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การใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
Using Cooperative Learning Method to Develop Lesson Plan Writing Ability
for Elementary Program Students in Chiang Mai Rajabhat University
อรทัย อินตา1*
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อาจารย, ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม
เลขที่ 202 ถนนชางเผือก ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300

บทคัดยอ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาผลสัมฤทธิใ์ นการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ศึกษาความคิดเห็นของ
ครูพเี่ ลีย้ งตอความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูข องนักศึกษา และศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาตอ
การเรียนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปที่ 4 ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา CI 4603 วิธสี อนในชัน้ ประถมศึกษา 1 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 46 คน
เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แผนบริหารการสอน เรื่อง การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 18 ชั่วโมง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิใ์ นการเขียนแผนการจัดการเรียนรู แบบสอบถามความคิดเห็นครูพเี่ ลีย้ งตอความสามารถ
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู และแนวทางการสนทนากลุม ซึ่งประกอบดวยประเด็นคําถาม 5 คําถาม
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
คะแนนกอนและหลังเรียนโดยวิเคราะหดวยสถิติ t- test และวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. นักศึกษาที่เรียนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ครูพเี่ ลีย้ งมีความคิดเห็นตอความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูข องนักศึกษาสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา อยูในระดับมากที่สุด
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3. นั ก ศึ ก ษาได เ รี ย นรู  ก ระบวนการทํ า งานเป น กลุ  ม และกระบวนการจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู 
มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเพิ่มขึ้น มีความเห็นวาการใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
มีความเหมาะสมแตก็มีการเสนอวิธีการจัดการเรียนรูแบบอื่นบาง มีความมั่นใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
เมื่อไปทดลองสอนในสถานศึกษา ปญหาที่พบ อาทิ การขาดความรับผิดชอบและรูปแบบแผนไมตรงกัน เปนตน

คําสําคัญ
วิธีการเรียนรูแบบรวมมือ ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการรู

Abstract
The purpose of this research were to study the achievement in writing lesson plans, the attitudes
of teachers towards students ability in writing lesson plans, and the attitudes of students towards learning
using cooperative learning method. The samples was 46 fourth year Elementary Program students who
enrolled in CI 4603 Methods of Teaching in Elementary Education in the 1st semester of academic year
2014. The research instrument was consisted of instructional management plan on lesson plan design
for 18 hours, Achievement test in writing lesson plans, Questionnaires for teachers on the ability to write
lesson plans, and the focus group responding to five questions. The data analysis included percentage
(%), average ( X ), standard deviation (S.D.), comparison of the pre-test and post-test with statistical t- test
and content analysis.
The results were as follows:
1. Students using cooperative learning method had higher academic achievement scores than
before using cooperative learning method at .05 statistical significance
2. The mentor teachers thought lesson plan writing ability of elementary program students was
at the most level.
3. Students learned the process of group working and lesson planning. Their ability to write
lesson plans was increased. The use of cooperative learning method was appropriate, but other learning
methods are also suggested. They were confident in writing lesson plans for the experimental teaching
in schools. The problems encountered were, for example, the lack of responsibility in group work and the
mismatch of lesson plan formats.
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บทนํา
ครู เปนผูมีบทบาทสําคัญในการอบรม สั่งสอน ฝกฝน ตลอดจนกลอมเกลาจิตใจของเด็ก เยาวชน และ
บุคคลผูเขารับการศึกษาใหเปนพลเมืองที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปน
มหาวิทยาลัยของรัฐที่เกาแกที่สุดในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาวิชาการในสาขาวิชาตาง ๆ ตาม
ความตองการของทองถิ่น และผลิตครูบุคลากรทางการศึกษา โดยมีหลักสูตรผลิตครูในประดับปริญญาตรี 5 ป ใน
ปการศึกษา 2557 จํานวน 17 หลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ป) กําหนดใหนักศึกษาไดเรียนรายวิชาวิธีสอน
ในชั้นประถมศึกษา เพื่อใหสามารถการออกแบบการจัดการเรียนรูได ซึ่งหากออกแบบการจัดการเรียนรูไดอยาง
เหมาะสม ยอมทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานของหลักสูตร ดังนั้นการออกแบบการจัด การเรียนรูจึง
ถือเปนหัวใจสําคัญในเตรียมการกอนการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยางยิง่ การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูจ ดั เปนหลักสูตรระดับหองเรียน ซึง่ ผูส อนมีบทบาทสําคัญในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู
เพราะเปนแนวทางสําคัญในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาใน
ปการศึกษา 2557 มีนักศึกษาชั้นปที่ 4 ซึ่งตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิธีสอนในชั้นประถมศึกษา กวา 93 คน
โดยทีผ่ า นมาการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ใหนกั ศึกษาสามารถวิเคราะหหลักสูตรสูก ารเขียนแผนการจัดการเรียนรูน นั้
บรรลุผลทีค่ าดหวังไวคอ นขางยาก เนือ่ งดวยขอจํากัดทางดานเวลาในการจัดการเรียนการสอน ประกอบกับนักศึกษา
ที่มีจํานวนมาก ดังนั้นผูสอนจึงตองหาวิธีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมเพื่อใหนักศึกษาสามารถเขียนแผนการจัด
การเรียนรูไดโดยควรเปนวิธีการที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในการชวยเหลือแนะนําซึ่งกันและกัน
วิธีการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนวิธีการที่จัดใหผูเรียนไดรวมมือและชวยเหลือกัน
โดยแบงกลุม ผูเ รียนทีม่ คี วามสามารถแตกตางกันออกเปนกลุม เล็ก ๆ มีการทํางานรวมกันและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
มีการชวยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบรวมกันในสวนตนและสวนรวม เพื่อใหตนเองและ
สมาชิกในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2555, 41) ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
นําวิธกี ารจัดการเรียนรูแ บบรวมมือมาจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียน
รูของนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาการประถมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิธีสอนในชั้นประถมศึกษา

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาโดย
ใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ
2. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของครูพเี่ ลีย้ งตอความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูข องนักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา
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3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนโดยใช
วิธีการเรียนรูแบบรวมมือ

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasi - Experimental Design) ซึง่ ผูว จิ ยั ใชแบบทดลองกลุม เดีย่ ว
(One Group Pretest-Posttest Design) เพื่อศึกษาผลการใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ที่ปรากฏเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร ไดแก นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ชั้นปที่ 4 จํานวน 93 คน
1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปที่ 4 หมูเรียน กป 54. ค 5.2
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา CI 4603 วิธีสอนในชั้นประถมศึกษา 1 ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน
46 คน โดยสุมกลุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีการจับสลาก
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
2.1 แผนบริหารการสอน เรื่อง การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 18 ชั่วโมง โดยใชวิธีการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบอัตนัย
จํานวน 1 ขอ 2 ฉบับ ไดแก แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน
2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นครูพี่เลี้ยงตอความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูของ
นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา
2.4 แนวทางการสนทนากลุม (Focus Group) เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา ที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ ประกอบดวยประเด็นคําถาม 5 ขอ ไดแก
ประเด็น 1 สิ่งที่ไดรับจากการเรียน เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ ประเด็น 2
การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือทําใหทานมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเพิ่มขึ้นหรือไม
อยางไร ประเด็น 3 มีวิธีการอื่นที่เหมาะสมกับการพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูหรือไม
ประเด็น 4 เมือ่ ไปทดลองสอนในสถานศึกษาทานมีความมัน่ ใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูห รือไมอยางไร และ
ประเด็น 5 ปญหาและอุปสรรคทพี่ บจากการเรียน เรือ่ ง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวธิ กี ารเรียนรูแ บบรวมมือ
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดําเนินการในการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนตอไปนี้
3.1 แบงนักศึกษาออกเปน 10 กลุม โดยแตละกลุมมีสมาชิกคละความสามารถการเลือกนักศึกษานั้น
ใชผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาเปนเกณฑ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ระดับผลการเรียน
จํานวนนักเรียน (คน)
ตั้งแต 3.40 ขึ้นไป
คือ
กลุมเรียนเกง
10
2.66 - 3.39
คือ
กลุมเรียนปานกลาง
26
ตํ่ากวา 2.65
คือ
กลุมเรียนออน
10
โดยสมาชิกกลุมที่ 1-6 มีสมาชิกกลุมละ 5 คน กลุมที่ 7-10 มีสมาชิกกลุมละ 4 คนดําเนินการทดสอบ
กอนเรียน ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบอัตนัย
3.2 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนบริหารประจําบท เรือ่ ง การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู
จํานวน 18 ชั่วโมง โดยเขาสอนครั้งละ 3 ชั่วโมง จํานวน 6 ครั้ง
3.3 ใหนกั ศึกษาออกไปฝกปฏิบตั กิ าร ณ สถานศึกษา โดยกําหนดใหนกั ศึกษาออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรูไมนอยกวา 3 แผน และใหครูพี่เลี้ยงตอบแบบสอบถามความคิดเห็นครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษาตอการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา
3.4 ทําการทดสอบหลังเรียนซึง่ เปนแบบทดสอบแบบอัตนัยใหเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยกําหนด
หัวเรื่องใหม ไมซํ้ากับแบบทดสอบกอนเรียน
3.5 จัดการประชุมเพื่อสนทนากลุม (Focus Group) เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการ
ประถมศึกษาตอการพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือให
ผูชวยวิจัยบันทึกเสียงการสนทนาหรือบันทึกขอมูลการสนทนาลงในกระดาษ
3.6 นําขอมูลมาวิเคราะห แปลผล สรุปและอภิปรายผล
4. การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล
4.1 การวิเคราะหขอมูลจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ของนักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษาโดยใชวธิ กี ารเรียนรูแ บบรวมมือ โดยหาคาเฉลีย่ ( X ) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
แลวเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลังเรียนโดยวิเคราะหดวยสถิติ t- test
4.2 วิเคราะหขอ มูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นครูพเี่ ลีย้ งในสถานศึกษาตอการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา โดยหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)โดยเปรียบ
เทียบกับเกณฑ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2552, 69) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความสามารถในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความสามารถอยูในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความสามารถอยูในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความสามารถอยูในระดับนอย
คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความสามารถอยูในระดับนอยที่สุด
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4.3 ขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group)
1) ขอมูลการสนทนากลุมที่ไดจากบันทึกขอมูล นํามาวิเคราะหเนื้อหา จัดขอความที่ไดให
เปนหมวดหมูและเรียบเรียง
2) นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบดานภาษาและความถูกตองของขอมูลที่ไดเรียบเรียง
3) นําขอมูลทีไ่ ดจดั หมวดหมูแ ลว ไปถามผูใ หขอ มูลวามีความถูกตองหรือไมและลบขอมูลการ
บันทึกเสียง

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลผลปรากฏดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู พบวาคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนทั้งโดย
ภาพรวมและแยกเปนรายกลุม 10 กลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนทดสอบหลัง
เรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน
2. ความคิดเห็นของครูพเี่ ลีย้ งตอความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูข องนักศึกษา จากการ
ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 9 องคประกอบ 30 ประเด็น พบวาโดยภาพรวมครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ที่สุด ( X = 4.72) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวาเกือบทุกประเด็น ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
เชนกัน ยกเวนเพียงประเด็นเดียวในขั้นตอนการจัดการเรียนรู ประเด็นสงเสริมใหเกิดสมรรถนะที่หลากหลาย
ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( X = 4.48) เมื่อวิเคราะหผลแยกแตละองคประกอบของแผนการจัด
การเรียนรู 9 องคประกอบ ไดแก สวนนํา มาตรฐานการเรียนรู และตัวชีว้ ดั สาระสําคัญ จุดประสงคการเรียนรู ครูพเี่ ลีย้ ง
มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดในทุกองคประกอบ
หากแยกวิเคราะหเปนรายกลุม จํานวน 10 กลุม พบวา กลุม 2 ถึงกลุม 10 ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็น
อยูในระดับมากที่สุด สวนกลุม 1 ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มีตอการเรียน เรื่อง การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ จากการสนทนากลุม (Focus Group) ทั้ง 5 ประเด็น ไดนําเสนอขอสรุปดังนี้
ประเด็น 1 สิง่ ทีไ่ ดรบั จากการเรียน เรือ่ ง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวธิ กี ารเรียนรูแ บบรวมมือ
จากการสนทนากลุม นักศึกษาทัง้ 10 กลุม พบวา สิง่ ทีน่ กั ศึกษาไดเรียนรูก ระบวนการทํางานเปนกลุม ทัง้ ความรับผิดชอบ
การปรึกษาใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน และไดเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ประเด็น 2 การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือทําใหทานมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูเพิ่มขึ้นหรือไมอยางไร พบวา ทุกกลุมมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเพิ่มขึ้น เพราะได
แลกเปลีย่ นเรียนรูก นั ภายในกลุม ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพือ่ นสมาชิก ทําใหออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ไดอยางเหมาะสม ตลอดจนการกําหนดใหคะแนนการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเ ปนคะแนนของกลุม ทําใหทกุ คน
มีความกระตือรือรนในการเรียนรูเ รือ่ งการเขียนแผนมากขึน้ และทําใหเกิดความรับผิดชอบตองานภายในกลุม มากขึน้
กวาเดิม
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ประเด็น 3 มีวธิ กี ารอืน่ ทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูห รือไม
จากการสนทนากลุม พบวา แตละกลุมมีความเห็นที่ตางกัน โดยบางกลุมไดเสนอวิธีการอื่น ซึ่งไดแก การสอนเปน
รายบุคคล การศึกษาคนควาดวยตัวเอง และเสนอใหมอบหมายงานเปนงานเดี่ยวและบางกลุมเสนอวาวิธีการเรียนรู
แบบรวมมือเหมาะสมดีแลว
ประเด็น 4 เมื่อไปทดลองสอนในสถานศึกษา ทานมีความมั่นใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูหรือ
ไมอยางไร จากการสนทนากลุม พบวา ทุกกลุมมีความมั่นใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูมากขึ้น เพราะไดจัด
ทําแผนการจัดการเรียนรูเปนจํานวนมากทําใหเกิดความมั่นใจ และไดเรียนรูจากเพื่อนและอาจารยอยางใกลชิดจน
เขียนแผนการจัดการเรียนรูได
ประเด็น 5 ปญหาและอุปสรรคที่พบจากการเรียน เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการ
เรียนรูแบบรวมมือ พบวา โดยรวมแลวจะเปนปญหาที่เกิดจากกระบวนการทํางานกลุม อาทิ เพื่อนสมาชิกบางคน
ขาดความรับผิดชอบทําใหงานกลุมลาชา ความคิดเห็นที่ไมตรงกัน และรูปแบบการเขียนแผนไมเหมือนกัน ทําให
เสียเวลาในการจัดรูปแบบการพิมพ

อภิปรายผล
1. ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ทั้งโดยรวมและแยกเปนรายกลุมทั้ง 10 กลุม พบวา
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน
สอดคลองกับงานวิจัยของ มลาวัลย นกหงษ (2552) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และความสามารถการคิดวิเคราะหเรื่อง โจทยปญหาทศนิยม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู สสวท. พบวา นักเรียนที่ไดรับการ
จัดการเรียนรูต า งกันมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความสามารถการคิดวิเคราะห แตกตางกัน อยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนที่ไดรับการเรียนรูโดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะหตอ วิชาคณิตศาสตร สูงกวานักเรียนทีไ่ ดรบั การเรียนรูโ ดยวิธกี ารจัดเรียนรูต ามคูม อื
ครู สสวท. ทั้งนี้เนื่องดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือทําใหนักศึกษาแตละกลุมไดฝกเขียนแผนการจัดการเรียนรู
รวมกัน ตลอดจนผลัดเปลี่ยนกันตรวจ แลกเปลี่ยนเรียนรู ใหขอเสนอแนะซึ่งกันและกัน จึงทําใหมีความสามารถ
ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูสงผลใหคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงขึ้น
2. ความคิดเห็นของครูพ่ีเลี้ยงตอความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยรวมครูพี่เลี้ยงมี
ความคิดเห็นอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ แตหากแยกวิเคราะหแตละองคประกอบ พบวา องคประกอบขัน้ ตอนการจัดการเรียนรู
ประเด็นสงเสริมใหเกิดสมรรถนะที่หลากหลาย ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาในการ
ออกแบบขัน้ ตอนการจัดการเรียนรูน นั้ ยังขาดกิจกรรมทีส่ ง เสริมใหผเู รียนเกิดสมรรถนะทีห่ ลากหลาย เมือ่ วิเคราะหผล
แยกแตละองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ประกอบกับครูพี่เลี้ยงซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด
ในทุกองคประกอบ แสดงวาการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการเรียนรู
แบบรวมมือ ทําใหนักศึกษาเขียนแผนการจัดการเรียนรูเปนที่พึงพอใจของครูพี่เลี้ยง
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เมื่อแยกวิเคราะหเปนรายกลุม จํานวน 10 กลุม พบวา กลุม 2 ถึงกลุม 10 ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากที่สุด มีเพียงกลุม 1 ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากคะแนนการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูพ บวา คะแนนเฉลีย่ ของกลุม นีไ้ มไดตาํ่ กวากลุม อืน่ ๆ แตอยางใด การทีค่ รูพเี่ ลีย้ งมีความคิดเห็น
อยูในระดับมากซึ่งแตกตางจากกลุมอื่น ๆ อาจเปนเพราะระดับการใหคะแนนของครูพี่เลี้ยงแตละสถานศึกษา
มีความแตกตางกัน ซึ่งสมาชิกของกลุมที่ 1 ไปทดลองสอนในสถานศึกษาเดียวกันถึงสองคนในสี่คน และทั้งสองมี
ครูพเี่ ลีย้ งคนเดียวกัน ซึง่ แตกตางจากลุม อืน่ ทีไ่ ปทดลองสอนในสถานศึกษาเดียวกันเชนกันแตมคี รูพเี่ ลีย้ งทีค่ อยดูแล
แตกตางกัน
3. ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มีตอการเรียน เรื่อง การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ จากการสนทนากลุม (Focus Group) ทั้ง 5 ประเด็น
ประเด็น 1 สิ่งไดรับจากการเรียน เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ
พบวา ไดเรียนรูกระบวนการทํางานเปนกลุม ทั้งความรับผิดชอบ การปรึกษาใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ซึ่งสอดคลองกับหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิคตอเรีย ขมิ้นเขียว (2550)
เรื่อง การใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟง-พูด และทักษะสัมพันธภาพระหวาง
บุคคลของนักเรียนระดับตน พบวา ความสามารถดานการฟง พูด ของนักเรียนสูงขึน้ และทักษะสัมพันธภาพระหวาง
บุคคลของนักเรียนมีการพัฒนาขึน้ หลังจากใชเทคนิคแบบรวมมือ ดังที่ สุคนธ สินธพานนท และ จินตนา วีรเกียรติสนุ ทร
(2556, 165) กลาววา การเรียนรูแ บบรวมมือนัน้ ผูเ รียนตองใชทกั ษะในการทํางานรวมกันจนสําเร็จ มีการแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล มีการชวยเหลือและพึ่งพาอาศัยกัน
มี ค วามไว ว างใจซึ่ ง กั น และกั น และนั ก ศึ ก ษายั ง ได เ รี ย นรู  เ กี่ ย วกั บ กระบวนการจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู 
ซึง่ ก็สอดคลองกับงานวิจยั ทีต่ อ งการใหผเู รียนมีความรูใ นเรือ่ งการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ดังนัน้ จากการสนทนา
กลุมในประเด็นนี้อาจกลาวไดวา บรรลุเปาหมายที่ผูวิจัยคาดหวัง คือ ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการทํางาน
กลุมและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
ประเด็น 2 การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือทําใหทา นมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูเ พิม่ ขึน้ หรือไมอยางไร ทุกกลุม มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเ พิม่ ขึน้ เพราะไดแลกเปลีย่ น
เรียนรูกันภายในกลุม ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก ทําใหออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได
อยางเหมาะสม ตลอดจนการกําหนดใหคะแนนการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเปนคะแนนของกลุม ทําใหทุกคนมี
ความกระตือรือรนในการเรียนรูเ รือ่ งการเขียนแผนมากขึน้ และทําใหเกิดความรับผิดชอบตองานภายในกลุม มากขึน้ กวาเดิม
ทัง้ นีใ้ นกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนบริหารประจําบท ผูว จิ ยั ไดมอบหมายใหนกั ศึกษาแตละกลุม เขียนแผนการ
จัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรและภาษาไทยในชั้นปตาง ๆ โดยใหเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบรายชั่วโมง
สําหรับ 1 ภาคเรียน ดังนั้นนักศึกษาจะตองเขียนแผนการจัดการเรียนรูอยางนอยกลุมละ 100 แผน เฉลี่ยประมาณ
คนละ 25 แผน และกําหนดคะแนนแผนการจัดการเรียนรูเ ปนคะแนนกลุม ตามหลักการจัดการเรียนรูแ บบรวมมือของ
Kagan, (1994 อางจาก กุณทรี เพ็ชรทวีพรมเดช, ชาริดา สริยาภรณ, สุคนธ สินธพานนท และสุรยิ า บังใบ , 2552, 84)
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สมาชิกแตละคนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู (Individual Accountability) สมาชิกทุกคนใหความรวมมือและ
บทบาทเทาเทียมกัน (Simultaneous) สมาชิกแตละคนจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อกลุมประสบความสําเร็จ
ขอมูลจากการสนทนากลุม ในประเด็นนีย้ งั สอดคลองกับผลสัมฤทธิใ์ นการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ซึง่ พบวามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน
ประเด็น 3 มีวธิ กี ารอืน่ ทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูห รือไม
ประเด็นนีแ้ ตละกลุม มีความเห็นทีต่ า งกัน โดยบางกลุม ไดเสนอวิธกี ารอืน่ บางกลุม เสนอวาวิธกี ารเรียนรูแ บบรวมมือ
เหมาะสมดีแลว ทั้งนี้ผูวิจัยเปนผูสอนในรายวิชาวิธีสอนในชั้นประถมศึกษามาตั้งแตปการศึกษา 2552 เดิมนั้น
จัดการเรียนการสอนโดยใหเขียนแผนเปนรายบุคคลแลวจึงทําการตรวจเพื่อวัดและประเมินผล ซึ่งปญหาที่พบคือ
ผลงานของนักศึกษาทีจ่ ะตองตรวจนัน้ มีเปนจํานวนมาก และผลงานของแตละคนมีรปู แบบและคุณภาพทีแ่ ตกตางกัน
เมื่อนําผลการตรวจมาสะทอนใหแกนักศึกษาเพื่อปรับปรุงแกไข ก็จําเปนตองใหขอเสนอแนะทีละคนหรือจัดกลุม
ผลงานทีม่ ขี อ เสนอแนะคลายกันแลวจึงใหขอ เสนอแนะเพือ่ ใหปรับปรุงแกไข ทัง้ นีข้ นั้ ตอนดังกลาวตองใชเวลาในการ
ดําเนินการคอนขางมาก แตเมือ่ ใชวธิ กี ารเรียนรูแ บบรวมมือพบวา ผลงานการเขียนแผนการจัดการเรียนรูข องนักศึกษา
มีคุณภาพมากขึ้น เนื่องดวยนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของกลุม เมื่อใหขอเสนอแกนักศึกษาเปนรายกลุม
เพื่อนสมาชิกก็จะคอยอธิบายหรือแนะนําซึ่งกันและกัน มีการผลัดเปลี่ยนกันตรวจผลงานและปรับปรุงแกไขกอนที่
จะสงอาจารยทําใหลดภาระการตรวจผลงานไดมาก นอกจากนี้การที่นักศึกษาแตละกลุมตรวจงานหรือกลั่นกรอง
ผลงานของเพือ่ นสมาชิกกอน จึงทําใหนกั ศึกษามีความรูค วามเขาใจและทักษะในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู
มากขึ้นดวย สอดคลองกับหลักการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน (Positive Interdependence) และการปรึกษาหารือกัน
อยางใกลชิด (Face-to-Face Promotive Interaction) ซึ่งทําใหกลุมบรรลุเปาหมาย (Johnson & Johnson, 1994,
31-32 อางถึงใน ทิศนา แขมณี, 2550, 99-101)
สําหรับประเด็นทีน่ กั ศึกษามีการนําเสนอวิธกี ารอืน่ อาทิ การสอนเปนรายบุคคล การศึกษาคนควาดวยตัวเอง
และเสนอใหมอบหมายงานเปนงานเดี่ยว อาจเปนเพราะนักศึกษายังขาดความไววางใจตอเพื่อนสมาชิก ตองการ
ใหผลงานการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเ ปนผลงานเดียว ในลักษณะตางคนตางเรียน คือ แตละคนตางก็รบั ผิดชอบ
ดูแลตนเองใหเกิดการเรียนรูไมยุงเกี่ยวกับผูอื่น (สนิท สัตโยภาส, 2547, 112) และอาจเปนผลมาจากการจัดการ
เรียนการสอนในปจจุบนั มักสงเสริมการเรียนรูแ บบแขงขัน ซึง่ สงผลใหนกั ศึกษาเคยชินตอการแขงขันเพือ่ ใหไดมาซึง่
ผลการเรียนตามที่ตนคาดหวังมากกวาการรวมมือกัน แตการเสนอวิธีการของนักศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยก็จะนําไป
พิจารณาปรับปรุงแกไขวิธีการจัดการเรียนรูในรายวิชาวิธีสอนในชั้นประถมศึกษาตอไป
ประเด็น 4 เมื่อไปทดลองสอนในสถานศึกษาทานมีความมั่นใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูหรือ
ไมอยางไร ในประเด็นนี้ทุกกลุมมีความมั่นใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูมากขึ้น โดยใหเหตุผลวาเพราะได
จัดทําแผนการจัดการเรียนรูเปนจํานวนมากทําใหเกิดความมั่นใจ และไดเรียนรูจากเพื่อนและอาจารยอยางใกลชิด
จนเขียนแผนการจัดการเรียนรูไ ด การทีผ่ วู จิ ยั มอบหมายใหนกั ศึกษาเขียนแผนการจัดการเรียนรูแ บบรายชัว่ โมงเปน
จํานวนไมนอยกวา 100 แผนตอหนึ่งกลุม เฉลี่ยแลวคนละประมาณ 25 แผน เพราะตองการใหนักศึกษาเกิดทักษะ
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ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike, 1920 อางจาก
ศิริพร ขีปนวัฒนา, 2551, 17) ในสวนของกฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) การที่นักศึกษาไดฝกหัดหรือกระทํา
ซํ้าๆบอยๆ ยอมจะทําใหเกิดความสมบูรณถูกตอง หรือยอมทําใหเกิดการเรียนรูไดนานและคงทนถาวร
ประเด็น 5 ปญหาและอุปสรรคที่พบจากการเรียน เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการ
เรียนรูแบบรวมมือ พบวา โดยรวมแลวจะเปนปญหาที่เกิดจากกระบวนการทํางานกลุม อาทิ เพื่อนสมาชิกบางคน
ขาดความรับผิดชอบทําใหงานกลุมลาชา ซึ่งตามหลักการของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ Johnson & Johnson
(1994, 31-32 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2550, 99-101) กลาววา ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน
(Individual Accountability) เปนสิ่งสําคัญยิ่งของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ดังนั้นในระหวางดําเนินการจัดการ
เรียนการสอน ผูวิจัยจึงเนนยํ้าเรื่องความรับผิดชอบของสมาชิกมาโดยตลอด และเมื่อมีขอรองเรียนเกี่ยวกับ
ความ รับผิดชอบของเพือ่ นสมาชิก ผูว จิ ยั ก็จะพูดคุยทําความเขาใจและเสริมกําลังใจในรูปแบบทีห่ ลากหลาย อาจมีสมาชิก
บางคนที่สงผลงานใหกลุมลาชาบาง แตเมื่อผูวิจัยกําหนดใหสงผลงานแตละกลุมก็สามารถสงผลงานตามเวลาที่
กําหนด สวนปญหาความคิดเห็นที่ไมตรงกันนั้นเปนปญหาทั่วไปที่เกิดขึ้น ดังนั้นสมาชิกแตละกลุมจําเปนตองใช
ทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย (Interpersonal and Small-Group Skills)
โดยเฉพาะทักษะการแกปญหาขัดแยง การเคารพ ยอมรับ และการไววางใจกันและกัน ซึ่งผูวิจัยก็จะเนนยํ้าทํา
ความเขาใจกับนักศึกษาเชนกัน
ปญหารูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรูของสมาชิกแตละคนในกลุมไมเหมือนกัน ทําใหเสียเวลาใน
การจัดรูปแบบการพิมพ ทัง้ นีผ้ วู จิ ยั ไดมอบหมายใหเขียนแผนการจัดการเรียนรูแ บบรายชัว่ โมง โดยมีตวั อยางรูปแบบ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูให ปญหาดังกลาวเกิดจากรูปแบบการพิมพในโปรแกรมพิมพเอกสาร เชน รูปแบบ
ตัวอักษร การยอหนา ชองระหวางบรรทัด เปนตน เพื่อแกปญหาดังกลาวนักศึกษาจะตองสื่อสารทําความเขาใจหรือ
มีขอตกลงเกี่ยวกับการพิมพใหชัดเจนยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือบรรลุผล ผูสอนจําเปนศึกษาทํา
ความเขาใจในหลักการและขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือใหชัดเจน สําหรับนักศึกษาที่เคยชินกับการเรียน
ในลักษณะแขงขัน หรือตางคนตางเรียนก็จําเปนตองการปรับทัศนคติใหเห็นความสําคัญของการทํางานรวมกัน
เปนกลุม สอดคลองกับงานวิจยั ของ Tan (2015) ซึง่ ศึกษาเกีย่ วกับการประยุกตใชการเรียนรูแ บบรวมมือ ในการสอน
ภาษาอังกฤษ สําหรับโรงเรียนชนบท โดยสิ่งที่พบคือปญหาในการประยุกตใชการเรียนรูแบบรวมมือที่ครูยังขาด
ความเขาใจในรูปแบบและขั้นตอน ตลอดจนผูเรียนขาดจิตสํานึกและขาดทักษะในการเรียนรูรวมกันเปนกลุม
ซึ่งสงผลตอการประเมินคะแนนของผูเรียน
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สรุป
วิธีการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนวิธีการที่เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการจัดการเรียน
การสอน เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ในรายวิชา CI 4603 วิธีสอนในชั้นประถมศึกษา 1 เพราะทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพิ่มขึ้น ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นตอการเขียนแผนอยูในระดับมากที่สุด
และนักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการทํางานกลุม ตลอดจนไดพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู
เพราะเปนวิธีการที่ใหนักศึกษาที่มีความสามารถแตกตางกันไดทํางานรวมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในกลุม
ทําใหออกแบบแผนการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม ตลอดจนการกําหนดใหคะแนนการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรูเปนคะแนนของกลุม ทําใหทุกคนมีความกระตือรือรนและเกิดความรับผิดชอบตองานภายในกลุมมากขึ้น
สิง่ ทีจ่ าํ เปนสําหรับการใชวธิ กี ารจัดการเรียนรูแ บบรวมมือคือควรชีแ้ จงใหนกั ศึกษาเขาใจในหลักการและขัน้ ตอนการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ เพราะนักศึกษามักเคยชินกับการเรียนในลักษณะแขงขัน หรือตางคนตางเรียน จําเปน
ตองการปรับทัศนคติใหเห็นความสําคัญของการทํางานรวมกันเปนกลุมแบบรวมมือ
สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้
1. ควรทําความเขาใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับหลักการและขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อเตรียม
ความพรอมใหกับนักศึกษากอนการวิจัย และใหคําปรึกษาอยางใกลชิดในระหวางการดําเนินการวิจัย
2. ควรมีการศึกษาวิจัยวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอื่น ในการพัฒนาความสามารถใน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู
3. ควรนําวิธกี ารจัดการเรียนรูแ บบรวมมือไปประยุกตใชกบั การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาหรือเนือ้ หา
อื่น ๆ
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