากขึ้น เพราะตองศึกษาดวยตนเองและนํามาอธิบายใหเพื่อนใน
กลุมฟง ทําใหไดรับความรูแ ละมีการพัฒนาตนเองมากขึ้น และการมอบรางวัลหลังเรียน ทําใหทกุ
คนตั้งใจเรียนเพื่อนํารางวัลมาสูกลุม สําหรับนักเรียนที่สอนดวยเทคนิคกลุมแขงขัน มีความคิดเห็น
ดานบรรยากาศในการเรียน วา บรรยากาศดี สนุก ไมเครียดกับงานมากเกินไป ไดพดู คุย นักเรียน
มีความรับผิดชอบ การทํางานเปนกลุม ชวยแบงเบาภาระในการทํางาน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การถามตอบกันทําใหเขาใจมากขึ้น สวนในดานกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนไดเรียนรูและ
เขาใจการทํางานกลุม มากขึน้ สําหรับการจัดกิจกรรมแบบคละกัน ทําใหรูจักเพื่อนมากขึ้น ถาไมเขาใจ
ขอใด เพื่อนจะชวยอธิบายใหเขาใจมากขึน้ ทําใหไดรับความรูเพิ่มขึน้ และการมอบรางวัล ทําใหมี
กําลังใจในการทํางาน เพื่อใหไดคะแนนมาก ๆ ทําใหรสู ึกวาไมไดคะแนนอยางเดียวแตไดรางวัลดวย
ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ทัง้ การจัดการเรียนรูดว ยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน มีการจัดกลุมผูเรียน
เพื่อเขากลุมรวมมือกันเรียนรู โดยสมาชิกในกลุมจะตองชวยเหลือกันในการแกปญหาการเรียนรูรวมกัน
เพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย จึงทําใหนักเรียนเรียนรูกระบวนการทํางานกลุม และการชวยเหลือพึ่งพา
อาศัยกัน เกิดความสามัคคีและเกิดสัมพันธภาพอันดีระหวางกันภายในกลุม สอดคลองกับแนวคิดของ
สุรพล พยอมแยม (2544 : 103) ซึ่งกลาววา การเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดหี รือการมีกลุมเพือ่ นเพื่อการ
เรียนรู ผูส อนจะตองทําใหผูเรียนแตละคนตระหนักถึงความอยูรวมกันเปน กลุม ใหประโยชนทเี่ กิดขึน้ และรูจ ัก
ที่จะชวยเหลือเพื่อน ๆ โดยเฉพาะดานการเรียน และตองจัดบรรยากาศหรือสราง โอกาสใหผูเรียนทํา
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กิจกรรมรวมกันใหมากที่สุด และสอดคลองกับแนวคิดของวัฒนาพร ระงับทุกข (2542 : 43) ที่
กลาววา วิธกี ารสําคัญที่จะทําใหเกิดการเรียนรูแบบมีสวนรวมในทุก ๆ องค ประกอบ คือ
กระบวนการกลุม ซึง่ จะเอื้ออํานวยใหผเู รียนแลกเปลีย่ นและแบงปนประสบการณ ไดสะทอน
ความคิดและอภิปราย ไดสรุปความคิดรวบยอด ตลอดจนไดทดลองหรือประยุกตแนวคิด กระบวน
การกลุมจะทําใหผูเรียนไดมสี วนรวมสูงสุดและทําใหบรรลุ ผลงานสูงสุด

ขอเสนอแนะ
จากขอคนพบของการวิจยั ผสมผสานกับการศึกษาวรรณกรรมที่เกีย่ วของ ผูวจิ ัยมีแนวคิด ที่
จะนําเสนอใน 2 สวน คือ ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช และขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อการนําไปใช
จากผลการวิจยั ที่พบวานักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จดั การเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2
และเทคนิคกลุมแขงขัน มีผลการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลสูงกวากอนเรียน และพฤติกรรม
การทํางานกลุม ของนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวย
เทคนิคกลุม แขงขันเพิ่มขึน้ โดยนักเรียนที่จดั การเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 มีพฤติกรรมการทํางานกลุม
สูงกวานักเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน ดังนัน้ ผูวิจยั ขอเสนอแนะดังนี้
1. จากผลการวิจัยทีพ่ บวานักเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุม แขงขัน
มีผลการเรียนรูสูงกวากอนเรียน ดังนั้น โรงเรียนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการนําวิธีการจัดการ
เรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน ไปเผยแพรใหความรูแกครูผูสอน วิชาตาง ๆ
อยางจริงจัง เพื่อครูผูสอนจะมีวิธกี ารสอนทีห่ ลากหลาย โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร และติดตามให
คําแนะนําอยางใกลชิด
2. จากการประเมินความสามารถในการปฏิบัติดานการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail
และการรับสง e-mail ที่จัดการเรียนรูดว ยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน อยูในระดับดีมาก
ดังนัน้ โรงเรียนจึงควรสงเสริมครูผูสอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใหนกั เรียนสืบคนขอมูล และ
สงรายงานผานระบบเครือขาย เพือ่ เปนการสงเสริมใหนักเรียนมีสว นรวมในกระบวนการเรียนการสอนและ
สามารถแสวงหาความรูดวยตนเอง
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3 . จากการประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ของครูและนักเรียน พบวา ดานใหการชวยเหลือ
สนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ของนักเรียนมีการปฏิบัตินอยกวาดานอื่น ดังนั้น ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนควรสงเสริม และกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการใหการชวยเหลือ
สนับสนุน ยกยองใหกาํ ลังใจซึง่ กันและกัน โดยการมอบหมายใหนักเรียน ผลัดกันถามตอบปญหา และ
ฝกพูดชมขณะที่เพื่อนตอบไดถูกตอง ขณะเดียวกันถาเพื่อนตอบผิดควรใหกาํ ลังซึง่ กันและกัน จะทําให
นักเรียนเรียนอยางมีความสุข มีความรับผิดชอบและมีความกระตือรือรนในการทํางานมาก เกิด
ความภาคภูมใิ จในตนเองมากขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการวิจัยเพื่อการเปรียบเทียบผลการเรียนรูท างการเรียน ที่จัดการเรียนรูดว ย
เทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน กับวิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบอื่น ๆ เชน เทคนิค STAD
และเทคนิค GI
2. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศในบทอื่น ๆ
ไดแก พัฒนาการคอมพิวเตอร เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ โดยใชวิธีการสอนแบบรวมมือกัน
เทคนิคจิกซอว 2 ดวยกับเทคนิคกลุมแขงขัน กับวิธีจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Participatory
Learning)
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ตารางที่ 36 ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2
ของกลุมทดลอง
รายการประเมิน
1. สาระสําคัญ
1.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระ
สําคัญกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหา
2. มาตรฐานการเรียนรู
2.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของมาตรฐาน
การเรียนรูกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของผลการเรียนรู
ที่คาดหวังกับเนื้อหา
4. จุดประสงคการเรียนรู
4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงค
การเรียนรูกับสาระการเรียนรู
4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงค
การเรียนรูกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
4.3 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงค
การเรียนรูกับการวัดและการประเมินผล
5. สาระการเรียนรู
5.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรู
กับมาตรฐานการเรียนรู
5.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรู
กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
6.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
6.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูกับสาระการเรียนรู
6.3 ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูกับการวัดและประเมินผล
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ตารางที่ 36 (ตอ)
รายการประเมิน
7. สื่อการเรียนรู
7.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสื่อการเรียนรู
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
8. การวัดและประเมินผล
8.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของการวัดและ
ประเมินผลกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
8.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการวัดและ
ประเมินผลกับกิจกรรมการเรียนรู
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ตารางที่ 37 ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน
ของกลุมควบคุม
รายการประเมิน
1. สาระสําคัญ
1.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระ
สําคัญกับผลการเรียนรูที่คาดหวังและเนื้อหา
2. มาตรฐานการเรียนรู
2.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของมาตรฐาน
การเรียนรูกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
3.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของผลการเรียนรู
ที่คาดหวังกับเนื้อหา
4. จุดประสงคการเรียนรู
4.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงค
การเรียนรูกับสาระการเรียนรู
4.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงค
การเรียนรูกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
4.3 ความเหมาะสมและสอดคลองของจุดประสงค
การเรียนรูกับการวัดและการประเมินผล
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ตารางที่ 37 (ตอ)
รายการประเมิน
5. สาระการเรียนรู
5.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรู
กับมาตรฐานการเรียนรู
5.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของสาระการเรียนรู
กับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู
6.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
6.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูกับสาระการเรียนรู
6.3 ความเหมาะสมและสอดคลองของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูกับการวัดและประเมินผล
7. สื่อการเรียนรู
7.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของสื่อการเรียนรู
กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู
8. การวัดและประเมินผล
8.1 ความเหมาะสมและสอดคลองของการวัดและ
ประเมินผลกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
8.2 ความเหมาะสมและสอดคลองของการวัดและ
ประเมินผลกับกิจกรรมการเรียนรู
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ตารางที่ 38 ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูกอนและหลังเรียน
เรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
สาระ
จุดประสงค
ขอ
การเรียนรู
การเรียนรู
1. ความสําคัญ -สามารถบอก
ของการสื่อสาร ความสําคัญของการ
ขอมูล
สื่อสารไดถูกตอง
1
2
3
4
2. อุปกรณ
-สามารถอธิบาย
สื่อสารสําหรับ อุปกรณการสื่อสาร
การเชื่อมโยง
สําหรับเชื่อมโยง
เครือขาย
เครือขายไดถูกตอง
5
6
7
8
9
10
3. ชนิดของ
-สามารถอธิบายชนิด
เครือขาย
ของเครือขายได
ถูกตอง
11
12
13
14
15
16
17
18

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
- เขาใจหลักการเบื้องตน
ของการสื่อสารขอมูลและ
ระบบเครือขาย
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
- เขาใจหลักการเบื้องตน
ของการสื่อสารขอมูลและ
ระบบเครือขาย
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
คิดวิเคราะห
คิดวิเคราะห
- เขาใจหลักการเบื้องตน
ของการสื่อสารขอมูลและ
ระบบเครือขาย
ความเขาใจ
คิดวิเคราะห
คิดวิเคราะห
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
คิดวิเคราะห
คิดวิเคราะห
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ตารางที่ 38 (ตอ)
สาระ
การเรียนรู
4. อินเทอรเน็ต

5 การ
ประยุกตใชงาน
อินเทอรเน็ต

จุดประสงค
การเรียนรู
--สามารถอธิบาย
ความหมายของ
อินเทอรเน็ตได
-สามารถอธิบาย
พัฒนาการ
อินเทอรเน็ตได
-สามารถอธิบายชื่อ
และที่อยูไอพีได
-สามารถอธิบาย
ประเภทของการใช
งานบนอินเทอรเน็ต
ได
-สามารถสืบคนขอมูล
สมัคร e-mail
รับ-สง e-mail ได

ขอ

19
20
21
22
23

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

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
-เขาใจหลักการเบื้องตน
ของการสื่อสารขอมูลและ
ระบบเครือขาย
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
คิดวิเคราะห
-เขาใจหลักการเบื้องตน
ของการสื่อสารขอมูลและ
ระบบเครือขาย
-สามารถ คนหาขอมูลได
จากเครือขายอมพิวเตอร
-สามารถติดตอสื่อสาร
กับผูอื่น ผานเครือขาย
คอมพิวเตอรหรือ
เครือขาย อินเทอรเน็ต
ความเขาใจ
ความเขาใจ
คิดวิเคราะห
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
คิดวิเคราะห
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
คิดวิเคราะห
นําไปใช
ความเขาใจ
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ตารางที่ 38 (ตอ)
สาระ
การเรียนรู

6. ประโยชน
ของเครือขาย
อินเทอรเน็ต

จุดประสงค
การเรียนรู

ขอ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

ผูเชี่ยวชาญ
1 0 -1
+1 0 +1
+1 +1 +1
+1 +1 +1

37 นําไปใช
38 ความเขาใจ
39 ความเขาใจ
-สามารถอธิบาย
-เขาใจหลักการเบื้องตน
ประโยชนของเครือขาย
ของการสื่อสารขอมูลและ
อินเทอรเน็ตได
ระบบเครือขาย
40 คิดวิเคราะห
+1 +1 +1

∑R IOC
+2
+3
+3

0.67
1.00
1.00

+3

1.00

ตารางที่ 39 ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาแบบประเมินความสามารถในการปฏิบัติดาน
การสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail และการรับสง e-mail
สาระ
การเรียนรู
1. สืบคนขอมูล
จากระบบ
เครือขาย

จุดประสงค
การเรียนรู
1. นักเรียนสามารถ
สืบคนขอมูลจาก
ระบบเครือขายได

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

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

ขอ

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง

1. สามารถคนหา
ขอมูลไดจากเครือขาย

ผูเชี่ยวชาญ

∑R IOC

1 2 3
+1 +1 +1 +3

1.00

คอมพิวเตอร
2. สามารถ
+1 +1 +1 +3
ติดตอสื่อสารกับ ผูอื่น
ผานเครือขาย
คอมพิวเตอรหรือ
เครือขายอินเทอรเน็ต +1 +1 +1 +3

1.00

1.00
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ตารางที่ 40 ผลการประเมินความตรงเชิงเนื้อหาของแบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมที่จัด
การเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน ประเมินโดยครูและนักเรียน
รายการประเมิน

ขอ

1. การยอมรับความคิดเห็น

1 ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
2 เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
3 ซักถามพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคน
อยางทั่วถึง
4 ยิ้มแยมเปนกันเองเมื่อสมาชิกในกลุมแสดง
ความคิดเห็น
5 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิก
ในกลุม
6 อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน
7 ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม
8 กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม
9 ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
10 ตั้งใจฟงและสนใจตอการพูดของเพื่อน
สมาชิก
11 มีสวนรวมในการทําใบงาน

2. การแสดงความคิดเห็น
ดวยการถาม-ตอบ

3. การใหความรวมมือขณะ
ทํางานกลุม

พฤติกรรมประเมินรายขอ

12 มีสวนรวมในการอภิปราย

ผูเชี่ยวชาญ
1
+1
+1
+1

2
+1
+1
+1

∑R
3
+1 +3
+1 +3
+1 +3

IOC
1.00
1.00
1.00

0 +1 +1 +2 0.67
+1 +1 +1 +3 1.00
+1 +1 +1 +3 1.00
+1 +1 +1 +3 1.00
+1 +1 +1 +3 1.00
+1 +1 +1 +3 1.00

+1 +1 +1 +3 1.00
+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

4. การชวยเหลือสนับสนุน

13 พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม

ยกยองใหกําลังใจซึ่งกัน

14 ชวยเหลือเพื่อนเมื่อทํางานหนัก

และกัน

15 เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูด
ไดแสดงออก
16 กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกคน +1 +1 +1 +3 1.00
อื่นที่เราเห็นดวย
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ตารางที่ 41 ผลการประเมินคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนทีม่ ีตอการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน
ขอที่

รายการประเมิน

1

บรรยากาศการจัดการเรียนรู
1.1 นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไร ตอการจัดการเรียน
การสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยการเรียนเรื่อง
เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
การจัดกิจกรรมการเรียนรู
2.1 นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยการเรียนเรื่อง
เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล

2

ผูเชี่ยวชาญ

∑R

IOC

+1 +1 +1

3

1

+1 +1 +1

3

1

1
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ตารางที่ 42 ผลการหาคาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบวัดผลการเรียนรู
เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
ขอที่
1*
2*
3*
4
5
6
7
8
9*
10*
11
12
13*
14
15*
16
17
18*
19
20*

p
0.93
0.85
0.81
0.74
0.59
0.56
0.67
0.70
0.93
0.11
0.63
0.59
0.96
0.67
0.89
0.56
0.63
0.11
0.67
0.81

r
0.07
0.07
0.15
0.74
0.74
0.67
0.74
0.81
0.22
0.22
0.67
0.74
0.15
0.74
0.07
0.74
0.81
0.07
0.59
0.15

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

p
0.89
0.81
0.93
0.96
0.70
0.19
0.70
0.19
0.67
0.70
0.74
0.63
0.63
0.44
0.59
0.56
0.48
0.41
0.56
0.48

r
0.07
0.15
0.07
0.15
0.67
0.07
0.67
-0.30
0.30
0.67
0.59
0.52
0.67
0.59
0.74
0.52
0.67
0.37
0.37
0.52

ขอที่
41
42
43
44
45
46*
47*
48
49*
50
51*
52
53*
54
55
56
57
58
59
60

p
0.59
0.37
0.59
0.52
0.74
0.07
0.15
0.37
0.04
0.74
0.11
0.37
0.33
0.41
0.44
0.48
0.37
0.52
0.56
0.59

r
0.74
0.59
0.59
0.74
0.74
0.15
0.15
0.44
0.07
0.74
0.07
0.44
0.22
0.52
0.59
0.52
0.44
0.59
0.67
0.74

หมายเหตุ
1. ขอสอบทีผ่ านเกณฑตองมีคาความยาก (p) อยูระหวาง 0.20-0.80 และมีคา
อํานาจจําแนก ( r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป
2. ขอสอบที่มีคุณภาพตามเกณฑมีจํานวน 41 ขอ แตเนือ่ งจากตองการขอสอบจํานวน
40 ขอ จึงใชเกณฑการคัดเลือกขอสอบดังนี้ 1) มีจํานวนขอสอบในแตละจุดประสงคใกลเคียงกัน
และกระจายครบทุกจุดประสงค 2) การคัดเลือกขอสอบแตละขอ ใหมีคาความยากงาย (p)
ใกลเคียง 0.50 มากที่สุด จํานวน 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) ของแบบทดสอบวัดผลการเรียนรูท างการเรียน เรื่อง
เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล กอนและหลังเรียน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป สูตร KR 20
ของ Kuder Richadson ไดคาดังนี้
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
Alpha = .8199

N of Items = 40

ภาคผนวก ค
ผลการวิเคราะหสมมติฐาน
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ตารางที่ 43 ผลการเรียนรูก อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูลที่จดั การเรียนรู
ดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน
คะแนนเต็ม 40 คะแนน
คะแนนเต็ม 40 คะแนน
กอนเรียน
หลังเรียน
คาความตาง กอนเรียน หลังเรียน
คาความตาง
15
20
5
17
22
5
10
18
8
12
19
7
16
22
6
12
23
11
16
25
9
7
17
10
14
22
8
17
22
5
14
27
13
12
18
6
12
21
9
11
22
11
12
19
7
18
27
9
12
21
9
14
23
9
15
22
7
11
17
6
14
28
14
13
22
9
13
27
14
12
24
12
11
19
8
13
18
5
12
21
9
13
21
8
13
23
10
17
22
5
15
28
13
11
21
10
10
20
10
13
19
6
17
30
13
11
20
9
15
25
10
13
23
10
16
22
6
15
24
9
11
23
12
11
24
13
14
22
8
15
23
8
13
21
9
11
25
14
12
24
12
11
21
10
12
21
9
12
28
16
12
18
4
13
25
12
13
22
9
13
23
10

ตารางที่ 44 เปรียบเทียบผลการเรียนรูท ี่จัดการเรียนรูกอนและหลังเรียนดวยเทคนิคจิกซอร 2 โดยใชสถิติ t-test Depentdent

Pair 1 Pretest
Posttest

Paired Samples Statistics
Std.
Mean
N
Deviation
13.2963
27
1.8977
22.6296
27
3.1762

Std.Error
Mean
.3652
.6113

Paired Samples Correlations
Pair 1

Pretest & Posttest

N
27

Correlations
.587

Sig.
.001

Paired Samples Test

Pair 1 Pretest - Posttest

Mean
-9.3333

Std.Deviation
2.5720

Paired Differences
95% Confidence Interval
of the Difference
Std.Error
Lower
Upper
Mean
t
.4950
-10.3508
-8.3159
-18.856

df
26

Sig.(2-tailed)
.000
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ตารางที่ 45 เปรียบเทียบผลการเรียนรูท ี่จัดการเรียนรูกอนและหลังเรียนดวยเทคนิคกลุมแขงขัน โดยใชสถิติ t-test Depentdent
Paired Samples Statistics

Pair 1 Pretest
Posttest

Mean
12.8889
21.9630

N
27
27

Std. Deviation
2.4073
2.7940

Std.Error
Mean
.4633
.5377

Paired Samples Correlations
Pair 1

Pretest & Posttest

N
27

Correlations
.388

Sig.
.045

Paired Samples Test

Pair 1 Pretest - Posttest

Mean Std.Deviation
-9.0741
2.8946

Paired Differences
95% Confidence Interval
of the Difference
Std.Error
Lower
Upper
Mean
t
.5571
-10.2192
-7.9290 -16.289

df
26

Sig.(2-tailed)
.000
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ตารางที่ 46 เปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ที่จัดการเรียนรูหลังเรียนดวยเทคนิคจิกซอร 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน
โดยใชสถิติ t-test Indepentdent
Group Statistics
GROUP
Jigsaw II
TGT

Pre

N
27
27

Mean
Std.Deviation
22.6296
3.1762
21.9630
2.7940

Std. Error
Mean
.6113
.5377

Independent Samples Test
Levene’s Test For
Equality of Variances

F
Pre Equal variances assumed
Equal variances not assumed

.565

Sig.
.456

t-test for Equality of Means

t
.819
.819

Sig.
df
(2 tailed)
52
.417
51.168
.417

95% Confidence Interval
Mean
Std.Error
Of the Difference
Differance Difference
lower
Upper
.6667
.8141
-.9669
2.3003
.6667
.8141
-.9676
2.3009
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ตารางที่ 47 เปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ที่จัดการเรียนรูกอนและหลังเรียนดวยเทคนิคจิกซอร 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน
โดยใชสถิติ t-test Indepentdent
Group Statistics

Pre
Post

GROUP
Jigsaw II
TGT
Jigsaw II
TGT

N
27
27
27
27

Mean
13.296
12.889
22.6296
21.9630

Std.Deviation
1.8977
2.4073
3.1762
2.7940

Std. Error
Mean
.3652
.4633
.6113
.5377

Independent Samples Test
Levene’s Test For
Equality of Variances

Pre Equal variances assumed
Equal variances not assumed

Post Equal variances assumed
Equal variances not assumed

F
.183

Sig.
.671

.565

.456

t-test for Equality of Means

t
.691
.691
.819

df
52
49.312
52

Sig.
(2 tailed)
.493
.493
.417

.819

51.168

.417

Mean
Differance
.4074
.4074
.6667

Std.Error
Difference
.5899
.5899
.8141

.6667

.8141

95% Confidence Interval
Of the Difference
lower
Upper
-.7763
1.5912
-.7779
1.5927
-.9669
2.3003
-.9676

2.3009
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ตารางที่ 49 เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติทจี่ ัดการเรียนรูก อนและหลังเรียนดวยเทคนิคจิกซอว 2 โดยใชสถิติ t-test Depentdent
Paired Samples Statistics

Pair 1 Pretest
Posttest

Mean
9.8889
29.2222

N
27
27

Std.
Deviation
4.5178
.7511

Std.Error
Mean
.8694
.1445

Paired Samples Correlations
Pair 1

Pretest & Posttest

N
27

Correlations
.291

Sig.
.141

Paired Samples Test

Pair 1 Pretest - Posttest

Mean
-19.3333

Std.Deviation
4.3589

Paired Differences
95% Confidence Interval
Std.Error
of the Difference
Lower
Upper
Mean
-21.0577

-10.3508

-17.6090

t
-23.047

df
26

Sig.(2-tailed)
.000
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ตารางที่ 50 เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติทจี่ ัดการเรียนรูก อนและหลังเรียนดวยเทคนิคกลุมแขงขัน โดยใชสถิติ t-test Depentdent
Paired Samples Statistics

Pair 1 Pretest
Posttest

Mean
13.6667
29.3333

N
27
27

Std. Deviation
9.5475
.8321

Std.Error
Mean
1.8374
.1601

Paired Samples Correlations
Pair 1

Pretest & Posttest

N
27

Correlations
.450

Sig.
.018

Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval
of the Difference
Std.Error
Lower
Upper
Mean Std.Deviation Mean
Pair 1 Pretest - Posttest -15.6667
9.2028
1.7711
-19.3072 -12.0261

t
-8.846

df
26

Sig.(2-tailed0
.000
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ตารางที่ 51 เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติ ที่จัดการเรียนรูกอ นและหลังเรียนดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน
โดยใชสถิติ t-test Indepentdent
Group Statistics

Pre
Post

GROUP
Jigsaw II
TGT
Jigsaw II
TGT

N
27
27
27
27

Mean
9.8889
13.6667
29.2222
29.3333

Std.Deviation
4.5178
9.5475
.7511
.8321

Std. Error
Mean
.8694
1.8374
.1445
.1601

Independent Samples Test
Levene’s Test For
Equality of Variances

Sig.
.000

.261

.611

t
-1.858
-1.858
-.515
-.515

df
52
37.087
52
51.464

Sig.
(2 tailed)
.069
.071
.609
.609

Mean
Std.Error
Differance Difference
-3.7778
2.0327
-3.7778
2.0327
-.1111
.2157
-.1111
.2157

95% Confidence Interval
Of the Difference
lower
Upper
-7.8568
.3012
-7.8962
.3406
-.5440
-.3218
-.5441
-.3218

178

Pre Equal variances assumed
Equal variances not assumed
Post Equal variances assumed
Equal variances not assumed

F
27.839

t-test for Equality of Means

ภาคผนวก ง
คะแนนพัฒนาและระดับการพัฒนาของการจัดการเรียนรู
เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล

ตารางที่ 52 สรุปคะแนนพัฒนาเฉลี่ยและระดับการพัฒนา ของการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคจิกซอว 2
กลุม
ที่

แผนที 1
คะแนน
พัฒนาเฉลี่ย

แผนที่ 2
ระดับ

คะแนน

ระดับ

การพัฒนา พัฒนาเฉลี่ย การพัฒนา

แผนที่ 3
คะแนน
พัฒนาเฉลี่ย

แผนที่ 4
ระดับ

คะแนน

การพัฒนา พัฒนาเฉลี่ย

แผนที่ 5
ระดับ

การพัฒนา

คะแนน

แผนที่ 6
ระดับ

พัฒนาเฉลี่ย การพัฒนา

คะแนน

ระดับ

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

X

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
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ตารางที่ 53 สรุปคะแนนพัฒนาเฉลี่ยและระดับการพัฒนา ของการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน
กลุม
ที่
1
2
3
4
5
6
X

S.D.

แผนที 1
แผนที่ 2
แผนที่ 3
แผนที่ 4
แผนที่ 5
แผนที่ 6
คะแนน
ระดับ
คะแนน
ระดับ
คะแนน
ระดับ
คะแนน
ระดับ
คะแนน
ระดับ
คะแนน
ระดับ
พัฒนาเฉลี่ย การพัฒนา พัฒนาเฉลี่ย การพัฒนา พัฒนาเฉลี่ย การพัฒนา พัฒนาเฉลี่ย การพัฒนา พัฒนาเฉลี่ย การพัฒนา พัฒนาเฉลี่ย
การพัฒนา
0
18
กลุมเกงมาก
26
กลุมยอดเยี่ยม
18
กลุมเกงมาก
16
กลุมเกงมาก
16
กลุมเกงมาก
4
กลุมเกง
10
กลุมเกง
30
กลุมยอดเยี่ยม
20
กลุมเกงมาก
25
กลุมเกง
22.5
กลุมเกงมาก
0
15
กลุมเกง
30
กลุมยอดเยี่ยม
22.5
กลุมเกงมาก
10
กลุมเกง
15
กลุมเกง
0
15
กลุมเกง
20
กลุมเกงมาก
22.5
กลุมเกงมาก
10
กลุมเกง
17.5
กลุมเกงมาก
0
20
กลุมเกงมาก
18
กลุมเกงมาก
26
กลุมยอดเยี่ยม
6
กลุมเกง
26
กลุมยอดเยี่ยม
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
1.67
4.08
5.16
3.11
8.77
4.98
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ภาคผนวก จ
แผนการจัดการเรียนรูที่จดั การเรียนรูด วยเทคนิคจิกซอว 2
และเทคนิคกลุมแขงขัน
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 กลุมทดลอง
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II)
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง ความสําคัญของการสื่อสาร
เวลา 2 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………
1. สาระสําคัญ
ธรรมชาติของมนุษยตองการอยูรวมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ทําใหเกิดการติดตอ
สื่อสาร มีการพบปะแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน วิวัฒนาการการสื่อสารของมนุษยไดมี
การพัฒนามาเปนลําดับ จากการสื่อสารดวยรหัส มาเปนการสื่อสารดวยสายตัวนํา ในปจจุบนั
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเจริญกาวหนา มีการนําคอมพิวเตอร ดาวเทียมและระบบไรสายมาใชใน
การสื่อสาร ทําใหเกิดโลกไรพรมแดน
2. มาตรฐาน ง 4.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู การสือ่ สาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม
3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
อธิบายความสําคัญของการสื่อสารขอมูลได
4. จุดประสงคการเรียนรู
สามารถอธิบายความสําคัญของการสื่อสารไดถูกตอง
5. สาระการเรียนรู
ความสําคัญของการติดตอสื่อสาร
-การสื่อสารดวยรหัส
-การสื่อสารดวยสายตัวนํา
-การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอร
-การสื่อสารโดยใชดาวเทียมและระบบไรสาย
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6. กระบวนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นนํา
1.1 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล จํานวน 40 ขอ
1.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
1.3 ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทํางานกลุม ทักษะการทํางานกลุม เปาหมาย
ของการทํางานรวมกัน การมอบหมายหนาที่ ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม
เชน ปรึกษากันเฉพาะในกลุม ของตนเอง รับฟงความคิดเห็นของเพื่อน
2. ขั้นสอน
ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกับสาระสําคัญของการติดตอสื่อสาร
และพัฒนาการของการสื่อสารพอสังเขปโดยมีภาพประกอบและอภิปรายรวมกัน หลังจากนัน้ ให
นักเรียนชวยกันตอบคําถาม ตัวอยาง เชน
คําถาม โทรศัพทเคลื่อนที่ทกี่ ําลังเปนทีน่ ิยมกันในปจจุบัน เปนการสื่อสารดวยระบบใด
คําตอบ ระบบไรสาย ทีน่ ิยมในปจจุบนั ไดแก ระบบ GSM ระบบ PCN ฯลฯ
3. ขั้นศึกษากลุมยอย
3.1 แบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม ประกอบดวยกลุมนักเรียนที่มคี วามสามารถสูง 1 กลุม
มีความสามารถปานกลาง 2 กลุม และมีความสามารถต่ํา 1 กลุม ใหนกั เรียนจัดกลุม ๆ ละ 4 คน
โดยไมซ้ํากลุม เดิม ซึง่ แตละกลุมจะประกอบดวย นักเรียนที่มีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง
2 คน และต่าํ 1 คน
3.2 ตัวแทนของนักเรียนแตละกลุมมารับใบความรู ใบงาน ใหนักเรียนแตละกลุม
อานคําสัง่ พรอมทั้งศึกษาใบความรูรวมกัน ซึง่ ใบความรูประกอบดวยเนื้อหาดังนี้
ใบความรูที่ 1.1 เรื่อง การสื่อสารดวยรหัส
ใบความรูที่ 1.2 เรื่อง การสื่อสารดวยสายตัวนํา
ใบความรูท ี่ 1.3 เรื่อง การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอร
ใบความรูที่ 1.4 เรื่อง การสื่อสารโดยใชดาวเทียมและระบบไรสาย
3.3 นักเรียนแตละกลุมศึกษาหัวขอเรือ่ งในใบความรู และคําถามในใบงาน พรอมทั้ง
แบงหนาที่ทาํ การศึกษาเนื้อหาที่นกั เรียนสนใจคนละ 1 หัวขอเรื่อง
3.4 นักเรียนแยกยายเขากลุมใหมที่มีความสนใจตรงกัน ตามที่แบงหัวขอไวในขอ 3.3
สมาชิกในกลุม ใหมชว ยกันศึกษาเนื้อหา แลกเปลี่ยนความรูประสบการณกันและกัน ชวยเหลือกัน
ทํากิจกรรมจนสามารถเขาใจทุกเรื่อง เรียกวา กลุมผูเชีย่ วชาญ
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3.5 นักเรียนแยกยายเขากลุมเดิม นักเรียนแตละคนอธิบายเนื้อหายอยที่ไดไปศึกษามา
จากการเขากลุม ที่มีความสนใจเนื้อหาเดียวกันใหสมาชิกในกลุมเดิมเขาใจจนครบทุกเรื่อง
3.6 นักเรียนในกลุมเดิมรวมกันอภิปรายหาขอสรุปของกลุม
4. ขั้นทดสอบยอย
นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอย หลังจากนัน้ นําคะแนนที่ไดจากการทําแบบ
ทดสอบมาคํานวณคะแนนพัฒนา แลวนํามาเฉลีย่ เปนคะแนนกลุม
5. ขั้นสรุปบทเรียน
5.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับความสําคัญของการสื่อสาร ใหเขาใจตรงกัน
5.2 ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ไดคะแนนตามเกณฑ
สื่อการจัดการเรียนรู
1. ใบความรูที่ 1.1 เรื่อง การสื่อสารดวยรหัส
2. ใบความรูที่ 1.2 เรื่อง การสื่อสารดวยสายตัวนํา
3. ใบความรูที่ 1.3 เรื่อง การสื่อสารดวยคอมพิวเตอร
4. ใบความรูที่ 1.4 เรื่อง การสื่อสารโดยใชดาวเทียมและระบบไรสาย
5. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การสื่อสารดวยรหัส
6. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การสื่อสารดวยสายตัวนํา
7. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง การสื่อสารดวยคอมพิวเตอร
8. ใบงานที่ 1.4 เรื่อง การสื่อสารโดยใชดาวเทียมและระบบไรสาย
การวัดและประเมินผล
1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียน
3. การตรวจแบบทดสอบยอย
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 กลุมควบคุม
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง ความสําคัญของการสื่อสาร
เวลา 2 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………
1. สาระสําคัญ
ธรรมชาติของมนุษยตองการอยูรวมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน ทําใหเกิดการ
ติดตอสื่อสารระหวางกัน มีการพบปะ แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน วิวัฒนาการการ
สื่อสารของมนุษยไดมีการพัฒนามาเปนลําดับ จากการสื่อสารดวยรหัส มาเปนการสื่อสารดวย
สายตัวนํา ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเจริญกาวหนา มีการนําคอมพิวเตอร ดาวเทียมและ
ระบบไรสายมาใชในการสื่อสาร ทําใหเกิดโลกไรพรมแดน
2. มาตรฐาน ง 4.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู การสือ่ สาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม
3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
อธิบายความสําคัญของการสื่อสารขอมูลได
4. จุดประสงคการเรียนรู
สามารถอธิบายความสําคัญของการสื่อสารไดถูกตอง
5. สาระการเรียนรู
ความสําคัญของการติดตอสื่อสาร
-การสื่อสารดวยรหัส
-การสื่อสารดวยสายตัวนํา
-การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอร
-การสื่อสารโดยใชดาวเทียมและระบบไรสาย
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กระบวนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นนํา
1.1 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนเรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล จํานวน 40 ขอ
1.2 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
1.3 ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทํางานกลุม ทักษะการทํางานกลุม เปาหมาย
ของการทํางานรวมกัน การมอบหมายหนาที่ ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม
เชน ปรึกษากันเฉพาะในกลุม ของตนเอง รับฟงความคิดเห็นของเพื่อน
2. ขั้นสอน
ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกับสาระสําคัญของการติดตอสื่อสาร
และพัฒนาการของการสื่อสารพอสังเขปโดยมีภาพประกอบและอภิปรายรวมกัน หลังจากนัน้ ให
นักเรียนชวยกันตอบคําถาม ตัวอยาง เชน
คําถาม โทรศัพทเคลื่อนที่ทกี่ ําลังเปนทีน่ ิยมกันในปจจุบัน เปนการสื่อสารดวยระบบใด
คําตอบ ระบบไรสาย ทีน่ ิยมในปจจุบนั ไดแก ระบบ GSM ระบบ PCN ฯลฯ
3. ขั้นแบงกลุม ทํากิจกรรม
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุม ยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4 คน ประกอบดวย
นักเรียนทีม่ ีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน
3.2 ครูแจกใบกิจกรรมใหนักเรียนแตละกลุมอานคําสั่ง พรอมทั้งศึกษาใบความรู
เกี่ยวกับความสําคัญของการสื่อสาร และรวมกันอภิปราย รวมทั้งวิเคราะหคาํ ถามทีม่ ีในใบงานและ
แบงหนาที่ศึกษาเนื้อหาที่เปนคําถาม
3.3 เมื่อนักเรียนเขาใจเนื้อหาและขอคําถามแลว ครูนําเสนอหัวขอเรื่องตามเนือ้ หา
ในใบความรู
3.4 นักเรียนรวมกันอภิปรายซักถามและหาขอสรุปในกลุม
4 ขั้นการแขงขันเกมทางวิชาการ
4.1 ครูแบงกลุมผูแขงขันออกเปน 4 สาย ๆ ละ 4-5 กลุม โดยแตละกลุมสงผูเขา
แขงขันที่มีความสามารถใกลเคียงกัน แขงขันกันในสายที่ครูกําหนดให
4.2 ผูเขาแขงขันนั่งประจําโตะแขงขัน ครูแจกซองคําถาม พรอมทั้งกระดาษคําตอบ
4.3 ใหตวั แทนนักเรียนในแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามที่ละ 1 คําถาม
อานคําถามใหผูเขาแขงขันฟงและเขียนคําตอบ
4.4 เมื่อตอบคําถามครบ 10 ขอ ภายในเวลา 10 นาที ใหผเู ขาแขงขันตรวจคําตอบ
ถาขอใดตอบถูกจะได 1 คะแนน ถาตอบผิดจะได 0 คะแนน
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4.5 ผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเอง นําคะแนนที่ไดไปรวมกับคะแนน
ของเพื่อนในกลุมเดียวกันเพือ่ หาคะแนนเฉลี่ยของกลุม
5. ขั้นสรุปบทเรียน
5.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับความสําคัญของการสื่อสาร ใหเขาใจตรงกัน
5.2 ครูมอบรางวัลแกกลุมทีท่ ําคะแนนไดตามเกณฑ
สื่อการจัดการเรียนรู
1. ใบความรูที่ 1.1 เรื่อง การสื่อสารดวยรหัส
2. ใบความรูที่ 1.2 เรื่อง การสื่อสารดวยสายตัวนํา
3. ใบความรูที่ 1.3 เรื่อง การสื่อสารดวยคอมพิวเตอร
4. ใบความรูที่ 1.4 เรื่อง การสื่อสารโดยใชดาวเทียมและระบบไรสาย
5. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การสื่อสารดวยรหัส
6. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การสื่อสารดวยสายตัวนํา
7. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง การสื่อสารดวยคอมพิวเตอร
8. ใบงานที่ 1.4 เรื่อง การสื่อสารโดยใชดาวเทียมและระบบไรสาย
การวัดและประเมินผล
1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียน
3. การตรวจแบบทดสอบยอย
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม
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ใบความรูท ี่ 1.1
เรื่อง การสื่อสารดวยรหัสและสายตัวนํา
จากอดีตกาล การสื่อสารตองอาศัยคนนําสาร
มีการถือเอกสารจากบุคคลหนึ่ง
เดินทางสงตอใหกับผูรับปลายทาง ตอมามีการสรางรหัสเฉพาะเพื่อรับรูกันเฉพาะผูรับและผูสง เมื่อป
พ.ศ. 2379 แซมวล มอรส (Samuel Morse) สามารถสงรหัสขามมหาสมุทรแอตแลนติกดวยคลื่นวิทยุ
เรียกวารหัสมอรส ซึ่งเปนรหัสที่ใชจุดและขีดเปนสัญลักษณในการสงวิทยุ ทําใหเกิดการสื่อสาร
ระยะไกล และในเวลาตอมาสามารถขยายผลไปใชในกิจกรรมวิทยุ และโทรทัศนนอกจากนี้รหัสมอรส
ยังใชในการสือ่ สารดวยโทรเลขเปนระยะเวลานาน
ป พ.ศ. 2419 อเล็กซานเดอร เกรแฮม เบล (Alexander Graham Bell) ไดประดิษฐ
โทรศัพทเพื่อการสื่อสารดวยเสียงผานทางสายตัวนําทองแดง พัฒนาการเทคโนโลยีนี้ไดกาวหนาขึน้
เปนลําดับ จากเริ่มตนใชการสลับดวยคน ตอมาใชระบบการสลับสายแบบอัตโนมัติ การขยายตัว
ของระบบโทรศัพท ทําใหผูคนจากทัว่ โลกติดตอสื่อสารกันไดงาย เครือขายโทรศัพทไดพัฒนาและใช
ประโยชนอยางกวางขวาง ปจจุบนั โครงขายตัวนําที่ใชในระบบโทรศัพทเปนโครงขายดิจิทัลจึงทําให
การสงขอมูลสามารถใชรว มกับแบบอื่นได
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ใบงานที่ 1.1
เรื่อง การสื่อสารดวยรหัส
คําสั่ง ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. ในอดีตมนุษยทําการสื่อสารดวยวิธีใด
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. ผูที่ทาํ การรับสงรหัสผานมหาสมุทรดวยคลื่นวิทยุคือใคร และสงผานมหาสมุทรอะไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. รหัสที่ใชสง สัญญาณมีลักษณะอยางไร
…………………………………………………………………………………………………
4. ปจจุบันการสือ่ สารดวยรหัสใชในการสื่อสารประเภทใดบาง
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. ใครเปนผูประดิษฐโทรศัพทเพื่อการสื่อสาร
…………………………………………………………………………………………………
6.. ปจจุบันโครงขายตัวนําทีใ่ ชในระบบโทรศัพทเปนโครงขายประเภทใด
…………………………………………………………………………………………………
7. โครงขายตัวนํามีประโยชนอยางไรในปจจุบัน
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
กลุมที…
่ …….
ชื่อสมาชิก
1. …………………………………………..เลขที่……….
2. …………………………………………..เลขที่……….
3. …………………………………………..เลขที่……….
4. …………………………………………..เลขที่……….
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เฉลยใบงานที่ 1.1
เรื่อง การสื่อสารดวยรหัส
คําสั่ง ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. ในอดีตมนุษยทําการสือ่ สารดวยวิธีใด
การสื่อสารตองอาศัยคนนําสาร มีการถือเอกสารจากบุคคลหนึ่งเดินทางสงตอใหกับ
ผูรับปลายทาง
2. ผูที่ทาํ การรับสงรหัสผานมหาสมุทรดวยคลื่นวิทยุคือใคร และสงผานมหาสมุทรอะไร
แซมวล มอรส (Samuel Morse) และ สงรหัสขามมหาสมุทรแอตแลนติก
3. รหัสที่ใชสง สัญญาณมีลกั ษณะอยางไร
มีสัญลักษณเปนจุดและขีด
4. ปจจุบนั การสื่อสารดวยรหัสใชในการสื่อสารประเภทใดบาง
ใชในกิจกรรมวิทยุ และโทรทัศน
5. ใครเปนผูประดิษฐโทรศัพทเพื่อการสื่อสาร
อเล็กซานเดอร เกรแฮม เบล (Alexander Graham Bell)
6. ปจจุบันโครงขายตัวนําทีใ่ ชในระบบโทรศัพทเปนโครงขายประเภทใด
โครงขายดิจิทัล
7. โครงขายตัวนํามีประโยชนอยางไรในปจจุบัน
ทําใหการสงขอมูลสามารถใชรว มกับแบบอื่นรวมได
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ใบความรูท ี่ 1.2
เรื่อง การสื่อสารโดยใชคอมพิวเตอร
การพัฒนาทางดานคอมพิวเตอรเริ่มจากมีการประมวลผลแบบรวมศูนย (Centralized
Processing) เชน ใชเครือ่ งมินิคอมพิวเตอรหรือเครื่องเมนเฟรม เปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
(Host) โดยเปนศูนยกลางใหผูใชใชงานไดหลายคนพรอมกัน แตละคนเปรียบเสมือนเปนสถานี
ปลายทางที่เรียกใชทรัพยากรหรือการคํานวณจากศูนยกลางและใหคอมพิวเตอรตอบสนองตอการ
ทํางานนัน้
ตอมาเมื่อมีการพัฒนาไมโครคอมพิวเตอรที่ทําใหสะดวกตอการใชงานสวนบุคคลจนเรียก
เครื่องไมโครคอมพิวเตอรวา พีซี (Personal Computer : PC) การใชไมโครคอมพิวเตอรแพรหลาย
อยางรวดเร็ว เพราะใชงานงาย ราคาไมสูงมาก สามารถจัดหามาใชไดงาย เมื่อมีการใชงานกัน
มากบริษทั ผูผลิตคอมพิวเตอรตาง ๆ ก็ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีใหตอบสนองความตองการ
ที่สามารถทํางานรวมกันเปนกลุม เครือขายคอมพิวเตอรจึงเปนวิธีการหนึง่ และกําลังไดรับความ
นิยมสูงมาก โดยเฉพาะเครือขายอินเทอรเน็ตเพราะสามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการ
ในการติดตอสื่อสารขอมูลระหวางกันไดสะดวกและมีการประยุกตใชงานไดกวางขวาง
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ใบงานที่ 1.2
เรื่อง การสื่อสารดวยคอมพิวเตอร
คําสั่ง ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. การประมวลผลแบบศูนยรวม (centralized processing) หมายถึงอะไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสวนบุคคลเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. เพราะเหตุใดเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจึงเปนทีน่ ิยมอยางแพรหลาย
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. เพราะเหตุใดเครือขายอินเทอรเน็ตจึงเปนทีน่ ิยมในปจจุบัน
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
กลุมที…
่ …….
ชื่อสมาชิก
1. …………………………………………..เลขที่……….
2. …………………………………………..เลขที่……….
3. …………………………………………..เลขที่……….
4. …………………………………………..เลขที่……….
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เฉลยใบงานที่ 1.2
เรื่อง การสื่อสารดวยคอมพิวเตอร
คําสั่ง ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. การประมวลผลแบบศูนยรวม (centralized processing) หมายถึงอะไร
การใชเครื่องมินิคอมพิวเตอร หรือเครื่องเมนเฟรม เปนเครือ่ งคอมพิวเตอรแมขาย
(host) โดยเปนศูนยกลางใหผูใชใชงานไดหลายคนพรอมกัน
2. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรสวนบุคคลเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร
พีซี (Personal Computer : PC)
3. เพราะเหตุใดเครื่องไมโครคอมพิวเตอรจึงเปนทีน่ ิยมอยางแพรหลาย
เพราะใชงานงาย ราคาไมสูงมาก สามารถจัดหามาใชไดงา ย
4. เพราะเหตุใดเครือขายอินเทอรเน็ตจึงเปนทีน่ ิยมในปจจุบัน
เพราะสามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการในการติดตอสื่อสารขอมูลระหวาง
กันไดสะดวกและมีการประยุกตใชงานไดกวางขวาง
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ใบความรูท ี่ 1.3
เรื่อง การสื่อสารโดยใชดามเทียมและระบบไรสาย
ดาวเทียมไดรับการสงใหโคจรรอบโลกโดยมีเครื่องถายทอดสัญญาณติดไปดวยการ
เคลื่อนที่ของดาวเทียมที่เคลื่อนไปพรอมกับการหมุนของโลก ทําใหคนบนพื้นโลกเห็นดาวเทียมอยูคงที่
การสื่อสารผานดาวเทียมทําไดโดย สถานีภาคพื้นดินที่ตองการสื่อสารจะสงขอมูลมาที่ดาวเทียม
และดาวเทียมก็จะสงขอมูลตอไปยังสถานีภาคพื้นดินปลายทางแหงหนึง่ หรือหลายแหงก็ได การรับ
สัญญาณจะครอบคลุมพืน้ ทีท่ ี่ดาวเทียมโคจรอยูซงึ่ จะมีบริเวณกวางมากทําใหไมมีอปุ สรรคทางดาน
ภูมิศาสตรและเหมาะกับพืน้ ทีท่ ี่ไมสามารถติดตั้งสายได เชน แนวเขาบังสัญญาณ หรือเกาะที่
อยูกลางทะเล เปนตน
การสื่อสารผานโทรศัพทเคลื่อนที่ กําลังไดรับความนิยมเพราะโทรศัพทแบบเคลื่อนที่มี
ความสะดวก คลองตัว การสื่อสารแบบนี้ใชคลื่นสัญญาณวิทยุ โดยผูใชจะติดตอกับศูนยกลาง
สถานีรับสง การสื่อสารวิธีนี้มีการวางเปนเซลครอบพื้นที่ตาง ๆไว จึงเรียกระบบโทรศัพทไรสาย
แบบนี้วา เซลลูลารโฟน (Cellular Phone) พัฒนาการของระบบไรสายยังไดรับการนํามา
ประยุกตใชในดานตาง ๆ อีกหลายอยาง เชน ในระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรือที่เรียกวาแลนไรสาย
และระบบการสงขอความ (Paging) เปนตน

196
ใบงานที่ 1.3
เรื่อง การสื่อสารโดยใชดาวเทียมและระบบไรสาย
คําสั่ง ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. การใชสัญญาณดาวเทียมรับสงขอมูลมีขั้นตอนอยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. การใชสัญญาณดาวเทียมเหมาะกับพืน้ ที่ประเภทใด
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. ระบบโทรศัพทไรสายเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. เพราะเหตุใดโทรศัพทเคลื่อนที่จงึ ไดรับความนิยมในปจจุบันนิยม
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. เพราะเหตุใดจึงเรียกวาโทรศัพทเคลื่อนทีว่ าโทรศัพทไรสาย
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
กลุมที…
่ …….
1. …………………………………………..เลขที่……….
ชื่อสมาชิก
2. …………………………………………..เลขที่……….
3. …………………………………………..เลขที่……….
4. …………………………………………..เลขที่……….
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เฉลยใบงานที่ 1.3
เรื่อง การสื่อสารโดยใชดาวเทียมและระบบไรสาย
คําสั่ง ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. การใชสัญญาณดาวเทียมรับสงขอมูลมีขั้นตอนอยางไร
การสื่อสารผานดาวเทียมทําไดโดยสถานีภาคพืน้ ดินที่ตองการสือ่ สารจะสงขอมูลมาที่
ดาวเทียม และดาวเทียมก็จะสงขอมูลตอไปยังสถานีภาคพืน้ ดินปลายทางแหงหนึ่ง
หรือหลายแหงก็ได การรับสัญญาณจะครอบคลุมพื้นที่ที่ดาวเทียมโคจรอยูซึ่งจะมี
บริเวณกวางมาก
2. การใชสัญญาณดาวเทียมเหมาะกับพืน้ ที่ประเภทใด
แนวเขาบังสัญญาณ หรือเกาะทีอ่ ยูกลางทะเล เปนตน
3. ระบบโทรศัพทไรสายเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร
เซลลูลารโฟน (Cellular Phone)
4. เพราะเหตุใดโทรศัพทเคลื่อนที่จงึ ไดรับความนิยมในปจจุบัน
เพราะโทรศัพทแบบเคลือ่ นที่มีความสะดวก คลองตัว
5. เพราะเหตุใดจึงเรียกวาโทรศัพทเคลื่อนทีว่ าโทรศัพทไรสาย
เนื่องจากโทรศัพทใชคลื่นสัญญาณวิทยุ โดยผูใชจะติดตอกับศูนยกลางสถานีรับสง
การสื่อสารวิธีนี้มีการวางเปนเซลครอบพื้นที่ตาง ๆ ไว จึงเรียกระบบโทรศัพทไรสายนี้
วา เซลลูลารโฟน (Cellular Phone)
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ใบความรูท ี่ 1.4
เรื่อง พัฒนาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญ
เชน เมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร พัฒนามาเปนไมโครคอมพิวเตอรทมี่ ขี นาดเล็กลงแตมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
ไมโครคอมพิวเตอรก็ไดรับการพัฒนาใหมีขีดความสามารถและทํางานไดมากขึ้น จนกระทั่ง
คอมพิวเตอรสามารถทํางานรวมกันเปนกลุม ได
ดังนั้นจึงมีการพัฒนาใหคอมพิวเตอรทํางานใน
รูปแบบเครือขาย คอมพิวเตอร
ในอดีตเครือขายคอมพิวเตอรคือการนําเอาเครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญมาเปนสถานี
บริการหรือที่เรียกวา เครื่องใหบริการ (Server) และตัวไมโครคอมพิวเตอรตามหนวยงานตาง ๆ
เปนเครื่องใชบริการ (Client) โดยมีเครือขาย (Network) เปนเสนทางเชื่อมโยงคอมพิวเตอรจาก
จุดตาง ๆ ปจจุบันเครือขายคอมพิวเตอรคือการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรตาง ๆ เขาดวยกัน เพื่อใช
ประโยชนจากทรัพยากรตาง ๆรวมกันใหเกิดประโยชนสงู สุด
เครือขายคอมพิวเตอรทวีความสําคัญและไดรับความนิยมมากขึ้น เพราะสามารถสรางระบบ
คอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับงานแตละประเภท ในธุรกิจขนาดเล็กที่ไมมีความสามารถในการลงทุนซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอรที่มีราคาสูง เชน มินิคอมพิวเตอร ก็สามารถใชไมโครคอมพิวเตอรหลายเครื่องตอ
เชื่อมโยงกันเปนเครือขาย โดยใหไมโครคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งเปนสถานีบริการที่ทาํ ใหใชงานขอมูล
รวมกันได เมื่อกิจการเจริญกาวหนาขึ้นก็สามารถขยายเครือขายการใชคอมพิวเตอร โดยเพิ่มจํานวน
เครื่อง หรือขยายความจุขอมูลใหพอเหมาะกับองคกรได
ในปจจุบันองคกรขนาดใหญสามารถลดการลงทุนไดโดยใชเครือขายคอมพิวเตอร
เชื่อมโยงจากไมโครคอมพิวเตอรกลุมเล็ก ๆ หลาย ๆ กลุมรวมกันเปนเครือขายคอมพิวเตอรของ
องคกร โดยสภาพการใชขอมูลสามารถทําไดดีเหมือนเชนในอดีตที่ตอ งลงทุนเปนจํานวนมาก
เครือขายคอมพิวเตอรมีบทบาทที่สําคัญตอหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
1) ทําใหเกิดการทํางานรวมกันเปนกลุมและสามารถทํางานพรอมกัน
2) สามารถใชขอมูลตาง ๆ รวมกัน ทําใหองคกรไดรับประโยชนมากขึน้
3) สามารถใชทรัพยากรรวมกันไดคุมคา เชน ใชเครื่องประมวลผลรวมกัน แบงกัน
ใชแฟมขอมูล ใชเครื่องพิมพ และอุปกรณที่มีราคาแพงรวมกัน
4) ทําใหลดตนทุน เพราะการลงทุนสามารถลงทุนไดเหมาะสมกับหนวยงานได
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ใบงานที่ 1.4
เรื่อง พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
คําสั่ง ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. คอมพิวเตอรมีการพัฒนาอยางไรกอนจะเปลี่ยนมาใชระบบเครือขาย
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. เพราะเหตุใดเครื่องคอมพิวเตอรจึงไดรบั ความนิยมมากขึ้นในปจจุบัน
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. เครือขายคอมพิวเตอรมเี สนทางการเชือ่ มโยงคอมพิวเตอรจากจุดตาง ๆ อยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. เครือขายคอมพิวเตอรมบี ทบาทสําคัญตอหนวยงานอยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
กลุมที…
่ …….
ชื่อสมาชิก
1. ……………….…………………………..เลขที่……….
2. …………………………………………..เลขที…
่ …….
3. …………………………………………..เลขที…
่ …….
4. …………………………………………..เลขที…
่ …….
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ใบงานที่ 1.4
เรื่อง พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
คําสั่ง ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. คอมพิวเตอรมีการพัฒนาอยางไรกอนจะเปลี่ยนมาใชระบบเครือขาย
มีการพัฒนาจากเครือ่ งคอมพิวเตอรขนาดใหญ เชน เมนเฟรม มินคิ อมพิวเตอร
พัฒนามาเปนไมโครคอมพิวเตอรที่มีขนาดเล็กลงแตมีประสิทธิภาพสูงขึน้
2. เพราะเหตุใดเครื่องคอมพิวเตอรจึงไดรบั ความนิยมมากขึ้นในปจจุบัน
เพราะสามารถสรางระบบคอมพิวเตอรใหเหมาะสมกับงานแตละประเภท ในธุรกิจ
ขนาดเล็กสามารถใชไมโครคอมพิวเตอรหลายเครือ่ งตอเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย
โดยใหไมโครคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งเปนสถานีบริการที่ทาํ ใหใชงานขอมูลรวมกันได
3. เครือขายคอมพิวเตอรมเี สนทางการเชือ่ มโยงคอมพิวเตอรจากจุดตาง ๆ อยางไร
โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนเครื่องใหบริการ (server) และตัวไมโครคอมพิวเตอร
ตามหนวยงานตาง ๆ เปนเครื่องใชบริการ (client) โดยมีเครือขาย (network) เปน
เสนทางเชื่อมโยงคอมพิวเตอรจากจุดตาง ๆ
4. เครือขายคอมพิวเตอรมบี ทบาทสําคัญตอหนวยงานอยางไร
1. ทําใหเกิดการทํางานรวมกันเปนกลุมและสามารถทํางานพรอมกัน
2. สามารถใชขอมูลตาง ๆ รวมกัน ทําใหองคกรไดรับประโยชนมากขึ้น
3. สามารถใชทรัพยากรรวมกันไดคุมคา เชน ใชเครื่องประมวลผลรวมกัน แบงกัน
ใชแฟมขอมูล ใชเครื่องพิมพ และอุปกรณที่มรี าคาแพงรวมกัน
4. ทําใหลดตนทุน เพราะการลงทุนสามารถลงทุนไดเหมาะสมกับหนวยงานได
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แบบทดสอบ
เรื่อง ความสําคัญของการสื่อสาร
คําสั่ง ใหเลือกคําตอบที่เห็นวาถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. การสื่อสารประเภทใดที่ใชจดุ และขีดเปนสัญลักษณในการสงสัญญาณ
ก. การสื่อสารดวยรหัส
ค. การสื่อสารดวยคอมพิวเตอร
ข. การสื่อสารดวยสายตัวนํา
ง. การสื่อสารโดยใชดาวเทียม
2. ใครเปนคนแรกที่สงรหัสขามมหาสมุทรแอตแลนติก
ก. เกรแฮม แบล
ค. ชารลส แบบเบจ
ง. เบลส ปาสคาล
ข. แซมวล มอรส
3. ใครเปนผูประดิษฐโทรศัพทเพื่อการสื่อสารดวยเสียง
ก. เกรแฮม แบล
ค. ชารลส แบบเบจ
ข. แซมวล มอรส
ง. เบลส ปาสคาล
4. โครงขายตัวนําที่ใชในระบบโทรศัพทปจจุบันเปนโครงขายประเภทใด
ก. สายตัวนําทองแดง
ค. ดิจิทัล
ข. สลับสายดวยคน
ง. สายใยแกวนําแสง
5. การใชสัญญาณดาวเทียมเหมาะกับพืน้ ที่ประเภทใด
ก. พื้นที่ราบ
ค. พื้นที่เปนมหาสมุทร
ข. พื้นที่บนภูเขา
ง. เหมาะกับทุก ๆ พืน้ ที่
6. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร
ก. Notebook
ค. Mini Computer
ข. Micro Computer
ง. Personal Computer
7. โทรศัพทไรสายเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร
ก. โทรศัพทมือถือ
ค. เซลลูลารโฟน
ง. โทรศัพทแบบพกพา
ข.. โทรศัพทเคลื่อนที่
8. เครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญที่ทาํ หนาที่เปนศูนยกลางสงขอมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
ที่เชื่อมโยง เรียกวาอะไร
ก. server
ค. network
ข. client
ง. Mainframe
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9. ดาวเทียมสื่อสารมีทิศทางการเคลื่อนที่อยางไร
ก. อยูคงที่
ค. โคจรอิสระ
ข. โคจรไปพรอมกับการหมุนของโลก
ง. โคจรสวนทางกับการหมุนของโลก
10. ขอใดไมใชประโยชนของเครือขายที่มีตอหนวยงานตาง ๆ
ก. สามารถทํางานพรอมกันได
ค. การใชทรัพยากรไมคุมคา
ข. ใชขอมูลตาง ๆ รวมกันได
ง. ลดตนทุนใหเหมาะสมกับหนวยงานได
………………………………………………….
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เฉลยแบบทดสอบ
เรื่อง ความสําคัญของการสื่อสาร
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําตอบ
ก
ข
ก
ค
ง
ง
ค
ก
ข
ค

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู
ความเขาใจ
ความจํา
ความจํา
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
การคิดวิเคราะห
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตงิ านกลุม

ประเมินโดยครูและนักเรียน
กลุมที.่ .................
คําชี้แจง โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียด แลวพิจารณาวานักเรียนปฏิบตั ิตนอยางไร
ขณะปฏิบัติงานกลุม กรุณาใสเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริง
ขอ

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

พฤติกรรม
การยอมรับความคิดเห็น
ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง
ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม
การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม
อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน
ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม
กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม
ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
ตั้งใจฟงและสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก
มีสวนรวมในการทําใบงาน
มีสวนรวมในการอภิปราย
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม
ชวยเหลือเพื่อนเมื่อทํางานหนัก
เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูดไดแสดงออก
กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นที่เราเห็นดวย

ระดับการปฏิบัติของนักเรียน
มาก
ปานกลาง นอย
(3)
(2)
(1)
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แบบบันทึกการใชแผนการจัดการเรียนรูที่ 1
เรื่อง ความสําคัญของการสื่อสาร
ครูบอกวัตถุประสงคการเรียนเรื่องความสําคัญของการสื่อสาร พรอมทั้งอธิบายวิธีการ
และขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ บบรวมมือกันใหนักเรียนทราบ เพื่อใหนกั เรียนตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบที่มีตอตัวเองและตอกลุม การชวยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกในกลุม การ
รวมกันอภิปราย ตลอดจนการซักถาม การตั้งคําถาม และการปฏิบตั ิตามขอตกลงของกลุม และชี้
ใหนักเรียนเห็นความสําคัญของการเรียนรูแบบรวมมือกันในเรื่อง การคิดคะแนนพัฒนา วา คะแนน
ของนักเรียนแตละคนคือคะแนนของกลุม ดังนัน้ ถานักเรียนไมรวมมือกันเรียนรูกลุมของนักเรียนจะ
ไดคะแนนนอยกวากลุมอืน่ ครูยกตัวอยางวิธีการคิดคะแนนพัฒนา เกณฑการใหคะแนนพัฒนา
การนําคะแนนมาเฉลี่ยเปนคะแนนกลุม กลุมใดที่ไดระดับคะแนนพัฒนาตามเกณฑทกี่ ําหนดจะ
ไดเปนกลุมยอดเยี่ยมและครูมีรางวัลเตรียมไวใหนักเรียนที่ไดคะแนนพัฒนาตามเกณฑดวย
หลังจากนั้นครูใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
เมื่อนักเรียนทําแบบทดสอบเรียบรอยแลวครู
แบงกลุมนักเรียน ออกเปน 4 กลุม กลุมละ 4-5 คน โดยคละความสามารถประกอบดวยนักเรียนเกง
ปานกลาง และออน เมื่อนักเรียนรวมกลุมกันเรียนรูปรากฏวา
นักเรียนที่จัดการเรียนรูดว ยเทคนิคจิกซอว 2 ไดแยกกลุมไปศึกษาหัวขอเดียวกัน นักเรียน
ตางคนตางทําใบงานในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบโดยนัง่ หันขางบาง หันหลังใหกนั บาง ครูตอง
อธิบาย วิธีการเรียนรูโดยรวมมือกัน โดยใหนกั เรียนชวยกันศึกษาใบความรูกอนแลวจึงชวยกันทํา
ใบงาน เมื่อทําใบงานเสร็จเรียบรอยแลวจึงอภิปรายรวมกัน ผลัดกันถามตอบคําถาม จนมีความ
เขาใจในเรื่องที่ศึกษาจนเปนผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ กอนที่จะกลับไปอธิบายใหเพื่อนในกลุมฟง
เปนที่สงั เกตวาเมื่อนักเรียนกลับมาอธิบายหัวขอที่แยกไปศึกษาใหเพือ่ นในกลุม ฟง นักเรียนบาง
กลุมมาบอกครูวาเพื่อนอธิบายไมรูเรื่อง ฟงแลวไมเขาใจ สมาชิกในกลุมตองชวยกันศึกษาในเรื่อง
นั้นอีกครัง้ หนึง่ ทําใหเสียเวลาการถามตอบปญหากัน
สวนนักเรียนนักเรียนที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน สมาชิกกลุมที่ 1 แสดงทีทา
ไมพอใจสมาชิกบางคนทีท่ าํ งานชามาก จะไมยอมรับเขาเปนสมาชิกของกลุม ซึง่ ครูตองอธิบาย
วิธีการเรียนรูแบบรวมมือกัน การอยูรวมกันของกลุม การชวยเหลือและพึ่งพาอาศัยกัน ขณะทีท่ ํา
กิจกรรม นักเรียน 1-2 กลุมมีสมาชิกสวนมากเปนนักเรียนชายซึง่ ไมคอยขยันเรียน ชอบคุยและ
เยาแหยเพื่อนกลุมอื่น ๆ ทําใหกลุมอืน่ ๆ ไมมีสมาธิในการทํางาน ซึ่งครูตองเรียกมาเตือนเปนการ
สวนตัวใหนกั เรียนปฏิบัติตามกติกาของกลุม เมื่อจบกิจกรรมการเรียนรูมีการทดสอบและแขงขัน
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กันตอบคําถาม เมื่อนําผลการทดสอบมาคิดคะแนนพัฒนา ปรากฏวาไมมกี ลุมใดไดคะแนนพัฒนา
ตามเกณฑ นักเรียนแตละกลุมมีการตอวานักเรียนที่ไมสนใจเรียนในกลุม ของตนที่เปนตนเหตุให
คะแนนของกลุมไมดี และไมมีกลุมใดไดรับรางวัล
ลงชื่อ …………………………………ผูบันทึก
(นางศรีสมวงษ สุขคันธรักษ)
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 กลุมทดลอง
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II)
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง อุปกรณการสื่อสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย
เวลา 2 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ
การสื่อสารดวยเครือขายคอมพิวเตอรเปนการเชื่อมโยงระหวางเครื่องมินิคอมพิวเตอรกับ
เครื่องปลายทางดวยสายสัญญาณ ดังนัน้ สายสัญญาณที่ใชเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ
จึงมีความสําคัญมาก เนือ่ งจากจะทําใหระบบสามารถติดตอกันไดอยางสมบูรณและรวดเร็วขึ้น
มาตรฐาน ง 4.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู การสือ่ สาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สามารถอธิบายอุปกรณการสื่อสารสําหรับเชือ่ มโยงเครือขายไดถูกตอง
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายลักษณะของสายคูบ ิดเกลียวแบบหุมฉนวนได
2. อธิบายลักษณะของสายโคแอกเชียลได
3. อธิบายลักษณะของสายใยนําแสง
4. อธิบายปญหาที่เกิดขึ้นกับสายสงขอมูลได
สาระการเรียนรู
อุปกรณการสือ่ สารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย
1. สายคูบิดเกลียวแบบหุมฉนวน
2. สายโคแอกเชียล
3. สายใยนําแสง
4. ปญหาที่เกิดขึ้นกับสายสงขอมูล
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กระบวนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นนํา
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
1.2 ครูนาํ “สายสัญญาณที่ใชเชื่อมโยงเครือขาย” ประเภทตาง ๆ มาใหนักเรียนศึกษา
ลักษณะของสายสัญญาณแตละประเภท พรอมทัง้ อภิปรายซักถาม
1.3 ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทํางานกลุม ทักษะการทํางานกลุม เปาหมาย
ของการทํางานรวมกัน การมอบหมายหนาที่ ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม
เชน ปรึกษากันเฉพาะในกลุม ของตนเอง การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน
2. ขั้นสอน
ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกีย่ วกับอุปกรณการเชื่อมโยงเครือขาย
พอสังเขปโดยมีอุปกรณสําหรับการเชื่อมโยงเครือขายประกอบและอภิปรายรวมกัน หลังจากนัน้ ให
นักเรียนชวยกันตอบคําถาม ตัวอยาง เชน
คําถาม สายสัญญาณที่ใชเชื่อมโยงเครือขายในโรงเรียน เปนสายสัญญาณชนิดใด
คําตอบ เสนใยนําแสง
3. ขั้นศึกษากลุมยอย
3.1 แบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม ประกอบดวยกลุม ที่มคี วามสามารถสูง 1 กลุม มี
ความสามารถปานกลาง 2 กลุม และมีความสามารถต่ํา 1 กลุม ใหนักเรียนจัดกลุม ๆ ละ 4 คน
โดยไมซ้ํากลุม เดิม ซึง่ แตละกลุมจะประกอบดวย นักเรียนที่มีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง
2 คน และต่าํ 1 คน
3.2 ตัวแทนของนักเรียนแตละกลุมมารับใบความรู ใบงาน ใหนักเรียนแตละกลุม
อานคําสัง่ พรอมทั้งศึกษาใบความรูรวมกัน ซึง่ ใบความรูประกอบดวยเนื้อหาดังนี้
ใบความรูที่ 2.1 สายคูบิดเกลียวแบบหุมฉนวน
ใบความรูที่ 2.2 สายโคแอกเชียล
ใบความรูที่ 2.3 เสนใยนําแสง
ใบความรูที่ 2.4 ปญหาที่เกิดขึ้นกับสายสงขอมูล
3.3 นักเรียนแตละกลุมศึกษาหัวขอเรื่อง และคําถามในใบงาน พรอมทัง้ แบงหนาที่
ทําการศึกษาเนื้อหาทีน่ ักเรียนสนใจคนละ 1 หัวขอเรื่อง
3.4 นักเรียนแยกยายเขากลุมใหมที่มีความสนใจตรงกัน ตามที่แบงหัวขอไวในขอ 3.3
สมาชิกในกลุม ใหมชว ยกันศึกษาเนื้อหา แลกเปลี่ยนความรูประสบการณกันและกัน ชวยเหลือกัน
ทํากิจกรรมจนสามารถเขาใจทุกเรื่อง เรียกวา กลุมผูเชีย่ วชาญ
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3.5 นักเรียนแยกยายเขากลุมเดิม นักเรียนแตละคนอธิบายเนื้อหายอยที่ไดไปศึกษา
มาจากการเขากลุมทีม่ ีความสนใจเนื้อหาเดียวกันใหสมาชิกในกลุมเดิมเขาใจจนครบทุกเรื่อง
3.6 นักเรียนในกลุม เดิมรวมกันอภิปรายหาขอสรุปของกลุม
4. ขั้นทดสอบยอย
นักเรียนแตละคนทําแบบทดสอบยอย หลังจากนั้นนําคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบมาคํานวณคะแนนพัฒนา แลวนํามาเฉลีย่ เปนคะแนนกลุม
5. ขั้นสรุปบทเรียน
5.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับอุปกรณการสื่อสารสําหรับเชือ่ มโยง
เครือขายใหเขาใจตรงกัน
5.2 ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ไดคะแนนตามเกณฑ
สื่อการจัดการเรียนรู
1. ใบความรูที่ 2.1 เรื่อง สายคูบิดเกลียวแบบหุมฉนวน
2. ใบความรูที่ 2.2 เรื่อง สายโคแอกเชียล
3. ใบความรูที่ 2.3 เรื่อง เสนใยนําแสง
4. ใบความรูที่ 2.4 เรื่อง ปญหาที่เกิดขึ้นกับสายสงขอมูล
5. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง สายคูบิดเกลียวแบบหุมฉนวน
6. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง สายโคแอกเชียล
7. ใบงานที่ 2.3 เรื่อง เสนใยนําแสง
8. ใบงานที่ 2.4 เรื่อง ปญหาทีเ่ กิดขึ้นกับสายสงขอมูล
การวัดและประเมินผล
1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียน
3. การตรวจแบบทดสอบยอย
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 กลุมควบคุม
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง อุปกรณการสื่อสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย
เวลา 2 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ
การสื่อสารดวยเครือขายคอมพิวเตอรเปนการเชื่อมโยงระหวางเครื่องมินิคอมพิวเตอร
กับเครื่องปลายทางดวยสาย ดังนัน้ สายสัญญาณที่ใชเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรหรืออุปกรณ
จึงมีความสําคัญมาก เนื่องจากจะทําใหระบบสามารถติดตอกันไดอยางสมบูรณและรวดเร็วขึ้น
มาตรฐาน ง 4.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู การสือ่ สาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เขาใจหลักการเบื้องตนของการสื่อสารขอมูลและระบบเครือขายคอมพิวเตอร
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายลักษณะของสายคูบ ิดเกลียวแบบหุมฉนวนได
2. อธิบายลักษณะของสายโคแอกเชียลได
3. อธิบายลักษณะของสายใยนําแสง
4. อธิบายปญหาที่เกิดขึ้นกับสายสงขอมูลได
สาระการเรียนรู
อุปกรณการสือ่ สารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย
1. สายคูบิดเกลียวแบบหุมฉนวน
2. สายโคแอกเชียล
3. สายใยนําแสง
4. ปญหาที่เกิดขึ้นกับสายสงขอมูล
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กระบวนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นนํา
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนกั เรียนทราบ
1.2 ครูนาํ “สายสัญญาณที่ใชเชื่อมโยงเครือขาย” ประเภทตาง ๆ มาใหนักเรียนศึกษา
ลักษณะของสายสัญญาณแตละประเภท พรอมทัง้ อภิปรายซักถาม
1.3 ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทํางานกลุม ทักษะการทํางานกลุม เปาหมาย
ของการทํางานรวมกัน การมอบหมายหนาที่ ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม
เชน การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน ปรึกษากันเฉพาะในกลุมของตนเอง
2. ขั้นสอน
ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกับอุปกรณการสื่อสารสําหรับเชื่อมโยง
เครือขาย พอสังเขปโดยมีภาพประกอบและอภิปรายรวมกัน หลังจากนัน้ ใหนักเรียนชวยกันตอบ
คําถาม ตัวอยาง เชน
คําถาม สายสัญญาณที่ใชเชื่อมโยงเครือขายในโรงเรียน เปนสายสัญญาณชนิดใด
คําตอบ เสนใยนําแสง
3. ขั้นศึกษากลุมยอย
3.1 แบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม ประกอบดวยกลุม ที่มคี วามสามารถสูง 1 กลุม มี
ความสามารถปานกลาง 2 กลุม และมีความสามารถต่ํา 1 กลุม ใหนักเรียนจัดกลุม ๆ ละ 4 คน
โดยไมซ้ํากลุม เดิม ซึง่ แตละกลุมจะประกอบดวย นักเรียนที่มีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง
2 คน และต่าํ 1 คน
3.2 ตัวแทนของนักเรียนแตละกลุมมารับใบความรู ใบงาน ใหนักเรียนแตละกลุม
อานคําสัง่ พรอมทั้งศึกษาใบความรูรวมกัน
3.3 เมื่อนักเรียนเขาใจเนื้อหาและขอคําถามแลว ครูอธิบายหัวขอเรือ่ งตามเนื้อหา
ในใบความรู
3.4 นักเรียนรวมกันอภิปรายซักถามและหาขอสรุปในกลุม พรอมทั้งทําแผนผัง
ความคิดเรื่องอุปกรณการสื่อสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย ระบายสีใหสวยงาม จากนัน้ รวมกันสรุป
ในหองเรียนอีกครั้ง
4. ขั้นการแขงขันเกมทางวิชาการ
4.1 ครูแบงกลุมผูแขงขันออกเปน 4 สาย สายละ 4-5 กลุม โดยแตละกลุมสง
ผูเขาแขงขันทีม่ ีความสามารถใกลเคียงกัน แขงขันกันในสายที่ครูกาํ หนดให
4.2 ผูเขาแขงขันนั่งประจําโตะแขงขัน ครูแจกซองคําถาม พรอมทั้งกระดาษคําตอบ
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4.3 ใหตัวแทนนักเรียนในแตละกลุม เลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีละ 1 คําถาม
อานคําถามใหผูเขาแขงขันฟงและเขียนคําตอบ
4.4 เมื่อตอบคําถามครบ 10 ขอ ภายในเวลา 10 นาที ใหผูเขาแขงขันตรวจ
คําตอบ ถาขอใดตอบถูกจะได 1 คะแนน ถาตอบผิดจะได 0 คะแนน
4.5 ผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเอง นําคะแนนที่ไดไปรวมกับคะแนน
ของเพื่อนในกลุมเดียวกันเพือ่ หาคะแนนเฉลี่ยของกลุม
5. ขั้นสรุปบทเรียน
5.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกีย่ วกับอุปกรณการสื่อสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย
ใหเขาใจตรงกัน
5.2 ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ทาํ คะแนนไดตามเกณฑ
สื่อการจัดการเรียนรู
1. ใบความรูท ี่ 2.1 เรื่อง สายคูบิดเกลียวแบบหุมฉนวน
2. ใบความรูท ี่ 2.2 เรื่อง สายโคแอกเชียล
3. ใบความรูที่ 2.3 เรื่อง เสนใยนําแสง
4. ใบความรูที่ 2.4 เรื่อง ปญหาที่เกิดขึ้นกับสายสงขอมูล
5. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง สายคูบิดเกลียวแบบหุมฉนวน
6. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง สายโคแอกเชียล
7. ใบงานที่ 2.3 เรื่อง เสนใยนําแสง
8. ใบงานที่ 2.4 เรื่อง ปญหาทีเ่ กิดขึ้นกับสายสงขอมูล
การวัดและประเมินผล
1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียน
3. การตรวจแบบทดสอบยอย
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม
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ใบความรูท ี่ 2.1
เรื่อง สายคูบิดเกลียว (twisted pair)
สายคูบิดเกลียวแตละคูสายทีเ่ ปนทองแดงจะถูกพันกันตามมาตรฐานเพือ่ ลดการรบกวน
จากคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากคูสายขางเคียงภายในเคเบิลเดียวกันหรือจากภายนอก เนื่องจากสายคู
บิดเกลียวนี้ยอมใหสัญญาณไฟฟาความถี่สูงผานสําหรับอัตราการสงขอมูลผานสายคูบิดเกลียวจะ
ขึ้นอยูกับพื้นที่ หนาตัดของตัวนํา กลาวคือ สายทองแดงที่มีเสนผาศูนยกลางกวางจะสามารถสง
สัญญาณ ไฟฟาไดดี ทําใหสามารถสงขอมูลดวยอัตราสงสูง โดยทั่วไปแลวสําหรับการสงขอมูล
แบบดิจิทัล สัญญาณที่สงมีลักษณะคลืน่ สี่เหลีย่ ม สายคูบิดเกลียวสามารถใชสงขอมูลไดเปน
จํานวนมาก ในระยะทางไกลไดหลายกิโลเมตร เนื่องจากสายคูบิดเกลียวมีราคาไมแพงมาก ใช
สงขอมูลไดดี แลวน้ําหนักเบา งายตอการติดตั้ง จึงถูกใชงานอยางกวางขวาง สายคูบิดเกลียว
มี 2 ชนิด คือ
สายคูบิดเกลียวชนิดมีการกั้นสัญญาณรบกวน (Shielded Twisted Pair :
STP) เรียกอีกอยางหนึ่งวา เอสทีพี เปนสายคูบิดเกลียวทีห่ ุมดวยตัวกั้นสัญญาณเพื่อปองกัน
การรบกวน เอสทีพีใชความถี่สูงกวายูทพี ี แตมีราคาแพงกวา ทีน่ ยิ มใชกนั ทัว่ ไปคือ ยูทีพี
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ใบงานที่ 2.1
เรื่อง สายคูบดิ เกลียว(twisted pair)

คําสั่ง ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. เพราะเหตุใดสายสายคูบ ิดเกลียวแตละคูสายที่เปนทองแดงจึงตองพันกันไว
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. การรับสงสัญญาณไฟฟาความถี่สูงหรือต่ําของสายคูบ ิดเกลียวขึน้ อยูกับสิ่งใด
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. การสงขอมูลของสายคูบ ิดเกลียวจะสงในรูปแบบใด และลักษณะคลื่นเปนแบบใด
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. เพราะเหตุใดสายคูบิดเกลียวจึงมีผูนยิ มใชมาก
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5. สายเอสทีพี (Shielded Twisted Pair : STP) มีลักษณะอยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

กลุมที…
่ …….
ชื่อสมาชิก
1. …………………………………………..เลขที่……….
2. …………………………………………..เลขที่……….
3. …………………………………………..เลขที่……….
4. …………………………………………..เลขที่……….
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เฉลยใบงานที่ 2.1
เรื่อง สายคูบดิ เกลียว(twisted pair)
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. เพราะเหตุใดสายสายคูบิดเกลียวแตละคูสายทีเ่ ปนทองแดงจึงตองพันกันไว
เพื่อลดการรบกวนจากคลื่นแมเหล็กไฟฟาจากคูสายขางเคียงภายในเคเบิลเดียวกัน
หรือจากภายนอก
2. การรับสงสัญญาณไฟฟาความถี่สูงหรือต่ําของสายคูบิดเกลียวขึ้นอยูก ับสิ่งใด
พื้นที่หนาตัดของตัวนํา กลาวคือ สายทองแดงทีม่ ีเสนผานศูนยกลางกวางจะ
สามารถสงสัญญาณไฟฟาไดดี
3. การสงขอมูลของสายคูบิดเกลียวจะสงในรูปแบบใด และลักษณะคลื่นเปนแบบใด
การสงขอมูลจะสงในรูปแบบดิจิทัล สัญญาณทีส่ ง มีลักษณะเปนคลื่นสี่เหลี่ยม
4. เพราะเหตุใดสายคูบิดเกลียวจึงมีผนู ิยมใชมาก
เนื่องจากสายคูบิดเกลียวมีราคาไมแพงมาก ใชสงขอมูลไดดี แลวน้าํ หนักเบา งาย
ตอการติดตั้ง จึงถูกใชงานอยางกวางขวาง
5. สายเอสทีพี (Shielded Twisted Pair : STP) มีลักษณะอยางไร
เปนสายคูบิดเกลียวที่หมุ ดวยตัวกั้นสัญญาณเพื่อปองกันการรบกวน ใชความถี่สูงกวา
ยูทีพี และมีราคาแพง
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ใบความรูท ี่ 2.2
เรื่อง สายคูบิดเกลียวชนิดไมมีการกัน้ สัญญาณรบกวน
(Unshielded Twisted Pair : UTP)
สายคูบิดเกลียวชนิดไมมีการกั้นสัญญาณรบกวน (Unshielded Twisted Pair :
UTP) เรียกอีกอยางหนึ่งวา ยูทพี ี สายสัญญาณประเภทนี้เปนสายคูบิดเกลียวที่ใชในระบบวงจร
โทรศัพทดั้งเดิม ตอมาไดมีการปรับปรุงคุณสมบัติใหดีขึ้น สายยูทีพที ี่นยิ มใชในปจจุบันไดปรับปรุง
คุณสมบัติจนสามารถใชกบั สัญญาณความถี่สูงได สายยูทพี ีใชลวดทองแดง 8 เสน ขณะที่ใน
ระบบโทรศัพทจะใชเพียง 2 หรือ 4 เสน ซึ่งตอเขากับหัวตอแบบ RJ45 ซึ่งเปนหัวตอทีม่ ี
ลักษณะคลายกับหัวตอในระบบโทรศัพททวั่ ไป
แตในระบบโทรศัพทจะเรียกหัวตอวา RJ11
การที่มีสายทองแดงไวหลายเสนก็เพื่อใหหัวตอ RJ45 ซึ่งเปนหัวตอมาตรฐานสามารถเลือกใชงาน
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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ใบงานที่ 2.2
เรื่อง สายคูบิดเกลียวชนิดไมมีการกัน้ สัญญาณรบกวน
(Unshielded Twisted Pair : UTP)
คําสั่ง ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. สายคูบิดเกลียวชนิดไมมีการกั้นสัญญาณรบกวนเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. สายยูทีพี เดิมเปนสายสัญญาณที่ใชในระบบการสื่อสารประเภทใด
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. สายยูทีพี ที่ใชสงสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรกับสายสัญญาณโทรศัพทแตกตางกันอยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. สายที่แสดงสัญญาณของเสียง ใชสายทองแดงจํานวนเทาใด
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

กลุมที…
่ …….
ชื่อสมาชิก 1. …………………………………………..เลขที่……….
2. …………………………………………..เลขที่……….
3. …………………………………………..เลขที่……….
4. …………………………………………..เลขที่……….
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เฉลยใบงานที่ 2.2
เรื่อง สายคูบิดเกลียวชนิดไมมีการกัน้ สัญญาณรบกวน
(Unshielded Twisted Pair : UTP)
คําสั่ง ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. สายคูบิดเกลียวชนิดไมมีการกั้นสัญญาณรบกวนเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร
สาย ยูทพ
ี ี (UTP)
2. สายยูทีพี เดิมเปนสายสัญญาณที่ใชในระบบการสื่อสารประเภทใด
ระบบวงจรโทรศัพท
3. สายยูทีพี ที่ใชสงสัญญาณเครือขายคอมพิวเตอรกับสายสัญญาณโทรศัพทแตกตางกันอยางไร
สายยูทพ
ี ใี ชลวดทองแดง 8 เสน ขณะทีใ่ นระบบโทรศัพทจะใชเพียง 2 หรือ 4 เสน
ซึ่งตอเขากับหัวตอแบบ RJ45 ซึ่งเปนหัวตอทีม่ ีลักษณะคลายกับหัวตอในระบบ
โทรศัพททั่วไป แตในระบบโทรศัพทจะเรียกหัวตอวา RJ11
4. สายที่แสดงสัญญาณของเสียง ใชสายทองแดงจํานวนเทาใด
ใชสายทองแดง 8 เสน
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ใบความรูท ี่ 2.3
เรื่อง สายโคแอกเซียล (coaxial)
สายโคแอกเชียล หรือเรียกสั้นๆวา สายโคแอก (coax) ประกอบดวยแกนตัวนําตรงกลาง
เปนลวดทองแดงลอมรอบดวยฉนวน ซึง่ อาจจะเปนอากาศ หรือเทฟลอน (teflon) รอบฉนวนจะหุม
ดวยลวดทองแดงสานกัน หรือ ฟอยลโลหะรอบนอกสุดหุมดวยปลอก PVC
การมีตวั นําภายนอกและฉนวนหุม ชั้นสายเคเบิล
ชวยปองกันสัญญาณไฟฟาจาก
ภายนอกและลดการแผรังสีของสัญญาณภายใน ทําใหสามารถสงขอมูลผานสายโคแอกเชียลดวย
ความเร็วสูง และระยะทางไกล
สายโคแอกเชียลมีหลายแบบ แบบมาตรฐานที่ใชกนั คือ สายชนิดหนา (Thick coaxial
cable) สายชนิดบาง (Thin coaxial cable) มีราคาถูกกวาและงายตอการจัดการ แตก็ไวตอสัญญาณ
รบกวน และโอกาสสูญเสียขอมูลมีมากขึน้ เมื่อสงสัญญาณระยะไกล สายชนิดหนามีราคาแพง
และติดตั้งยาก เนื่องจากขนาดของสายและการเชื่อมตออุปกรณ แตอายุการใชงานจะยาวนานมาก
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ใบงานที่ 2.3
เรื่อง สายโคแอกเซียล (coaxial)
คําสั่ง ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. สายโคแอกเชียล มีลักษณะอยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. การมีตัวนําและฉนวนหุมชัน้ สายเคเบิลของสายโคแอกเชียล มีสว นชวยในเรื่องใด
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. สายโคแอกเชียล ชนิดบางมีขอดีและขอเสียอยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. สายโคแอกเชียล ชนิดหนามีขอดีและขอเสียอยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

กลุมที่……….

ชื่อสมาชิก 1.
2.
3.
4.

…………………………………………..เลขที่……….
…………………………………………..เลขที่……….
…………………………………………..เลขที่……….
…………………………………………..เลขที่……….
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เฉลยใบงานที่ 2.3
เรื่อง สายโคแอกเซียล (coaxial)
คําสั่ง ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. สายโคแอกเชียล มีลักษณะอยางไร
เปนสายสัญญาณที่มสี ายทองแดงเดี่ยวเปนแกนกลางและมีสายทองแดงถักลอมรอบ
5. การมีตัวนําและฉนวนหุมชัน้ สายเคเบิลของสายโคแอกเชียล มีสว นชวยในเรื่องใด
เพื่อเปนตัวกัน้ สัญญาณรบกวนอยูดา นนอก
2. สายโคแอกเชียล ชนิดบางมีขอดีและขอเสียอยางไร
ขอดี มีราคาถูกกวาและงายตอการจัดการ
ขอเสีย ไวตอสัญญาณรบกวน และโอกาสสูญเสียขอมูลมีมากขึ้นสงสัญญาณ
ระยะไกล
3. สายโคแอกเชียล ชนิดหนามีขอดีและขอเสียอยางไร
ขอดี อายุการใชงานจะยาวนานมาก
ขอเสีย มีราคาแพงและติดตั้งยาก เนือ่ งจากขนาดของสายและการเชื่อมตออุปกรณ

222
ใบความรูท ี่ 2.4
เรื่อง เสนใยนําแสง (fiber optic)
เสนใยนําแสง มีแกนกลางของสายซึ่งประกอบดวยเสนใยแกวหรือพลาสติกขนาดเล็ก
หลาย ๆ เสนอยูรวมกัน เสนใยแตละเสนมีขนาดเล็กเทาเสนผมและภายในกลวง และเสนใย
เหลานั้นไดรับการหอหุมดวยเสนใยอีกชนิดหนึง่ กอนจะหุมชัน้ นอกสุดดวยฉนวน การสงขอมูลผาน
ทางสื่อกลางชนิดนี้จะแตกตางจากชนิดอื่น ๆ ซึง่ ใชสญ
ั ญาณไฟฟาในการสง แตการทํางานของ
สื่อกลางชนิดนี้จะใชเลเซอรวิ่งผานชองกลวงของเสนใยแตละเสนและอาศัยหลักการหักเหของแสง
โดยใชใยแกวชั้นนอกเปนกระจกสะทอนแสง การใหแสงเคลื่อนที่ไปในทอแกวสามารถสงขอมูลดวย
อัตราความหนาแนนของสัญญาณขอมูลสูงมาก และไมมีการกอกวนของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทําให
สามารถสงขอมูลทั้งตัวอักษร เสียง ภาพกราฟฟก หรือวิดีทัศนไดในเวลาเดียวกัน อีกทั้งยังมีความ
ปลอดภัยในการสงสูง แตก็มีขอเสียเนือ่ งจากการบิดงอสายสัญญาณจะทําใหเสนใยหัก จึงไม
สามารถใชสื่อกลางในการเดินทางตามมุมตึกได เสนใยนําแสงมีลักษณะพิเศษที่ใชสําหรับเชื่อมโยง
แบบจุดไปจุด ดังนัน้ จึงเหมาะที่จะใชกับการเชื่อมโยงระหวางอาคารกับอาคาร หรือระหวางเมือง
กับเมือง เสนใยนําแสงจึงถูกนําไปใชเปนสายแกนหลัก
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ใบงานที่ 2.4
เรื่อง เสนใยนําแสง (fiber optic)
คําสั่ง ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. เสนใยนําแสงมีลักษณะอยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. เพราะเหตุใดการสงขอมูลผานเสนใยนําแสงจึงแตกตางจากสายสัญญาณชนิดอื่น
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. เสนใยนําแสงมีขอเสียอยางไร
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. เสนใยนําแสงมีลักษณะพิเศษกวาสายสัญญาณประเภทอื่นในดานใด
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
กลุมที…
่ …….
ชื่อสมาชิก
1. ………………………………….………..เลขที่……….
2. …………………………………………..เลขที…
่ …….
3. …………………………………………..เลขที…
่ …….
4. …………………………………………..เลขที…
่ …….
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เฉลยใบงานที่ 2.4
เรื่อง เสนใยนําแสง (fiber optic)
คําสั่ง ใหเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. เสนใยนําแสงมีลักษณะอยางไร
มีแกนกลางของสายซึ่งประกอบดวยเสนใยแกวหรือพลาสติกขนาดเล็กหลาย ๆ เสน
อยูรวมกัน เสนใยแตละเสนมีขนาดเล็กเทาเสนผมและภายในกลวง และเสนใย
เหลานั้นไดรบั การหอหุมดวยเสนใยอีกชนิดหนึ่งกอนจะหุมชั้นนอกสุดดวยฉนวน
2. เพราะเหตุใดการสงขอมูลผานเสนใยนําแสงจึงแตกตางจากสายสัญญาณชนิดอื่น
เนื่องจากสายสัญญาณชนิดอื่น ๆ ใชสัญญาณไฟฟาในการสง แตเสนใยนําแสงจะ
ใชเลเซอรวิ่งผานชองกลวงของเสนใยแตละเสน และอาศัยหลักการหักเหของแสง
โดยใชใยแกวชั้นนอกเปนกระจกสะทอนแสง การใหแสงเคลื่อนที่ไปในทอแกว
สามารถสงขอมูลดวยอัตราความหนาแนนของสัญญาณขอมูลสูงมาก และไมมีการ
กอกวนของคลื่นแมเหล็กไฟฟา ทําใหสามารถสงขอมูลไดทั้ง ตัวอักษร เสียง ภาพ
กราฟฟก หรือวิดีทัศนไดในเวลาเดียวกัน
3. เสนใยนําแสงมีขอเสียอยางไร
ไมสามารถใชสื่อกลางในการเดินทางตามมุมตึกได เนื่องจากการบิดงอสายสัญญาณ
จะทําใหเสนใยหัก ทีเ่ สนใยนําแสงจึงถูกนําไปใชเปนสายแกนหลัก
4. เสนใยนําแสงมีลักษณะพิเศษกวาสายสัญญาณประเภทอื่นในดานใด
เสนใยนําแสงมีลักษณะพิเศษคือ ใชสาํ หรับเชื่อมโยงแบบจุดไปจุด ดังนั้นจึงเหมาะที่
จะใชกับการเชื่อมโยงระหวางอาคารกับอาคาร หรือ ระหวางเมืองกับเมือง
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แบบทดสอบ
เรื่อง อุปกรณการสื่อสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย
คําสั่ง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียว
1. เพราะเหตุใดสายสายคูบิดเกลียวแตละคูสายทีเ่ ปนทองแดงจึงตองพันกันไว
ก. เพื่อใหการสงสัญญาณไฟฟาเร็วขึ้น
ค. เพื่อลดการรบกวนของคลื่นแมเหล็กไฟฟา
ข. เพื่อใหมีความทนทานในการใชงาน
ง. เพื่อใหรับสัญญาณไฟฟาที่มีความถี่สงู ไดดี
2. การรับสงสัญญาณไฟฟาความถี่สูงหรือต่ําของสายคูบ ดิ เกลียวขึน้ อยูกับสิ่งใด
ก. จํานวนสายทองแดง
ค. ความถี่ในการสงสัญญาณ
ข. พื้นทีห่ นาตัดของตัวนํา
ง. ความหนาบางของสายสัญญาณ
3. การสงขอมูลของสายคูบ ิดเกลียวจะสงในรูปแบบใด
ก. ดิจิทัล
ค. ดาวเทียม
ข. ไมโครเวฟ
ง. เสนไยนําแสง
4. สัญญาณที่สงของสายคูบ ิดเกลียวมีลกั ษณะคลื่นแบบใด
ก. เสนตรง
ค. เสนโคง
ข. สี่เหลี่ยม
ง. เสนสูง ๆ ต่าํ ๆ
5. สายคูบิดเกลียวชนิดไมมีการกัน้ สัญญาณรบกวนเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร
ก. สาย UTP
ค. สายโคแอกเชียล
ข. สาย STP
ง. เสนใยนําแสง
6. สายคูบิดเกลียวชนิดใดที่นยิ มใชกนั ในปจจุบนั
ก. สาย UTP
ค. สายโคแอกเชียล
ข. สาย STP
ง. เสนใยนําแสง
7. มหาวิทยาลัยศิลปากรตองการเดินสายเครือขายเชื่อมโยงไปยังคณะตาง ๆ ควรใชอุปกรณการ
เชื่อมโยงประเภทใด
ก. สาย UTP
ค. สายโคแอกเชียล
ข. สาย STP
ง. เสนใยนําแสง
8. เพราะเหตุใดจึงนิยมใชสาย UTP มากกวาสาย STP
ก. สาย UTP มีความถี่สูง
ค. สาย UTP ปองกันการรบกวนไดดีกวา
ข. สาย UTP มีราคาแพง
ง. สาย UTP มีราคาถูก
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9. อุปกรณเชือ่ มโยงประเภทใดใชเปนสายรับสงขอมูลหลักสําหรับเครือขาย
ก. สาย UTP
ค. สายโคแอกเชียล
ข. สาย STP
ง. เสนใยนําแสง
10. ขอใดเปนการใชสายสัญญาณที่ใชแสงความถี่สูง
ก. มาโนชใชสายโคแอกเชียลเปนสายสัญญาณสงขอมูลระหวางอาคาร
ข. บริษทั มูลไบลใชสายใยแกวเปนสายสัญญาณสงขอมูลสําหรับติดตั้งอินเทอรเน็ตในโรงเรียน
ค. นภัทรใชสาย UTP ชนิดสายทองแดง 8 เสนเปนสายสัญญาณเสียงประกาศตามสาย
ง. สราวุฒิใชสาย STP ชนิดสายทองแดง 2 เสนเปนสายสัญญาณของระบบโทรศัพท
……………………………………..
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เฉลยแบบทดสอบ
เรื่อง อุปกรณการสื่อสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย

ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําตอบ
ค
ข
ก
ข
ก
ก
ง
ง
ง
ก

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
การคิดวิเคราะห
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตงิ านกลุม

ประเมินโดยครูและนักเรียน
กลุมที.่ .................
คําชี้แจง โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียด แลวพิจารณาวานักเรียนปฏิบตั ิตนอยางไร
ขณะปฏิบัติงานกลุม กรุณาใสเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปน
จริง
ขอ

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

พฤติกรรม
การยอมรับความคิดเห็น
ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง
ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม
การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม
อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน
ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม
กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม
ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
ตั้งใจฟงและสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก
มีสวนรวมในการทําใบงาน
มีสวนรวมในการอภิปราย
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม
ชวยเหลือเพื่อนเมื่อทํางานหนัก
เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูดไดแสดงออก
กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นที่เราเห็นดวย

ระดับการปฏิบัติของนักเรียน
มาก
ปานกลาง นอย
(3)
(2)
(1)
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แบบบันทึกการใชแผนการจัดการเรียนรูที่ 2
เรื่อง อุปกรณการสื่อสารสําหรับเชื่อมโยงเครือขาย
จากผลการทดสอบในหนวยที่ 1 ไมมีกลุมใดไดรับรางวัลและเปนกลุมยอดเยี่ยม ทําให
นักเรียนแตละกลุมเริ่มเห็นความสําคัญของการรวมมือกันทํากิจกรรมกลุมมากขึน้
สําหรับการ
เรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 นักเรียนกลุมผูเชี่ยวชาญมีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยครู
เสนอแนะใหนกั เรียนแตละคนตั้งคําถาม ใหเพื่อนตอบคนละ 3-4 ขอ ซึ่งจะทําใหนักเรียนสามารถ
ศึกษาเนื้อหาและสรุปประเด็นที่สาํ คัญได เมื่อกลับไปรวมกลุมนักเรียนผลัดกันอธิบาย มีการ
อภิปรายกันในกลุม มีการถามตอบคําถาม มีนักเรียนบางกลุมอภิปรายกันเสียงดัง รบกวนเพือ่ น
กลุมอื่น ๆ ครูจึงตักเตือนใหปฏิบัติตามกติกาของกลุม ที่ไมใหสง เสียงดังรบกวนผูอื่น ผลจากการ
ทดสอบนักเรียนมีคะแนนพัฒนาเพิ่มมากขึ้น และมีกลุม ยอดเยี่ยม 1 กลุม สมาชิกของกลุมที่ไมได
รับรางวัลตอวาเพื่อนในกลุมที่ทาํ คะแนนไดนอย เปนเหตุใหกลุมไดคะแนนนอยดวย สําหรับการ
เรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน สมาชิกกลุม ที่ 1 ปรับตัวและยอมรับเพือ่ นมากขึ้น นักเรียนชายบาง
คนยังคงชาไมคอยใหความรวมมือขณะที่แยกยายไปเขากลุม มีการเลนและคุยกันในกลุม ครูตอง
คอยกระตุนใหนักเรียนรับผิดชอบหนาที่ของตนเอง สําหรับนักเรียนกลุม อื่น ๆ ชวยกันทําใบงาน มี
การอภิปรายกันในกลุม นักเรียนที่เรียนเกงสวนมากจะเปนผูสรุปเนื้อหา และตัง้ คําถามถามเพื่อน
ในกลุม ผลการแขงขันตอบคําถามเมื่อสมาชิกแตละคนนําคะแนนมารวมกัน และสรุปคะแนน
พัฒนา ปรากฏวาคะแนนพัฒนาของนักเรียนเพิ่มขึ้น แตยังไมมีกลุม ใดไดรางวัลและเปนกลุม ยอด
เยี่ยม มีการตอวาสมาชิกที่ไมสนใจที่เปนตนเหตุใหกลุม ไดคะแนนนอย
ลงชื่อ………………………………….ผูบันทึก
(นางศรีสมวงษ สุขคันธรักษ)
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 กลุมทดลอง
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II)
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง ชนิดของเครือขาย
เวลา 2 ชัว่ โมง
………………………………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ
เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องสามารถสื่อสารขอมูลระหวางกันได โดยเชื่อมตอสายสัญญาณ
เขาหากัน เปนผลทําใหเครือ่ งคอมพิวเตอรทั้งสองนัน้ สามารถสงขอมูลถึงกันได การสงขอมูลของ
เครื่องคอมพิวเตอรลักษณะดังกลาว เรียกวา เครือขาย ชนิดของเครือขายคอมพิวเตอรมี 2 ชนิด คือ
เครือขายแลนและเครือขายแวน นอกจากนี้การเชื่อมตอสายสัญญาณเปนสวนสําคัญประการหนึ่ง ที่จะ
ทําใหการรับสงขอมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด
มาตรฐาน ง 4.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู การสือ่ สาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 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. ขั้นนํา
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
1.2 ครูทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับชนิดของเครือขายทีน่ ักเรียนรูจกั พรอมทัง้
อภิปรายซักถาม
1.3 ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทํางานกลุม ทักษะการทํางานกลุม เปาหมายของ
การทํางานรวมกัน การมอบหมายหนาที่ ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม เชน การ
รับฟงความคิดเห็นของเพื่อน ปรึกษากันเฉพาะในกลุมของตนเอง
2. ขั้นสอน
ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกับชนิดของเครือขายพอสังเขปโดยมี
ภาพประกอบและอภิปรายรวมกัน หลังจากนัน้ ใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ตัวอยาง เชน
คําถาม เครือขายประเภทใดที่ใชภายในองคกร หรือ หนวยงาน
คําตอบ เครือขายแลน
3. ขั้นศึกษากลุมยอย
3.1 นักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4-5 คน ประกอบดวย
นักเรียนทีม่ ีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน
3.2 ครูแจกใบกิจกรรมใหนกั เรียนแตละกลุมอานคําสั่ง พรอมทัง้ ศึกษาใบความรู
รวมกัน ซึง่ ใบความรูประกอบดวยเนื้อหาดังนี้
ใบความรูท ี่ 3.1 เครือขายแลนและเครือขายแวน
ใบความรูท ี่ 3.2 เครือขายอีเธอรเน็ต (Ethernet)
ใบความรูท ี่ 3.3 เครือขายโทเค็นริง (Token ring)
ใบความรูท ี่ 3.4 เครือขายสวิตชิง (Switching)
3.3 นักเรียนแตละกลุมศึกษาหัวขอเรื่อง และคําถามในใบงาน พรอมทัง้ แบงหนาที่
ทําการศึกษาเนื้อหาทีน่ ักเรียนสนใจคนละ 1 หัวขอเรื่อง
3.4 นักเรียนแยกยายเขากลุม ใหมที่มีความสนใจตรงกัน ตามที่แบงหัวขอไวในขอ 3.3
สมาชิกในกลุม ใหมชว ยกันศึกษาเนื้อหา ทําการอภิปรายซักถามกันในกลุม ชวยเหลือกันทํา
กิจกรรมในกลุม จนเปนผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาเรื่องที่รับผิดชอบ
3.5 นักเรียนแยกยายเขากลุม เดิม นักเรียนแตละคนอธิบายเนื้อหายอยทีไ่ ดไปศึกษามา
จากการเขากลุม ที่มีความสนใจเนื้อหาเดียวกันใหสมาชิกในกลุมเดิมเขาใจจนครบทุกเรื่อง
3.6 นักเรียนในกลุมเดิมรวมกันอภิปรายหาขอสรุปของกลุม
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4. ขั้นทดสอบยอย
นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ไดรับโดยไมชวยเหลือกัน นักเรียนแตละคนพยายาม
ทําขอสอบใหดีที่สุด เพื่อพัฒนาความกาวหนาของตนเองและกลุม
5. ขั้นสรุปบทเรียน
5.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับชนิดของเครือขาย ใหเขาใจตรงกัน
5.2 ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ทาํ คะแนนไดตามเกณฑ
สื่อการจัดการเรียนรู
1. ใบความรูท ี่ 3.1 เครือขายแลนและแวน (Local Area Network : LAN and Wide
Area Network : WAN)
2. ใบความรูท ี่ 3.2 เครือขายแวนอีเธอรเน็ต (Ethernet)
3. ใบความรูที่ 3.3 เครือขายโทเค็นริง (Token ring)
4. ใบความรูท ี่ 3.4 เครือขายสวิตชิง (Switching)
5. ใบงานที่ 3.1 เครือขายแลนและแวน(Local Area Network and Wide Area
Network)
6. ใบงานที่ 3.2 เครือขายแวนอีเธอรเน็ต (Ethernet)
7. ใบงานที่ 3.3 เครือขายโทเค็นริง (Token ring)
8. ใบงานที่ 3.4 เครือขายสวิตชิง (Switching)
การวัดและประเมินผล
1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียน
3. การตรวจแบบทดสอบยอย
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 กลุมควบคุม
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง ชนิดของเครือขาย
เวลา 2 ชัว่ โมง
………………………………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ
เครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องสามารถสื่อสารขอมูลระหวางกันได โดยเชื่อมตอสายสัญญาณ
เขาหากัน เปนผลทําใหเครือ่ งคอมพิวเตอรทั้งสองนัน้ สามารถสงขอมูลถึงกันได การสงขอมูลของ
เครื่องคอมพิวเตอรลักษณะดังกลาว เรียกวา เครือขาย ชนิดของเครือขายคอมพิวเตอรมี 2 ชนิด คือ
เครือขายแลนและเครือขายแวน นอกจากนี้การเชื่อมตอสายสัญญาณเปนสวนสําคัญประการหนึ่ง ที่จะ
ทําใหการรับสงขอมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด
มาตรฐาน ง 4.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู การสือ่ สาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ 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. ขั้นนํา
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนกั เรียนทราบ
1.2 ครูทบทวนความรูเดิมเกี่ยวกับชนิดของเครือขายทีน่ ักเรียนรูจกั พรอมทัง้
อภิปรายซักถาม
1.3 ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทํางานกลุม ทักษะการทํางานกลุม เปาหมายของ
การทํางานรวมกัน การมอบหมายหนาที่ ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม เชน การ
รับฟงความคิดเห็นของเพื่อน ปรึกษากันเฉพาะในกลุมของตนเอง
2. ขั้นสอน
ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกับชนิดของเครือขายพอสังเขปโดยมี
ภาพประกอบและอภิปรายรวมกัน หลังจากนัน้ ใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ตัวอยาง เชน
คําถาม เครือขายประเภทใดที่ใชภายในองคกร หรือ หนวยงาน
คําตอบ เครือขายแลน
3. ขั้นแบงกลุม ทํากิจกรรม
3.1 นักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4-5 คน ประกอบดวย
นักเรียนทีม่ ีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน
3.2 ครูแจกใบกิจกรรมใหนกั เรียนแตละกลุมอานคําสั่ง พรอมทัง้ ศึกษาใบความรู
เกี่ยวกับชนิดของเครือขาย และรวมกันอภิปราย รวมทัง้ วิเคราะหคําถามทีม่ ีในใบงานและแบง
หนาที่ศึกษาเนื้อหาที่เปนคําถาม
3.3 เมื่อนักเรียนเขาใจเนื้อหาและขอคําถามแลว ครูนาํ เสนอหัวขอเรือ่ งตามเนื้อหา
ในใบความรู
3.4 นักเรียนรวมกันอภิปรายซักถามและหาขอสรุปในกลุม
4 ขั้นการแขงขันเกมทางวิชาการ
4.1 ครูแบงกลุมผูแขงขันออกเปน 5 สาย สายละ 4-5 กลุม โดยแตละกลุมสง
ผูเขาแขงขันทีม่ ีความสามารถใกลเคียงกัน แขงขันกันในสายที่ครูกาํ หนดให
4.2 ผูเขาแขงขันนั่งประจําโตะแขงขัน ครูแจกซองคําถาม พรอมทั้งกระดาษคําตอบ
4.3 ใหตวั แทนนักเรียนแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีล่ ะ1 คําถาม
อานคําถามใหผูเขาแขงขันฟงและเขียนคําตอบ
4.4 เมื่อตอบคําถามครบ 10 ขอ ภายในเวลา 10 นาที ใหผูเขาแขงขันตรวจคําตอบ
ถาขอใดตอบถูกจะได 1 คะแนน ถาตอบผิดจะได 0 คะแนน
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4.5 ผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเอง นําคะแนนที่ไดไปรวมกับคะแนน
ของเพื่อนในกลุมเดียวกันเพือ่ หาคะแนนเฉลี่ยของกลุม
5. ขั้นสรุปบทเรียน
5.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับชนิดของเครือขาย ใหเขาใจตรงกัน
5.2 ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ทาํ คะแนนไดตามเกณฑ
สื่อการจัดการเรียนรู
1. ใบความรูท ี่ 3.1 เครือขายแลนและแวน (Local Area Network and Wide Area
Network)
2. ใบความรูท ี่ 3.2 เครือขายแวนอีเธอรเน็ต (Ethernet)
3. ใบความรูท่ี 3.3 เครือขายโทเค็นริง (Token ring)
4. ใบความรูท ี่ 3.4 เครือขายสวิตชิง (Switching)
5. ใบงานที่ 3.1 เครือขายแลนและแวน(Local Area Network and Wide Area
Network)
6. ใบงานที่ 3.2 เครือขายแวนอีเธอรเน็ต (Ethernet)
7. ใบงานที่ 3.3 เครือขายโทเค็นริง (Token ring)
8. ใบงานที่ 3.4 เครือขายสวิตชิง (Switching)
การวัดและประเมินผล
1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียน
3. การตรวจคะแนนเกมการแขงขัน
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม
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ใบความรูท ี่ 3.1
เรื่อง เครือขายแลน (LAN)และเครือขายแวน(WAN)
ชนิดของเครือขาย
เครือขายคอมพิวเตอรแบงเปน 2 ชนิดคือ เครือขายแลน และเครือขายแวน
เครือขายแลน (Local Area Network : LAN) หรือเครือขายทองถิ่นเปนเครือขาย
คอมพิวเตอรซงึ่ เชื่อมโยงคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารที่อยูในทองทีบ่ ริเวณที่ไมไกลเขาดวยกัน
เชน ภายในอาคาร หรือภายในองคกรที่มีระยะทางไมไกลมากนัก เครือขายแลนจัดไดวาเปน
เครือขายเฉพาะขององคกร
ลักษณะสําคัญของเครือขายแลน คือ อุปกรณที่ประกอบภายในเครือขายสามารถสง
รับสัญญาณกันดวยความเร็วสูงมาก
เครือขายแวน (Wide Area Network : WAN) เปนเครือขายคอมพิวเตอรที่
เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรในระยะหางไกล เชน เชื่อมโยงระหวางจังหวัด ระหวางประเทศ
การสรางเครือขายระยะไกลจึงตองพึ่งพาระบบบริการเครือขายสาธารณะ เชน ใชสายวงจรเชา
จากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยหรือการสื่อสารแหงประเทศไทยใชวงจรสื่อสารผานดาวเทียม
ใชวงจรสื่อสารเฉพาะกิจทีม่ ใี หบริการแบบสาธารณะ เครือขายแวนจึงเปนเครือขายที่ใชกับองคกร
ที่มีสาขาหางไกลและตองการเชื่อมสาขาเหลานัน้ เขาดวยกัน เชน ธนาคารมีสาขาทัว่ ประเทศ มี
บริการรับฝากถอนเงินผานตูเ อทีเอ็ม
เครือขายแวนเชื่อมระยะทางไกลมาก จึงมีความเร็วในการสื่อสารไมสูง เนื่องจากจะ
มีสัญญาณรบกวนในสาย และการเชื่อมโยงระยะไกลจําเปนตองใชเทคนิคพิเศษในการลดปญหา
ขอผิดพลาดของการรับสงขอมูล
เครือขายแวนเปนเครือขายทีท่ ําใหเครือขายแลนหลาย ๆ เครือขายเชื่อมถึงกันได
เครือขายอินเทอรเน็ตเปนเครือขายบริการสาธารณะทีม่ ีการใชงานไดทั่วโลก เครือขาย
อินเทอรเน็ตเปนตัวอยางการใชเครือขายแวนเชื่อมโยงเครือขายแลนเขาดวยกัน
เทคโนโลยีที่ใชกับเครือขายแวนมีความหลากหลาย มีการเชื่อมโยงระหวางประเทศดวย
ชองสัญญาณดาวเทียม เสนใยนําแสง คลืน่ ไมโครเวฟ คลื่นวิทยุ สายเคเบิลทัง้ ทีว่ างไปตามถนน
และวางใตน้ํา เทคโนโลยีของการเชื่อมโยงไดรับการพัฒนาไปมาก แตก็ยงั ไมเพียงพอกับความ
ตองการทีเ่ พิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว
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ใบงานที่ 3.1
เรื่อง เครือขายแลน (LAN)และเครือขายแวน(WAN)
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. เพราะเหตุใดจึงเรียกเครือขายแลนวาเปนเครือขายทองถิน่
……………………………………………………………………………………………………
2. ใหยกตัวอยางเครือขายแลนที่เปนเครือขายภายในองคกร
……………………………………………………………………………………………………
3. จงบอกลักษณะที่สาํ คัญของเครือขายแลน
……………………………………………………………………………………………………
4. จงอธิบายลักษณะที่สาํ คัญของเครือขายแวน
……………………………………………………………………………………………………
5. การสรางเครือขายแวนในระยะไกลตองพึง่ พาเครือขายประเภทใด
………………………………………………………………………………………………………
6. เพราะเหตุใดเครือขายแวนจึงมีความเร็วในการสื่อสารไมสูง
……………………………………………………………………………………………………
7. จงยกตัวอยางเครือขายแวนทีก่ ําลังเปนทีน่ ิยมในปจจุบัน
………………………………………………………………………………………………………
8. การเชื่อมโยงเครือขายระหวางประเทศสามารถทําไดโดยผานอุปกรณประเภทใด
……………………………………………………………………………………………………
กลุมที…
่ …….
ชื่อสมาชิก
1. …………………………………………..เลขที่……….
2. …………………………………………..เลขที่……….
3. …………………………………………..เลขที่……….
4. …………………………………………..เลขที่……….
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เฉลยใบงานที่ 3.1
เรื่อง เครือขายแลน (LAN)และเครือขายแวน(WAN)
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. เพราะเหตุใดจึงเรียกเครือขายแลนวาเปนเครือขายทองถิน่
เนื่องจากเปนการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรและอุปกรณสื่อสารที่อยูในทองที่บริเวณที่
ไมไกลเขาดวยกัน เชน ภายในอาคาร หรือภายในองคกรที่มรี ะยะทางไมไกลมากนัก
2. ใหยกตัวอยางเครือขายแลนที่เปนเครือขายภายในองคกร
มหาวิทยาลัยที่มีการวางเครือขายเชื่อมโยงคอมพิวเตอรระหวางอาคารภายในมหาวิทยาลัย
3. จงบอกลักษณะที่สาํ คัญของเครือขายแลน
อุปกรณทปี่ ระกอบภายในเครือขายสามารถสงรับสัญญาณกันดวยความเร็วสูงมาก
โดยทัว่ ไปมีความเร็วตั้งแตหลายสิบลานบิตตอวินาที จนถึงกวาพันลานบิตตอวินาที
4. จงอธิบายลักษณะที่สาํ คัญของเครือขายแวน
เครือขายแวนเปนเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอรในระยะหางไกล
เชน เชือ่ มโยงระหวางจังหวัด ระหวางประเทศ
5. การสรางเครือขายแวนในระยะไกลตองพึง่ พาเครือขายประเภทใด
เครือขายสาธารณะ เชน ใชสายวงจรเชาจากองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
หรือ การสื่อสาร แหงประเทศไทย ใชวงจรสื่อสารผานดาวเทียม
6. เพราะเหตุใดเครือขายแวนจึงมีความเร็วในการสื่อสารไมสูง
เนื่องจากเปนการเชือ่ มโยงระยะทางไกลมาก และเกิดสัญญาณรบกวนในสาย
7. ใหยกตัวอยางเครือขายแวนทีก่ ําลังเปนทีน่ ิยมในปจจุบัน
เครือขายอินเทอรเน็ต
8. การเชื่อมโยงเครือขายระหวางประเทศสามารถทําไดโดยผานอุปกรณประเภทใด
สัญญาณดาวเทียม เสนใยนําแสง คลื่นไมโครเวฟ คลืน่ วิทยุ สายเคเบิลทั้งทีว่ างไป
ตามถนนและวางใตนา้ํ
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ใบความรูท ี่ 3.2
เรื่อง เครือขายอีเธอรเน็ต (ethernet)
อีเธอรเน็ต (ethernet) เปนเครือขายคอมพิวเตอรที่พฒ
ั นามาจากโครงสรางการ
เชื่อมตอแบบสายสัญญาณรวมที่เรียกวา บัส (bus) คอมพิวเตอรทกุ เครื่องตอเชื่อมเขากับ
สายสัญญาณเสนเดียวกัน ขอมูลสามารถสื่อสารจากเครื่องหนึง่ ไปยังเครื่องใดก็ได โดยสื่อสาร
ผานบัสนี้

การสื่อสารระหวางคอมพิวเตอรจะเกิดขึ้นในชวงเวลาสั้น ๆ ไมซ้ํากัน เชน จากรูปที่ เครื่อง
คอมพิวเตอร A ตองการสงสัญญาณขอมูลใหเครื่องคอมพิวเตอร D ก็จะสงขอมูลมาหนึ่งชุดแลวหยุด
หลังจากนั้นเครื่องอื่นจะทําการรับสงบางก็ได แตหากมีสัญญาณขอมูลที่สงมาพรอมกันมากกวาหนึ่งสถานีและ
เกิดการชนกัน ขอมูลชุดที่สงชากวาจะไดรับการยกเลิกและจะตองสงขอมูลชุดนั้นมาใหม

การเชื่อมตอแบบอีเธอรเน็ตในยุคแรกใชสายสัญญาณแบบแกนรวมเรียกวาสายโคแอกเชียล
(coaxial cable) ตอมามีผูพัฒนาระบบการรับสงสัญญาณผานอุปกรณกลางที่เรียกวา ฮับ (hub)
และเรียกระบบใหมนวี้ า เทนเบสที (10BASE-T) โดยใชสายสัญญาณที่มีขนาดเล็กและราคาถูก
ที่เรียกวา สายยูทพี ี

ภายในฮับมีลกั ษณะเปนบัสที่เชื่อมสายทุกเสนเขาดวยกัน ดังนัน้ การใชฮับและบัสจะ
มีระบบการสงขอมูลแบบเดียวกัน และมีการพัฒนาใหเปนมาตรฐาน กําหนดชื่อมาตรฐานนี้วา
IEEE 802.3 ความเร็วของการรับสงสัญญาณตามมาตรฐานนี้กาํ หนดไวที่ 10, 100 และ
1,000 ลานบิตตอวินาที และมีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีก
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ใบงานที่ 3.2
เรื่อง เครือขายอีเธอรเน็ต (ethernet)
คําสั่ง ใหนกั เรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. อีเธอรเน็ต เปนเครือขายคอมพิวเตอรที่พฒ
ั นามาจากโครงสรางการเชื่อมตอแบบใด
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. การเชื่อมตอแบบบัส สายสัญญาณและลักษณะการเชื่อมตอเปนอยางไร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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
เรื่อง เครือขายอีเธอรเน็ต (ethernet)
คําสั่ง ใหนกั เรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. อีเธอรเน็ต เปนเครือขายคอมพิวเตอรที่พฒ
ั นามาจากโครงสรางการเชื่อมตอแบบใด
แบบ บัส (bus)
2. การเชื่อมตอแบบบัส สายสัญญาณและลักษณะการรับสงขอมูลเปนอยางไร
สายสัญญาณจะมีเสนเดียว ขอมูลสามารถสื่อสารจากเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องใดก็ได
3. สายสัญญาณประเภทใดที่ใชในยุคแรกของการเชื่อมตอแบบอีเธอรเน็ต
สายโคแอกเชียล (coaxial cable)
6. การเชื่อมตอแบบใดที่สงสัญญาณโดยผานฮับ (hub)
เทนเบสที (10BASE-T)
5. การเชื่อมตอแบบ เทนเบสที (10BASE-T) ใชสายสัญญาณประเภทใด
สายยูทพ
ี ี ซึ่งมีขนาดเล็กและราคาถูก
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ใบความรูท ี่ 3.4
เรื่อง เครือขายโทเค็นริง (token ring)
โทเค็นริง (token ring) เปนเครือขายคอมพิวเตอรทบี่ ริษัทไอบีเอ็มไดพัฒนาขึ้นโดย
การเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรทงั้ หมดใชรูปแบบวงแหวน โดยดานหนึง่ เปนตัวรับสัญญาณ
และอีกดานหนึ่งเปนตัวสงสัญญาณ การเชื่อมตอแบบนี้ทาํ ใหคอมพิวเตอรทุกเครื่องสามารถสง
ขอมูลถึงกันได โดยผานไปในเสนทางวงแหวนนัน้

ตัวอยางผังการเชื่อมตอเครือขายแบบโทเค็นริง
จากตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 6.11 คอมพิวเตอร A ตองการสงขอมูลใหคอมพิวเตอร D ก็จะสง
ขอมูลจาก A ผาน B และผาน C ไปยัง D การสงผานขอมูลจะเวียนไปในทิศทางเดียวกัน การติดตอสื่อสาร
ระหวางกันนี้จะมีการจัดลําดับใหผลัดกันสงเพื่อวาการรับสงขอมูลจะไดไมสับสนและมีรูปแบบที่ชัดเจน

เครือขายโทเค็นริงที่ใชกันอยูใ นขณะนี้มีความเร็วในการรับสงสัญญาณ 16 ลานบิตตอ
วินาที ขอมูลจะไมชนกันเพราะการรับสงมีลําดับแนนอน ขอมูลที่รับสงจะมีลกั ษณะเปนชุด ๆ แต
ละชุดมีการกําหนดตําแหนงแนนอนวามาจากสถานีใด จะสงไปยังสถานีปลายทางที่ใด ดังนัน้ ถา
สถานีใดพบขอมูลที่มีการระบุตําแหนงปลายทางมาเปนของตัวเอง ก็สามารถคัดลอกขอมูลนั้นเขา
ไปได และตอบรับวาไดรับขอมูลนั้นแลว
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ใบงานที่ 3.4
เรื่อง โทเค็นริง (token ring)
คําสั่ง ใหนกั เรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. เครือขายโทเค็นริง (token ring) เปนเครือขายที่มีการเชื่อมโยงลักษณะใด
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. การเชื่อมตอโดยใชรูปวงแหวนมีลักษณะการสงสัญญาณขอมูลอยางไร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. ขอใดเปนสวนดีของการเชื่อมตอรูปวงแหวน
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. การเชื่อมตอรูปวงแหวนมีการรับสงขอมูลลักษณะใด
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

กลุมที…
่ …….
ชื่อสมาชิก
1. …………………………………………..เลขที่……….
2. …………………………………………..เลขที่……….
3. …………………………………………..เลขที่……….
4. …………………………………………..เลขที่……….
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เฉลยใบงานที่ 3.4
เรื่อง เครือขายโทเค็นริง (token ring)
คําสั่ง ใหนกั เรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. เครือขายโทเค็นริง (token ring) เปนเครือขายที่มีการเชื่อมโยงลักษณะใด
รูปแบบวงแหวน
2. การเชื่อมตอโดยใชรูปวงแหวนมีลักษณะการสงสัญญาณขอมูลอยางไร
สงสัญญาณโดยดานหนึง่ เปนตัวรับสัญญาณ และอีกดานหนึง่ เปนตัวสงสัญญาณ ซึ่งการ
เชื่อมตอแบบนี้ทําใหคอมพิวเตอรทุกเครื่องสามารถสงขอมูลถึงกันได
3. ขอใดเปนสวนดีของการเชื่อมตอรูปวงแหวน
ขอมูลจะไมชนกันเพราะการรับสงมีลําดับแนนอน
4. การเชื่อมตอรูปวงแหวนมีการรับสงขอมูลลักษณะใด
ขอมูลทีร่ บั สงจะมีลักษณะเปนชุด ๆ แตละชุดมีการกําหนดตําแหนงแนนอนวา
มาจากสถานีใด และจะสงไปยังสถานีปลายทางที่ใด
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ใบความรูท ี่ 3.4
เรื่อง เครือขายสวิตชิง (switching)
สวิตชิง (switching) เปนเทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนามาเพื่อใหรับสงขอมูลระหวาง
สถานีไดเร็วยิ่งขึ้น การคัดเลือกชุดขอมูลที่สงมาและสงตอไปยังสถานีปลายทางจะกระทําที่
ชุมสายกลางที่เรียกวา สวิตชิง ดังนัน้ รูปแบบของเครือขายจึงมีลกั ษณะเปนรูปดาว

ตัวอยางผังการเชื่อมตอเครือขายแบบสวิตชิง
จากตัวอยางที่แสดงในรูปที่ 6.12 เมื่อสถานี A ตองการสงขอมูลชุดหนึ่งมาใหสถานี D
สถานี A จะสงขอมูลชุดนี้มาที่สวิตชิง อุปกรณสวิตชิงจะคัดเลือกสัญญาณขอมูล แลวสงสัญญาณขอมูลนั้น
ไปยังสถานี D ไดทันที สถานี D ก็จะรับสัญญาณขอมูลนั้นได อุปกรณที่ใชในการสวิตชิงมีหลายแบบ
เชน อีเธอรเน็ตสวิตช และเอทีเอ็มสวิตช

อีเธอรเน็ตสวิตชเปนการสลับสายสัญญาณในเครือขาย
โดยรูปแบบสัญญาณเปน
แบบอีเธอรเน็ต การสวิตชิงนี้แตกตางจากแบบฮับ เพราะแบบฮับมีโครงสรางเหมือนเปนจุดรวม
ของสายสัญญาณที่จะตอกระจายไปยังทุกสาย แตสวิตชิงจะเลือกการสลับสัญญาณไปยังตําแหนง
ที่ตองการเทานั้น อีเธอรเน็ตสวิตชจงึ มีขอดีกวาฮับ เพราะแตละสายสัญญาณมีความเปนอิสระ
ตอกันมาก ทําใหการรับสงสัญญาณไมมีปญหาเรื่องการชนกันของขอมูล อีเธอรเน็ตสวิตชยงั ใช
มาตรฐานความเร็วเหมือนกับอีเธอรเน็ตธรรมดา คือความเร็วในการรับสงสัญญาณตั้งแต 10, 100
และ 1,000 ลานบิตตอวินาที
เอทีเอ็มสวิตชเปนอุปกรณการสลับสายสัญญาณในการรับสงขอมูลที่มกี ารรับสงกันเปน
ชุด ๆ ขอมูลแตละชุดเรียกวา เซล มีขนาดจํากัด การสวิตชิงแบบเอทีเอ็มทําใหขอมูลจาก
สถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่งดําเนินไปอยางรวดเร็ว
การทีเ่ อทีเอ็มสวิตชมคี วามเร็วในการสลับสัญญาณสูง จึงสามารถประยุกตงานสมัยใหม
หลายอยางทีต่ องการความเร็วสูง เชน การเชื่อมโยงสื่อสารแบบหลายสื่อที่รวมทัง้ ขอความรูปภาพ
เสียงและวีดิทศั น
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ใบงานที่ 3.4
เรื่อง เครือขายสวิตชิง (switching)
คําสั่ง ใหนกั เรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. เครือขาย สวิตชิง มีรูปการเชื่อมสัญญาณลักษณะใด
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. อุปกรณประเภทใดที่ใชเปนตัวกลางในการรับสงขอมูลของเครือขายรูปดาว
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. เครือขาย สวิตชิง มีขนั้ ตอนการรับสงขอมูลอยางไร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. การใชสวิตชิงแตกตางกับการใช ฮับ อยางไร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. เพราะเหตุใดการใชสวิตชิงจึงดีกวาการใชฮับ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. เพราะเหตุใดเอทีเอ็มสวิตชจึงสามารถใชประยุกตงานสมัยใหมไดหลายอยาง
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
กลุมที…
่ …….
ชื่อสมาชิก
1. …………………………………………..เลขที่……….
2. …………………………………………..เลขที่……….
3. …………………………………………..เลขที่……….
4. …………………………………………..เลขที่……….
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เฉลยใบงานที่ 3.4
เรื่อง เครือขายสวิตชิง (switching)
คําสั่ง ใหนกั เรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. เครือขาย สวิตชิง มีรูปการเชื่อมสัญญาณลักษณะใด
มีลักษณะเปนรูปดาว
2. อุปกรณประเภทใดที่ใชเปนตัวกลางในการรับสงขอมูลของเครือขายรูปดาว
สวิตชิง
3. เครือขาย สวิตชิง มีขนั้ ตอนการรับสงขอมูลอยางไร
โดยขอมูลที่สง มาและสงตอไปยังสถานีปลายทางจะกระทําทีช่ ุมสายกลาง
ที่เรียกวา สวิตชิง
4. การใชสวิตชิงแตกตางกับการใช ฮับ อยางไร
แบบฮับมีโครงสรางเหมือนเปนจุดรวมของสายสัญญาณทีจ่ ะตอกระจายไปยังทุกสาย
แตสวิตชิงจะเลือกการสลับสัญญาณไปยังตําแหนงที่ตองการเทานั้น
5. เพราะเหตุใดการใชสวิตชิงจึงดีกวาการใชฮับ
เพราะแตละสายสัญญาณมีความเปนอิสระตอกัน ทําใหการรับสงสัญญาณไมมี
ปญหาเรือ่ งการชนกันของขอมูล
6. เพราะเหตุใดเอทีเอ็มสวิตชจึงสามารถใชประยุกตงานสมัยใหมไดหลายอยาง
เนื่องจากเอทีเอ็มสวิตชมีความเร็วในการสลับสัญญาณสูง
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แบบทดสอบ
เรื่อง ชนิดของเครือขาย
คําสั่ง ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกตองทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียว
1. ขอใดเปนการเชื่อมตอสัญญาณโดยใชเครือขายแลน
ก. การเชื่อมตอเครือขายระหวางอาคารของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห
ข. การเชื่อมตอตูเ อทีเอ็มของธนาคาร ระหวางสาขาธนาคารทั่วประเทศ
ค. การใชดาวเทียมเปนอุปกรณรับสงสัญญาณขอมูลจากสหรัฐอเมริกามายังประเทศไทย
ง. การใชเครือขายสาธารณะเชือ่ มตอสัญญาณเพื่อสงขอมูลไปยังคอมพิวเตอรลูกขาย
2. เครือขายประเภทใดในระยะใกลจะมีความเร็วในการสื่อสารสูง
ค. เครือขายอีเธอรเน็ต
ก. เครือขายแลน
ข. เครือขายแวน
ง. เครือขายอาพาเน็ต
3. เครือขายประเภทใดที่ตอ งพึง่ พาเครือขายสาธารณะ
ก. เครือขายแลน
ค. เครือขายอีเธอรเน็ต
ข. เครือขายแวน
ง. เครือขายอาพาเน็ต
4. เพราะเหตุใดเครือขายแวน จึงมีความเร็วในการสงสัญญาณไมสูง
ค. มีการเชื่อมโยงในระยะทางไกล ๆ
ก. มีการเชื่อมโยงในระยะทางใกล ๆ
ข. มีสัญญาณรบกวนภายในสาย
ง. สายสัญญาณมีประสิทธิภาพต่ํา
5. การเชื่อมตอสายสัญญาณประเภทใดที่มีการเชื่อมตอสายสัญญาณเสนเดียวกัน
ก. แบบบัส
ค. แบบวงแหวน
ข. แบบโทเค็นริง
ง. แบบสวิตชิง
6. การเชื่อมตอแบบวงแหวน เหมาะกับการใชสายสัญญาณชนิดใด
ก. สายทองแดงแบบไมหุมฉนวน
ค. สายโคแอกเชียล
ข. สายทองแดงแบบหุมฉนวน
ง. สายใยแกวนําแสง
7. การเชื่อมตอแบบเทนเบสที(10 base-T) มีการรับสงสัญญาณผานอุปกรณกลางประเภทใด
ค. เอทีเอ็มสวิตซ
ก. ฮับ
ข. อีเธอรเน็ตสวิตซ
ง. สายสัญญาณ UTP
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8. ฝายผลิตบริษทั A สามารถดูจํานวนสินคาคงเหลือจากฝายขายไดโดยผานระบบเครือขาย เปน
ประโยชนของการใชเครือขายดานใด
ก. การแบงปนทรัพยากรในเครือขาย
ค. การติดตอสื่อสารระหวางกันบนเครือขาย
ข. การใชฐานขอมูลรวมกัน
ง. การใชสํานักงานอัตโนมัติ
9. ขอใดเปนการสงสัญญาณแบบทิศทางเดียว
ค. อภินนั ทใชวิทยุสื่อสาร
ก. นภาคุยโทรศัพทกบั อุษา
ข. งามตาฟงวิทยุทุกวัน
ง. ศรัณยใชโทรศัพทมือถือเลนแชท
10. ขอใดเปนวัตถุประสงคของการใชเครือขายแบบผสม
ก. เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงาน
ข. เพื่อใหการทํางานมีความสะดวกสบาย
ค. เพื่อลดปญหาการซ้ําซอนของการสงขอมูล
ง. เพื่อขจัดปญหาที่เกิดจากเครือขายแบบตาง ๆ ใหไดมากที่สุด
………………………………

250
เฉลยแบบทดสอบ
เรื่อง ชนิดของเครือขาย
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําตอบ
ก
ก
ข
ค
ก
ค
ก
ข
ข
ก

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู
การคิดวิเคราะห
ความเขาใจ
ความเขาใจ
การคิดวิเคราะห
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
การคิดวิเคราะห
การคิดวิเคราะห
ความเขาใจ
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตงิ านกลุม

ประเมินโดยครูและนักเรียน
กลุมที.่ .................
คําชี้แจง โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียด แลวพิจารณาวานักเรียนปฏิบตั ิตนอยางไร
ขณะปฏิบัติงานกลุม กรุณาใสเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริง
ขอ

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

พฤติกรรม
การยอมรับความคิดเห็น
ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง
ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม
การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม
อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน
ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม
กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม
ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
ตั้งใจฟงและสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก
มีสวนรวมในการทําใบงาน
มีสวนรวมในการอภิปราย
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม
ชวยเหลือเพื่อนเมื่อทํางานหนัก
เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูดไดแสดงออก
กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นที่เราเห็นดวย

ระดับการปฏิบัติของนักเรียน
มาก
ปานกลาง
นอย
(3)
(2)
(1)
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แบบบันทึกการใชแผนการจัดการเรียนรูที่ 3
เรื่อง ชนิดของเครือขาย
นักเรียนเริ่มมีการพัฒนากิจกรรมกลุมมากขึ้น มีการชวยเหลือกันทําใบงาน นักเรียน
รวมกันอภิปราย และมีการถามตอบคําถามกันมากขึน้ นักเรียนที่เรียนเกงเริ่มสนใจที่จะชวยเหลือ
ดวยการถามตอบคําถาม เรือ่ งใดที่เพื่อนสงสัยก็จะอธิบายใหเพื่อนเขาใจ สําหรับการจัดการเรียนรู
ดวยเทคนิคจิกซอร 2 ยังคงมีนกั เรียนบางกลุมเลนและลดความสนใจในการทํากิจกรรมกลุม ครูจึง
ตองเตือนใหมคี วามรับผิดชอบตอกลุม สําหรับการจัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน นักเรียนมี
ความกระตือรอรนในการเรียนมากขึ้น มีการอภิปราย และถามตอบกันมากขึ้น เปนทีน่ าสังเกตวา
กลุมที่ 5 วันนี้นกั เรียนทีเ่ รียนเกงขาดเรียน สมาชิกของกลุมที่ชอบเลนและคุยในกลุมมีความ
รับผิดชอบตอกลุมมากขึ้น ผลการแขงขันตอบคําถามเมือ่ นําคะแนนมาคิดคะแนนพัฒนา ปรากฏ
วา กลุมที่ 5 และรวมอีก 3 กลุม ไดคะแนนพัฒนาถึงเกณฑ เปนกลุม ยอดเยี่ยม 5 กลุม

ลงชื่อ …………………………………ผูบันทึก
(นางศรีสมวงษ สุขคันธรักษ)
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 กลุมทดลอง
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II)
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง อินเทอรเน็ต
เวลา 2 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ
อินเทอรเน็ตคือเครือขายคอมพิวเตอรที่เชือ่ มตอกันเปนจํานวนมากครอบคลุมไปทั่วโลก
อินเทอรเน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกโดย กระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน
งานวิจยั ทางดานทหาร ในปจจุบันมีการประยุกตใชงานหลากหลายรูปแบบ เชน ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) การโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน (FTP) ฯลฯ
มาตรฐาน ง 4.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู การสือ่ สาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สามารถอธิบายความหมาย พัฒนาการของอินเทอรเน็ต การเติบโตของอินเทอรเน็ต
ในปจจุบนั รวมทัง้ การกําหนดชื่อและที่อยูไอพีได
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายความหมายของอินเทอรเน็ตได
2. อธิบายพัฒนาการของอินเทอรเน็ตได
3. อธิบายการเติบโตของอินเทอรเน็ตในปจจุบันได
4. สามารถกําหนดชื่อและที่อยูไอพีได
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สาระการเรียนรู
อินเทอรเน็ต
1. อินเทอรเน็ตคืออะไร
2. พัฒนาการอินเทอรเน็ต
3. การเติบโตของอินเทอรเน็ต
4. ชื่อและที่อยู IP
กระบวนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นนํา
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนกั เรียนทราบ
1.2 ครูซักถามนักเรียนเกีย่ วกับความหมายของอินเทอรเน็ต ตามทีน่ ักเรียนเขาใจ
1.3 ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทํางานกลุม ทักษะการทํางานกลุม เปาหมาย
ของการทํางานรวมกัน การมอบหมายหนาที่ ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม
เชน การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน ปรึกษากันเฉพาะในกลุมของตนเอง
2. ขั้นสอน
ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตพอสังเขปโดย
ยกตัวอยาง ชือ่ และที่อยูไอพีประกอบและอภิปรายรวมกัน หลังจากนั้นใหนกั เรียนชวยกันตอบ
คําถาม ตัวอยาง เชน
คําถาม เว็บไซดของโรงเรียนชื่ออะไร
คําตอบ http//www.ratch.ac.th
3. ขั้นศึกษากลุมยอย
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4 คน ประกอบดวย
นักเรียนทีม่ ีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน
3.2 ครูแจกใบกิจกรรมใหนกั เรียนแตละกลุมอานคําสั่ง พรอมทัง้ ศึกษาใบความรู
รวมกัน ซึง่ ใบความรูประกอบดวยเนื้อหาดังนี้
ใบความรูท ี่ 4.1 อินเทอรเน็ตคืออะไร
ใบความรูที่ 4.2 พัฒนาการอินเทอรเน็ต
ใบความรูท ี่ 4.3 พัฒนาการอินเทอรเน็ต (ตอ)
ใบความรูท ี่ 4.4 ชื่อและที่อยูไอพี
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3.3 นักเรียนแตละกลุมศึกษาหัวขอเรื่อง และคําถามในใบงาน พรอมทัง้ แบงหนาที่
ทําการศึกษาเนื้อหาทีน่ ักเรียนสนใจคนละ 1 หัวขอเรื่อง
3.4 นักเรียนแยกยายเขากลุมใหมที่มีความสนใจตรงกัน ตามที่แบงหัวขอไวในขอ 3.3
สมาชิกในกลุม ใหมชว ยกันศึกษาเนื้อหา ทําการอภิปรายซักถามกันในกลุม ชวยเหลือกันทํา
กิจกรรมในกลุม จนเปนผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาเรื่องที่รับผิดชอบ
3.5 นักเรียนแยกยายเขากลุม เดิม นักเรียนแตละคนอธิบายเนื้อหายอยทีไ่ ดไปศึกษามา
จากการเขากลุม ที่มีความสนใจเนื้อหาเดียวกันใหสมาชิกในกลุมเดิมเขาใจจนครบทุกเรื่อง
3.6 นักเรียนในกลุมเดิมรวมกันอภิปรายหาขอสรุปของกลุม
4. ขั้นทดสอบยอย
นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ไดรับโดยไมชวยเหลือกัน นักเรียนแตละคนพยายาม
ทําขอสอบใหดีที่สุด เพื่อพัฒนาความกาวหนาของตนเองและกลุม
5. ขั้นสรุปบทเรียน
5.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต ใหเขาใจตรงกัน
5.2 ครูมอบรางวัลแกกลุมทีท่ ําคะแนนไดตามเกณฑ
สื่อการจัดการเรียนรู
1. ใบความรูท ี่ 4.1 อินเทอรเน็ตคืออะไร
2. ใบความรูท ี่ 4.2 พัฒนาการอินเทอรเน็ต
3. ใบความรูท ี่ 4.3 พัฒนาการอินเทอรเน็ต (ตอ)
4. ใบความรูท ี่ 4.4 ชื่อและที่อยูไอพี
5. ใบงานที่ 4.1 อินเทอรเน็ตคืออะไร
6. ใบงานที่ 4.2 พัฒนาการอินเทอรเน็ต
7. ใบงานที่ 4.3 พัฒนาการอินเทอรเน็ต(ตอ)
8. ใบงานที่ 4.4 ชื่อและที่อยูไอพี
การวัดและประเมินผล
1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียน
3. การตรวจแบบทดสอบยอย
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 กลุมควบคุม
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง อินเทอรเน็ต
เวลา 2 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ
อินเทอรเน็ตคือเครือขายคอมพิวเตอรที่เชือ่ มตอกันเปนจํานวนมากครอบคลุมไปทั่วโลก
อินเทอรเน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกโดย กระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน
งานวิจยั ทางดานทหาร ในปจจุบันมีการประยุกตใชงานหลากหลายรูปแบบ เชน ไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (e-mail) การโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน (FTP) ฯลฯ
มาตรฐาน ง 4.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู การสือ่ สาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สามารถอธิบายความหมาย พัฒนาการของอินเทอรเน็ต การเติบโตของอินเทอรเน็ต
ในปจจุบนั รวมทัง้ การกําหนดชื่อและที่อยูไอพีได
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายความหมายของอินเทอรเน็ตได
2. อธิบายพัฒนาการของอินเทอรเน็ตได
3. อธิบายการเติบโตของอินเทอรเน็ตในปจจุบันได
4. สามารถกําหนดชื่อและที่อยูไอพีได
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สาระการเรียนรู
อินเทอรเน็ต
1. อินเทอรเน็ตคืออะไร
2. พัฒนาการอินเทอรเน็ต
3. การเติบโตของอินเทอรเน็ต
4. ชื่อและที่อยู IP
กระบวนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นนํา
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนกั เรียนทราบ
1.2 ครูซักถามนักเรียนเกีย่ วกับความหมายของอินเทอรเน็ต ตามทีน่ ักเรียนเขาใจ
1.3 ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทํางานกลุม ทักษะการทํางานกลุม เปาหมาย
ของการทํางานรวมกัน การมอบหมายหนาที่ ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม
เชน การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน ปรึกษากันเฉพาะในกลุมของตนเอง
2. ขั้นสอน
ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตพอสังเขปโดย
ยกตัวอยาง ชือ่ และที่อยูไอพีประกอบและอภิปรายรวมกัน หลังจากนั้นใหนกั เรียนชวยกันตอบ
คําถาม ตัวอยาง เชน
คําถาม เว็บไซดของโรงเรียนชื่ออะไร
คําตอบ http//www.ratch.ac.th
3. ขั้นแบงกลุม ทํากิจกรรม
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4 คน ประกอบดวย
นักเรียนทีม่ ีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน
3.2 ครูแจกใบกิจกรรมใหนกั เรียนแตละกลุมอานคําสั่ง พรอมทัง้ ศึกษาใบความรู
เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต และรวมกันอภิปราย รวมทัง้ วิเคราะหคําถามที่มีในใบงานและแบงหนาที่
ศึกษาเนื้อหาที่เปนคําถาม
3.3 เมื่อนักเรียนเขาใจเนื้อหาและขอคําถามแลว ครูนําเสนอหัวขอเรื่องตามเนื้อหา
ในใบความรู
3.4 นักเรียนรวมกันอภิปรายซักถามและหาขอสรุปในกลุม
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4. ขั้นการแขงขันเกมทางวิชาการ
4.1 ครูแบงกลุม ผูแขงขันออกเปน 4 สาย สายละ 4-5 กลุม โดยแตละกลุมสงผู
เขาแขงขันทีม่ คี วามสามารถใกลเคียงกัน แขงขันกันในสายที่ครูกําหนดให
4.2 ผูเขาแขงขันนั่งประจําโตะแขงขัน ครูแจกซองคําถาม พรอมทั้งกระดาษคําตอบ
4.3 ใหตวั แทนนักเรียนแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีล่ ะ 1 คําถาม
อานคําถามใหผูเขาแขงขันฟงและเขียนคําตอบ
4.4 เมื่อตอบคําถามครบ 10 ขอ ภายในเวลา 10 นาที ใหผูเขาแขงขันตรวจคําตอบ
ถาขอใดตอบถูกจะได 1 คะแนน ถาตอบผิดจะได 0 คะแนน
4.5 ผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเอง นําคะแนนที่ไดไปรวมกับคะแนน
ของเพื่อนในกลุมเดียวกันเพือ่ หาคะแนนเฉลี่ยของกลุม
5. ขั้นสรุปบทเรียน
5.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต ใหเขาใจตรงกัน
5.2 ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ทาํ คะแนนไดตามเกณฑ
สื่อการจัดการเรียนรู
1. ใบความรูท ี่ 4.1 อินเทอรเน็ตคืออะไร
2. ใบความรูท ี่ 4.2 พัฒนาการอินเทอรเน็ต
3. ใบความรูท ี่ 4.3 พัฒนาการอินเทอรเน็ต (ตอ)
4. ใบความรูท ี่ 4.4 ชื่อและที่อยูไอพี
5. ใบงานที่ 4.1 อินเทอรเน็ตคืออะไร
6. ใบงานที่ 4.2 พัฒนาการอินเทอรเน็ต
7. ใบงานที่ 4.3 พัฒนาการอินเทอรเน็ต(ตอ)
8. ใบงานที่ 4.4 ชื่อและที่อยูไอพี
การวัดและประเมินผล
1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียน
3. การตรวจแบบทดสอบยอย
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม
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ใบความรูท ี่ 4.1
เรื่อง อินเทอรเน็ตคืออะไร
อินเทอรเน็ตคือเครือขายคอมพิวเตอรที่เชือ่ มตอกันเปนจํานวนมากครอบคลุมไปทั่วโลก
โดยอาศัยโครงสรางระบบสือ่ สารโทรคมนาคมเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูล มีการประยุกต
ใชงานหลากหลายรูปแบบ
อินเทอรเน็ตเปนทัง้ เครือขายของคอมพิวเตอรและเครือขายของเครือขาย
เพราะอินเทอรเน็ตประกอบดวยเครือขายยอยเปนจํานวนมากตอเชื่อมเขาดวยกันภายใตมาตรฐาน
เดียวกันจนเปนสังคมเครือขายขนาดใหญ อินเทอรเน็ตเปนเครือขายสาธารณะที่ไมมีผูใดเปนเจาของ
ทําใหการเขาสูเครือขายเปนไปไดอยางเสรีภายใตกฎเกณฑบางประการที่กาํ หนดขึ้น เพื่อไมใหเกิด
ความสับสนและวุนวายจากการเชื่อมตอจากเครือขายทัว่ โลก
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ใบงานที่ 4.1
เรื่อง อินเทอรเน็ตคืออะไร
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. อินเทอรเน็ตคืออะไร
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
2. อินเทอรเน็ตอาศัยโครงสรางระบบสื่อสารประเภทใดเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูล
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
3. เพราะเหตุใดจึงกลาววา อินเทอรเน็ตเปนทัง้ เครือขายของคอมพิวเตอรและเครือขายของ
เครือขาย
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
4. เพราะเหตุใดจึงกลาววา อินเทอรเน็ตเปนเครือขายสาธารณะ
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..

กลุมที…
่ …….
ชื่อสมาชิก
1. ………………………………….………..เลขที่……….
2. ……………………………………………เลขที่……….
3. …………………………………………...เลขที่……….
4. …………………………………………...เลขที่……….
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เฉลยใบงานที่ 4.1
เรื่อง อินเทอรเน็ตคืออะไร
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. อินเทอรเน็ตคืออะไร
อินเทอรเน็ตคือเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกันเปนจํานวนมากครอบคลุมไปทัว่ โลก
2. อินเทอรเน็ตอาศัยโครงสรางระบบสื่อสารประเภทใดเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูล
โทรคมนาคม
3. เพราะเหตุใดจึงกลาววา อินเทอรเน็ตเปนทัง้ เครือขายของคอมพิวเตอร และเครือขายของ
เครือขาย
เพราะอินเทอรเน็ตประกอบดวยเครือขายยอยเปนจํานวนมากตอเชื่อมเขาดวยกัน
ภายใตมาตรฐานเดียวกันจนเปนสังคมเครือขายขนาดใหญ
4. เพราะเหตุใดจึงกลาววา อินเทอรเน็ตเปนเครือขายสาธารณะ
เนื่องจากไมมีผูใดเปนเจาของทําใหการเขาสูเครือขายเปนไปไดอยางเสรีภายใต
กฎเกณฑบางประการที่กําหนดขึ้น เพื่อไมใหเกิดความสับสนและวุนวายจากการ
เชื่อมตอจากเครือขายทั่วโลก
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ใบความรูท ี่ 4.2
เรื่อง พัฒนาการอินเทอรเน็ต
อินเทอรเน็ตเปนเครือขายทีพ่ ัฒนามาจากอารพาเน็ต (ARPAnet) ซึ่งเปนเครือขาย
คอมพิวเตอรภายใตความรับผิดชอบของหนวยงานโครงการวิจยั ขั้นสูง (Advanced Research
Projects Agency : ARPA) ในสังกัดกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา อารพาเน็ต
เปนเครือขายทดลองที่ตั้งขึน้ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางดานทหารที่มผี ลมาจากสงครามเย็นระหวาง
กลุมประเทศในคายคอมมิวนิสตกับคายเสรีประชาธิปไตย ซึง่ สหรัฐอเมริกาเปนประเทศผูนาํ ใน
คายเสรีประชาธิปไตยที่ตองพัฒนาเทคโนโลยีดานการทหารใหลา้ํ หนากวาสหภาพโซเวียต
การพัฒนาอารพาเน็ตไดดําเนินการมาเปนลําดับและไดมีการเชื่อมตอคอมพิวเตอร
ถึงกันเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2512 โดยใชมินิคอมพิวเตอรรุน 316 ของฮันนีเวลลเปนเครื่อง
คอมพิวเตอรแมขาย (host) และมีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการตางกันและอยูในสถานที่
4 แหงคือ
1. มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียที่ลอสแองเจลิส
2. สถาบันวิจยั สแตนฟอรด
3. มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียที่ซานตา บารบารา
4. มหาวิทยาลัยยูทาห
อารพาเน็ตเปนเครือขายที่ประสบความสําเร็จอยางมาก ทําใหมีหนวยงานอีกหลาย
แหงเชื่อมตอเพิ่มมากขึ้น ทําใหอารพาเน็ตกลายเปนเครือขายที่ใชงานไดจริง หนวยงานอารพามี
การปรับปรุงใหมในป พ.ศ. 2515 และเรียกชื่อใหมวา ดารพา (Defense Advanced
Research Project Agency : DARPA) และตอมาไดโอนความรับผิดชอบอารพาเน็ตใหกับ
หนวยการสื่อสารของกองทัพในป พ.ศ. 2518
เครือขายอารพาเน็ตนัน้ ไดมแี ผนการขยายเครือขายและเปดการเชื่อมตอกับเครือขาย
อื่นโดยใชเกณฑวิธี 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) ที่รูจักกัน
ในปจจุบนั และไดกําหนดใหเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่ตองการตออินเทอรเน็ตใชโพรโทคอลนี้
ในป พ.ศ. 2526
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ใบงานที่ 4.2
เรื่อง พัฒนาการอินเทอรเน็ต
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. อินเทอรเน็ตเปนเครือขายที่พฒ
ั นามาจากเครือขายใด
………………………………………………………………………………………………......
2. อารพาเน็ต (ARPAnet) อยูในความรับผิดชองของหนวยงานใด
………………………………………………………………………………………………......
3. มหาวิทยาลัยใดที่เกี่ยวของกับการทําใหเครือขายเชือ่ มตอกันไดในป 2512
………………………………………………………………………………………………......
4. ในป พ.ศ. 2515 อารพาเน็ตมีการปรับปรุงและมีชื่อเรียกวาอะไร
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
5. ในป 2518 อารพาเน็ตอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใดในสหรัฐอเมริกา
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
6. อารพาเน็ตมีการขยายเครือขายและเชือ่ มตอกับเครือขายอื่น ดวยเกณฑวธิ ีใด
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
7. ผูใดที่ออกแบบเกณฑวธิ กี ารใชโพรโทคอลทีซีพ/ี ไอพี (TCP/IP)
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
กลุมที…
่ …….
ชื่อสมาชิก
1. ………………………………….………..เลขที่……….
2. …………………………………………...เลขที่……….
3. …………………………………………...เลขที่……….
4. …………………………………………...เลขที่……….
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เฉลยใบงานที่ 4.2
เรื่อง พัฒนาการอินเทอรเน็ต
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. อินเทอรเน็ตเปนเครือขายที่พฒ
ั นามาจากเครือขายใด
อารพาเน็ต (ARPAnet)
2. อารพาเน็ต (ARPAnet) อยูในความรับผิดชองของหนวยงานใด
อยูในความรับผิดชอบของหนวยงานโครงการวิจัยขั้นสูง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ของประเทศสหรัฐอเมริกา
3. มหาวิทยาลัยใดที่เกี่ยวของกับการทําใหเครือขายเชือ่ มตอกันไดในป 2512
1) มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียทีล่ อสแองเจลิส
2) สถาบันวิจัยสแตนฟอรด
3) มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียที่ซานตา บารบารา
4) มหาวิทยาลัยยูทาห
4. ในป พ.ศ. 2515 อารพาเน็ตมีการปรับปรุงและมีชื่อเรียกวาอะไร
ดารพา (Defense Advanced Research Project Agency : DARPA)
5. ในป 2518 อารพาเน็ตอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใดในสหรัฐอเมริกา
หนวยการสื่อสารของกองทัพ
6. อารพาเน็ตมีการขยายเครือขายและเชือ่ มตอกับเครือขายอื่น ดวยเกณฑวธิ ีใด
โพรโทคอลทีซีพ/ี ไอพี (Transmission Control Protocol/Internet Protocol : TCP/IP)
7. ผูใดที่ออกแบบเกณฑวธิ กี ารใชโพรโทคอลทีซีพ/ี ไอพี (TCP/IP)
คาหน-เซอรฟ (Kahn-Cerf Protocol) บอบ คาหน (Bob Kahn) และวินตัน เซอรฟ
(Vinton Cerf)
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ใบความรูท ี่ 4.3
เรื่อง พัฒนาการอินเทอรเน็ต (ตอ)
ในปลายป พ.ศ. 2526 อารพาเน็ตไดแบงออกเปนสองเครือขายคือ เครือขายวิจยั
(ARPanet) และเครือขายของกองทัพ (MILNET) โดยในชวงตนนัน้ เครือขายทัง้ สองเปนเครือขาย
แกนหลักสําคัญภายในทวีปอเมริกาเหนือ
และในชวงเวลาตอมาหนวยงานหลักของสหรัฐที่มี
เครือขายที่ใชโพรโทคอลทีซพี /ี ไอพี (TCP/IP) เชื่อมตอเขามา เชน เอ็นเอฟเอสเน็ต (NFSNet)
และเครือขายของนาซา ทําใหมีการปรับเปลี่ยนชอจาก ดารพา เปน เฟเดอรัล รีเสิรช
อินเทอรเน็ต และเปลี่ยนไปเปน ทีซพี /ี ไอพี อินเทอรเน็ต จนกระทั่งเปนอินเทอรเน็ตในปจจุบัน
สําหรับประเทศไทย เริ่มเชือ่ มโยงเขาสูระบบอินเทอรเน็ตตั้งแตป พ.ศ. 2532 โดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตอ เชื่อมโยงเพื่อสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกับประเทศออสเตรเลีย
ซึ่งทําใหระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเชื่อมกับอินเทอรเน็ตเปนครั้งแรก ในชวงระยะเวลาเดียวกันนี้
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม โดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ ไดมีโครงการทีจ่ ะเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรระหวางมหาวิทยาลัยขึ้น เครือขาย
คอมพิวเตอร ระหวางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็คอย ๆ พัฒนาขึ้น
อินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีทมี่ ีอัตราการเติบโตเร็วมาก จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย
ในอินเทอรเน็ตในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2524 มีเพียง 213 เครื่อง ตอมาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2530
มีการสํารวจโดยใชระบบโดเมนเดิม พบวาจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายไดเพิม่ ขึน้ เปน 28,174
เครื่อง และในการสํารวจครั้งหลังสุดในเดือนมกราคม พ.ศ. 2546 มีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร
แมขายทัง้ สิ้น 171,638,297 เครื่อง และอัตราการเพิ่มของจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายมี
แนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่สงู
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ใบงานที่ 4.3
เรื่อง การเติบโตอินเทอรเน็ต
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. ในป พ.ศ. 2526 อารพาเนตไดแบงเครือขายออกเปนกีป่ ระเภท อะไรบาง
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
2. ประเทศไทยเริม่ เชื่อมโยงเขาสูระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในปใด
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
3. ระบบอินเทอรเน็ตในประเทศไทยเริ่มใชเครือขายครั้งแรกโดยหนวยงานใด
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
4. การใชงานอินเทอรเน็ตครั้งแรกเปนการใชงานประเภทใด
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
5. โครงการแรกที่ศูนยเทคโนโลยีอิเลกทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติจัดทําขึน้ คือโครงการของ
หนวยงานใด
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..

กลุมที…
่ …….
ชื่อสมาชิก
1. ………………………………….………..เลขที่……….
2 …………………………………………..เลขที…
่ …….
3 …………………………………………..เลขที…
่ …….
4 …………………………………………..เลขที…
่ …….
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เฉลยใบงานที่ 4.3
เรื่อง การเติบโตอินเทอรเน็ต
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. ในป พ.ศ. 2526 อารพาเนตไดแบงเครือขายออกเปนกี่ประเภท อะไรบาง
อารพาเน็ตไดแบงออกเปนสองเครือขายคือ
เครือขายวิจัย (ARPAnet) และเครือขายของกองทัพ (MILNET)
2. ประเทศไทยเริ่มเชื่อมโยงเขาสูระบบเครือขายอินเทอรเน็ตในปใด
พ.ศ. 2532
3. ระบบอินเทอรเน็ตในประเทศไทยเริ่มใชเครือขายครั้งแรกโดยหนวยงานใด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4. การใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศครัง้ แรกเปนการใชงานประเภทใด
โดยสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกบั ประเทศออสเตรเลีย
5. โครงการแรกที่ศูนยเทคโนโลยีอิเลกทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติจัดทําขึน้ คือโครงการ
ของหนวยงานใด
มหาวิทยาลัยโดยการเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรระหวางมหาวิทยาลัยในประเทศ
ไทยทําใหระบบเครือขายระหวางมหาวิทยาลัยคอย ๆ พัฒนา
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ใบความรูท ี่ 4.4
เรื่อง ชื่อและเลขที่อยูไอพี
คอมพิวเตอรทกุ เครื่องที่ตออยูบนอินเทอรเน็ตจะมีเลขที่อยูไอพี (IP address) และ
แตละเครื่องทั่วโลกจะตองมีเลขที่อยูไอพีไมซา้ํ กัน เลขที่อยูไอพีนี้จะไดรับการกําหนดเปนกฎเกณฑให
แตละองคกรนําไปปฏิบัติ เพื่อใหระบบการเรียกชื่องายขึ้นและการบริหารเครือขายทําไดดี จึงมี
การกําหนดชือ่ แทนเลขที่อยูไ อพี เรียกวา โดเมน โดยจะมีการตั้งชื่อสําหรับเครือ่ งคอมพิวเตอร
แตละเครื่องทีอ่ ยูบนเครือขาย เชน ipst.ac.th ซึ่งใชแทนเลขทีอ่ ยูไอพี 203.108.2.71 การ
กําหนดใหมีการใชระบบชื่อโดเมนมีการกําหนดรูปแบบเปนลําดับชัน้ เชน
ipst.ac.th
ระดับที่หนึ่ง th
หมายถึง
ประเทศไทย
ระดับที่สอง ac
หมายถึง
หนวยงานสถาบันการศึกษา
ระดับที่สาม ipst หมายถึง
ชื่อเครื่อง
ตาราง โดเมนระดับที่สองที่ประเทศไทยใช
ชื่อโดเมนระดับสอง
ความหมาย
ac (academic)
สถาบันการศึกษา
co (company)
บริษัท หางราน
go (government)
หนวยงานของรัฐบาล
or (organization)
องคกรที่ไมแสวงกําไร
in (individual)
สวนบุคคล
mi (military)
หนวยงานทางทหาร
net (network)
ผูใหบริการเครือขาย
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ใบงานที่ 4.4
เรื่อง ชื่อและเลขที่อยูไอพี
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. ที่อยูของเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่ตออยูบนอินเทอรเน็ตเรียกวาอะไร
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
2. เพราะเหตุใดจึงตองมีเลขที่อยูของไอพี
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
3. การกําหนดชือ่ แทนเลขที่อยูไ อพีเรียกวาอะไร
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
4. ใหเขียนลําดับขั้นการเรียนชือ่ ของ Google.co.th
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
5. ใหบอกชื่อของโดเมนระดับสอง ดังตอไปนี้
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..

กลุมที…
่ …….
ชื่อสมาชิก
1. ………………………………….………..เลขที่……….
2. …………………………………….……..เลขที่……….
3. ………………………………..…………..เลขที่……….
4. …………………………………..………..เลขที่……….
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เฉลยใบงานที่ 4.4
เรื่อง ชื่อและเลชที่อยูไอพี
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. ที่อยูของเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่ตออยูบนอินเทอรเน็ตเรียกวาอะไร
ไอพี (IP address)
2. เพราะเหตุใดจึงตองมีเลขที่อยูของไอพี
เพื่อทําใหระบบการเรียกชื่องายขึน้ และการบริหารเครือขายทําไดดขี ึ้น
3. การกําหนดชือ่ แทนเลขที่อยูไ อพีเรียกวาอะไร
โดเมน
4. ใหเขียนลําดับขั้นการเรียนชือ่ ของ Google.co.th
หมายถึง
ประเทศไทย
ระดับที่หนึ่ง th
ระดับที่สอง co
หมายถึง
บริษัท หางราน
ระดับที่สาม Google
หมายถึง
ชื่อเครื่อง
5. ใหบอกชื่อของโดเมนระดับสอง ดังตอไปนี้
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
เรื่อง อินเทอรเน็ต
คําสั่ง ใหเลือกคําตอบที่เห็นวาถูกตองทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียว
1. ขอใดใหความหมายของอินเทอรเน็ตไดถูกตองที่สุด
ก. ไซเบอรสเปซ
ข. เครือขายของคอมพิวเตอร
ค. เครือขายของขอมูลคอมพิวเตอร
ง. การสงขอมูลจากคอมพิวเตอรเครื่องหนึง่ ไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
2. อินเทอรเน็ตเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร
ก. เน็ตเวิรก
ค. ไซเบอรสเปซ
ง. เน็ตเวิกรกซิสเต็ม
ข. คอมมิวนิเคชัน
3. อินเทอรเน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใด
ก. สหรัฐอเมริกา
ค. อังกฤษ
ข. รัสเซีย
ง. ออสเตรเลีย
4. อินเทอรเน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกในหนวยงานใด
ก. นักธุรกิจ
ค. การทหาร
ข. การบันเทิง
ง. การศึกษา
5. อินเทอรเน็ตในประเทศไทยเริ่มไดรับความนิยมเมื่อใด
ค. พ.ศ. 2531
ก. พ.ศ. 2530
ข. พ.ศ. 2532
ง. พ.ศ. 2535
6. การใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทยครั้งแรกเปนการใชงานประเภทใด
ก. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ค. การสืบคนขอมูล
ข. การโอนถายขอมูล
ง. การแลกเปลี่ยนขาวสาร
7. reg.su.ac.th คําที่ขีดเสนใตหมายถึงอะไร
ก. ตัวยอประเทศ
ค. ตัวยอหนวยงานตนสังกัด
ข. ชื่อของผูใหบริการอินเทอรเน็ต
ง. ตัวยอของประเภทขององคกร
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8. กระทรวงการตางประเทศของไทยมี โดเมนระดับสอง (DNS) วาอยางไร
ก. mfa.or.th
ค. mfa.ac.th
ข. mfa.go.th
ง. mfa.co.th
9. บริษัทสหชัยนําเขา จํากัด ควรมีโดเมนระดับสองวาอยางไร
ก. Sahachai.ac.th
ค. Sahachai.co.th
ข. Sahachai.or.th
ง. Sahachai.go.th
10. เว็บบราวเซอรที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบนั คืออะไร
ก. Netscape
ค. IE (Internet Explorer)
ข. pantip.com
ง. Google.com

……………………………………..
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เฉลยแบบทดสอบ
เรื่อง อินเทอรเน็ต
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําตอบ
ข
ก
ก
ค
ข
ก
ง
ข
ค
ค

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ

ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ

คิดวิเคราะห
คิดวิเคราะห
คิดวิเคราะห
นําไปใช
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตงิ านกลุม

ประเมินโดยครูและนักเรียน
กลุมที.่ .................
คําชี้แจง โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียด แลวพิจารณาวานักเรียนปฏิบตั ิตนอยางไร
ขณะปฏิบัติงานกลุม กรุณาใสเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริง
ขอ

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

พฤติกรรม
การยอมรับความคิดเห็น
ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง
ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม
การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม
อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน
ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม
กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม
ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
ตั้งใจฟงและสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก
มีสวนรวมในการทําใบงาน
มีสวนรวมในการอภิปราย
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม
ชวยเหลือเพื่อนเมื่อทํางานหนัก
เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูดไดแสดงออก
กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นที่เราเห็นดวย

ระดับการปฏิบัติของนักเรียน
มาก
ปานกลาง
นอย
(3)
(2)
(1)
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แบบบันทึกการใชแผนการจัดการเรียนรูที่ 4
เรื่อง อินเทอรเน็ต
นักเรียนสวนมากเริ่มเขาใจการเรียนรูแบบรวมมือกันมากขึ้น นักเรียนเกงจะชวยอธิบาย
ใหความรูแกเพื่อนที่ออนฟงหลังจากที่ศึกษาใบความรูและทําใบงาน เมื่อพบปญหาที่ไมเขาใจหรือ
มีขอสงสัย จะถามและชวยกันคนหาคําตอบ มีการอภิปรายรวมกัน การถามตอบคําถามมีมากขึ้น
สําหรับการจัดการเรียนรูเทคนิคจิกซอว 2 ในแผนการจัดการเรียนรูน ี้กลุมที่ไดคะแนนพัฒนาเปน
กลุมยอดเยีย่ มเพิม่ จํานวนขึ้นเปน 4 กลุม สวนการจัดการเรียนรูเทคนิคกลุมแขงขันมีกลุมที่ไดคะแนน
พัฒนาเปนกลุม ยอดเยี่ยมเพียงกลุมเดียว ทั้งที่คะแนนของนักเรียนจากการแขงขันตอบปญหาคอนขางสูง
อาจมีสาเหตุมาจากคะแนนฐานจากหนวยทีผ่ านมาคอนขางสูงทําใหคะแนนพัฒนาในหนวยนี้
นอยลง
ลงชื่อ …………………………………ผูบันทึก
(นางศรีสมวงษ สุขคันธรักษ)
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 กลุมทดลอง
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II)
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง การประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต
เวลา 4 ชั่วโมง
……………………………………………………………………………………………………….
ชั่วโมงที่ 1-2
สาระสําคัญ
อินเทอรเน็ตเปนเครือขายทีเ่ ชื่อมโยงไปทัว่ โลก จึงมีผูใชงานเปนจํานวนมาก เปนผลทํา
ใหโลกไรพรมแดน ขอมูลขาวสารตาง ๆ สามารถสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว
มาตรฐาน ง 4.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู การสือ่ สาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เขาใจและสามารถอธิบายการประยุกตใชงานประเภทตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต ได
จุดประสงคการเรียนรู
สามารถอธิบายการใชงานประเภทตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต ได
สาระการเรียนรู
1. การประยุกตใชงานประเภทตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต
1.1 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
1.2 การโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน
1.3 การใชเครื่องคอมพิวเตอรในที่หา งไกล
1.4 การเรียกคนขอมูลขาวสาร
1.5 การอานจากกลุม ขาว
1.6 การสนทนาบนเครือขาย
1.7 การบริการสถานีวิทยุและโทรทัศนบนเครือขาย
1.8 การบริการบนอินเทอรเน็ต
2. บราวเซอร
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กระบวนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นนํา
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนกั เรียนทราบ
1.2 ครูทบทวนความรูเ ดิมเรือ่ งอินเทอรเน็ต พรอมทัง้ สนทนาและซักถามนักเรียน
เกีย่ วกับการประยุกตใชงานบนอินเทอรเน็ตที่นกั เรียนใชเปนประจํา รวมทัง้ ประโยชนที่นกั เรียนไดรับ
จากการใชงานบนอินเทอรเน็ต
1.3 ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทํางานกลุม ทักษะการทํางานกลุม เปาหมาย
ของการทํางานรวมกัน การมอบหมายหนาที่ ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม
เชน การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน ปรึกษากันเฉพาะในกลุมของตนเอง
2. ขั้นสอน
ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกับการประยุกตใชงานบนอินเทอรเน็ตพอ
สังเขป หลังจากนัน้ ใหนกั เรียนชวยกันตอบคําถาม ตัวอยาง เชน
คําถาม การใชงานอินเทอรเน็ตประเภทใดที่สามารถสงขอความติดตอกันระหวาง
บุคคลได
คําตอบ e-mail
3. ขั้นศึกษากลุมยอย
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4 คน ประกอบดวย
นักเรียนทีม่ ีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน
3.2 ครูแจกใบกิจกรรมใหนกั เรียนแตละกลุมอานคําสั่ง พรอมทัง้ ศึกษาใบความรู
รวมกัน ซึง่ ใบความรูประกอบดวยเนื้อหาดังนี้
ใบความรูที่ 5.1 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและการโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน
ใบความรูที่ 5.2 การใชเครื่องคอมพิวเตอรในที่หา งไกลและการเรียกคนขอมูล
ขาวสาร การอานจากกลุม ขาว
ใบความรูที่ 5.3 การสนทนาบนเครือขายและการบริการสถานีวทิ ยุและ
โทรทัศนบนเครือขาย
ใบความรูที่ 5.4 การบริการบนอินเทอรเน็ตและบราวเซอร
3.3 นักเรียนแตละกลุมศึกษาหัวขอเรื่อง และคําถามในใบงาน พรอมทัง้ แบงหนาที่
ทําการศึกษาเนื้อหาทีน่ ักเรียนสนใจคนละ 1 หัวขอเรื่อง
3.4 นักเรียนแยกยายเขากลุม ใหมที่มีความสนใจตรงกัน ตามที่แบงหัวขอไวในขอ 3.3
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สมาชิกในกลุม ใหมชว ยกันศึกษาเนื้อหา ทําการอภิปรายซักถามกันในกลุม ชวยเหลือกันทํา
กิจกรรมในกลุม จนเปนผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาเรื่องที่รับผิดชอบ
3.5 นักเรียนแยกยายเขากลุม เดิม นักเรียนแตละคนอธิบายเนื้อหายอยทีไ่ ดไปศึกษามา
จากการเขากลุม ที่มีความสนใจเนื้อหาเดียวกันใหสมาชิกในกลุมเดิมเขาใจจนครบทุกเรื่อง
3.6 นักเรียนในกลุมเดิมรวมกันอภิปรายหาขอสรุปของกลุม
4. ขั้นทดสอบยอย
นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ไดรับโดยไมชวยเหลือกัน นักเรียนแตละคนพยายาม
ทําขอสอบใหดีที่สุด เพื่อพัฒนาความกาวหนาของตนเองและกลุม
5. ขั้นสรุปบทเรียน
5.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับการประยุกตใชงานบนอินเทอรเน็ต ให
เขาใจตรงกัน
5.2 ครูมอบรางวัลแกกลุมทีท่ ําคะแนนไดตามเกณฑ
สื่อการจัดการเรียนรู
1. ใบความรูท ี่ 5.1 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและการโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน
2. ใบความรูท ี่ 5.2 การใชเครื่องคอมพิวเตอรในที่หา งไกลและการเรียกคนขอมูล
ขาวสาร การอานจากกลุม ขาว
3. ใบความรูท ี่ 5.3 การสนทนาบนเครือขาย และการบริการสถานีวทิ ยุและโทรทัศน
บนเครือขาย
4. ใบความรูท ี่ 5.4 การบริการบนอินเทอรเน็ตและบราวเซอร
5. ใบงานที่ 5.1 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและการโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน
6. ใบงานที่ 5.2 การใชเครื่องคอมพิวเตอรในที่หา งไกลและการเรียกคนขอมูลขาวสาร
การอานจากกลุมขาว
7. ใบงานที่ 5.3 การสนทนาบนเครือขายและการบริการสถานีวทิ ยุและโทรทัศนบนเครือขาย
8. ใบงานที่ 5.4 การบริการบนอินเทอรเน็ตและบราวเซอร
การวัดและประเมินผล
1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียน
3. การตรวจแบบทดสอบยอย
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม
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ชั่วโมงที่ 3-4
สาระสําคัญ
อินเทอรเน็ตเปนเครือขายที่เชื่อมโยงไปทั่วโลก จึงมีผูใชงานเปนจํานวนมาก ซึง่ เปนผล
ทําใหโลกไรพรมแดน โดยผานการสืบคนขอมูลผานระบบเครือขาย รวมทัง้ การรับสงขอความถึงกัน
โดยผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน ขอมูลขาวสารตาง ๆ สามารถสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว
มาตรฐาน ง 4.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู การสือ่ สาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สามารถสืบคนขอมูล สมัคร e-mail และการรับสง e-mail ได
จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถสืบคนขอมูล สมัคร e-mail และการรับสง e-mail ได
สาระการเรียนรู
1. สามารถสืบคนขอมูลจากระบบเครือขายได
2. สามารถสมัคร e-mail ได
3. สามารถ รับและสง e-mail ได
กระบวนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นนํา
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใ หนักเรียนทราบ
1.2 ทดสอบความสามารถดานการปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail
และ การรับสง e-mail
1.3 ครูทบทวนเรื่องการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ต พรอมทัง้ อภิปรายซักถามเกีย่ วกับ
การใชประโยชนจากอินเทอรเน็ต
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1.4 ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทํางานกลุม ทักษะการทํางานกลุม เปาหมายของ
การทํางานรวมกัน การมอบหมายหนาที่ ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม เชน
การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน ปรึกษากันเฉพาะในกลุมของตนเอง
2. ขั้นสอน
ครูนาํ เสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกับขัน้ ตอนการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสืบคน
ขอมูล การสมัคร e-mail และการรับสง e-mail พอสังเขปโดยการสาธิต หลังจากนัน้ ให
นักเรียนชวยกันตอบคําถาม ตัวอยาง เชน
คําถาม โปรแกรมบราวเซอรประเภทใดที่ทาํ ใหสามารถใชงานอินเทอรเน็ตในปจจุบัน
คําตอบ Internet Explorer
3. ขั้นศึกษากลุมยอย
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุม ยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4 คน ประกอบดวย
นักเรียนทีม่ ีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน
3.2 ครูแจกใบกิจกรรมใหนักเรียนแตละกลุมปฏิบัตติ ามใบความรูร วมกัน ซึง่ ใบ
ความรูประกอบดวยเนื้อหาดังนี้
ใบความรูที่ 5.5 การสืบคนขอมูล
ใบความรูที่ 5.6 การสมัคร e-mail
ใบความรูที่ 5.7 การรับสง e-mail
3.3 นักเรียนแตละกลุมศึกษาใบงาน พรอมทัง้ แบงหนาทีท่ ําการศึกษาและปฏิบัติตาม
ใบความรูทนี่ ักเรียนสนใจคนละ 1 หัวขอเรื่อง
3.4 นักเรียนแยกยายเขากลุมใหมที่มีความสนใจตรงกัน ตามที่แบงหัวขอไวในขอ 3.3
สมาชิกในกลุม ใหมชว ยกันศึกษาและฝกปฏิบัติตามใบงาน ทําการอภิปรายซักถามกันในกลุม
ชวยเหลือกันทํากิจกรรมในกลุมจนเปนผูเชีย่ วชาญในเนื้อหาเรื่องที่รับผิดชอบ
3.5 นักเรียนแยกยายเขากลุมเดิม นักเรียนแตละคนอธิบายขัน้ ตอนการปฏิบัติที่ไดไป
ศึกษามาจากการเขากลุมที่มคี วามสนใจเนือ้ หาเดียวกันใหสมาชิกในกลุม เดิมเขาใจจนครบทุกเรื่อง
3.5 นักเรียนในกลุม เดิมรวมกันอภิปรายหาขอสรุปของกลุม
4. ขั้นทดสอบยอย
นักเรียนทดสอบปฏิบัติเกี่ยวกับการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail และการรับสง
e-mail โดยไมชวยเหลือกัน นักเรียนแตละคนพยายามปฏิบัติใหดีที่สุด เพื่อพัฒนาความกาวหนา
ของตนเองและกลุม
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5. ขั้นสรุปบทเรียน
5.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail และ
การรับสง e-mail ใหเขาใจตรงกัน
5.2 ครูมอบรางวัลแกกลุมทีท่ ําคะแนนไดตามเกณฑ
สื่อการจัดการเรียนรู
1. ใบความรูที่ 5.5 เรื่องการสืบคนขอมูล
2. ใบความรูที่ 5.6 เรื่องการสมัคร e-mail
3. ใบความรูที่ 5.7 เรื่องการรับสง e-mail
4. ใบงานที่ 5.5 เรื่องการสืบคนขอมูล
5. ใบงานที่ 5.6 เรื่องการสมัคร e-mail
6. ใบงานที่ 5.7 เรื่องการรับสง e-mail
การวัดและประเมินผล
1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียน
3. การตรวจแบบบันทึกการใหคะแนนการปฏิบัติ
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 กลุม ควบคุม
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง การประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต
เวลา 4 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………………………

ชั่วโมงที่ 1-2
สาระสําคัญ
อินเทอรเน็ตเปนเครือขายทีเ่ ชื่อมโยงไปทัว่ โลก จึงมีผูใชงานเปนจํานวนมาก เปนผลทํา
ใหโลกไรพรมแดน ขอมูลขาวสารตาง ๆ สามารถสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว
มาตรฐาน ง 4.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู การสือ่ สาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
เขาใจและสามารถอธิบายการประยุกตใชงานประเภทตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต ได
จุดประสงคการเรียนรู
สามารถอธิบายการใชงานประเภทตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต ได
สาระการเรียนรู
1. การประยุกตใชงานประเภทตาง ๆ บนอินเทอรเน็ต
1.1 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
1.2 การโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน
1.3 การใชเครื่องคอมพิวเตอรในที่หา งไกล
1.4 การเรียกคนขอมูลขาวสาร
1.5 การอานจากกลุม ขาว
1.6 การสนทนาบนเครือขาย
1.7 การบริการสถานีวิทยุและโทรทัศนบนเครือขาย
1.8 การบริการบนอินเทอรเน็ต
2. บราวเซอร
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กระบวนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นนํา
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนกั เรียนทราบ
1.2 ครูทบทวนความรูเ ดิมเรือ่ งอินเทอรเน็ต พรอมทัง้ สนทนาและซักถามนักเรียน
เกีย่ วกับการประยุกตใชงานบนอินเทอรเน็ตที่นกั เรียนใชเปนประจํา รวมทัง้ ประโยชนที่นกั เรียนไดรับ
จากการใชงานบนอินเทอรเน็ต
1.3 ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทํางานกลุม ทักษะการทํางานกลุม เปาหมาย
ของการทํางานรวมกัน การมอบหมายหนาที่ ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม
เชน การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน ปรึกษากันเฉพาะในกลุมของตนเอง
2. ขั้นสอน
ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกับการประยุกตใชงานบนอินเทอรเน็ต
พอสังเขป หลังจากนัน้ ใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ตัวอยาง เชน
คําถาม การใชงานอินเทอรเน็ตประเภทใดที่สามารถสงขอความติดตอกันระหวาง
บุคคลได
คําตอบ e-mail
3. ขั้นศึกษากลุมยอย
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุมยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4 คน ประกอบดวย
นักเรียนทีม่ ีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน
3.2 ครูแจกใบกิจกรรมใหนกั เรียนแตละกลุมอานคําสั่ง พรอมทัง้ ศึกษาใบความรู
เกี่ยวกับการประยุกตใชงานบนอินเทอรเน็ต และรวมกันอภิปราย รวมทั้งวิเคราะหคําถามที่มีใน
ใบงานและแบงหนาที่ศึกษาเนื้อหาที่เปนคําถาม
3.3 เมื่อนักเรียนเขาใจเนื้อหาและขอคําถามแลว ครูนําเสนอหัวขอเรื่องตามเนื้อหา
ในใบความรู
3.4 นักเรียนรวมกันอภิปรายซักถามและหาขอสรุปในกลุม
4. ขั้นการแขงขันเกมทางวิชาการ
4.1 ครูแบงกลุม ผูแขงขันออกเปน 4 สาย สายละ 4-5 กลุม โดยแตละกลุมสง
ผูเขาแขงขันทีม่ ีความสามารถใกลเคียงกัน แขงขันกันในสายที่ครูกาํ หนดให
4.2 ผูเขาแขงขันนัง่ ประจําโตะแขงขัน ครูแจกซองคําถาม พรอมทั้งกระดาษคําตอบ
4.3 ใหตวั แทนนักเรียนแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีล่ ะ 1 คําถาม
อานคําถามใหผูเขาแขงขันฟงและเขียนคําตอบ
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4.4 เมื่อตอบคําถามครบ 10 ขอ ภายในเวลา 10 นาที ใหผูเขาแขงขันตรวจคําตอบ
ถาขอใดตอบถูกจะได 1 คะแนน ถาตอบผิดจะได 0 คะแนน
4.5 ผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเอง นําคะแนนที่ไดไปรวมกับคะแนน
ของเพื่อนในกลุมเดียวกันเพือ่ หาคะแนนเฉลี่ยของกลุม
5. ขั้นสรุปบทเรียน
5.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับการประยุกตใชงานบนอินเทอรเน็ต ให
เขาใจตรงกัน
5.2 ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ทาํ คะแนนไดตามเกณฑ
สื่อการจัดการเรียนรู
1. ใบความรูท ี่ 5.1 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและการโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน
2. ใบความรูท ี่ 5.2 การใชเครื่องคอมพิวเตอรในที่หา งไกลและการเรียกคนขอมูล
ขาวสาร การอานจากกลุม ขาว
3. ใบความรูท ี่ 5.3 การสนทนาบนเครือขายและการบริการสถานีวิทยุและโทรทัศนบน
เครือขาย
4. ใบความรูท ี่ 5.4 การบริการบนอินเทอรเน็ตและบราวเซอร
5. ใบงานที่ 5.1 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและการโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน
6. ใบงานที่ 5.2 การใชเครื่องคอมพิวเตอรในทีห่ างไกลและการเรียกคนขอมูลขาวสาร
การอานจากกลุมขาว
7. ใบงานที่ 5.3 การสนทนาบนเครือขายและการบริการสถานีวทิ ยุและโทรทัศนบน
เครือขาย
8. ใบงานที่ 5.4 การบริการบนอินเทอรเน็ตและบราวเซอร
การวัดและประเมินผล
1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียน
3. การตรวจแบบทดสอบยอย
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม
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ชั่วโมงที่ 3-4
สาระสําคัญ
อินเทอรเน็ตเปนเครือขายที่เชื่อมโยงไปทั่วโลก จึงมีผูใชงานเปนจํานวนมาก ซึง่ เปนผล
ทําใหโลกไรพรมแดน โดยผานการสืบคนขอมูลผานระบบเครือขาย รวมทัง้ การรับสงขอความถึงกัน
โดยผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน ขอมูลขาวสารตาง ๆ สามารถสื่อสารกันไดอยางรวดเร็ว
มาตรฐาน ง 4.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู การสือ่ สาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สามารถสืบคนขอมูลจาก สมัคร e-mail และการรับสง e-mail ได
จุดประสงคการเรียนรู
นักเรียนสามารถสืบคนขอมูล สมัคร e-mail และการรับสง e-mail ได
สาระการเรียนรู
1. สามารถสืบคนขอมูลจากระบบเครือขายได
2. สามารถสมัคร e-mail ได
3. สามารถรับสง e-mail ได
กระบวนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นนํา
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนกั เรียนทราบ
1.2 ทดสอบความสามารถดานการปฏิบัติเกีย่ วกับการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail
และ การรับ-สง e-mail
1.3 ครูทบทวนเรือ่ งการใชประโยชนจากอินเทอรเน็ต พรอมทั้งอภิปรายซักถามเกีย่ วกับ
การใชประโยชนจากอินเทอรเน็ต
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1.4 ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทํางานกลุม ทักษะการทํางานกลุม เปาหมาย
ของการทํางานรวมกัน การมอบหมายหนาที่ ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม
เชน การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน ปรึกษากันเฉพาะในกลุมของตนเอง
2. ขั้นสอน
ครูนาํ เสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกับขัน้ ตอนการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการสืบคน
ขอมูล การสมัคร e-mail และการรับสง e-mail พอสังเขปโดยการสาธิต หลังจากนัน้ ให
นักเรียนชวยกันตอบคําถาม ตัวอยาง เชน
คําถาม โปรแกรมบราวเซอรประเภทใดที่ทาํ ใหสามารถใชงานอินเทอรเน็ตในปจจุบัน
คําตอบ Internet Explorer
3. ขั้นแบงกลุม ทํากิจกรรม
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุม ยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4 คน ประกอบดวย
นักเรียนทีม่ ีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน
3.2 ครูแจกใบกิจกรรมใหนักเรียนแตละกลุมปฏิบัตติ ามใบความรูเ กี่ยวกับการสืบคน
ขอมูล การสมัคร e-mail และการรับสง e-mail รวมกัน
3.3 เมื่อนักเรียนเขาใจขั้นตอนการปฏิบัติแลว ครูสาธิตขั้นตอนการสืบคนขอมูล การ
สมัคร e-mail และการรับสง e-mail ใหตัวแทนแตละกลุมดู
3.4 นักเรียนรวมกันศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนเกี่ยวกับการสืบคนขอมูล การ
สมัคร e-mail และการรับสง e-mail
4. ขั้นการแขงขันเกมทางวิชาการ
4.1 ครูแบงกลุมผูแขงขันออกเปน 4 สาย สายละ 4-5 กลุม โดยแตละกลุมสงผูเขา
แขงขันที่มีความสามารถใกลเคียงกัน แขงขันกันในสายที่ครูกาํ หนดให
4.2 ผูเขาแขงขันนัง่ ประจําโตะแขงขัน ครูแจกแบบทดสอบในการปฏิบัติ พรอมทัง้
แบบบันทึกการใหคะแนนการปฏิบัติ
4.3 ใหตวั แทนนักเรียนในแตละกลุมเลือกแบบปฏิบัติ
4.4 เมื่อปฏิบัติตามขั้นตอนตามแบบทดสอบ ภายในเวลา 20 นาที ใหตรวจขั้นตอน
การปฏิบัติตามแบบบันทึกการใหคะแนนการปฏิบัติ
4.5 ผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเอง นําคะแนนที่ไดไปรวมกับคะแนน
ของเพื่อนในกลุมเดียวกันเพือ่ หาคะแนนเฉลี่ยของกลุม

287
5. ขั้นสรุปบทเรียน
5.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail และการ
รับสง e-mail ใหเขาใจตรงกัน
5.2 ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ทาํ คะแนนไดตามเกณฑ
สื่อการจัดการเรียนรู
1. ใบความรูที่ 5.5 เรื่องการสืบคนขอมูล
2. ใบความรูที่ 5.6 เรื่องการสมัคร e-mail
3. ใบความรูที่ 5.7 เรื่องการรับสง e-mail
4. ใบงานที่ 5.5 เรื่องการสืบคนขอมูล
5. ใบงานที่ 5.6 เรื่องการสมัคร e-mail
6. ใบงานที่ 5.7 เรื่องการรับสง e-mail
การวัดและประเมินผล
1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียน
3. การตรวจแบบบันทึกการใหคะแนนการปฏิบัติ
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม
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ใบความรูท ี่ 5.1
เรื่อง ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและการโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (electronic mail หรือ e-mail) เปนการสงขอความติดตอกัน
ระหวางบุคคลกับบุคคลหรือกลุมก็ได หากเปรียบเทียบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกับไปรษณียธรรมดาจะ
พบวาโดยหลักการนั้นไมแตกตางกันมากนัก ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเปลี่ยนบุรุษไปรษณียใหเปน
โปรแกรม เปลี่ยนเสนทางเปนระบบเครือขาย และเปลี่ยนรูปแบบการจาหนาซองจดหมายใหเปน
การจาหนาแบบอางอิงระบบอิเล็กทรอนิกสโดยใชที่อยูของไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail address)
การสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสนั้นมีรูปแบบที่งา ย สะดวกและรวดเร็ว
การโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน (File Transfer Protocol : FTP) เปนระบบที่
ทําใหผูใชสามารถรับสงแฟมขอมูลระหวางกันหรือมีสถานีใหบริการเก็บแฟมขอมูลทีอ่ ยูในที่ตา ง ๆ
และใหบริการ ผูใชสามารถเขาไปคัดเลือกนําแฟมขอมูลมาใชประโยชนได เชน โปรแกรม
cuteFTP โปรแกรม wsFTP เปนตน
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ใบงานที่ 5.1
เรื่อง ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและการโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. ไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส เรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร
…………………………………………………………………………………………………..
2. ไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส มีลักษณะอยางไร
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
3. ไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกสแตกตางจากไปรษณียธรรมดาอยางไร
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
4. เพราะเหตุใดไปรษณียอิเล็กทรอนิกสจงึ เปนทีน่ ิยมในปจจุบัน
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
5. การโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน เรียกอีกอยางหนึง่ วาอะไร
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
6. การโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน เปนการประยุกตใชงานเครือขายประเภทใด
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
กลุมที…
่ …….
ชื่อสมาชิก
1. ………………………………….………..เลขที…
่ …….
2. ……………………………………………เลขที่……….
3. …………………………………………...เลขที่……….
4. …………………………………………...เลขที่……….
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เฉลยใบงานที่ 5.1
เรื่อง ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสและการโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. ไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส เรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร
electronic mail หรือ e-mail
2. ไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส มีลักษณะอยางไร
เปนการสงขอความติดตอกันระหวางบุคคลกับบุคคลหรือกลุม ก็ได
3. ไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกสแตกตางจากไปรษณียธรรมดาอยางไร
ไปรษณียอ ิเล็กทรอนิกสเปลีย่ นบุรษุ ไปรษณียใหเปนโปรแกรม เปลี่ยนเสนทางเปน
ระบบเครือขาย และเปลี่ยนรูปแบบการจาหนาซองจดหมายใหเปนการจาหนาแบบ
อางอิงระบบอิเล็กทรอนิกสโดยใชที่อยูของไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-mail address)
4. เพราะเหตุใดไปรษณียอิเล็กทรอนิกสจงึ เปนทีน่ ิยมในปจจุบัน
มีรูปแบบที่งาย สะดวกและรวดเร็ว
5. การโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน เรียกอีกอยางหนึง่ วาอะไร
File Transfer Protocol : FTP
6. การโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน เปนการประยุกตใชงานเครือขายประเภทใด
เปนระบบที่ทําใหผูใชสามารถรับสงแฟมขอมูลระหวางกันหรือมีสถานีใหบริการเก็บ
แฟมขอมูลที่อยูในที่ตาง ๆ และใหบริการ ผูใชสามารถเขาไปคัดเลือกนําแฟมขอมูลมา
ใชประโยชนได
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ใบความรูท ี่ 5.2
เรื่อง การใชเครื่องคอมพิวเตอรในที่หา งไกลและ
การเรียกคนขอมูลขาวสาร การอานจากกลุมขาว
การใชเครือ่ งคอมพิวเตอรในที่หางไกล (telnet) การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขากับ
เครือขาย ทําใหเราสามารถติดตอเครื่องคอมพิวเตอรทเี่ ปนสถานีบริการในทีห่ างไกลไดถาสถานี
บริการนัน้ ยินยอม ทําใหผูใชสามารถนําขอมูลไปประมวลผลยังเครื่องคอมพิวเตอรทอี่ ยูในเครือขาย
เชน นักเรียนในประเทศไทยสงโปรแกรมไปประมวลผลทีเ่ ครื่องคอมพิวเตอรที่ตั้งอยูท ี่บริษัทในประเทศ
ญี่ปุนผานทางระบบเครือขายโดยไมตองเดินทางไปเอง
การเรียกคนขอมูลขาวสาร (search engine) ปจจุบันมีฐานขอมูลขาวสารที่เก็บ
ไวใหใชงานจํานวนมาก ฐานขอมูลบางแหงเก็บขอมูลในรูปสิ่งพิมพอเิ ล็กทรอนิกสทผี่ ูใชสามารถ
เรียกอาน หรือนํามาพิมพ ฐานขอมูลนี้จงึ มีลักษณะเหมือนเปนหองสมุดขนาดใหญอยูภายใน
เครือขายที่สามารถคนหาขอมูลใด ๆ ก็ได ฐานขอมูลในลักษณะนีเ้ รียกวา เวิลดไวดเว็บ (World
Wide Web : WWW) ซึ่งเปนฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก
การอานจากกลุมขาว (USENET) ภายในอินเทอรเน็ตมีกลุมขาวเปนกลุม ๆ แยก
ตามความสนใจ แตละกลุมขาวอนุญาตใหผูใชอินเทอรเน็ตสงขอความไปได และหากผูใด
ตองการเขียนโตตอบก็สามารถเขียนตอบได กลุมขาวนีจ้ ึงแพรหลายและกระจายขาวไดรวดเร็ว
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ใบความรูท ี่ 5.2
เรื่อง การใชเครื่องคอมพิวเตอรในที่หา งไกลและ
การเรียกคนขอมูลขาวสาร การอานจากกลุมขาว
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. การใชเครื่องคอมพิวเตอรในที่หา งไกลมีประโยชนอยางไร
………………………………………………………………………………………………......
2. ใหยกตัวอยางการใชบริการ Telnet
………………………………………………………………………………………………......
3. การเรียกคนขอมูลขาวสารบนระบบอินเทอรเน็ตในปจจุบัน มีการสืบคนจากแหงขอมูลใด
………………………………………………………………………………………………......

4. ฐานขอมูลในอินเทอรเน็ตเปรียบไดกับสถานีที่ใด
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
5. ฐานขอมูลขนาดใหญเรียกอีกอยางหนึง่ วาอะไร
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
6. การอานจากกลุมขาวมีประโยชนอยางไร
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..

กลุมที…
่ …….
ชื่อสมาชิก
1. ………………………………….………..เลขที…
่ …….
2. …………………………………………...เลขที่……….
3. …………………………………………...เลขที่……….
4. …………………………………………...เลขที่……….
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ใบความรูท ี่ 5.2
เรื่อง การใชเครื่องคอมพิวเตอรในที่หา งไกลและ
การเรียกคนขอมูลขาวสาร การอานจากกลุมขาว
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. การใชเครื่องคอมพิวเตอรในที่หา งไกลมีประโยชนอยางไร
ทําใหสามารถติดตอเครื่องคอมพิวเตอรที่เปนสถานีบริการในที่หางไกลไดถาสถานี
บริการนั้นยินยอม ทําใหผูใชสามารถนําขอมูลไปประมวลผลยังเครื่องคอมพิวเตอรที่
อยูในเครือขาย
2. ใหยกตัวอยางการใชบริการ Telnet
นักเรียนในประเทศไทยสงโปรแกรมไปประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอรทตี่ ั้งอยูที่บริษทั
ในประเทศญี่ปุนผานทางระบบเครือขายโดยไมตองเดินทางไปเอง
3. การเรียกคนขอมูลขาวสารบนระบบอินเทอรเน็ตในปจจุบัน มีการสืบคนจากแหงขอมูลใด
ฐานขอมูล
4. ฐานขอมูลในอินเทอรเน็ตเปรียบไดกับสถานีที่ใด
หองสมุดขนาดใหญอยูภ ายในเครือขายทีส่ ามารถคนหาขอมูลใด ๆก็ได
5. ฐานขอมูลขนาดใหญเรียกอีกอยางหนึง่ วาอะไร
เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web : WWW)
6. การอานจากกลุมขาวมีประโยชนอยางไร
สามารถสงขอความ และเขียนโตตอบกันได นอกจากนี้กลุม ขาวยังชวยแพรกระจาย
ขาวไดรวดเร็ว
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ใบความรูท ี่ 5.3
เรื่อง การสนทนาบนเครือขายและ
การบริการสถานีวิทยุและโทรทัศนบนเครือขาย
การสนทนาบนเครือขาย (chat) เมื่อเครือขายอินเทอรเน็ตเชื่อมตอถึงกันไดทั่วโลก
ผูใชจึงสามารถใชเครือขายอินเทอรเน็ตเปนตัวกลางในการติดตอสนทนากันได ในยุคแรกใชวิธี
การสนทนากันดวยตัวหนังสือ เพื่อโตตอบกันแบบทันทีทนั ใดบนจอภาพ ตอมามีผูพัฒนาใหใช
เสียงไดจนถึงปจจุบัน ถาระบบสื่อสารขอมูลมีความเร็วพอ ก็สามารถสนทนาโดยที่เห็นหนากัน
และกันบนจอภาพได
การบริการสถานีวิทยุและโทรทัศนบนเครือขาย เปนการประยุกตเพื่อใหเห็นวา
เปนสิ่งที่เกิดขึ้นได ปจจุบันมีผูตั้งสถานีวทิ ยุบนเครือขายอินเทอรเน็ตหลายรอยสถานี ผูใชสามารถ
เลือกสถานีที่ตองการและไดยินเสียงเหมือนการเปดฟงวิทยุ ขณะเดียวกันก็มกี ารสงกระจายภาพ
วีดิทัศนบนเครือขายดวย แตปญหายังอยูที่ความเร็วของเครือขายทีย่ ังไมสามารถรองรับการสง
ขอมูลจํานวนมาก ทําใหคุณภาพของภาพวีดิทัศนยงั ไมดีเทาที่ควร
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ใบงานที่ 5.3
เรื่อง การสนทนาบนเครือขายและ
การบริการสถานีวิทยุและโทรทัศนบนเครือขาย
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. การสนทนาในยุคแรกบนเครือขายอินเทอรเน็ตสื่อสารกันดวยวิธีใด
………………………………………………………………………………………………......
2. การสนทนาบนเครือขายอินเทอรเน็ตในยุคปจจุบันสื่อสารกันดวยวิธีใด
3. การสนทนาโดยที่เห็นหนากันและกันบนจอภาพไดจะตองมีองคประกอบที่สําคัญอยางไร
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
4. การบริการสถานีวทิ ยุและโทรทัศน ใหบริการประเภทใดบาง
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
กลุมที…
่ …….
ชื่อสมาชิก
1. ………………………………….………..เลขที…
่ …….
2 …………………………………………..เลขที…
่ …….
3 …………………………………………..เลขที…
่ …….
4 …………………………………………..เลขที…
่ …….
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ใบงานที่ 5.3
เรื่อง การสนทนาบนเครือขายและ
การบริการสถานีวิทยุและโทรทัศนบนเครือขาย

คําสั่ง ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. การสนทนาในยุคแรกบนเครือขายอินเทอรเน็ตสื่อสารกันดวยวิธีใด
สนทนากันดวยตัวหนังสือ เพื่อโตตอบกันแบบทันทีทันใดบนจอภาพ
2. การสนทนาบนเครือขายอินเทอรเน็ตในยุคปจจุบนั สือ่ สารกันดวยวิธีใด
สามารถใชเสียงได
3. การสนทนาโดยที่เห็นหนากันและกันบนจอภาพไดจะตองมีองคประกอบที่สาํ คัญอยางไร
ระบบสื่อสารขอมูลมีความเร็วพอ
4. การบริการสถานีวทิ ยุและโทรทัศน ใหบริการประเภทใดบาง
สามารถเลือกสถานีทตี่ องการและไดยินเสียงเหมือนการเปดฟงวิทยุ ขณะเดียวกันก็มี
การสงกระจายภาพวีดิทัศนบนเครือขายไดดว ย
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ใบความรูท ี่ 5.4
เรื่อง การบริการบนอินเทอรเน็ตและบราวเซอร
การบริการบนอินเทอรเน็ต ปจจุบนั มีการใหบริการบนอินเทอรเน็ตเกิดขึ้นมากมาย
โดยผูใชสามารถใชบริการโดยอยูที่ไหนก็ได ซึง่ ไมตองเสียเวลาในการเดินทาง การบริการบน
อินเทอรเน็ตมีทั้งเผยแพรขาวสาร ความรู ซื้อขายสินคา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร
ชวยสอน และบริการอื่น ๆ ซึง่ การใหบริการเหลานี้ผูใชสามารถโตตอบได
บราวเซอร
บราวเซอรเปนโปรแกรมทีอ่ านเอกสารมาแสดงบนจอภาพ โปรแกรมบราวเซอรทํางาน
โดยใชโพรโทคอลพิเศษเรียกวา เอชทีทีพี (HyperText Transport Protocol : HTTP) ในการ
ติดตอขอขอมูลจากตัวบริการเว็บ (web server) และแสดงขอมูลตามรูปแบบรหัสของภาษา
เอชทีเอ็มแอล (HyperText Markup Language : HTML)
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ใบงานที่ 5.4
เรื่อง การบริการบนอินเทอรเน็ตและ บราวเซอร
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. งานประเภทใดบางที่ใหบริการบนอินเทอรเน็ต
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
2. อะไรคือขอดีของบริการบนอินเทอรเน็ต
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
3. โปรแกรมบราวเซอรเปนโปรแกรมที่มีประโยชนดานใด
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
4. โปรแกรมบราวเซอรใชตัวอักษรประเภทใดเชื่อมโยงเพือ่ ขอขอมูลจากตัวบริการเว็บ
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..
5. โปรแกรมบราวเซอรจะแสดงขอมูลเปนรูปแบบใด
………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………..

กลุมที…
่ …….
ชื่อสมาชิก
1. ………………………………….………..เลขที…
่ …….
2. …………………………………….……..เลขที…
่ …….
3. ………………………………..…………..เลขที…
่ …….
4. …………………………………..………..เลขที…
่ …….
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เฉลยใบงานที่ 5.4
เรื่อง การบริการบนอินเทอรเน็ตและ บราวเซอร
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมคําลงในชองวางใหสมบูรณ
1. งานประเภทใดบางที่ใหบริการบนอินเทอรเน็ต
เผยแพรขาวสาร ความรู ซื้อขายสินคา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร
ชวยสอน และบริการอื่น ๆ
2. อะไรคือขอดีของบริการบนอินเทอรเน็ต
ผูใชสามารถใชบริการโดยอยูที่ไหนก็ได ซึ่งไมตองเสียเวลาในการเดินทาง
3. โปรแกรมบราวเซอรเปนโปรแกรมที่มีประโยชนดา นใด
อานเอกสารมาแสดงบนจอภาพ
4. โปรแกรมบราวเซอรใชตัวอักษรประเภทใดเชื่อมโยงเพือ่ ขอขอมูลจากตัวบริการเว็บ
โพรโทคอลพิเศษเรียกวา เอชทีทีพี (HyperText Transport Protocol : HTTP)
6. โปรแกรมบราวเซอรจะแสดงขอมูลเปนรูปแบบใด
รูปแบบรหัสของภาษาเอชทีเอ็มแอล (HyperText Markup Language : HTML)
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แบบทดสอบ
เรื่อง การประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต
คําสั่ง ใหเลือกคําตอบที่เห็นวาถูกตองทีส่ ุดเพียงคําตอบเดียว
1. ขอใดเปนชือ่ เรียกอีกอยางหนึ่งของไปรษณียอิเลกทรอนิกส
ก. อีเมล
ข. การสืบคนขอมูล
ค. การโอนถายขอมูล
ง. การแลกเปลี่ยนขาวสาร
2. ขอใดหมายถึงบริการดาน E-Commerce
ก. การทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ต
ข. การสงขาวสารบนอินเทอรเน็ต
ค. การพูดคุยหรือสนทนา
ง. การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
3. นักเรียนตองใชบริการประเภทใดถาตองการสนทนากับเพื่อนทางอินเทอรเน็ต
ก. E-mail
ข. Telnet
ค. Chat & Talk
ง. Gopher
4. บริการ FTP หมายถึงอะไร
ก. การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ข. การคนหาและเรียกขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาใช
ค. การทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ต
ง. การแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็นกัน
5. ศูนยบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทยเปนความรวมมือระหวางเอกชนกับหนวยงานใด
ของรัฐ
ก. กรมพาณิชยสมั พันธ
ข. การสื่อสารแหงประเทศไทย
ค. ศูนยคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย
ง. กระทรวงคมนาคม
6. Address Book มีหนาทีอ่ ะไร
ก. แนบไฟลไปกับอีเมล
ข. บันทึกที่อยูอีเมลที่ใชบอย ๆ
ค. เปลี่ยนโฟลเดอรใหม
ง. สํารองอีเมลที่ลบแลว
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7. ขอใดอธิบายความหมายของเวิลดไวดเว็บไดถูกตองที่สุด
ก. การบริการขอมูลดวยขอความภาพ เสียง ผานคอมพิวเตอร
ข. การบริการขอมูลที่เชื่อมตอดวยดวยไฮเปอรลิงกโดยมีโฮสตที่ทาํ หนาที่บริการขอมูล
ค. การบริการขอมูลผานเว็บเซิรฟเวอร
ง. การบริการขอมูลผานโฮสตโดยใชคํานําหนาวา www
8. เว็บบราวเซอรที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบนั คืออะไร
ข. IE (Internet Explorer)
ก. Netscape
ค. pantip.com
ง. ขอ ก และ ข ถูก
9. ขอใดใหความหมายของอีเมลไดถูกตอง
ก. การสงจดหมายผานเครือขายคอมพิวเตอร ข. การสงจดหมายผานสายโทรศัพท
ค. การสงจดหมายดวยสื่อที่มีความเร็วสูง
ง. การสงจดหมายโดยไมตอ งใชกระดาษ
10. ขอควรระวังในการขออีเมลแอดเดรสคืออะไร
ก. ชื่อไมควรซ้ํากับคนอื่น
ข. รหัสผานตองจําใหดี
ค. ผูใหบริการที่ดูแลอยางดี
ง. ถูกทุกขอ

……………………………………..
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เฉลยแบบทดสอบ
เรื่อง การประยุกตใชงานบนอินเทอรเน็ต
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําตอบ
ก
ก
ค
ข
ข
ข
ข
ข
ก
ก

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
นําไปใช
ความเขาใจ
นําไปใช
ความเขาใจ
นําไปใช
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ใบความรูท ี่ 5.5
เรื่อง การสืบคนขอมูล
ขั้นตอนการสมัคร e-mail
1. เขาอินเทอรเน็ต โดยเลือกโปรแกรม Internet Explorer
2. เลือกเว็บไซดสําหรับทําการสืบคนขอมูล ยกตัวอยางการสืบคนโดยใช Google.co.th

พรอมทั้งพิมพชื่อขอมูลที่ตองการคนหา ตัวอยางเชน กลวยไม
3. จะไดเว็บไซดที่มีขอมูลทีต่ องการคนหา

4. เลือกเว็บไซดที่ตองการ

304
ใบงานที่ 5.5
เรื่อง การสืบคนขอมูล
คําสั่ง ใหนักเรียนสืบคนขอมูล โดย
1. ใชเวลาในการสืบคน 15 นาที
2. ใหสืบคนเรื่อง ดอกกลวยไม
3. ใหคัดลอกขอมูลพรอมรูปภาพ และชื่อเว็บไซด ไปไวในโปรแกรม Microsoft Word
พรอมทัง้ บันทึกแฟมขอมูลชือ่ กลวยไม ใน Folder ของนักเรียน
……………………………..
เฉลยใบงานที่ 5.5
เรื่อง การสืบคนขอมูล
ที่มา : http://www.childthai.org/picture/picturelib/plant/flowers/flower19.html

…………………………………..
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ใบความรูท ี่ 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 ใหเปลี่ยนชื่ออีเมลใหม

-------------------------------------------------------------------------------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 ตัวอักษรเหลานี้จะถูกเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่มีการ
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

เลื่อนหนาลงมาดานลางสุดคลิกที่ปุม

--------------------------------------------------------------------------------
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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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ใบงานที่ 5.6
เรื่อง การสมัคร e-mail
คําสั่ง ใหนักเรียนสมัคร e-mail
1. ใหศึกษาขั้นตอนการสมัคร e-mail จากใบความรู
2. นักเรียนสามารถสมัคร e-mail ไดจากตัวอยางเว็บไซดดังตอไปนี้
WWW.hotmail.com
www.chaiyo.com
www.thai.com
www.thaimail.com
www.yahoo.com

ฯลฯ
3. เมือ่ มีการยืนยันการตอบรับแลว ใหนักเรียนเขียน e-mail Adress ในแบบบันทึก
…………………………………….
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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ใบความรูท ี่ 5.7
เรื่อง การรับสง 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 ในชองสี่เหลี่ยม
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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ใบงานที่ 5.7
เรื่อง การรับสง e-mail
คําสั่ง ใหสง นักเรียนสง e-mail โดย
1. สงถึงครู โดยพิมพเบอร e-mail Address มาที่ Sukkantharak_14@thaimail.com
2. สงถึงเพื่อน 2 คน โดยใหนกั เรียนบันทึกชือ่ เพื่อนที่ตองการสงในแบบบันทึก
3. ใครไดรับแลวใหมาเขียนเครือ่ งหมาย 9 ลงในแบบบันทึก
………………………………………
แบบบันทึกการรับสง e-mail
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1./…..
เลขที่

ชื่อผูสง

ชื่อผูรับ

ไดรับ

ชื่อผูรับ ไดรับ

หมายเหตุ
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แบบทดสอบการปฏิบัติ
ดานการสืบคนขอมูล
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

คําสั่ง ใหนกั เรียนสืบคนขอมูล โดย
1. สืบคนขอมูลเรื่อง ระบบเครือขาย
2. ใหคัดลอกขอมูล รูปภาพ และชื่อเว็บไซด ไปไวโปรแกรม
Microsoft word บันทึกแฟมขอมูลชือ่ ระบบเครือขาย
ใน Folder ของนักเรียน
3. ใชเวลาในการสืบคน 20 นาที

เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการสืบคนขอมูล
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1/…..

เลขที่

ชื่อ-สกุล

เขาโปรแกรม
Internet Explorer
2 คะแนน

พิมพ
IP-address
2 คะแนน

ระบุคําที่
ตองการสืบคน
2 คะแนน

สืบคนได
2 คะแนน

บันทึก
ขอมูลได
2 คะแนน

รวม
คะแนน
10 คะแนน
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แบบทดสอบการปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การสมัคร e-mail
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
คําสั่ง ใหนักเรียนสมัคร e-mail โดย สมัครจากเว็บไซดใดก็ไดที่เปดใหสมัคร e-mail ฟรี

ใชเวลาในการสมัคร 15 นาที
……………………………….

เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการสมัคร e-mail
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1/…..

เลขที่

ชื่อ-สกุล

เลือกเว็บไซด
ที่ใหสมัครได
2 คะแนน

พิมพ
ใบสมัครได
2 คะแนน

สง
ใบสมัครได
2 คะแนน

ไดรับ
การตอบรับ
2 คะแนน

จําเบอร
e-mail ได
2 คะแนน

รวม
คะแนน
10 คะแนน
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แบบทดสอบการปฏิบัติ
เกี่ยวกับ การรับ-สง e-mail
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

คําสัง่ ใหนกั เรียนสง e-mail ทีเ่ ปนขอความรวมทัง้ แนบไฟลรปู ภาพถึงเพือ่ น
โดยใชเวลาในการสง 10 นาที
………………………………………………….

เกณฑการตรวจใหคะแนนความสามารถในการรับ-สง
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1/…..

เลขที่

ชื่อ-สกุล

เลือกเว็บไซด
ที่สมัครได
2 คะแนน

พิมพเบอร
และรหัสผานได
2 คะแนน

สง
จดหมายได
2 คะแนน

แนบไฟล
รูปภาพได
2 คะแนน

เปดกลอง
รับจดหมายได
2 คะแนน

รวม
คะแนน
10 คะแนน
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุม

ประเมินโดยครูและนักเรียน
กลุมที.่ .................
คําชี้แจง โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียด แลวพิจารณาวานักเรียนปฏิบตั ิตนอยางไร
ขณะปฏิบัติงานกลุม กรุณาใสเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริง
ขอ

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

พฤติกรรม
การยอมรับความคิดเห็น
ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง
ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม
การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม
อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน
ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม
กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม
ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
ตั้งใจฟงและสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก
มีสวนรวมในการทําใบงาน
มีสวนรวมในการอภิปราย
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม
ชวยเหลือเพื่อนเมื่อทํางานหนัก
เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูดไดแสดงออก
กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นที่เราเห็นดวย

ระดับการปฏิบัติของนักเรียน
มาก ปานกลาง นอย
(3)
(2)
(1)
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แบบบันทึกการใชแผนการจัดการเรียนรูที่ 5
เรื่อง การประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต
นักเรียนทุกกลุมมีความกระตือรือรนในการเรียนมากขึ้น เนื่องจากหนวยการเรียนรูทงั้ 2
หนวยที่ผานมานักเรียนมีคะแนนพัฒนาเพิม่ มากขึน้
มีหลายกลุมทีไ่ ดคะแนนเปนกลุมยอดเยีย่ ม
และไดรับรางวัล จากการสังเกตนักเรียนมีความสุข และสนุกกับการเรียนมากขึน้ สําหรับการ
จัดการเรียนรูเทคนิคจิกซอว 2 มีกลุมทีไ่ ดคะแนนพัฒนาเปนกลุม ยอดเยี่ยม 2 กลุม ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากคะแนนฐานจากหนวยที่ผา นมาคอนขางสูงทําใหคะแนนพัฒนาในหนวยนี้ไดนอยลง
สวนการจัดการเรียนรูเทคนิคกลุมแขงขัน นักเรียนไดคะแนนพัฒนาไมถงึ เกณฑทกี่ ําหนด
นักเรียนทุกกลุม สนใจเรียนมากขึ้นเนื่องจากเปนการปฏิบตั ิการโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร
ในการสืบคนขอมูล การสมัคร e-mail การรับสง e-mail ทําใหนกั เรียนมีความกระตือรือรนใน
การเรียนเปนอยางมาก โดยครูใหนกั เรียนทําการทดสอบความสามารถในการปฏิบัติ นักเรียน
สวนมากจะใชคอมพิวเตอรในการสืบคนขอมูลได สําหรับการสมัครและรับสง e-mail มีนักเรียน
เปนสวนนอยที่สามารถสมัครและรับสง e-mail ได นักเรียนทีม่ ีความรู จะชวยเดินสอนเพื่อนและ
แกไขปญหาใหในขณะที่เพื่อนมีปญหาเรื่องการสมัคร e-mail จากการทดสอบความสามารถดานการ
ปฏิบัตินักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติไดดี จะเห็นไดจากคะแนนความสามารถในการปฏิบัตขิ อง
นักเรียนสูงขึน้
ลงชื่อ …………………………………ผูบันทึก
(นางศรีสมวงษ สุขคันธรักษ)
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 กลุมทดลอง
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 (Jigsaw II)
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตกับชีวิตประจําวัน
เวลา 2 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ
อินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนหองสมุดขนาดใหญที่รวมแหลงเรียนรูหลายประเภท ซึ่งมีทั้ง
ขอมูลที่เปนประโยชนและขอมูลที่ไมถูกตอง ดังนัน้ จึงเปนหนาที่ของผูใชจะตองเลือกศึกษาและใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
มาตรฐาน ง 4.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู การสือ่ สาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สามารถอธิบายประโยชนของการใชเครือขาย อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู อินเทอรเน็ต
กับผลกระทบของสังคมไทย รวมทัง้ มารยาทในการใชอนิ เทอรเน็ต
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายประโยชนของการใชเครือขายได
2. อธิบายอินเทอรเน็ตกับการเรียนรูได
3. อธิบายอินเทอรเน็ตกับผลกระทบของสังคมไทยได
4. ปฏิบัติการใชอินเทอรเน็ตอยางมีมารยาท
สาระการเรียนรู
1. ประโยชนของการใชเครือขาย
2. อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู
3. อินเทอรเน็ตกับผลกระทบของสังคมไทย
4. มารยาทในการใชอินเทอรเน็ต
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กระบวนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นนํา
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
1.2 ครูทบทวนความรูเ รื่องการประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต พรอมทัง้ อภิปรายซักถาม
นักเรียนเกีย่ วกับประโยชนของอินเทอรเน็ต รวมทัง้ มารยาทในการใชอนิ เทอรเน็ต
1.3 ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทํางานกลุม ทักษะการทํางานกลุม เปาหมาย
ของการทํางานรวมกัน การมอบหมายหนาที่ ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม
เชน การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน ปรึกษากันเฉพาะในกลุมของตนเอง
2. ขั้นสอน
ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกับประโยชนของเครือขาย
อินเทอรเน็ต พอสังเขป หลังจากนัน้ ใหนักเรียนชวยกันตอบคําถาม ตัวอยาง เชน
คําถาม ปจจุบันนักเรียนใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตดานใดบาง
คําตอบ สืบคนขอมูล e-mail chat เลนเกม ฯลฯ
3. ขั้นศึกษากลุมยอย
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุม ยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4 คน
ประกอบดวยนักเรียนทีม่ ีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน
3.2 ครูแจกใบกิจกรรมใหนกั เรียนแตละกลุมอานคําสั่ง พรอมทัง้ ศึกษาใบความรู
รวมกัน ซึง่ ใบความรูประกอบดวยเนื้อหาดังนี้
ใบความรูที่ 6.1 ประโยชนของการใชเครือขาย
ใบความรูที่ 6.2 อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู
ใบความรูที่ 6.3 อินเทอรเน็ตกับผลกระทบของสังคมไทย
ใบความรูที่ 6.4 มารยาทในการใชอินเทอรเน็ต
3.3 นักเรียนแตละกลุมศึกษาหัวขอเรื่อง และคําถามในใบงาน พรอมทัง้ แบงหนาที่
ทําการศึกษาเนื้อหาทีน่ ักเรียนสนใจคนละ 1 หัวขอเรื่อง
3.4 นักเรียนแยกยายเขากลุม ใหมที่มีความสนใจตรงกัน ตามที่แบงหัวขอไวในขอ 3.3
สมาชิกในกลุม ใหมชว ยกันศึกษาเนื้อหา ทําการอภิปรายซักถามกันในกลุม ชวยเหลือกันทํา
กิจกรรมในกลุม จนเปนผูเชี่ยวชาญในเนื้อหาเรื่องที่รับผิดชอบ
3.5 นักเรียนแยกยายเขากลุม เดิม นักเรียนแตละคนอธิบายเนื้อหายอยทีไ่ ดไปศึกษามา
จากการเขากลุม ที่มีความสนใจเนื้อหาเดียวกันใหสมาชิกในกลุมเดิมเขาใจจนครบทุกเรื่อง
3.6 นักเรียนในกลุมเดิมรวมกันอภิปรายหาขอสรุปของกลุม
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4. ขั้นทดสอบยอย
นักเรียนทําแบบทดสอบยอยที่ไดรับโดยไมชวยเหลือกัน นักเรียนแตละคนพยายาม
ทําขอสอบใหดีที่สุด เพื่อพัฒนาความกาวหนาของตนเองและกลุม
5. ขั้นสรุปบทเรียน
5.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับประโยชนของเครือขายอินเทอรเน็ตให
เขาใจตรงกัน
5.2 ครูมอบรางวัลแกกลุมทีท่ ําคะแนนไดตามเกณฑ
สื่อการจัดการเรียนรู
1. ใบความรูที่ 6.1 เรื่องประโยชนของการใชเครือขาย
2. ใบความรูท ี่ 6.2 เรื่องประโยชนของการใชเครือขาย(ตอ)
3. ใบความรูท ี่ 6.3 เรื่องอินเทอรเน็ตกับการเรียนรู
4. ใบความรูท ี่ 6.4 เรื่องอินเทอรเน็ตกับผลกระทบของสังคมไทยและมารยาทในการ
ใชอินเทอรเน็ต
5. ใบงานที่ 6.1 เรื่องประโยชนของการใชเครือขาย
6. ใบงานที่ 6.2 เรื่องประโยชนของการใชเครือขาย(ตอ)
7. ใบงานที่ 6.3 เรื่องอินเทอรเน็ตกับการเรียนรู
8. ใบงานที่ 6.4 เรื่องอินเทอรเน็ตกับผลกระทบของสังคมไทยและมารยาทในการใช
อินเทอรเน็ต
การวัดและประเมินผล
1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียน
3. การตรวจแบบทดสอบยอย
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม
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แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 กลุมควบคุม
การจัดการเรียนรูดวยเทคนิคกลุมแขงขัน (TGT)
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
เรื่อง ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตกับชีวิตประจําวัน
เวลา 2 ชั่วโมง
………………………………………………………………………………………………………
สาระสําคัญ
อินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนหองสมุดขนาดใหญที่รวมแหลงเรียนรูหลายประเภท ซึ่งมีทั้ง
ขอมูลที่เปนประโยชนและขอมูลที่ไมถูกตอง ดังนัน้ จึงเปนหนาที่ของผูใชจะตองเลือกศึกษาและใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
มาตรฐาน ง 4.1
เขาใจ เห็นคุณคา และใชกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูลการ
เรียนรู การสือ่ สาร การแกปญหา การทํางานและอาชีพอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมี
คุณธรรม
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง
สามารถอธิบายประโยชนของการใชเครือขาย อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู อินเทอรเน็ต
กับผลกระทบของสังคมไทย รวมทัง้ มารยาทในการใชอนิ เทอรเน็ต
จุดประสงคการเรียนรู
1. อธิบายประโยชนของการใชเครือขายได
2. อธิบายอินเทอรเน็ตกับการเรียนรูได
3. อธิบายอินเทอรเน็ตกับผลกระทบของสังคมไทยได
4. ปฏิบัติการใชอินเทอรเน็ตอยางมีมารยาท
สาระการเรียนรู
1. ประโยชนของการใชเครือขาย
2. อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู
3. อินเทอรเน็ตกับผลกระทบของสังคมไทย
4. มารยาทในการใชอินเทอรเน็ต
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กระบวนการจัดการเรียนรู
1. ขั้นนํา
1.1 ครูแจงจุดประสงคการเรียนรูใหนักเรียนทราบ
1.2 ครูทบทวนความรูเ รื่องการประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต พรอมทัง้ อภิปรายซักถาม
นักเรียนเกีย่ วกับประโยชนของอินเทอรเน็ต รวมทัง้ มารยาทในการใชอนิ เทอรเน็ต
1.3 ครูทบทวนวัตถุประสงคของการทํางานกลุม ทักษะการทํางานกลุม เปาหมาย
ของการทํางานรวมกัน การมอบหมายหนาที่ ความชวยเหลือกันในการทํางานกลุม กติกาของกลุม
เชน การรับฟงความคิดเห็นของเพื่อน ปรึกษากันเฉพาะในกลุมของตนเอง
2. ขั้นสอน
ครูนําเสนอบทเรียน ชี้แจงสาระการเรียนรูเกี่ยวกับประโยชนของเครือขาย
อินเทอรเน็ตพอสังเขป หลังจากนั้นใหนกั เรียนชวยกันตอบคําถาม ตัวอยาง เชน
คําถาม ปจจุบันนักเรียนใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตดานใดบาง
คําตอบ สืบคนขอมูล e-mail chat เลนเกม ฯลฯ
3. ขั้นแบงกลุม ทํากิจกรรม
3.1 ครูจัดนักเรียนเขากลุม ยอยแบบคละความสามารถ กลุมละ 4 คน
ประกอบดวยนักเรียนทีม่ ีความสามารถสูง 1 คน ปานกลาง 2 คน และต่ํา 1 คน
3.2 ครูแจกใบกิจกรรมใหนกั เรียนแตละกลุมอานคําสั่ง พรอมทัง้ ศึกษาใบความรู
เกี่ยวกับประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตกับชีวิตประจําวัน นักเรียนรวมกัน
อภิปราย รวมทั้งวิเคราะหคําถามที่มีในใบงานและแบงหนาที่ศึกษาเนือ้ หาที่เปนคําถาม
3.3 เมื่อนักเรียนเขาใจเนื้อหาและขอคําถามแลว ครูนาํ เสนอหัวขอเรือ่ งตามเนื้อหา
ในใบความรู
3.4 นักเรียนรวมกันอภิปรายซักถามและหาขอสรุปในกลุม
4 ขั้นการแขงขันเกมทางวิชาการ
4.1 ครูแบงกลุม ผูแขงขันออกเปน 4 สาย สายละ 4-5 กลุม โดยแตละกลุมสงผูเ ขา
แขงขันที่มีความสามารถใกลเคียงกัน แขงขันกันในสายที่ครูกําหนดให
4.2 ผูเขาแขงขันนั่งประจําโตะแขงขัน ครูแจกซองคําถาม พรอมทั้งกระดาษคําตอบ
4.3 ใหตวั แทนนักเรียนแตละกลุมเลือกแบบทดสอบจากซองคําถามทีล่ ะ 1 คําถาม
อานคําถามใหผูเขาแขงขันฟงและเขียนคําตอบ
4.4 เมื่อตอบคําถามครบ 10 ขอ ภายในเวลา 10 นาที ใหผูเขาแขงขันตรวจคําตอบ
ถาขอใดตอบถูกจะได 1 คะแนน ถาตอบผิดจะได 0 คะแนน
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4.5 ผูเขาแขงขันแตละคนรวมคะแนนของตนเอง นําคะแนนที่ไดไปรวมกับคะแนน
ของเพื่อนในกลุมเดียวกันเพือ่ หาคะแนนเฉลี่ยของกลุม
5. ขั้นสรุปบทเรียน
5.1 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเกี่ยวกับประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ตกับชีวิตประจําวันใหเขาใจตรงกัน
5.2 ครูมอบรางวัลแกกลุมที่ทาํ คะแนนไดตามเกณฑ
สื่อการจัดการเรียนรู
1. ใบความรูที่ 6.1 เรื่องประโยชนของการใชเครือขาย
2. ใบความรูท่ี 6.2 เรื่องประโยชนของการใชเครือขาย(ตอ)
3. ใบความรูที่ 6.3 เรื่องอินเทอรเน็ตกับการเรียนรู
4. ใบความรูที่ 6.4 เรื่องอินเทอรเน็ตกับผลกระทบของสังคมไทยและมารยาทในการ
ใชอินเทอรเน็ต
5. ใบงานที่ 6.1 เรื่องประโยชนของการใชเครือขาย
6. ใบงานที่ 6.2 เรื่องประโยชนของการใชเครือขาย(ตอ)
7. ใบงานที่ 6.3 เรื่องอินเทอรเน็ตกับการเรียนรู
8. ใบงานที่ 6.4 เรื่องอินเทอรเน็ตกับผลกระทบของสังคมไทยและมารยาทในการใช
อินเทอรเน็ต
การวัดและประเมินผล
1. การสังเกตการรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
2. การตรวจผลงานนักเรียน
3. การตรวจแบบทดสอบยอย
4. การสังเกตพฤติกรรมกลุม

323
ใบความรูท ี่ 6.1
เรื่อง ประโยชนของการใชเครือขาย
ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร
เครือขายแลนหนึง่ เครือขายจะมีการทํางานรวมกันเปนกลุมที่เรียกวากลุมงาน
(workgroup) แตเมื่อเชื่อมโยงหลาย ๆ กลุมงานเขาดวยกันก็จะเปนเครือขายขององคกร และ
ถาเชื่อมโยงระหวางองคกรผานเครือขายแวน ก็จะไดเครือขายขนาดใหญขึ้น
การประยุกตใชงานเครือขายคอมพิวเตอรเปนไปอยางกวางขวางและสามารถใช
ประโยชนไดมากมาย ทัง้ นีเ้ พราะเครือขายคอมพิวเตอรทําใหเกิดการเชื่อมโยงอุปกรณตาง ๆ
เขาดวยกันและสื่อสารขอมูลระหวางกันได
ตัวอยางประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอรมีดังตอไปนี้
การใชฐานขอมูลรวมกัน บนเครือขายมีสถานีที่เปนเครื่องใหบริการ ซึ่งเปนที่
เก็บขอมูลขาวสารหรือขอมูลใชงาน แลวใหผูใชซึ่งเปนเครื่องขอใชบริการเรียกใชขอมูล การ
เรียกใชฐานขอมูลรวมกันทําใหการปรับปรุงขอมูล การขอดูและการเรียกคนกระทําไดทันที เชน
เมื่อฝายขายขายสินคา ก็มกี ารลดจํานวนสินคาออกจากบัญชีสินคาคงคลัง เมื่อฝายผลิตขอดู
ขอมูลก็ไดทราบขอมูลที่เปนปจจุบันไดทนั ทีวา มีสินคาเหลือเทาไร เนือ่ งจากเราสามารถใชขอมูล
จากฐานขอมูลรวมกัน
การแบงปนทรัพยากรในเครือขาย นอกจากทีเ่ ราจะใชฐานขอมูลรวมกันไดแลว
เพื่อเกิดประโยชนสูงสุด และเปนการประหยัดทรัพยากร เราสามารถใชอุปกรณรวมกันได เชน
สมมติมีเครื่องคอมพิวเตอรในเครือขาย 5 เครื่อง ทุกเครื่องสามารถสั่งพิมพกับเครื่องพิมพ
เครื่องเดียวกันได
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ใบงานที่ 6.1
เรื่อง ประโยชนของการใชเครือขาย
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณ
1. การทํางานรวมกันของเครือขายแลนเรียกวาอะไร
……………………………………………………………………………………………………
เพราะเหตุใดการเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรจึงไดรับประโยชนมาก
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. จงยกตัวอยางประโยชนจากการใชฐานขอมูลรวมกัน
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. เพราะเหตุใดการแบงปนทรัพยากรในเครือขายจึงเกิดประโยชนสงู สุด
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. จงยกตัวอยางการแบงปนทรัพยากรในเครือขาย
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

กลุมที…
่ …….
ชื่อสมาชิก
1. …………………………………………..เลขที่……….
2. …………………………………………..เลขที่……….
3. …………………………………………..เลขที่……….
4. …………………………………………..เลขที่……….
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เฉลยใบงานที่ 6.1
เรื่อง ประโยชนของการใชเครือขาย
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณ
1. การทํางานรวมกันของเครือขายแลนเรียกวาอะไร
เรียกวา กลุมงาน (workgroup)
2. เพราะเหตุใดการเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรจึงไดรับประโยชนมาก
เพราะทําใหเกิดการเชือ่ มโยงอุปกรณตาง ๆ เขาดวยกันและสื่อสารขอมูลระหวางกัน
ได
3. จงยกตัวอยางประโยชนจากการใชฐานขอมูลรวมกัน
ตัวอยาง เชน เมื่อฝายขายขายสินคา ก็มีการลดจํานวนสินคาออกจากบัญชีสนิ คา
คงคลัง เมือ่ ฝายผลิตขอดูขอมูลจากเครือขายคอมพิวเตอรกไ็ ดทราบขอมูลที่เปน
ปจจุบันไดทนั ทีวามีสินคาเหลือเทาไร เนื่องจากเราสามารถใชขอมูลจากฐานขอมูล
รวมกัน
4. เพราะเหตุใดการแบงปนทรัพยากรในเครือขายจึงเกิดประโยชนสงู สุด
เพราะประหยัดทรัพยากรและสามารถใชอุปกรณรว มกันได
5. จงยกตัวอยางการแบงปนทรัพยากรในเครือขาย
ตัวอยาง เชน สมมติมีเครือ่ งคอมพิวเตอรในเครือขาย 5 เครื่อง ทุกเครื่องสามารถ
สั่งพิมพกับเครื่องพิมพเครื่องเดียวกันได
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ใบความรูท ี่ 6.2
เรื่อง ประโยชนของการใชเครือขาย (ตอ)
การติดตอสือ่ สารระหวางกันบนเครือขาย เมื่อมีการเชื่อมโยงสถานีงานหรือ
เครื่องคอมพิวเตอรเขาดวยกัน ผูใชคอมพิวเตอรทุกคนทีอ่ ยูบนเครือขายจะสามารถใช
คอมพิวเตอรติดตอสื่อสารระหวางกัน สามารถสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสระหวางกัน ตลอดจน
สามารถโอนยายขอมูลระหวางกันได แตการดําเนินการตาง ๆ ควรเปนไปตามกฎเกณฑที่
ผูบริหารเครือขายหรือองคกรกําหนดไว
สํานักงานอัตโนมัติ แนวคิดของสํานักงานสมัยใหมคอื การลดปริมาณการใช
กระดาษ โดยการหันมาใชระบบการทํางานดวยคอมพิวเตอรที่สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
กันไดทนั ทีทันใด ปจจุบนั สํานักงานสวนใหญใชซอฟตแวรประมวลคําพิมพงานเอกสาร ดังนัน้
ถามีเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกร การสื่อสารสงงานระหวางกันที่เปนกระดาษก็สามารถ
ใชสัญญาณอิเล็กทรอนิกสแทนได ระบบสํานักงานอัตโนมัติจึงเปนระบบการทํางานที่ทกุ สถานี
งานเปรียบเสมือนโตะทํางาน การทํางานแบบสํานักงานอัตโนมัตทิ ําใหเกิดความคลองตัว และ
รวดเร็ว
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ใบงานที่ 6.2
เรื่อง ประโยชนของการใชเครือขาย (ตอ)
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณ
1. ผูใชคอมพิวเตอรสามารถใชคอมพิวเตอรติดตอสื่อสารบนเครือขายไดอยางไร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. จงยกตัวอยางการติดตอสื่อสารระหวางกันบนเครือขาย
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. แนวคิดของสํานักงานสมัยใหมคืออะไร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. ปจจุบันสํานักงานสวนใหญใชซอฟตแวรประเภทใดในการพิมพงานเอกสาร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. ปจจุบันการใชเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกรใชอะไรสงงานแทนการใชกระดาษ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. ระบบสํานักงานอัตโนมัติเปรียบเสมือนสิง่ ใดในสํานักงาน
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
กลุมที…
่ …….
ชื่อสมาชิก
1. …………………………………………..เลขที่……….
2. …………………………………………..เลขที่……….
3. …………………………………………..เลขที่……….
4. …………………………………………..เลขที่……….
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เฉลยใบงานที่ 6.2
เรื่อง ประโยชนของการใชเครือขาย (ตอ)
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณ
1. ผูใชคอมพิวเตอรสามารถใชคอมพิวเตอรติดตอสื่อสารบนเครือขายไดอยางไร
เนื่องจากมีการเชื่อมโยงสถานีงานหรือเครื่องคอมพิวเตอรเขาดวยกัน
2. จงยกตัวอยางการติดตอสื่อสารระหวางกันบนเครือขาย
e-mail , chat
3. แนวคิดของสํานักงานสมัยใหมคืออะไร
การลดปริมาณการใชกระดาษ โดยการหันมาใชระบบการทํางานดวยคอมพิวเตอรที่
สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันไดทันที
4. ปจจุบันสํานักงานสวนใหญใชซอฟตแวรประเภทใดในการพิมพงานเอกสาร
ซอฟตแวรการประมวลคํา
5. ปจจุบันการใชเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกรใชอะไรสงงานแทนการใชกระดาษ
การสื่อสารสงงานระหวางกันจะใชสัญญาณอิเล็กทรอนิกสแทนกระดาษ
6. ระบบสํานักงานอัตโนมัติเปรียบเสมือนสิง่ ใดในสํานักงาน
เปรียบเสมือนโตะทํางาน
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ใบความรูท ี่ 6.3
เรื่อง อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู
อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู
หากเปรียบอินเทอรเน็ตเปนหองสมุดแลว ก็คงเปนหองสมุดขนาดใหญที่มีขอมูลอยู
อยางหลากหลายและมีโปรแกรมคนหาทําหนาที่เปนเหมือนกับเปนดัชนีชวยในการคนหา ขอมูล
การศึกษาในประเทศไทยนัน้ มีหลายหนวยงานไดทาํ โครงการสรางแหลงขอมูลความรูเพื่อใช
ประโยชนรว มกัน อยางเชน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทําเว็บไซต
สําหรับครูผูสอนหรือนักเรียนที่สนใจศึกษาความรูในวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร
และคอมพิวเตอร ทั้งยังเผยแพรความรูและขาวสารสําหรับการอบรมตาง ๆ ทั้งนี้มีเรือ่ งราวตาง ๆ
ที่เปนวิชาการทั้งในและนอกตําราเรียน รวมถึงเรื่องราวที่นา สนใจอีกดวย
อยางไรก็ตามขอมูลในอินเทอรเน็ตนั้นมีมากทั้งขอมูลที่ถกู ตองเปนประโยชน และขอมูล
ดังนั้นการใชขอมูลจากอินเทอรเน็ตนั้น
ที่ไมถูกตองและอาจเปนภัยตอสังคมหรือผูอ ื่นก็เปนได
จําเปน ตองพิจารณาความเหมาะสมและถูกตองโดยตองเปรียบเทียบขอมูลจากหลาย ๆ แหลง
โดยเฉพาะ อยางยิ่งกับแหลงขอมูลที่มชี ื่อเสียงและเชื่อถือได การวิเคราะหนั้นจําเปนตองใชความรู
ประสบการณ ทั้งของตนเองและผูที่มีความรูวาขอมูลนัน้ มีความถูกตองหรือเชื่อถือไดเพียงใด
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ใบงานที่ 6.3
เรื่อง อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณ
1. แหลงขอมูลขนาดใหญที่สามารถคนหาขอมูลไดในอินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนสิง่ ใด
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. โปรแกรมทีม่ ีหนาที่คนหาขอมูลเปรียบเสมือนสิ่งใดของหองสมุด
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. หนวยงานใดที่จัดทําเว็บไซด ไดจัดทําเว็บไซตสําหรับครูผูสอนหรือนักเรียนที่สนใจศึกษาความรูใน
วิชาฟสกิ ส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. วิธีการสืบคนขอมูลอยางไรจึงจะไดขอมูลที่ถกู ตองและเชื่อถือได
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. สิ่งใดจําเปนในการขอมูลที่ไดจากเครือขายอินเทอรเน็ต
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

กลุมที…
่ …….
ชื่อสมาชิก
1. …………………………………………..เลขที่……….
2. …………………………………………..เลขที่……….
3. …………………………………………..เลขที่……….
4. …………………………………………..เลขที่……….
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เฉลยใบงานที่ 6.3
เรื่อง อินเทอรเน็ตกับการเรียนรู
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณ
1. แหลงขอมูลขนาดใหญที่สามารถคนหาขอมูลไดในอินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนสิง่ ใด
หองสมุดขนาดใหญ
2. โปรแกรมที่มหี นาที่คนหาขอมูลเปรียบเสมือนสิ่งใดของหองสมุด
เปนดัชนีชว ยในการคนหา
3. หนวยงานใดทีจ่ ัดทําเว็บไซด ไดจัดทําเว็บไซตสําหรับครูผูสอนหรือนักเรียนที่สนใจศึกษาความรู
ใน วิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. วิธีการสืบคนขอมูลอยางไรจึงจะไดขอมูลทีถ่ ูกตองและเชือ่ ถือได
เปรียบเทียบขอมูลจากหลาย ๆ แหลง โดยเฉพาะอยางยิ่งกับแหลงขอมูลที่มีชื่อเสียง
และเชื่อถือได
5. สิ่งใดจําเปนในการขอมูลที่ไดจากเครือขายอินเทอรเน็ต
ความรู ประสบการณทั้งของตนเองและผูที่มีความรูวาขอมูลนั้นมีความถูกตองหรือ
เชื่อถือไดเพียงใด
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ใบความรูท ี่ 6.4
เรื่อง อินเทอรเน็ตกับผลกระทบของสังคมไทยและ
มารยาทในการใชอินเทอรเน็ต
แนวโนมของการเผยแพรขอมูลผานทางอินเทอรเน็ตนัน้ มีมากยิ่งขึน้ และในรูปแบบที่
หลากหลายมากกวาเดิม การหามไมใหมีการเผยแพรวัฒนธรรมตางชาติเขามานัน้ เปนสิง่ ที่เปนไป
ไมได ดังนั้นแตละสังคมหรือประเทศนัน้ จําเปนตองมีการดําเนินการบางประการเพื่อใหวฒ
ั นธรรม
ทองถิน่ ที่ดีไมถูกกลืนหรือสูญหายไปจากสังคม วิธีการหนึ่งก็คือการสงเสริมและใหมีการเผยแพร
วัฒนธรรมผานทางสื่ออินเทอรเน็ตซึ่งสามารถทําไดงายและไดกลุมผูรับขาวสารมากยิ่งขึ้น
การใชอินเทอรเน็ตมีผลกระทบทัง้ ดานบวกและลบ ผลกระทบทางดานบวก เชน
สามารถไดรับความรูและขอมูลขาวสารมากยิ่งขึน้ ทําใหประชาชนมีความรู สามารถหาขอมูล
ที่เปนประโยชนและทันสมัย ไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ ในอินเทอรเน็ต และยังทําใหสามารถ
ติดตอสื่อสารถึงกันไดสะดวก รวดเร็ว และไมตองเสียคาใชจายสูง สําหรับผลกระทบทางดาน
ลบ เชน อาจจะทําใหเยาวชนไดรับขอมูลหรือภาพในทางที่ไมดีได ดังนัน้ ผูปกครองจําเปนตอง
ชวยดูแลบุตรหลานในการใชอินเทอรเน็ต ขอควรระวัง การใชงานอินเตอรเน็ตในการสงขอมูล
อาจจะทําใหเกิดความไมเสมอภาคกันในเรื่องของการรับขอมูลขาวสารได ฉะนัน้ การใชอินเทอรเน็ต
ตองพิจารณาอยางถี่ถวนและนําเสนอใหคนทัว่ ไปเขาใจวาอินเทอรเน็ตเปนเพียงสื่อหนึง่ เหมือนกับ
สื่อทั่วไป สื่อจะดีหรือไมนนั้ ขึ้นอยูกับผูใช
มารยาทในการใชอินเทอรเน็ต
การเขาใชงานอินเทอรเน็ตของแตละคนมีจุดประสงคทแี่ ตกตางกัน บางคนตองการ
เพียงสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส บางคนตองการอานขาว หรือประกาศขาว บางคนตองการใช
สําหรับติดตอสื่อสาร บางคนตองการคนหาขอมูล หรือดาวนโหลดโปรแกรม การใชงาน
อินเทอรเน็ตนัน้ เปนการใชงานในกลุมบุคคลที่หลากหลาย ดังนัน้ การใชงานอินเทอรเน็ตของผูใช
นั้นอาจสงผลกระทบตอผูใชอื่นดวยความตั้งใจหรือไมกต็ าม นับวาเปนเรื่องที่ไมเหมาะสมผูใชงาน
ทุกคนจึงจําเปนตองเรียนรูเรื่องของมารยาทในการใชอินเทอรเน็ต
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ใบความรูท ี่ 6.4
เรื่อง อินเทอรเน็ตกับผลกระทบของสังคมไทยและ
มารยาทในการใชอินเทอรเน็ต
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณ
1. วิธีใดบางที่จะสงเสริมวัฒนธรรมทองถิน่ ทีด่ ีไมถูกกลืนหรือสูญหายไปจากสังคม
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. อะไรบางทีเ่ ปนผลกระทบทางดานบวกจากการใชอินเทอรเน็ต
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3. อะไรบางทีเ่ ปนผลกระทบทางดานลบจากการใชอินเทอรเน็ต
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. จงยกตัวอยางความไมเสมอภาคในการใหขาวสารจากการใชอินเทอรเน็ต
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5. เพราะเหตุใดจึงตองมีการเรียนรูเรื่องมารยาทในการใชอินเทอรเน็ต
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

กลุมที…
่ …….
ชื่อสมาชิก
1. …………………………………………..เลขที่……….
2. …………………………………………..เลขที่……….
3. …………………………………………..เลขที่……….
4. …………………………………………..เลขที่……….
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ใบความรูท ี่ 6.4
เรื่อง อินเทอรเน็ตกับผลกระทบของสังคมไทยและ
มารยาทในการใชอินเทอรเน็ต
คําสั่ง ใหนักเรียนเติมขอความลงในชองวางใหสมบูรณ
1. วิธีใดบางที่จะสงเสริมวัฒนธรรมทองถิน่ ทีด่ ีไมถูกกลืนหรือสูญหายไปจากสังคม
การสงเสริมและใหมกี ารเผยแพรวัฒนธรรมผานทางสื่ออินเทอรเน็ตซึ่งสามารถ
ทําไดงาย
2. อะไรบางที่เปนผลกระทบทางดานบวกจากการใชอินเทอรเน็ต
ไดรับความรูและขอมูลขาวสารมากยิ่งขึน้ สามารถหาขอมูลที่เปนประโยชนและ
ทันสมัย ไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ ในอินเทอรเน็ต ติดตอสื่อสารถึงกันไดสะดวก
รวดเร็ว และไมตองเสียคาใชจายสูง
3. อะไรบางที่เปนผลกระทบทางดานลบจากการใชอินเทอรเน็ต
อาจจะทําใหเยาวชนไดรับขอมูลหรือภาพในทางที่ไมดีได ดังนั้นผูปกครองจําเปนตอง
ชวยดูแลบุตรหลานในการใชอินเทอรเน็ต
4. จงยกตัวอยางความไมเสมอภาคในการใหขาวสารจากการใชอินเทอรเน็ต
กระทรวงสาธารณสุขไดเผยแพรขอ มูลเรื่องโรคระบาดผานเครือขายอินเทอรเน็ต
คนที่อาศัยอยูในเมืองสามารถรับทราบขาวได แตคนที่อาศัยอยูในชนบทไมสามารถ
รับขอมูลทางอินเทอรเน็ตได อาจจะเนื่องจากไมมีอุปกรณ เทคโนโลยี และความรู
ในการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต ทําใหไมสามารถเตรียมตัวปองกันโรคได
5. เพราะเหตุใดจึงตองมีการเรียนรูเรื่องมารยาทในการใชอินเทอรเน็ต
เนื่องจากการใชงานอินเทอรเน็ตนัน้ เปนการใชงานในกลุมบุคคลที่หลากหลาย ดังนัน้
การใชงานอินเทอรเน็ตของผูใชนั้นอาจสงผลกระทบตอผูใชอื่นดวยความตัง้ ใจหรือไม จึง
ตองมีการเรียนรูเรื่องมารยาทในการใชอินเทอรเน็ต
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แบบทดสอบ
เรื่อง ประโยชนของเครือขายอินเทอรเน็ต
คําสั่ง ใหเลือกคําตอบที่ถกู ตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. อินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนหองสมุดขนาดใหญแลว โปรแกรมที่ทาํ หนาที่คนหาขอมูล
เปรียบเสมือนสิ่งใด
ก. บรรณารักษหอ งสมุด
ค. ดัชนีในการคนหา
ข. ผูจัดหนังสือ
ง. เลขทีห่ นังสือ
2. ขอใดเปนการใชประโยชนรว มกันของฐานขอมูล
ก. อํานวยสั่งซื้อสินคาโดยผานระบบเครือขาย
ข. อรุณสงขอมูลไปพิมพออกเครื่องพิมพของดรุณี
ค. อัมพรเปดดูคําสั่งของสํานักงานใหญที่สง ผานระบบเครือขาย
ง. อาภรณตรวจสอบยอดจําหนายสินคาจาดฝายขายโดยผานระบบเครือขาย
3. ขอใดเปนการแบงปนทรัพยากรบนเครือขาย
ก. อํานวยสั่งซื้อสินคาโดยผานระบบเครือขาย
ข. อรุณสงขอมูลไปพิมพออกเครื่องพิมพของดรุณี
ค. อัมพรเปดดูคําสั่งของสํานักงานใหญที่สง ผานระบบเครือขาย
ง. อาภรณตรวจสอบยอดจําหนายสินคาจากฝายขายโดยผานระบบเครือขาย
4. ขอใดเปนการติดตอสื่อสารกันบนอินเทอรเน็ต
ก. การสืบคนขอมูล
ค. การโอนยายแฟมขอมูล
ข. ไปรษณียอิเลคทรอนิกส
ง. การใชบริการสถานีโทรทัศนและวิทยุ
5. ขอใดเปนแนวคิดในการบริหารงานสมัยใหม
ค. ลดปริมาณการใชเครื่องจักร
ก. ลดปริมาณการใชแรงงาน
ข. ลดปริมาณการใชกระดาษ
ง. ลดปริมาณการใชสารเคมี
6. ระบบสํานักงานอัตโนมัติเปรียบเสมือนสิง่ ใดในสํานักงาน
ก. โตะทํางาน
ค. ผูบริหารงาน
ข. สํานักงาน
ง. บุคลากรในสํานักงาน
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7. ขอใดเปนการชวยสงเสริมวัฒนธรรมที่ดีไมใหถูกลืม
ก. สงเสริมใหมกี ารเผยแพรผานเครือขาย ค. อนุรักษไวเปนมรดกของชาติ
ข. ประยุกตใหเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน ง. ถูกทุกขอ
8. เว็บไซดของ สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหความรูดานใด
ก. วิทยาศาสตร
ค. วิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ง. วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร
ข. คณิตศาสตร
9. ปจจุบันสํานักงานสวนใหญใชโปรแกรมประเภทใดในการพิมพเอกสาร
ก. Microsoft Word
ค. Microsoft Powerpoint
ข. Microsoft Excel
ง. Internet Explorer
10. ขอใดเปนมารยาทที่ดีในการสงอีเมล
ก. เขียนชื่อ-ที่อยูผูรับใหชัดเจน
ค. ใสหัวขอเรือ่ งทุกครัง้
ข. ตอบกลับอยางรวดเร็ว
ง. ถูกทุกขอ
………………………………
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เฉลยแบบทดสอบ
เรื่อง ประโยชนของเครือขายอินเทอรเน็ต
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําตอบ
ค
ง
ข
ข
ข
ก
ก
ง
ก
ข

ระดับพฤติกรรมการเรียนรู
ความเขาใจ
คิดวิเคราะห
คิดวิเคราะห
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
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แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตงิ านกลุม

ประเมินโดยครูและนักเรียน
กลุมที.่ .................
คําชี้แจง โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียด แลวพิจารณาวานักเรียนปฏิบตั ิตนอยางไร
ขณะปฏิบัติงานกลุม กรุณาใสเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริง
ขอ

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

พฤติกรรม
การยอมรับความคิดเห็น
ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง
ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม
การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม
อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน
ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม
กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม
ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
ตั้งใจฟงและสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก
มีสวนรวมในการทําใบงาน
มีสวนรวมในการอภิปราย
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม
ชวยเหลือเพื่อนเมื่อทํางานหนัก
เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูดไดแสดงออก
กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นที่เราเห็นดวย

ระดับการปฏิบัติของนักเรียน
มาก
ปานกลาง
นอย
(3)
(2)
(1)
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แบบบันทึกการใชแผนการจัดการเรียนรูที่ 6
เรื่อง ประโยชนของเครือขายคอมพิวเตอร
นักเรียนสวนมากสนใจเรียนและตั้งใจทํากิจกรรมกลุมดีขึ้น นักเรียนรูจ ักชวยเหลือซึง่ กัน
และกัน รวมมือกันเรียนรู นักเรียนเปนสวนนอยทีย่ งั ขาดความรับผิดชอบ ในหนวยสุดทายนี้
นักเรียนทีจ่ ัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 และเทคนิคกลุมแขงขัน ไดคะแนนหลังการทดสอบ
และการแขงขันตอบปญหา มีกลุม ที่ไดคะแนนพัฒนาตามเกณฑ เปนกลุมยอดเยี่ยม และไดรับ
รางวัล 2 กลุม นักเรียนสวนมากเกิดความภาคภูมิใจที่ทาํ ใหกลุมของตนเองเปนกลุมยอดเยีย่ ม
และไดรับรางวัล เห็นไดจากการมอบรางวัลใหกลุมยอดเยี่ยม นักเรียนดีใจและแยงกันจองสี
ของรางวัลที่ตนตองการ
ลงชื่อ …………………………………ผูบันทึก
(นางศรีสมวงษ สุขคันธรักษ)

ภาคผนวก ฉ
แบบทดสอบวัดผลการจัดการเรียนรูเรือ่ งเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล

341
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูทางการเรียน
เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
……………………………………………………………………………………………………….
คําชี้แจง
1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค เพื่อการเปรียบเทียบผลการเรียนรู
เรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2
กับเทคนิคกลุม แขงขัน
2. แบบทดสอบฉบับนี้เปนแบบเลือกตอบ จํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน
ใชเวลา 45 นาที
3. การตอบใหเลือกคําตอบที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว จากตัวเลือก ก ข ค หรือ ง
แลวทําเครื่องหมาย X ลงใน ( ) ของกระดาษคําตอบใหตรงกับตัวเลือกที่ตองการ เชน ถา
ตองการตอบขอ ก ใหทําดังนี้
ก ข ค ง
(X) ( ) ( ) ( )
ถาตองการเปลี่ยนคําตอบเปน ขอ ค ใหขีดเสนทับคําตอบเดิมใหชัดเจนแลวเลือกใหม
ดังนี้
ก ข ค
(X) ( ) (X)

ง
()

4. หามนักเรียนขีดเขียนในขอสอบฉบับนี้
5. หลังจากทําเสร็จเรียบรอยแลว ใหสงแบบทดสอบฉบับนี้คืนกรรมการสอบดวย
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1. ขอใดเปนความหมายของการสื่อสารขอมูล
ก. การติดตอกันระหวางผูรบั และผูสงขอมูล
ข. การถายโอนขอมูลโดยใชสื่อระหวางผูรบั และผูสง
ค. การถายทอดขอมูลจากแหลงหนึง่ ไปยังอีกแหลงหนึ่ง
ง. การแลกเปลี่ยนโอนยายขอมูลระหวางสถานี 2 สถานี
2. โครงขายตัวนําที่ใชในระบบโทรศัพทปจจุบันเปนโครงขายประเภทใด
ก. ดิจิทัล
ข. ไมโครเวฟ
ค. สายตัวนําทองแดง
ง. สายใยแกวนําแสง
3. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร
ก. Notebook

ข. Mini Computer
ค. Micro Computer
ง. Personal Computer
4. เครื่องคอมพิวเตอรขนาดใหญทที่ ําหนาที่เปนศูนยกลางสงขอมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร
ที่เชื่อมโยงเรียกวาอะไร
ก. Client
ข. Server
ค. network
ง. Mainframe
5. อัตราการสงขอมูลของสายคูบิดเกลียวจะชาหรือเร็วขึน้ อยูกับสิ่งใด
ก. คลื่นแมเหล็กไฟฟารบกวนนอย
ข. คูสายที่เปนทองแดงมีจํานวนมาก
ค. สัญญาณไฟฟาไหลผานจํานวนมาก
ง. เสนผาศูนยกลางของสายทองแดงกวาง
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6. โดยทั่วไปสายคูบิดเกลียวจะสงขอมูลระบบใด
ก. ดิจิทัล
ข. เซลลูลา
ค. อนาลอก
ง. คลื่นวิทยุ
7. สายคูบิดเกลียวชนิดไมมีการกั้นสัญญาณรบกวนเรียกอีกอยางหนึ่งวาอะไร
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. เพราะเหตุใดจึงนิยมใชสาย UTP มากกวาสาย STP
ก. สาย UTP มีราคาถูกกวาสาย STP
ข. สาย UTP มีราคาแพงกวาสาย STP
ค. สาย UTP มีความถี่สูงกวาสาย STP
ง. สาย UTP ปองกันการรบกวนไดดีกวาสาย STP
10. ขอใดเปนการสงสัญญาณแบบทิศทางเดียว
ก. งามตาใชวทิ ยุสื่อสาร
ข. อุไรคุยโทรศัพทกับนุชนี
ค. เมธีฟง ขาวจากวิทยุทุกวัน
ง. แพรวาเลนแชทโดยใชโทรศัพทมือถือ
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11. เครือขายประเภทใดที่เหมาะสําหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอรระหวางอาคารในมหาวิทยาลัย
ก. เครือขายแลน
ข. เครือขายแวน
ค. เครือขายอีเธอรเน็ต
ง. เครือขายอาพารเน็ต
12. ขอใดเปนวัตถุประสงคของเครือขายแบบผสม
ก. เพื่อใหการทํางานมีความสะดวกรวดเร็ว
ข. เพื่อลดปญหาการซ้ําซอนของการสงขอมูล
ค. เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน
ง. เพื่อขจัดปญหาที่เกิดจากเครือขายแบบตาง ๆ ใหไดมากที่สุด
13. เพราะเหตุใดเครือขายแวนจึงมีความเร็วในการสื่อสารไมสูง
ก. มีการเชื่อมโยงในระยะไกล
ข. สายสัญญาณมีประสิทธิภาพต่ํา
ค. มีการเชื่อมโยงในระยะทางใกล ๆ
ง. มีสัญญาณรบกวนภายในสายสัญญาณ
14. เครือขายคอมพิวเตอร หมายถึงอะไร
ก. ศูนยรวมคอมพิวเตอรจํานวนมาก
ข. การติดเชื่อมคอมพิวเตอรเขากับเครื่องพิมพ
ค. การสงขอมูลจากคอมพิวเตอรผานสายโทรศัพท
ง. การตอเชื่อมคอมพิวเตอรตั้งแต 2 เครื่องเขาดวยกัน
15. การสงขอมูลจากคอมพิวเตอรผานสายโทรศัพทจากภาพขางลางนีเ้ ปนการเชื่อมตอสัญญาณ
ประเภทใด

ก. การเชื่อมตอแบบบัส
ข. การเชื่อมตอแบบสวิตชิง
ค. การเชื่อมตอแบบโทเค็นริง
ง. การเชื่อมตอแบบเทนเบส-ที
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16. อุปกรณสายสัญญาณประเภทใดที่มีโครงสรางเสมือนจุดรวมของสายสัญญาณที่ตอกระจาย
ไปยังทุกสายสัญญาณ
ก. ฮับ
ข. สวิตชิง
ค. โทเค็นริง
ง. อีเธอรเน็ต
17. โครงสรางเครือขายแบบใดที่มีความสามารถในการสงขอมูลไดทนั ที โดยไมคํานึงวาเครือขาย
ในขณะนัน้ มีการสงขอมูลระหวางเครื่องคอมพิวเตอรอนื่ ๆ หรือไม
ก. เครือขายแบบบัส
ข. เครือขายแบบดาว
ค. เครือขายแบบเมช
ง. เครือขายแบบวงแหวน
18. ขอใดตอไปนี้เปนเครือขายแบบ LAN
ก. เครือขายอินเทอรเน็ต
ข. เครือขายโทรศัพทมือถือ
ค. เครือขายคอมพิวเตอรในโรงพยาบาล
ง. เครือขายธนาคารพาณิชยในประเทศไทย
19. ขอใดใหความหมายของอินเทอรเน็ตไดถูกตองที่สุด
ก. ไซเบอรสเปซ
ข. เครือขายคอมพิวเตอร
ค. กลุมของคอมพิวเตอร
ง. การสงขอมูลจากคอมพิวเตอรเครื่องหนึง่ ไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
20. อินเทอรเน็ตเรียกอีกอยางหนึง่ วาอะไร
ก. เน็ตเวิรก
ข. ไซเบอรสเปซ
ค. คอมมิวนิเคชัน
ง. เน็ตเวิรกซิสเต็ม
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21. อินเทอรเน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใด
ก. รัสเซีย
ข. อังกฤษ
ค. ออสเตรเลีย
ง. สหรัฐอเมริกา
22. อินเทอรเน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกในหนวยงานใด
ก. นักธุรกิจ
ข. การทหาร
ค. การศึกษา
ง. การบันเทิง
23. ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต
ก. www.ask.com เปนเว็บไซตชว ยสืบคนขอมูล
ข. อินเทอรเน็ตติดตอสื่อสารดวยโปรโตคอล TCP/IP
ค. อินเทอรเน็ตเปนเครือขายของเครือขายที่มีผูใชทั่วโลก
ง. ขอมูลที่สงระหวางเครือขายอินเทอรเน็ตเปนขอมูลอนาล็อกเทานั้น
24. ขอใดเปนชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งของไปรษณียอิเลคทรอนิกส
ก. อีเมล
ข. การสืบคนขอมูล
ค. การโอนถายขอมูล
ง. การแลกเปลี่ยนขาวสาร
25. ขอใดหมายถึงบริการดาน E-Commerce
ก. การพูดคุยหรือสนทนา
ข. การทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ต
ค. การสงขาวสารบนอินเทอรเน็ต
ง. การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
26. นักเรียนตองใชบริการประเภทใดถาตองการสนทนากับเพื่อนทางอินเทอรเน็ต
ก. E-mail
ข. Telnet
ค. Gopher
ง. Chat & Talk
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27. บริการ FTP หมายถึงอะไร
ก. การทําธุรกิจบนอินเทอรเน็ต
ข. การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ค. การแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็นกัน
ง. การคนหาและเรียกขอมูลจากแหลงตาง ๆ มาใช
28. ศูนยบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทยเปนความรวมมือระหวางเอกชนกับหนวยงานใด
ของรัฐ
ก. กรมพาณิชยสมั พันธ
ข. กระทรวงคมนาคม
ค. การสื่อสารแหงประเทศไทย
ง. ศูนยคอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกสแหงประเทศไทย
29. stou.ac.th คําที่ขีดเสนใตหมายถึงอะไร
ก. ตัวยอประเทศ
ข. ตัวยอหนวยงานตนสังกัด
ค. ตัวยอของประเภทขององคกร
ง. ชื่อของผูใหบริการอินเทอรเน็ต
30. กระทรวงการตางประเทศของไทยมีโดเมนระดับทีส่ องวาอยางไร
ก. mfa.or.th
ข. mfa.go.th
ค. mfa.ac.th
ง. mfa.co.th
31. ขอใดอธิบายความหมายของเวิลดไวดเว็บไดถูกตองที่สุด
ก. การบริการขอมูลผานเว็บเซิรฟเวอร
ข. การบริการขอมูลผานโฮสตโดยใชคํานําหนาวา www
ค. การบริการขอมูลดวยขอความภาพ เสียง ผานคอมพิวเตอร
ง. การบริการขอมูลที่เชื่อมตอดวยดวยไฮเปอรลิงกโดยมีโฮสตทที่ ําหนาที่บริการขอมูล
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32. เว็บบราวเซอรที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบนั คืออะไร
ก. Netscape
ข. pantip.com
ค. Google.com
ง. IE (Internet Explorer)
33. ขอใดใหความหมายของอีเมลไดถูกตอง
ก. การสงจดหมายผานสายโทรศัพท
ข. การสงจดหมายโดยไมตองใชกระดาษ
ค. การสงจดหมายดวยสื่อที่มคี วามเร็วสูง
ง. การสงจดหมายผานเครือขายคอมพิวเตอร
34. ขอใดเปนกระบวนการทํางานของอีเมล
ก. ผูสงถึงผูรับ
ข. ผูสงผานตัวกลางถึงผูรับ
ค. ผูสงผานตัวกลางและศูนยบริการถึงผูร ับ
ง. ผูสงผานศูนยบริการ ตัวกลาง ศูนยบริการ ถึงผูรับ
35. ขอใดเปนขอควรระวังในการขออีเมลแอดเดรส
ก. รหัสผานตองจําใหดี
ข. ชื่อไมควรซ้ํากับคนอื่น
ค. ผูใหบริการที่ดูแลอยางดี
ง. บันทึกขอมูลการสงทุกครั้ง
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. สํารองอีเมลทลี่ บไปแลวไว
ง. บันทึกที่อยูอีเมลที่เราใชบอย ๆ
39. ขอใดเปนความหมายของเอฟทีพี (FTP)
ก. การดาวนโหลดไฟล
ข. โปรแกรมสําหรับดาวนโหลดไฟล
ค. โปรแกรมสําหรับแกไขปรับปรุงไฟล
ง. ศูนยรวมโปรแกรมที่อนุญาตใหใชโดยไมมีลิขสิทธิ์
40. ขอใดเปนประโยชนของการใชฐานขอมูลรวมกัน
ก. ดลวัฒนเลนเกมออนไลนกับธีรเดช
ข. อภินันทคน หาขอมูลจากฐานขอมูลในอินเทอรเน็ต
ค. อุษา มาลี และเนาวรัตน สัง่ พิมพไปยังเครื่องพิมพทอี่ ยูบนโตะของงามตา
ง. ฝายผลิตของบริษัท A สามารถดูจาํ นวนสินคาคงเหลือจากฝายขายโดยผานเครื่อง
คอมพิวเตอรของฝายผลิต
………………………………….
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เฉลยแบบทดสอบผลการเรียนรู
เรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
ขอที่

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

คําตอบ ระดับพฤติกรรมการเรียนรู

ก
ก
ง
ข
ง
ก
ก
ค
ก
ค
ก
ค
ก
ง
ง
ก
ข
ค
ข
ก

ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
คิดวิเคราะห
ความเขาใจ
คิดวิเคราะห
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
คิดวิเคราะห
คิดวิเคราะห
ความเขาใจ
ความเขาใจ

ขอที่

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

คําตอบ ระดับพฤติกรรมการเรียนรู

ง
ข
ก
ก
ข
ง
ง
ค
ค
ข
ง
ง
ง
ก
ข
ค
ค
ง
ง
ง

ความเขาใจ
ความเขาใจ
คิดวิเคราะห
ความเขาใจ
ความเขาใจ
คิดวิเคราะห
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
คิดวิเคราะห
ความเขาใจ
ความเขาใจ
ความเขาใจ
คิดวิเคราะห
การนําไปใช
ความเขาใจ
การนําไปใช
ความเขาใจ
ความเขาใจ
คิดวิเคราะห
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ตารางที่ 54 การปรับปรุงแกไขคําถามของแบบทดสอบผลการเรียนรูเรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
ตามคําแนะนําของคณะกรรมการทีป่ รึกษาและผูเชี่ยวชาญ
ขอที่
37
39

ขอความเดิม
ปรับปรุงเปน
ขอความเดิม
ปรับปรุงเปน

รายการปรับปรุง
คําสั่ง Attach มีประโยชนอยางไร
คําสั่ง Attach นําไปใชงานเพื่ออะไร
ขอใดเปนความหมายของเอฟทีพี (FTP)
เอฟทีพี (FTP) เปนโปรแกรมที่นําไปใชงานดานใด

ตารางที่ 55 การปรับปรุงแกไขระดับพฤติกรรมการเรียนรูของแบบทดสอบผลการเรียนรูเรื่อง
เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
ขอที่
9
13
18
30

รายการปรับปรุง
ระดับพฤติกรรมการเรียนรูเ ดิมเปน
ความเขาใจ
ระดับพฤติกรรมการเรียนรูปรับปรุงเปน คิดวิเคราะห
ระดับพฤติกรรมการเรียนรูเ ดิมเปน
ความเขาใจ
ระดับพฤติกรรมการเรียนรูปรับปรุงเปน คิดวิเคราะห
ระดับพฤติกรรมการเรียนรูเ ดิมเปน
คิดวิเคราะห
ระดับพฤติกรรมการเรียนรูปรับปรุงเปน ความเขาใจ
ระดับพฤติกรรมการเรียนรูเ ดิมเปน
คิดวิเคราะห
ระดับพฤติกรรมการเรียนรูปรับปรุงเปน ความเขาใจ

ภาคผนวก ช
แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม ซึ่งประเมินโดยครูและนักเรียน
เรื่อง การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 1
ที่จัดการเรียนรูดวยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน
1. แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุมฉบับนี้ เปนแบบมาตราสวนประมาณคา
( Rating Scale ) 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง นอย โดยใหผูตอบพิจารณาตัวเลขในชองระดับ
การปฏิบัติของนักเรียนแลวเขียนเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางที่ตรงกับการประเมินของทาน ซึ่ง
ในการพิจารณาขอความทีก่ ําหนดใหมีความหมายดังตอไปนี้
ระดับ 3 หมายถึง ปฏิบัติบอยครั้ง/มีใหเห็นตลอดเวลา (มากกวา 5 ครั้ง)
ระดับ 2 หมายถึง ปฏิบตั ิบางครั้ง/มีใหเห็นบางครั้ง (3-4 ครั้ง)
ระดับ 1 หมายถึง ปฏิบตั ิ/มีใหเห็น (1-2 ครั้ง)
2. แบบประเมินทุกขอจะไมมีถูกผิด ขอใหทา นตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนที่
ปฏิบัติงานในกลุมตามความเปนจริง เพราะแบบประเมินนี้จะเปนประโยชนตอการจัดการเรียน
การสอนเปนอยางมาก
3. การประเมินของทานจะไมมีผลตอครูผสู อนและนักเรียน ขอมูลนีจ้ ะถูกเก็บไวเปน
ความลับ
วิธีตอบ
1. ทานอานรายละเอียดในการประเมินแตละขอใหเขาใจ
2. ขอใหทา นประเมินรายการครบทุกหัวขอและใชเวลาในการประเมิน 5-8 นาที

นางศรีสมวงษ สุขคันธรักษ
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอขอบพระคุณคะ
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แบบประเมินพฤติกรรมการทํางานกลุม

ประเมินโดยครูและนักเรียน
กลุมที.่ .................
คําชี้แจง โปรดอานขอความแตละขออยางละเอียด แลวพิจารณาวานักเรียนปฏิบตั ิตนอยางไร
ขณะปฏิบัติงานกลุม กรุณาใสเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับการปฏิบัติที่เปนจริง
ขอ

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

พฤติกรรม
การยอมรับความคิดเห็น
ยอมรับการตัดสินใจในมติของกลุม
เคารพรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
พูดคุยกับเพื่อนสมาชิกทุกคนอยางทั่วถึง
ยิ้มแยมเปนกันเองกับสมาชิกในกลุม
การแสดงความคิดเห็นดวยการถาม-ตอบ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสมาชิกในกลุม
อธิบายใหเพื่อนสมาชิกในกลุมทุกคน
ซักถามขอของใจกับเพื่อนสมาชิกในกลุม
กระตุนใหเพื่อนแสดงความคิดเห็นและยอมรับ
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม
การใหความรวมมือขณะทํางานกลุม
ปฏิบัติตามระเบียบขอตกลงของกลุม
ตั้งใจฟงและสนใจตอการพูดของเพื่อนสมาชิก
มีสวนรวมในการทําใบงาน
มีสวนรวมในการอภิปราย
การชวยเหลือสนับสนุน ยกยองใหกําลังใจซึ่งกันและกัน
พูดชมเชยเพื่อนสมาชิกในกลุม
ชวยเหลือเพื่อนเมื่อทํางานหนัก
เปดโอกาสใหเพื่อนสมาชิกกลุมไดพูดไดแสดงออก
กลาวสนับสนุนความคิดเห็นของสมาชิกคนอื่นที่เราเห็นดวย

ระดับการปฏิบัติของนักเรียน
มาก ปานกลาง นอย
(3)
(2)
(1)
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
ที่มีตอการจัดการเรียนการสอน
เรื่อง
การเปรียบเทียบผลการเรียนรูเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารขอมูล ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่จัดการเรียนรูด วยเทคนิคจิกซอว 2 กับเทคนิคกลุมแขงขัน
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามความคิดเห็นฉบับนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปด
(Open End) จํานวน 2 ขอ ไดแก ดานบรรยากาศการจัดการเรียนรู และกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู
2. คําถามทุกขอจะไมมีถูกไมมีผิด ขอใหนักเรียนตอบตามความคิดเห็นหรือสภาพที่
เปนจริง เพราะความคิดเห็นของนักเรียนจะเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนเปนอยางมาก
3. คําตอบของนักเรียนจะไมมีผลตอการตัดสินผลการเรียนของนักเรียน ซึ่งขอมูลนี้จะ
ถูกเก็บไวเปนความลับ
วิธีตอบ
1. นักเรียนอานคําอธิบายในการตอบคําถามใหเขาใจ
2. ขอใหนกั เรียนตอบคําถามทุกขอ และใชเวลาในการตอบแบบสอบถาม 20 นาที

ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ชว ยตอบแบบสอบถามครั้งนี้
นางศรีสมวงษ สุขคันธรักษ
นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรู
เรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
คําอธิบาย โปรดอานคําถามที่กาํ หนดใหอยางรอบคอบ แลวพิจารณาวานักเรียนมีความคิดเห็น
ตอการจัดการเรียนรูที่ผูสอนจัดใหกับนักเรียนอยางไร แลวเขียนคําอธิบายความคิดเห็น
ลงในชองวางที่กําหนดไว ใหตรงกับความคิดเห็นที่เปนจริงมากที่สุด
ขอที่ 1. นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอบรรยากาศการจัดการเรียนรู วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยการเรียน เรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
ขอที่ 2 นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หนวยการเรียนเรื่อง เทคโนโลยีสื่อสารขอมูล
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

กลุมที…
่ ………
ชื่อนักเรียน……………………………………………
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ
ที่อยู
ที่ทาํ งาน

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2522
พ.ศ. 2546

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2527
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2545-ปจจุบัน

นางศรีสมวงษ สุขคันธรักษ
161/1 หมู 2 ตําบลหนองโพ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ตําบลหนาเมือง อําเภอเมือง
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาราชบุรี เขต 1

สําเร็จการศึกษาปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ จากวิทยาลัยหอการคาไทย
ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห
อาจารย 2 ระดับ 7 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห
ครู อันดับ คศ.3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห
อําเภอเมือง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1

