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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย (1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือที่เน้นทักษะ

ปฏิบัติและการเรียนรู้แบบปกติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) 
เพ่ือศกึษาดชันีประสทิธผิลของการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืรว่มกบัทกัษะปฏบิตัแิละการเรยีนรูแ้บบ
ปกติ และ (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติและการเรียนรู้แบบ
ปกติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา อำาเภอ
ศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำานวน 2 ห้องเรียนซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการ สุ่ม
แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จำานวน 32 
คน ท่ีจัดการเรียนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืรว่มกบัทกัษะปฏบิตั ิกลุม่ควบคมุเปน็นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปทีี ่1/3 
จำานวน 33 คน ที่จัดการเรียนรู้แบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ (1) แผนการจัดการเรียนรู้
แบบกลุม่รว่มมอืรว่มกบัทกัษะปฏบิตัแิละแบบปกต ิเรือ่ง การใชค้อมพวิเตอรป์ระมวลผลขอ้มลูกลุม่สาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำานวน 8 แผน (2) แบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธิท์างการเรยีน เรือ่ง การใชค้อมพวิเตอรป์ระมวลผลขอ้มลู ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1 เปน็แบบปรนัย 4 
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ตัวเลือก จำานวน 40 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนก รายข้อตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.67 และค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 และ (3) แบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีค่าความเชื่อมั่น 
ของแบบทดสอบทั้งฉบับ เท่ากับ 0.76 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Hotelling’s T2 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติและแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ปกต ิมีประสิทธิภาพเท่ากบั 82.55/80.08 และ 78.86/75.08 ตามลำาดบั ซึง่สูงกว่าเกณฑป์ระสทิธิภาพ
ที่ตั้งไว้ 2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติและแผนการ
จัดการเรยีนรูแ้บบปกตเิทา่กบั 0.7207 และ 0.6519 ตามลำาดบั 3. นักเรยีนทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรู้
แบบกลุม่ร่วมมือรว่มกบัทกัษะปฏบิตั ิมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถในการคดิแกป้ญัหาเชงิ
สร้างสรรค์ สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำ�สำ�คัญ:  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน การคิดแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์การจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอื
ร่วมกับทักษะปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ

Abstract
The purposes of this research were: (1) to develop lesson plans for organization 

learning combined of cooperative learning with performance skill and conventional learning 
approach with a required efficiency criterion of 75/75, (2) to find out effectiveness indices 
of the plans for organization learning of cooperative learning with performance skill and  
conventional learning approach and (3) to compare learning achievement and creative  
problem solving between organization of learning cooperative learning with performance skill 
and conventional learning approach. The sample for this study consisted of Mattayomsueksa 
1 students, attending Huayjingwittaya School in the second semester of the academic year 
of 2013, obtained using the cluster random sampling technique. The students were divided 
into 2 groups, Experimental group was of Mattayomsueksa 1/2 students who learned using  
organization activities learning of cooperative learning with performance skill approach ;  
and Control group was Mattayomsueksa 1/3 students who learned using organization  
conventional learning approach. The instruments used in this study were: (1) 8 plan for 
organization of learning activities using cooperative learning with performance skill and  
conventional approach, (2) a 40 item of 4 multiple choice achievement test with discriminating  
powers ranging 0.40 - 0.67 and a reliability of 0.95 and (3) creative problem solving thinking  
test with a reliability of 0.76, The statistics used for analyzing the collected data were  
percentage, mean, standard deviation and Hotelling’s T2 was employed for testing hypothesis.
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The results of the study were as follows: 

1. The plans for organization of learning using cooperative learning with performance 
skill and conventional learning approach had efficiencies of 82.55/80.08 and 78.86/75.08 
which were higher than the established requirement. 2. The effectiveness indices of the plans 
for organization of learning using cooperative learning with performance skill and conventional 
learning approach were 0.7207 and 0.6519 showing that the students had learning progress 
at 72.07 and 65.19 percent respectively. 3. The students who learned using the developed 
lesson plans showed higher of learning achievement and creative problem solving thinking 
for cooperative learning with performance skill than who learned using the conventional  
approach at the .05 level of significance.

Keywords:  Achievement, Creative Problem Solving, Cooperative Learning With Performance 
Skill, Conventional Learning Approach

บทนํา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐานที่จำาเป็น
ต่อการดำารงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
สามารถนำาความรูเ้กีย่วกบัการดำารงชีวติ การอาชีพ
และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทำางานอยา่ง
มคีวามคดิสร้างสรรค ์และแขง่ขนัในสงัคมไทยและ
สากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการ
ทำางานและมีเจตคติที่ดีต่อการทำางาน สามารถ
ดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความ
สุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)

จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการใช้คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2556 โดยครูผู้สอน พบว่าผู้เรียนมีผล
สมัฤทธิท์างการเรยีนคอ่นขา้งต่ำา ขาดการใช้ทกัษะ
กระบวนการกลุม่และทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์
ในการทำางานอย่างสร้างสรรค์ ควรได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ เก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ประมวล

ผลข้อมูล เพื่อไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำาวัน 
การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญที่สุดต้อง
อาศัยการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่มีรูปแบบ 
วิธีสอนและเทคนิคการสอนที่หลากหลายเข้าไป
ช่วยในการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียน
รูแ้บบกลุม่รว่มมอืเปน็การจดัการเรยีนรูอ้กีวธิหีนึง่
ที่ตอบสนองให้ผู้เรียนมีทักษะการทำางานร่วมกับ
ผู้อื่นในการเรียนรู้ร่วมกัน มีการช่วยเหลือ ซึ่งกัน
และกัน ทำาให้ผู้เรียนประสบความสำาเร็จทางด้าน
วิชาการสูง

การเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืรว่มกบัทกัษะ
ปฏิบัติ เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ บูรณาการ ด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative 
Learning) พัฒนาขึ้นโดยอาศัยหลักการ เรียน 
รูปแบบร่วมมือของจอห์นสัน และจอห์นสัน  
(Johnson and Johnson, 1974) ได้ชี้ให้เห็นว่า
ผู้เรียนควรร่วมมือกันเรียนรู้มากกว่าการแข่งขัน
กัน ในการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดสภาพการณ์ท่ีส่ง
เสริมการพัฒนาทั้งด้านจิตใจและสติปัญญาของ 
ผู้เรียน หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีการจัดกลุ่ม
การทำางานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มพูนแรง
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จูงใจทางการเรียนโดยการจัดสถานการณ์และ
บรรยากาศให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ร่วมกันเป็นก
ลุ่มเล็กๆ แต่ละกลุ่มมีสมาชิกที่มีลักษณะแตกต่าง
กันในด้านสติปัญญาหรือความถนัด และสมาชิก
แตล่ะคนจะตอ้งมสีว่นรว่มในการเรยีนรูข้องตนเอง 
มีความรับผิดชอบความสำาเร็จของกลุ่มร่วมกัน 
ความสำาเร็จของกลุ่มพิจารณาจากความสำาเร็จ
ในการเรียนรู้ของสมาชิก แต่ละคน ซึ่งเป็นวิธีการ
เรียนรู้ที่จะพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญา อารมณ์
และสังคม ซึ่งจากหลักการเรียนรู้แบบร่วมมือนี้
ช่วยให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ เช่น เทคนิคการ
เรียนรู้แบบประสบความสำาเร็จเป็นทีม (วิมลรัตน์ 
สุนทรโรจน์, 2555) และการจัดการเรียนรู้ทักษะ
ปฏิบัติเป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งช่วยพัฒนาความ
สามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การกระทำา
หรอืการแสดงออกด้านต่างๆ ซึง่จำาเปน็ตอ้งใช้หลกั
วิธีการที่แตกต่างจากการพัฒนาด้านจิตพิสัยหรือ 
พุทธิพิสัย (Simpson, 1972) ทั้งนี้งานวิจัยที่
เกีย่วขอ้ง (สพุจน์ ขนุชาญชาต,ิ 2551 ; สวุรรณาร ี
ศรขีลา, 2551 ; สจุติ ภญิโญศกัดิ,์ 2552 ; ขเจนศกัดิ ์ 
ไตรธิเลน, 2553 ; นภดล สีหนาท, 2553 ; 
มรินธร เพ็งสวัสดิ์, 2553 ; รัตนา เนื่องโนราช, 
2554 ; สุชาดา จงรักวิทย์, 2554) ต่างแสดง
ให้เห็นว่าการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือและ
ทักษะปฏิบัติ ทำาให้ผู้เรียนมีการสร้างวัฒนธรรม
ในการทำางานร่วมกันอย่างมีระบบและมีระเบียบ
วินัย มีทักษะในปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ เกิด
แรงจูงใจในการพัฒนาด้านการคิดแก้ปัญหาและ
ความคิดสร้างสรรค์ ผู้เรียนประสบความสำาเร็จใน
ด้านวิชาการ

จากหลักการและความสำาคัญที่กล่าว
มาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนำารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติมา
ประยกุต์ใชใ้นการวจิยัเพ่ือกระตุ้น ความสนใจของ
นักเรียน ให้สามารถมีทักษะการทำางานร่วมกับ

ผู้อ่ืนในการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของ
กลุ่มร่วมกัน มีทักษะปฏิบัติ สามารถคิดแก้ปัญหา
เชงิสรา้งสรรค ์รวมถงึเปน็แบบอยา่งแก่ครผูู้สอนใน
กลุ่มสาระเดียวกันตลอดจนผู้ที่สนใจ 

ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแผนการ

จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะ
ปฏิบัติและแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับ
ทักษะปฏิบัติและแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรยีน การคดิแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์ของนกัเรยีน
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับ
ทักษะปฏิบัติและการจัด การเรียนรู้แบบปกติ 

สมมติฐานของการวิจัย
1. นกัเรยีนทีเ่รยีนรูด้ว้ยการจดัการเรยีนรู้

แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติ 

2. มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีน และการคดิ
แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สูงกว่าการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ

วิธีการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ประชากร เปน็นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่
1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนห้วย
จรงิวิทยา อำาเภอศขีรภมู ิจังหวัดสรุนิทร ์สำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำานวน 
4 ห้อง นักเรียนทั้งหมด 126 คน กลุ่มตัวอย่าง 
ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่1/2 จำานวน 32 
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คน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จำานวน 
33 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือร่วมกับทักษะปฏิบัติ เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์
ประมวลผลขอ้มลู ช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่1 จำานวน 8 
แผน 16 ชัว่โมง มผีลการประเมนิ ความเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.65 - 4.73

2. แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล ช้ัน
มัธยมศกึษาปีที ่1 จำานวน 8 แผน 16 ช่ัวโมง มผีล
การประเมินความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
4.65 - 4.78

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จำานวน 40 ข้อ มีค่าอำานาจจำาแนกตั้งแต่แต่ 0.40 
- 0.67 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95

4. แบบทดสอบวัดการคิดแก้ปัญหา
เชิงสร้างสรรค์ เป็นแบบอัตนัย ประกอบด้วย
สถานการณ์ 1 สถานการณ์ เกี่ยวกับการคิดแก้
ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 6 ขั้นตอน มีค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.76

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มด้วย แบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้
คอมพวิเตอร์ประมวลผลข้อมลูแบบทดสอบวดัการ
คิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ก่อนที่จะทำาการทดลองสอน 

2. ดำาเนินการทดลอง โดยนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จัดการเรียนรู้โดยแบบ
กลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จัดการเรียนรู้แบบปกติ

3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) กับ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วยแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์
ประมวลผลข้อมลู แบบทดสอบวัดการคดิแก้ปญัหา
เชงิสรา้งสรรค ์ช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่1 ฉบบัเดยีวกบั
ที่ทดสอบก่อนเรียน

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วเิคราะหห์าประสทิธภิาพของแผนการ
เรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืทีเ่นน้ทกัษะปฏบิตัแิละการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ร้อยละ

2. วิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับ
ทักษะปฏิบัติและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดย
ใช้สูตรคำานวณหาค่าดัชนีประสิทธิผล

3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือที่เน้นทักษะ
ปฏิบัติและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ โดยใช้  
Hotelling’s T2

ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการ

เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติ
และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ เท่ากับ 
82.55/80.08 และ 78.86/75.08 ดังตาราง 1
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 2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแผน การ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะ
ปฏิบัติกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ มีค่าเท่ากับ 

0.7207 และ 0.6519 หรอืคดิเปน็ รอ้ยละ 72.07 
และ 65.19 ดังตาราง 2

ต�ร�ง 1 ประสทิธภิาพของแผนการจดัการเรยีนรู้ทีจ่ดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืรว่มกบัทกัษะปฏบิตัิ
และแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ

ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ E
1
/E

2

กลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติ (n = 32) 
แบบปกติ (n = 33) 

82.55/80.08
78.86/75.08

ต�ร�ง 2 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือที่เน้นทักษะปฏิบัติกับแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ

แผนการจัดการเรียนรู้ ผลรวมคะแนน
ก่อนเรียน

ผลรวมคะแนน
หลังเรียน

ดัชนีประสิทธิผล

กลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติ (n = 32) 40 367 1025 0.7207

แบบปกติ (n = 33) 40 375  991 0.6519

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ระหว่าง
สองกลุ่มโดยใช้ Hotelling’s T2 กลุ่มที่เรียนด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะ

ปฏิบัติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดแก้
ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ สูงกว่า กลุ่มที่เรียนด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ดังตาราง 3 – 6

ต�ร�ง 3 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการคิดแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ ของนักเรียน ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติ
และแบบปกติ

ผลการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ n ร้อยละ S

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติ 32 80.08 32.03 1.96

ปกติ 33 75.08 30.03 1.86

คิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติ 32 78.47 14.13 1.36

ปกติ 33 56.57 10.18 1.42
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ต�ร�ง 4 ความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

ความสัมพันธ์ การคิดแก้ปัญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - .667*

การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ .667* -

* p < .05

ต�ร�ง 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และการคิดแก้ปัญหา เชิงสร้างสรรค์ ชั้น
มัธยมศกึษาปทีี ่1 ทีเ่รยีนโดยการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืรว่มกบัทกัษะปฏบิตักิบัแบบ
ปกติ

สถิติทดสอบ จำานวนรูปแบบการ
เรียน

Value F Hypothesis df Error df p

Pillai’s Trace 2 .685 67.266 2.000 62.000 .000

Wilks’ Lambda 2 .315 67.266 2.000 62.000 .000

Hotelling’s Trace 2 2.170 67.266 2.000 62.000 .000

Roy’s Largest Root 2 2.170 67.266 2.000 62.000 .000

ต�ร�ง 6 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน และการคดิแกป้ญัหา เชงิสรา้งสรรค ์ของนกัเรยีน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติกับการจัดการ
เรียนรู้แบบปกติ (Univariate Test)

ผลการเรียนรู้ SOV S f S F p

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Contrast 65.046 1 5.046 7.822 000

Error 29.938 3 .650

การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ Contrast 52.606 1 52.606 30.008 000

Error 22.490 3 .943
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อภิปรายผล
จาการวิ จัยพบประเด็นที่ควรนำามา

อภิปรายผลดังนี้

1 . แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 82.55/80.08 แสดงว่าการ
จัดการเรยีนรู้แบบกลุม่รว่มมอืรว่มกบัทกัษะปฏบิติั
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ที่
กำาหนดไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สวุรรณาร ี 
ศรีขลา (2551) พบว่า การจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง 
การอ่านจับใจความ วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 88.66/81.92 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่
ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพจน์ ขุนชาญ
ชาติ (2551) พบว่า โปรแกรมบทเรียนแบบ
ทักษะปฏิบัติ เรื่อง โน้ตดนตรีสากลเบื้องต้น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 89.39/84.56 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิต ภิญโญ
ศักด์ิ (2552) พบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
กลุม่สาระคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน 
โดยใช้บทเรียนสำาเร็จรูปประกอบการจัดกิจกรรม
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ80.00/77.68 สูง
กว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ขเจนศักด์ิ ไตรธิเลน (2553) พบว่า 
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นทักษะปฏิบัติ มี
ประสทิธภิาพ 84.74/88.41 สงูกว่าเกณฑ ์80/80 
ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา จงรัก
วิทย์ (2554) พบว่า กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะ
ปฏิบัติ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง การสร้างงานจาก
โปรแกรมประมวลผลคำา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

87.58/85.83 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 
ดงันัน้ แผนการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมอืรว่ม
กับทักษะปฏิบัติที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพ
สามารถนำาไปใช้พัฒนาการเรียนรู้สำาหรับนักเรียน
ได้ ทั้งนี้อาจมีผลเนื่องมาจาก 

1.1 แผนการจัดการเรียน รู้ได้ผ่าน
กระบวนการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นข้ันตอน กล่าวคือ ได้ศึกษาและวิเคราะห์
หลักสูตร เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางใน
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้กลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติ ซึ่งได้
ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ์ และได้ผ่านการตรวจสอบประเมิน
ความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญผ่านการทดลอง
ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำาไปทดลอง
สอนจริงและเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
เปลีย่นแปลงพฤติกรรมการเรยีนรู้ใหเ้ปน็ไปตามจดุ
ประสงค์สอดคล้องกับความเห็นของ สำาลี รักสุทธี 
(2544) ทีว่่าแผนการจัดการเรียนรู้จดักระบวนการ
เรียนการสอนที่ดีควรออกแบบให้สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริงทั้งในเรื่องทรัพยากรของ
โรงเรียน ทรัพยากรท้องถิ่น ค่านิยม ความเชื่อ
และสภาพทีเ่ปน็จรงิของทอ้งถิน่ตลอดจนการเช่ือม
โยงสัมพันธ์์กับวิชาอ่ืน ทำาให้การจัดการเรียนการ
สอนมีคุณภาพ ครูผู้สอนมีความมั่นใจในการสอน
มากขึ้น

1.2 แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วม
มือร่วมกับทักษะปฏิบัติเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ 
จะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ้ได้ ้เร็วและเกิด
การกระตุ้นนักเรียนให้มีการพัฒนาความเข้าใจ
ในเนื้อหาที่เรียน นักเรียนมีทักษะกระบวนการ
ทำางานกลุ่ม มีความรับผิดชอบร่วมกัน ให้ความ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เสริมสร้างความรักความ
สามคัคใีนหมูค่ณะ กลา้คดิ กลา้ทำา กล้าแสดงออก 
และส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  



Journal of Education, Mahasarakham University 109 Volume 9 Number 3 July - September 2015

(ประสาท เนืองเฉลิม, 2558) ทำาใหน้กัเรยีนเขา้ใจ
กับปัญหา มีการวางแผนร่วมกันเพื่อหาแนวทาง
แก้ปัญหา มีการฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำานาญ 
ทำาให้ผู้เรียนสามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวัน 
ได ้มกีารใชเ้กณฑท์ีเ่หมาะสมในการประเมนิวธิแีก้
ปญัหาเพือ่เลือกแนวทางทีเ่ปน็วธีิแกป้ญัหาทีดี่ทีส่ดุ 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ทศินา แขมมณ ี(2555) 
ที่กล่าวว่า นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ้เนื้อหาสาระ
ด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือ ความช่วยเหลือ
จากเพื่อนๆ รวมทั้งได้พัฒนาทักษะกระบวนการ
ต่างๆ จำานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการ
ทำางานร่วมกับผู้อื่น ทักษะการประสานสัมพันธ์ 
ทกัษะการคดิ ทกัษะการแสวงหาความรู้ ทกัษะการ 
แก้ปัญหา ทักษะการปฏิบัติ นักเรียนได้ทบทวน
ฝึกฝนเนื้อหาความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนไปแล้วให้
เกิดเป็นความจำา จนสามารถปฏิบัติได้ด้วยความ
ชำานาญ และทำาให้นักเรียนสามารถนำาไปใช้ใน 
ชีวิตประจำาวันได้

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติ เรื่องการใช้
คอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.7207 คิดเป็นร้อยละ 72.07 
ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มรินธร เพ็งสวัสดิ์ 
(2553) พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง
ชีวิตสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษา ปีที่ 2 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
กนัเรียนรูด้ว้ยเทคนคิ STAD ดัชนปีระสทิธผิลมค่ีา
เท่ากบั 0.6978 คดิเปน็รอ้ยละ 69.78 สอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ สุวรรณารี ศรีขลา (2551) พบว่า  
การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6356 คิดเป็น
ร้อยละ 63.56 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิต 
ภิญโญศักดิ์ (2552) พบว่า การจัดกิจกรรมแบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6803 คิดเป็นร้อยละ 

68.03 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา จงรัก
วิทย์ (2554) พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่ม
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การสร้างงานจากโปรแกรม
ประมวลผลคำา โดยใช้การเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ 
ดัชนีประสิทธิผลมีค่าเท่ากับ 0.7435 คิดเป็นร้อย
ละ 74.35 

ทั้งนี้อาจมีผลเนื่องมาจาก แผนการ
จดัการเรยีนรู้แบบกลุม่รว่มมอืรว่มกบัทกัษะปฏบิตั ิ
ทำาให้นักเรียนได้มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีความกระตือรือร้นในการ
เรยีนรูต้ลอดเวลา มคีวามสุขกบัการเรยีนรู้ มคีวาม
สามคัคกีนั สามารถตรวจสอบตนเองไดต้ลอดเวลา
ว่าตนเองไม่เข้าใจในบทเรียนตรงไหนบ้าง ดังคำาที่
ว่า เพื่อนช่วยเพื่อน ผู้เรียนมีจริยธรรม คุณธรรม
และมีความเอื้อเฟื้อ มีความเมตตา มีการเสริม
กำาลังใจให้กัน ยอมรับและร่วมมือช่วยเหลือกัน 
ทำาให้นักเรียนสนใจการเรียนเรียนรู้ ทำาให้เพิ่ม
ความมั่นใจในการทำางานและการเป็นตัวของตัว
เองมากข้ึน ทำาให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหา
วิชามากข้ึนพร้อมกันนั้น นักเรียนจะเกิดความ
ภาคภูมิใจที่ตนมีส่วนร่วมในความสำาเร็จของกลุ่ม
และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนๆ ในกลุ่มเป็น
อย่างดี ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของ
นักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน (2543) 
ที่กล่าวว่า นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแลก
เปลี่ยนความรู้ โดยมุ่งให้ผลการเรียนรู้ของกลุ่มมี
คะแนนสูง เมื่อมีการวัดผลทำาให้สมาชิกกลุ่มต้อง
สนใจศึกษาในเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย และผู้เรียน
ประสบผลสำาเร็จทางด้านวิชาการสูงกว่าการเรียน
การสอนแบบปกต ิอกีทัง้ยงัเพิม่ความมัน่ใจใหแ้กผู่้
เรียน มีความสนใจในการเรียน มีทักษะทางสังคม 
และผู้เรียนเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นักเรียน
ได้ฝึกหัดกระทำา เพื่อทบทวนฝึกฝนเนื้อหาความ
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รู้ต่างๆ ที่ได้เรียนไปแล้วให้เกิดเป็นความจำา จน
สามารถปฏิบัติได้ด้วยความชำานาญและให้ผู้เรียน
สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันได้ 

3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรยีน และการคดิแกปั้ญหาเชิงสรา้งสรรค์ เรือ่ง การ
ใช้คอมพิวเตอร์ประมวลข้อมูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ระหว่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
รว่มกบัทกัษะปฏบิตั ิกบัแผนการจดัการเรียนรูแ้บบ
ปกติ พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกบัทกัษะปฏบิตั ิมผีลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน และการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
สงูกวา่การจดัการเรยีนรู้แบบปกติ อย่างมนัียสำาคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ .05 ซึง่สอดคลอ้งกับงานวจิยัของ 
สุพจน์ ขุนชาญชาติ (2551) ที่พบว่า นักเรียนที่
เรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบทักษะปฏิบัติ มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและทกัษะปฏิบัติดนตร ีสงู
กว่าและการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันา 
เนื่องโนราช (2554) พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วย
การจดัการเรยีนรูแ้บบ STAD มผีลสมัฤทธิท์างการ 
เรียน สูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ 
แบบปกติ ทั้งน้ีอาจมีผลเนื่องมาจากการเรียนรู้ 
แบบกลุ่มร่วมมือเป็นการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม
เพื่อแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ครูกำาหนดให้
ตามขั้นตอนกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 
อยา่งอสิระในเวลาทีก่ำาหนด และคำาตอบของแตล่ะ
คนจะได้รับการยอมรับทำาให้นักเรียนทุกคนกล้า
แสดง ความคิดเห็นได้เต็มที่ ทำาให้บรรยากาศใน
การเรยีนการสอนเตม็ไปด้วยความสนกุสนานและ
เป็นกันเอง เมื่อนักเรียนได้รับการฝึกให้คิดและมี
บรรยากาศเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการ
คิด พัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์จึงสูง
ข้ึนได้สอดคล้องกับ ชูชีพ อ่อนโคกสูง (2522) 
กล่าววา่ องค์ประกอบทีม่อีทิธพิลตอ่การแกป้ญัหา

มี 3 ประการ คือ 1) ตัวผู้เรียน ได้แก่ ระดับ
เชาวน์ปัญญา ลักษณะอารมณ์ อายุ แรงจูงใจและ
ประสบการณ์ 2) สถานการณ์ที่เป็นปัญหา ถ้า
ปัญหานั้นเป็นที่น่าสนใจของผู้เรียนทำาให้เกิดแรง
จูงใจที่จะเรียนหรือแก้ปัญหา หรือถ้ามีผู้ช้ีแนะ
สำาหรับปัญหาที่ยากๆ จะทำาให้มองเห็นแนวทาง
ในการแกปั้ญหา หรอืถา้ปญัหานัน้เปน็ปญัหาทีต่อ่
เนือ่งหรอืคลา้ยคลึงกบัปญัหาทีเ่คยเรยีนรูม้าแลว้ก็
จะทำาให้การแก้ปัญหานั้นง่ายขึ้น และ 3) การแก้
ปัญหาเป็นหมู่ คือ การให้เด็กมีโอกาสร่วมกันแก้
ปัญหามีการอภิปราย และการถกเถียงกันซึ่งการ
แก้ปัญหาแบบนี้ต้องอาศัยความร่วมมือของคน
หลายๆ คน 

นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม
ร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติยังฝึกให้นักเรียน มี
ความรับผิดชอบร่วมกันในการทำางานคือส่งเสริม
การทำางานเป็นทีม สร้างวัฒนธรรมในการทำางาน
ร่วมกันอย่างมีระบบและมีระเบียบวินัย รู้จักทำา
หน้าที่เป็นผู้นำาและผู้ตามที่ดี ฝึกทักษะในการ
แก้ปัญหาตามวิธีการวิทยาศาสตร์ มีการศึกษา
ค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยปฏิบัติ
งานทัง้เปน็รายบคุคลและเปน็กลุม่ เพือ่ใหน้กัเรยีน
ได้ใช้ประสบการณ์ตรงในการทำางาน จะช่วยเพิ่ม
สมรรถนะของความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ทศินา แขมมณ ี(2555) 
ทำาให้สมาชิกกลุ่มต้องสนใจศึกษาในเรื่องท่ีได้รับ
มอบหมาย และผู้เรียนประสบผลสำาเร็จทางด้าน
วิชาการสูงกว่าการเรียนแบบปกติ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติ ครูควรมีการ
ปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่
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ของสมาชิกภายในกลุ่มและจัดสมาชิกภายในกลุ่ม
และจัดกลุ่มนักเรียนคละความสามารถ เก่ง ปาน
กลาง อ่อน กลุ่มละ 4-5 คน เพื่อให้นักเรียนได้มี
ปฏสิมัพนัธก์บัเพือ่นทีม่คีวามสามารถแตกตา่งกนั

1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติ ครูควรลดบทบาทใน
การบอกเนื้อหา สาธิต บอกความรู้ สาธิต และ
อธิบายลง ให้สังเกตพฤติกรรมและกระตุ้นให้
นกัเรยีนไดล้งมอืปฏบิตักิิจกรรมกลุม่อย่างต่อเน่ือง
และประสบผลสำาเร็จ

1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติ ครูควรให้กำาลังและ
เสริมแรงให้แก่นักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ทกุขัน้ตอนเพือ่ใหน้กัเรยีนม ีเจตคตทิีดี่ในการเรยีน

2. ข้อเสนอแนะในทำ�วิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรนำารูปแบบการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วมกับทักษะปฏิบัติไปใช้
จดักิจกรรมการเรยีนรูกั้บกลุม่สาระการเรยีนรู้อืน่ๆ 

2.2 ควรมีการบูรณาการการวิจัยและ
สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือร่วม
กับทักษะปฏิบัติ ไปศึกษาร่วมกับตัวแปรอื่น เช่น 
การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้
ปัญหา แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และนำาไปใช้กับสาระ
การเรียนรู้อื่น 

2.3 ควรมีการสร้างแผนการจัดกิจกรรม
การเรยีนรูท้ีพ่ฒันาทกัษะการคดิทีห่ลากหลายและ
สามารถนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันให้กับนักเรียน
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