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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้น้ีมวัีตถปุระสงค์เพือ่ 1) พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนตามแนวการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืกนัสร้าง

ความรู้ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 
การด�าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ระยะที่ 2 การทดลองใช้และ
ประเมนิประสทิธผิลของรูปแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาข้ึน ทดลองใช้กบันกัศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) คู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 2) แผนการจัดการเรียนรู้ 
3) แบบทดสอบวัดความรู้เนื้อหารายวิชายุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้ 4) แบบประเมินทักษะการ
สร้างความรู้ 5) แบบประเมินทักษะความร่วมมือกันเรียนรู้ และ 6) แบบวัดเจตคติต่อรายวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
สถติิ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีและการวเิคราะห์ความแปรปรวนร่วม ผลการวจิยัสรปุได้ดงันี้ 

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x = 4.56, 
SD = .049) ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ที่ส�าคัญคือ หลักการของรูปแบบ วัตถุ ประสงค์ของรูปแบบ 
กระบวนการเรียนการสอน เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และมี 5 ขั้นตอนในการสร้างความรู้ คือ 
1) การตรวจสอบความรู้เดิมและกระตุ้นความคิด 2) การน�าเสนอความรู้ใหม่และวางแผนการเรียนรู้ 3) การสืบค้น
ข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) การน�าเสนอผลและจัดโครงสร้างความรู้ และ 5) การประยุกต์ใช้และประเมินผลการ
เรียนรู้

2. ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู ้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ พบว่า 
1) ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะการสร้างความรู้โดยรวมสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 2) ผูเ้รยีนกลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ทกัษะความร่วมมอืกนัเรยีนรูโ้ดยรวมสงูกว่าผูเ้รยีนกลุม่ควบคมุ
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อย่างมีนัยส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 3) ผูเ้รยีนกลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่ด้านความรูเ้นือ้หารายวชิาไม่สงูกว่าผูเ้รยีน
กลุม่ควบคมุอย่างมีนัยส�าคญัทางสถติ ิ4) ผูเ้รยีนกลุม่ทดลองมคีะแนนเฉลีย่เจตคตต่ิอรายวชิาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

คำาสำาคัญ : รูปแบบการเรียนการสอน/ การเรียนแบบร่วมมือกันสร้างความรู้/ นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต

Abstract
The purposes of this study were 1) to develop an instructional model based on cooperative 

learning and knowledge construction for undergraduate students. And 2) to study the results of 
the instructional model that were developed. The research procedure was divided into two phases. 
The first phase was the development of instructional model. In the second phase, trial was used 
to evaluate the effectiveness of the instructional model which implemented to undergraduate 
students of Suratthani Rajabhat Univetsity studying in the second semester of academic year 2012. 
The research instruments were1) handbook of instructional model based on cooperative learning 
and knowledge construction for undergraduate students, 2) lesson plan, 3)the knowledge test 
of Strategies for Integrated Learning subject, 4) the evaluation of knowledge construction skills, 
5) the evaluation of cooperative learning skills, and 6) the test of attitude towards the subject. 
The collected data were analyzed by arithmetic mean, standard deviation, t-test, and ANCOVA. 
The findings of this study were as follows:

1. The developed instructional model which improved, the overall performance was at the 
highest level. (x = 4.56, SD = .049) It consisted of five components: 1) principles, 2) objectives, 
3) the instructional process, 4) contents, and 5) measurement and evaluations. Eight steps to 
create knowledge included: 1) verify knowledge and stimulate thinking, 2) presentation of new 
knowledge and plan learning, 3) search and knowledge sharing, 4) present the results and Cognitive 
structure, and 5) application and evaluation of learning 

2. Results of trial instructional model based on cooperative learning and knowledge 
construction which compared by the results of learning, findings as follows: 

1) The experimental group students had overall higher average scores of knowledge 
construction skills than the control group with statistically significant at the 0.5 level. 

2) The experimental group students had overall higher scores of cooperative learning 
skills than the control group with statistically significant at the 0.5 level. 

3) The experimental group students’ average scores of subject content knowledge were 
not higher than the control group. 

4) The experimental group students who had an average score had attitude towards 
their subject score after trial would be at good level. 

Keywords : Instruction model/ Cooperative Learning and Knowledge Construction/ Undergraduate 
students.
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ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
สถานการณ์ในศตวรรษที่ 21 เป็นห้วงเวลาท่ี

มนุษย์ก�าลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงจากกระแส
โลกาภิวัฒน์อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน 
และคุณภาพการจัดการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญใน
การพัฒนาคุณภาพคน และน�าคนไปสู่การพัฒนาสังคม
และสร้างสรรค์สังคมเพื่อพัฒนาชาติ (วิจิตร ศรีสะอ้าน, 
2550, หน้า 21) ดังนั้น หน่วยงานการศึกษาจึงจ�าเป็น
ต้องมีการปรับตัวโดยการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพร้อมรับ
ต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงแห่งยุคศตวรรษที่ 21 

การประกาศใช ้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 ส่งผลให้เกิดการปฏรูิปการศกึษาทกุ
ระดบั มกีารเน้นหนักให้ปรบัปรงุหลกัสตูรและปรบัเปลีย่น
วธีิการสอนเพือ่พฒันานกัศกึษาให้คดิเป็น แก้ปัญหาเป็น 
กระบวนการเรยีนรูท้กุระดบัจึงต้องมุง่เน้นไปทีก่ารพฒันา
มนุษย์ทั้งกาย ใจ และปัญญา การฝึกให้ผู้เรียนได้หัดคิด
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ (วิชัย ตันศิริ, 2547, หน้า 123) 
แต่สภาพการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษา
ในปัจจุบัน ยังพบว่า มีปัญหาในด้านการเรียนการสอน
ในเรื่องคุณภาพยังไม่น่าพอใจ (สุทธศรี สงษ์สมาน, 
2554, หน้า 6) และขณะนี้การศึกษาไทยนับว่าอยู่ใน
สภาวะวิกฤตเชิงคุณภาพท�าให้การศึกษาไม่สามารถสร้าง
องค์ความรูแ้ละปัญญาท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคมปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552, 
หน้า ค) ซ่ึงสอดคล้องกับไพฑูรย์ สินลารัตน์ ที่เห็น
ว่า บัณฑิตควรมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคือ  
มีความสามารถในการท�างาน และท�างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ ต้องพัฒนาตนเอง ใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ รวมถึง
การสร้างองค์ความรู้ได้ในระดับที่เหมาะกับงาน (ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์, 2554, หน้า 141)

สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทหน้าที่หลักลักษณะ
หนึ่งในการด�าเนินการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาการเรียนการสอน และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ด�าเนินการ

จัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูงของคุรุสภาและตามกรอบ
มาตรฐานระดับอุดมศึกษา ซ่ึงการจัดการเรียนการสอน
ได้ให้ความส�าคัญมุ่งเน้นทั้งด้านเนื้อหาภาคทฤษฎีและ
ส่งเสริมให้เกิดความสามารถในกระบวนการเรียนรู้และ
การปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้จริงในวิชาชีพจากการศึกษาผลการเรียน
นักศึกษาในกลุ่มรายวิชาชีพครู การสัมภาษณ์อาจารย์
นเิทศก์และอาจารย์ผูส้อน รวมถงึจากการประชุมสมัมนา
ครูพ่ีเลี้ยงจากโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครู พบว่า นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตยังจ�าเป็น
ต้องได้รับการพัฒนาในด้านทักษะการแสวงหาความรู้
และสร้างความรู้ด้วยตนเองในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู  
รวมถึงทักษะท�างานแบบกระบวน การกลุ ่มร่วมมือ
สอดคล้องกับปัญหาการศึกษาระดับอุดมศึกษาดังกล่าว
ข้างต้น นอกจากนั้นนักศึกษายังมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในรายวิชาดังกล่าวในปีการศึกษา 2553 ส่วนใหญ่
อยูร่ะดบัปานกลางและค่อนข้างต�า่ กล่าวคอืมผีูไ้ด้คะแนน
รวมถึงร้อยละ 80 มีเพียงจ�านวน 7 คน จากท้ังหมด 
จ�านวน 76 คน ซ่ึงนกัศกึษาส่วนใหญ่มคีะแนนต�า่กว่า 65 
มจี�านวนถงึ 32 คน คดิเป็นร้อยละ 42.11 (มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2553)

ในปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนท่ีสนองตอบการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญเป็น
ไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และเป็นแนวทางที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพสังคมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแนวคิดทฤษฎีที่มีความ
เหมาะสมกับการเรียนการสอนผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานที่คาดหวัง อาทิ แนวคิดการเรียนรู้
ตามทฤษฎกีารสร้างสรรค์ความรู้ (Constructivism) และ
แนวการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื (Cooperative Learning) ท่ี
นับว่าเป็นแนวคิดที่มีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับว่ามีความ
ส�าคัญต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนอย่างมาก
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ในยุคปัจจุบันและสามารถสร้างความรู้จากความร่วมมือ
กันในการเรียนรู้ได้ 

การจัดการเรียนรู ้ที่เน้นให้ผู ้เรียนเป็นผู ้สร้าง
ความรู้ด้วยตนเองมแีนวคดิทีมุ่ง่เน้นให้ผูเ้รยีนได้แสวงหา
ความรู้ วางแผน วิเคราะห์ สรุปและสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้วยตนเอง โดยในการเรียนการสอนผู้เรียนจะมี
บทบาทอย่างเต็มที่ในการเรียนรู้อย่างตื่นตัว (Active) 
เกิดความรู้เมื่อผู้เรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์กับผู้อื่น สื่อ และสภาพแวดล้อมมี
การเรียนรูด้้วยการแก้ปัญหาในบรบิทและสถานการณ์จรงิ  
มีโอกาสสะท้อนความคิดและประสบการณ์แล้วน�าข้อมูล
ความรู้เดิมมาตรวจสอบเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ ทั้งนี้ 
ครูผู ้สอนจะเป็นผู ้จัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศและ
วัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
พร้อมทั้งเป็นผู้มีบทบาทเป็นผู้คอยให้ค�าปรึกษา แนะน�า
ช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองจนบรรลุ
จุดประสงค์ โดยมีการประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย 
(goal free evaluation) (ทิศนา แขมมณี, 2551, 
หน้า 94-95) และการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) เป็นการเรียนรู้ที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม
ย่อยๆ ผู้เรียนท�างานร่วมกัน ช่วยเหลือกันและกันใน
การแสวงหาความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและกลุ่ม
เป็นการส่งเสริมความร่วมมือกันในกลุ่มสมาชิกและสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน โดยมีเป้าหมายคือ ความ
ส�าเร็จของสมาชิกทุกคน (Johnson and Johnson, 
1989, Johnson and Johnson, 2001, pp. 1, 14-16 
อ้างถึงใน ขวัญตา บุญวาศ, 2547, หน้า 3) โดยมี
องค์ประกอบที่ส�าคัญ 5 ประการในการเรียนรู ้ได้แก่ 
1. การพึง่พาและช่วยเหลอืเก้ือกูลกัน 2. การมปีฏสิมัพนัธ์
กนัอย่างใกล้ชิด 3. ความรบัผิดชอบของสมาชกิแต่ละคน
ที่ตรวจสอบได้ 4. การใช้ทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและทักษะการท�างานกลุ่มย่อย 5. การวิเคราะห์
กระบวนการกลุ่ม (Johnson et al, 2006)

ดังนั้น การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
รายวชิาชีพครท่ีูมุ่งเน้นถงึความส�าคญัท้ังด้านเนือ้หาสาระ

และทักษะกระบวนการให้นกัศึกษามีความสามารถในการ
สร้างความรูแ้บบร่วมมอืกนั จงึนบัว่าเป็นสิง่ส�าคญัเพือ่แก้
ปัญหาการจัดการเรียนการสอน ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ
ของผู้เรียน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนควรมีลักษณะ
ท่ีเน้นการส่งเสริมกระบวนคิด กระบวนการเรียนรู้เพ่ือ
แสวงหาและสร้างความรู้ด้วยตนเอง เพื่อน�าองค์ความรู้
ไปประกอบวิชาชีพเป็นครูที่มีความรู้กว้าง คิดไกล ใฝ่รู้
มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครูและสามารถร่วมท�างานกับผู้
อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่พฒันารปูแบบการเรยีนการสอนตามแนว

การเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

2. เพือ่ศกึษาผลการใช้รปูแบบการเรยีนการสอน
ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่พัฒนาขึ้น

สมมติฐานการวิจัย
เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการ

สอนที่พัฒนาขึ้น 
1. นกัศกึษาทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการเรยีนการสอน

ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ มีทักษะ
การสร้างความรู้สูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบปกติ

2. นกัศกึษาทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการเรยีนการสอน
ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ มีทักษะ
ความร่วมมือกันเรียนรู้สูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบปกติ

3. นักศึกษาที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวการเรียนรู ้แบบร่วมมือกันสร้างความรู ้  
มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียนด้านความรู้เน้ือหารายวิชา 
สูงกว่านักศึกษาที่เรียนแบบปกติ

4. นกัศกึษาทีเ่รยีนด้วยรปูแบบการเรยีนการสอน
ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ มีเจตคติ
ต่อรายวิชาหลังการทดลองอยู่ในระดับมากขึ้นไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การผสานหลักการ

แนวคิดทฤษฎีพื้นฐานในการก�าหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัย ประกอบด้วย หลักการของทฤษฎีพัฒนาการทาง
สติปัญญา แนวคิดการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ แนวคิด
การเรียนรู้แบบร่วมมือ และแนวคิดการเรียนรู้ด้วยสิ่ง
ช่วยจัดกรอบมโนทัศน์ล่วงหน้าเป็นแนวคิดพื้นฐาน
ของรูปแบบการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
สร้างความรู้โดยให้ผู ้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมเป็นกลุ่ม
ย่อย ๆ  ตามกระบวนการเรยีนการสอนอย่างกระตอืรอืร้น
(active) ด้วยตัวผู้เรียนและจากความร่วมมือกับกลุ่ม  
จนเกิดการเรียนรู้สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก�าหนดขอบเขตการ

วิจัย ดังนี้
1. รปูแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมอืกนัสร้าง

ความรู้ที่ศึกษามาจากแนวคิดทฤษฎีพื้นฐาน 3 แนวคิด 
ดังนี้คือ

1.1 การเรยีนรู้แบบสร้างความรู ้ประกอบด้วย 
องค์ประกอบและขัน้ตอนกระบวนการเรยีนการสอนของ
การสร้างความรู้ 

1.2 การเรียนรู้แบบร่วมมือ ประกอบด้วย 
กจิกรรมการเรยีนรูต้ามหลกัการพึง่พาเชงิบวก (Positive 
interdependence) ภาระความรับผิดชอบของบุคคล
และของกลุม่ (Individual and Group Accountability) 
การปฏิสัมพันธ์เชิงส่งเสริมอย่างใกล้ชิด (Face-to-face 
Promotive Interaction) ทักษะระหว่างบุคคลและ
ทักษะกลุ่มย่อย (Interpersonal and Small Group 
Skills for Social Skills) และกระบวนการกลุม่ (Group 
Processing) 

1.3 หลักการเรียนรู ้อย ่างมีความหมาย 
ประกอบด้วย การจดักจิกรรมการเรยีนรูด้้วยการน�าเสนอ
มโนทัศน์กว้างล่วงหน้า (Advance Organizer) เพื่อใช้

เชือ่มโยงความรูเ้ก่าก่อนให้ผูเ้รยีนได้เรยีนเนือ้หาใหม่ช่วย
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย

2 .  ประชากรที่ ใช ้ ในการวิ จั ย เพื่ อศึกษา
ประสิทธิผลของรูปแบบครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่าง
ได้สุ่มแบบเจาะจงเป็นนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
จ�านวน 2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง จ�านวน 35 คน 
และกลุ่มควบคุม จ�านวน 43 คน 

3. ตวัแปรท่ีใช้ในการวจิยั เพือ่ศกึษาประสทิธผิล
ของรูปแบบ ประกอบด้วย

3.1 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 
ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้
แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครศุาสตรบณัฑติ และรปูแบบ การเรยีนการสอนแบบปกติ

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
ได้แก่ ทกัษะการสร้างความรู ้ทกัษะความร่วมมอืกนัเรยีนรู้  
ความรู้ตามเนื้อหารายวิชายุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ และเจตคติท่ีมีต่อรายวิชายุทธศาสตร์
เชิงบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

4. ระยะเวลาในการทดลองใช้รปูแบบและเอกสาร
ประกอบในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ�านวน 6 
สัปดาห์ ๆ ละ 4-6 คาบ รวมจ�านวน 26 คาบ

5. เนือ้หาทีใ่ช้ในการทดลองได้แก่ สาระการเรยีนรู ้
ในหน่วยการเรียนรู้ของรายวิชายุทธศาสตร์เชิงบูรณาการ
เพ่ือการจัดการเรียนรู้ กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ หลักสูตร
ครุศาสตรบัญฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้  เพื่อวิจัยและพัฒนารูปแบบ

การเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้แบบสร้างความรู้
ส�าหรบันกัศกึษาหลกัสตูรครศุาสตรบณัฑติ ผูว้จิยัด�าเนนิ
การวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
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ระยะที่ 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
มีข้ันตอนการด�าเนินการวิจัย แบ่งการด�าเนินการตาม
ขั้นตอน 6 ขั้น ดังนี้

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกันสร้างความรู้ในสภาพปัจจุบันเพื่อศึกษาปัญหา
และความต้องการแล้วน�ามาก�าหนดกรอบแนวคิดการ
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

2. ศึกษา วิเคราะห์หลักการแนวคิดพื้นฐาน
ของทฤษฎีการเรียนรู ้และแนวคิดการจัดการเรียนรู ้  
เพ่ือสงัเคราะห์สาระส�าคญัเป็นแนวคดิพ้ืนฐานของรปูแบบ
การเรียนการสอนที่จะพัฒนาขึ้น 

3. สร ้างรูปแบบและก�าหนดองค์ประกอบ
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบ โดยสังเคราะห์
กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ จัดท�ารายละเอียด
แล้วจดัระบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ  ของ
รูปแบบการเรียนการสอนจ�าลองที่สร้างขึ้น 

4. จัดท�าคู่มือการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
และเอกสารประกอบได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตาม
กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
ส�าหรับใช้กับกลุ่มทดลอง จ�านวน 6 แผน และแผนการ
จัดการเรียนรู้ตามแบบปกติ ส�าหรับใช้กับกลุ่มควบคุม 
จ�านวน 6 แผน

5. ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบฯ และเอกสาร
ประกอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 ท่าน แล้วน�า
แผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้ เพื่อศึกษาความเป็น
ไปได้ก่อนการทดลองใช้จริง

6. การปรับปรุงแก้ไขรูปแบบการเรียนการสอน
และเอกสารประกอบให้สมบูรณ์ก่อนน�าไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่าง

ระยะที ่2 การทดลองใช้และประเมนิประสทิธผิล
ของรูปแบบการเรยีนการสอนเพือ่ทดสอบสมมตฐิานของ
การวิจัย มีขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย 4 ขั้น ดังนี้

 1. เตรียมการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนที่พัฒนาขึ้นโดยการเลือกประชากรและก�าหนด

กลุ ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้ประชากรได้แก่ นักศึกษา
หลกัสูตรครศุาสตรบณัฑติ ชัน้ปีท่ี 3 มหาวิทยาลัยราชภฏั
สุราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบเจาะจงได้นักศึกษา
ศึกษาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ�านวน 
2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 35 คน และกลุ่มทดลอง 
45 คน

 2. พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลูเพ่ือศกึษาประสทิธิผลของรูปแบบ ผูว้จิยัด�าเนนิการ
สร้างเครื่องมือ จ�านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย

2.1 แบบประเมินทักษะการสร้างความรู้เป็น
แบบประเมนิค่า 5 ระดบั ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ตามกรอบทกัษะ
ในด้านการวางแผนแสวงหาความรู ้การคดิวเิคราะห์ การ
สงัเคราะห์ความรู ้การสรปุและประยกุต์ใช้ จ�านวน 24 ข้อ 

2.2 แบบประเมินทักษะความร่วมมือกัน
เรียนรู้เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม
กรอบทักษะด้านการสื่อสาร การท�างานเป็นทีม การแก้
ปัญหา ภาวะผู้น�า จ�านวน 37 ข้อ 

2.3 แบบทดสอบวัดความรู้เนื้อหารายวิชา 
เป็นแบบทดสอบวัดความรู้แบบอิงเกณฑ์ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึน้ ประกอบด้วย เนือ้หาในหน่วยเรยีนรู ้เร่ือง การจดัการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน การสอนแบบ
บูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ การจัดสภาพ
แวดล้อมที่เอื้ออ�านวยต่อการเรียนรู้ การฝึกทักษะการ
สอนแบบจุลภาค และแผนการจัดการเรียนรู้ จ�านวน 62 
ข้อ

2.4 แบบวดัเจตคตต่ิอรายวชิายทุธศาสตร์เชงิ
บรูณาการเพ่ือการจัดการเรียนรู้ มลีกัษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating scale) ชนดิ 5 ระดับท่ีผูว้จิยัพฒันา
ขึ้นตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert)

ผู้วิจัยน�าเครื่องมือที่สร้างขึ้นทั้งหมดไปตรวจ
สอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยอาจารย์ ที่ปรึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน แล้วน�าไปทดลองใช้กับนักศึกษา
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) และค่าอ�านาจจ�าแนก (r) 
ของเครื่องมือ
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3. ด�าเนินการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการ
สอน โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-
experimental design) ประเภทวจิยั Non-equivalent 
Control Group Design เป็นแบบแผนที่มีกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุมที่ไม่เท่าเทียมกันมีการวัดผลก่อนและ
หลังการทดลองทุกกลุ่ม (พิษณุ ฟองศรี, 2549, หน้า 
127-130) ด�าเนินการทดลองสอนโดยผู้วิจัยเองทั้งสอง
กลุม่ โดยกลุม่ทดลองจดัการเรียนการสอนโดยใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น จ�านวน 6 แผน 
ส�าหรับกลุ่มควบคุมจัดการเรียนการสอนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบปกติ จ�านวน 6 แผน 

 4. ประเมินประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน
การสอน ผู้วิจัยด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

4.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งได้แก่ ผลการประเมิน
ทักษะการสร้างความรู้ และทักษะความร่วมมือกันเรียนรู้  
ผลการทดสอบวัดความรู้เนื้อหารายวิชา และผลการ
ทดสอบวดัเจตคตต่ิอรายวิชาของผูเ้รยีนกลุม่ทดลองและ
กลุ่มควบคุม 

4.2 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการประเมนิประสทิธผิล
ของรูปแบบได้แก่ แบบประเมินทักษะการสร้างความรู้ 
แบบประเมินทักษะความร่วมมือกันเรียนรู้ แบบทดสอบ
วัดด้านความรู้เน้ือหารายวิชา และแบบวัดเจตคติต่อ
รายวิชา

4.3 สถิติและการวิเคราะห์ข ้อมูล โดย
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินทักษะการสร้างความรู ้ ทักษะความร่วมมือ
กันเรียนรู ้ ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหลัง
การทดลองโดยทดสอบค่าที (Independent t-test) 
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เน้ือหารายวิชาหลัง
การทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) และหาค่าเฉลีย่
ของคะแนนเจตคติต่อรายวิชา 

ผลการวิจัย
1. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียน

รู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตท่ีพัฒนาข้ึน โดยรวมมีคุณภาพอยู่ใน
ระดับความเหมาะสม มากที่สุด (x = 4.56, SD = .049)  
มอีงค์ประกอบได้แก่ หลกัการ วตัถปุระสงค์ กระบวนการ
เรียนการสอน เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู ้

แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิตมีหลักการ 3 ประการ ดังนี้คือ

1.1.1 หลักการสร้างความรู้โดยผู้เรียน

หลักการสร้างความรู้โดยผู้เรียนเป็นการ

ให้ผู ้เรียนเรียนรู้ด้วยการศึกษาค้นคว้า ท�ากิจกรรม

การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย การจัดกระท�ากับข้อมูลและ

ประสบการณ์ต่าง ๆ จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจข้ึน

ผูเ้รยีนเป็นผูม้บีทบาทอย่างเตม็ทีใ่นการเรยีนรูอ้ย่างตืน่ตวั  

(Active) ที่เน้นกระบวนการแสวงหาและสร้างความรู้ขึ้น

ใหม่ด้วยตนเอง

1.1.2 หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ

หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการให้

ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อย สมาชิกคละความรู้

ความสามารถ โดยเรียนรู้ด้วยการพึ่งพาในความร่วมมือ

ช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนัในการศกึษาค้นคว้าเรยีนรู้

จากสิง่แวดล้อมและสือ่ต่าง ๆ  การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละมี

ปฏิสัมพันธ์กันทางสังคม โดยอาศัยทักษะระหว่างบุคคล

และทกัษะกลุม่ย่อย (Interpersonal and Small Group 

Skills for Social Skills) และการใช้กระบวนการกลุ่ม 

(Group Processing) ในการเรียนรู้ร่วมกัน 

1.1.3 หลกัการเรยีนรูอ้ย่างมคีวามหมาย 

หลักการเรียนรู้อย่างมีความหมาย ซึ่ง

เป็นการใช้สิ่งช่วยจัดกรอบมโนทัศน์ล่วงหน้า (Advance 

Organizer) เพื่อเชื่อมโยงความรู ้เก่าก่อนให้ผู ้เรียน
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ได้เรียนเนื้อหาใหม่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ความหมาย
1.2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียน

การสอน
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู ้

แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิตมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ดังนี้คือ

1.2.1 เพื่อพัฒนาทักษะการสร้างความ

รู้ด้วยตนเองและความร่วมมือจากเพื่อนในการแสวงหา

และสร้างความรู ้ในความสามารถด้านการวางแผน

แสวงหาความรู้ การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ความรู้ 

การสรุปผลและประยุกต์ใช้ความรู้ 

1.2.2 เพื่อพัฒนาทักษะความร่วมมือ

ในการเรียนรู ้ร่วมกันในความสามารถด้านการสื่อสาร  

การท�างานเป็นทีม การแก้ปัญหา และภาวะผู้น�า 

1.2.3 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเนื้อหา

สาระในรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน

1.2.4 เพื่อสร้างเสริมเจตคติที่ดีต ่อ

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
1.3 กระบวนการเรียนการสอน
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู ้

แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบณัฑติ ประกอบด้วยขัน้ตอนกระบวนการเรยีน
การสอน 5 ขั้น ดังนี้ 

ขัน้ที ่1 การตรวจสอบความรูเ้ดมิและกระตุน้
ความคิด 

การตรวจสอบความรูเ้ดมิและกระตุน้ความคดิ 
ในขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการที่ผู้สอน น�าเสนอหน่วย
การเรียนในลักษณะการเสนอสิ่งช่วยจัดมโนทัศน์กว้าง
ล่วงหน้า ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดหรือมโนทัศน์ของหน่วย
การเรียนแต่ละครั้ง เพื่อให้ผู ้เรียนเข้าใจภาพรวมและ
กระตุน้ให้ผู้เรยีนคิดทบทวนส�ารวจความรูเ้ดมิของตนเอง 
เพ่ือเช่ือมโยงความรูเ้ดิมกับมโนทศัน์ก่อนเรยีนเน้ือหาใหม่ 

ขั้นที่ 2 การน�าเสนอความรู้ใหม่และวางแผน
การเรียนรู้ 

การน�าเสนอความรู้ใหม่ และวางแผนการ
เรียนรู้ในขั้นตอนนี้เป็นขั้นท่ีผู้สอนน�าเสนอความรู้ใหม่
แก่ผู้เรียนในลักษณะเป็นประเด็นหรือสถานการณ์ปัญหา 
เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้อภิปราย ซักถามแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นทั้งในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย พร้อมทั้งให้
ผู้เรียนกลุ่มย่อยได้ร่วมกันก�าหนดเป้าหมายและวางแผน
การเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ตามประเด็นท่ีกลุ่มต้อง 
การครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ตามที่กลุ่มก�าหนด 

ขั้นที่ 3 การสืบค้นข้อมูลและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

การสืบค้นข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการเรียนการสอนท่ีผู้เรียนร่วม
กันไปศึกษาค้นคว้าข้อมูล ตามแผนการเรียนรู้ของกลุ่ม
ตามบทบาท หน้าท่ีความรับผิดชอบ และน�าเสนอผล
การเรียนรู้ของแต่ละคนต่อกลุ่มย่อย โดยการอธิบายและ
สรปุความรูใ้ห้เพ่ือนในกลุม่ให้เข้าใจ พร้อมท้ังแลกเปลีย่น
ความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ แล้วสรุปเป็นความรู้ของ
กลุ่ม ประเมินผลการเรียนรู้พร้อมท้ังปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของกลุ่ม 

ขั้นท่ี 4 การน�าเสนอผลและจัดโครงสร้าง
ความรู้ 

การน�าเสนอผลและจัดโครงสร้างความรู ้
ในขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนน�าเสนอรายงาน
สรุปผลความรู้จากการสืบค้นข้อมูลของกลุ่มต่อกลุ่ม
ใหญ่ เพื่อให้สมาชิกได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
โดยผู้สอนซักถามและให้ข้อเสนอแนะเป็นการทบทวน
ข้อมูล และให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อตรวจสอบความรู้
ความเข้าใจให้ถกูต้องสมบรูณ์แล้วสรปุปรบัเป็นโครงสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ 

ขั้นท่ี 5 การประยุกต์ใช้และประเมินผลการ
เรียนรู้

การประยุกต์ใช้และประเมินผลการเรียนรู้ใน
ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนวางแผนน�าผลการ
เรียนรู้สู่การประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ต่างๆ โดยมีการ
ประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากผูส้อนและผูเ้รยีนร่วมกนัด�าเนนิ
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การประเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนหลังเสรจ็สิน้การเรยีน 
โดยการประเมนิจากผู้เรยีนประเมนิตนเอง และผูส้อนเป็น
ผู้ประเมินก่อนด�าเนินการเรียนการสอนเนื้อหาบทต่อไป 

1.4 เนื้อหา/ สาระการเรียนรู้
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียน

รู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับนักศึกษาหลักสูตร 
ครุศาสตรบัณฑิตใช้เนื้อหาสาระหน่วยการเรียนรู ้ใน
รายวิชายุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้
ในการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัดการ
เรียนรู ้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสอน
แบบบูรณาการ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ การจัด
สภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ�านวยต่อการเรียนรู้ การฝึกทักษะ
การสอนแบบจุลภาค แผนการจัดการเรียนรู้

1.5 การวัดและประเมินผล
รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการ

เรียนรู ้แบบร่วมมือกันสร้างความรู ้ส�าหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มีการวัดและประเมินผล
ทั้งในระหว่างการจัดการเรียนการสอนและหลังการจัด 
การเรียนการสอน 

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยเปรียบเทียบผล
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนกลุม่ทดลองและผูเ้รยีนกลุม่ควบคมุ 
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

2.1 ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะ
การสร้างความรูห้ลงัการทดลองด้านการวางแผนแสวงหา
ความรู ้คดิวเิคราะห์ การสงัเคราะห์ การสรปุและประยกุต์ใช้  
และโดยรวมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนกลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.2 ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยทักษะ
ความร่วมมือกันเรียนรู้หลังการทดลองด้านการสื่อสาร 
การท�างานเป็นทมี ภาวะผูน้�า และโดยรวมสงูกว่าคะแนน
เฉลี่ยของผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยกเว้นด้านการแก้ปัญหาไม่แตกต่างกัน

2.3 ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยด้าน
ความรูเ้นือ้หารายวชิาหลงัการทดลองสงูกว่าคะแนนเฉลีย่
ของผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัยส�าคัญทางสถิติ

2.4 ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเจตคติต่อ
รายวิชาภายหลังการทดลอง โดยรวมมีค่าคะแนนเฉลี่ย
เจตคติอยู่ในระดับมาก (x = 4.02, SD = 0.29) 

การอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิ จัยตามขั้นตอนดังกล ่าวข ้างต ้น

สามารถอภิปรายผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวการ

เรียนรู ้แบบร่วมมือกันสร้างความรู ้ส�าหรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้รูปแบบการเรียนการสอน
ที่ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่ส�าคัญได้แก่ หลักการ
ของรูปแบบ วัตถุประสงค์ของรูปแบบ กระบวนการเรียน
การสอน เนื้อหาสาระการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
และผลการประเมนิคณุภาพรปูแบบการเรยีนการสอนโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.56, SD = .049) 
ท้ังนี้เป็นเพราะว่า รูปแบบมีแนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานท่ี
เหมาะสมและได้รบัการพฒันาโดยผสานแนวคดิทีช่ดัเจน 
สอดคล้องตามแนวคิดการพัฒนารูปแบบการเรียน 
การสอนของนักการศึกษาหลายท่านที่ได้น�าเสนอไว้
เกี่ยวกับแนวการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียน
รู้แบบสร้างความรู้ (Devries, 1992 อ้างถึงใน ทิศนา 
แขมมณี, 2545, หน้า 94-95) ผสานกับแนวการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Slavin 1987, Johnson and Johnson, 
Holubec 1993, ทิศนา แขมมณ,ี 2545, หน้า 89) ซึง่ได้
แนวคดิว่า การจดัสถานการณ์หรอืการจดัสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่าง
ตืน่ตวั (Active) โดยการแสวงหาและสร้างความรูข้ึน้ด้วย
ตัวผู้เรียนเองจากความร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์กับ
กลุ่มเพื่อนโดยการเชื่อมโยงความรู้เก่ากับข้อมูลใหม่จะ
ท�าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้
ขึ้นใหม่ได้ อีกทั้ง รูปแบบได้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบที่
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สอดคล้องกบัแนวคิดการพฒันารปูแบบการเรยีนการสอน  
ซึ่งจอยส์และวีล (Joyce and Weil, Calhoun, 2000, 
pp. 13-14) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของรูปแบบ
การเรียนรู้ไว้ว่าประกอบด้วย เป้าหมายของรูปแบบการ
เรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่มุ่งพัฒนาหรือคุณลักษณะที่ต้องการให้
เกิดกับผู้เรียน หลักการหรือแนวคิดที่เป็นพื้นฐานของ
รูปแบบ รายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอนการสอนหรือการ
ด�าเนินการสอน และการประเมินผลที่จะชี้ให้เห็นถึงผล
ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการใช้รูปแบบนั้น จึงส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนการสอนของ
รูปแบบได้จริงตามวัตถุประสงค์ของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น

2. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ส�าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

2.1 ทักษะการสร้างความรู้ของผู้เรียนกลุ่ม
ทดลองเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 คือ หลังการ
ทดลองใช้รูปแบบผู ้เรียนกลุ ่มทดลองมีทักษะในการ
สร้างความรู้สูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมที่เรียนตามแบบ
ปกติอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการ
วิจัยแสดงให้เห็นว่า รูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถส่ง
เสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความสามารถในการสร้างความรู้
ด้วยตนเองได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนกลุ่มทดลอง
ได้รับการเตรียมการเพื่อการจัดเรียนการสอนตาม
กระบวนการสร้างความรู ้ด้วยตัวผู ้เรียนเองและผ่าน
การจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการสร้างความ
รู้แต่ละขั้นตอนของรูปแบบ ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการ
เรียนรู้แบบสร้างความรู้ (Constructivist) ที่มีแนวคิด
มุ่งเน้นให้ผู ้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมในการแสวงหา
ความรู้และสร้างความรู้ด้วนตนเอง ผลการเรียนรู้มุ่งเน้น
กระบวนการสร้างความรู้ (process of knowledge 
construction) มีเป้าหมายการเรียนรู ้จะต้องมาจาก
การปฏิบัติจริง (authentic tasks) โดยการเรียนรู้จาก
การศึกษาค้นคว้าท�ากิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย มี
การจัดกระท�ากับข้อมูลและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ต่าง ๆ กับผู้อื่นจนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจขึ้น โดยผู้

เรียนเป็นผู้มีบทบาทอย่างเต็มท่ีในการเรียนรู้อย่างต่ืนตัว  
(active) เป็นความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้
เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล โดยบุคคล
เป็นผู้สร้างความรู้จากสิ่งท่ีพบเห็นหรือสัมพันธ์กับความ
รู้น�าความรู้ท่ีมีอยู ่มาเช่ือมโยง ตรวจสอบกับสิ่งใหม ่
จนสามารถเกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive 
structure) (Devries, 1992 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี,  
2545, หน้า 94-95; พรทิพย์ สุวรรณโรจน์, 2543, 
หน้า 12) จึงท�าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความช�านาญจาก
การได้ปฏิบัติจนเกิดเป็นทักษะในการสร้างความรู้ขึ้นใน
ตวัผูเ้รยีน สอดคล้องกบัผลการวจิยัของดอนน่า (Donna, 
2008) ได้ท�าการวิจัยเร่ืองการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบ
ออนไลน์ตวัอย่างตามแนวคอนสตรคัตวิสิต์ พบว่า ผูเ้รยีน
สามารถเรยีนรูไ้ด้ทัง้ด้านเนือ้หาและกระบวนการจากวชิา
ที่เรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์หลังเรียนเพิ่มขึ้น

2.2 ทักษะความร่วมมือของผู ้เรียนกลุ ่ม
ทดลองเป็นไปตามสมมตฐิานข้อที ่2 คือหลงัการทดลอง
ใช้รูปแบบ ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีทักษะความร่วมมือกัน
เรียนรู้ สูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 แสดงให้เหน็ว่ารปูแบบการเรยีนการสอน
ตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้ สามารถ
ท�าให้ผู ้เรียนมีทักษะความร่วมมือกันเรียนรู ้เพ่ิมขึ้น 
ท้ังนี้เป็นเพราะรูปแบบนี้เป็นรูปแบบท่ีเน้นกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม โดยจัดผู้เรียนเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ คละความรู้ความสามารถมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
สมาชกิในกลุม่เกดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูช่้วยเหลอืเกือ้กลู
ซึง่กนัและกนั ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของจอห์นสนั และ
จอห์นสัน และ Holubec ที่ได้ให้ทัศนะว่าผู้เรียนควรร่วม
มือกันในการเรียนรู ้มากกว่าการแข่งขันกันเพราะการ
แข่งขันก่อให้เกิดสภาพการณ์ของการแพ้-ชนะ ต่างจาก
การร่วมมอืกนัซึง่ก่อให้เกดิสภาพการณ์ของการชนะ-ชนะ  
อันเป็นสภาพการณ์ที่ดีกว่าทั้งทางด้านจิตใจและสติ
ปัญญา โดยมกีารร่วมมอืบนหลกัการพืน้ฐาน 1) การพึง่พา 
เชิงบวก (Positive interdependence) 2) ภาระ
ความรับผิดชอบของบุคคลและของกลุ่ม (Individual 
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and Group Accountability) 3) การปฏิสัมพันธ์
เชิงส่งเสริมอย่างใกล้ชิด (Face-to-face Pro-motive 
Interaction) 4) ทกัษะระหว่างบุคคลและทกัษะกลุม่ย่อย 
(Interpersonal and Small Group Skills for Social 
Skills) การร่วมมอืกนัเรยีนรูต้้องการเรยีนเนือ้หาวชิาการ
และการท�างานเป็นทีม และ 5) กระบวนการกลุม่ (Group 
Processing) (Johnson & Johnson, 1974, หน้า 
213-240 อ้างถึงใน ทิศนา แขมณี, 2545, หน้า 263) 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สลาวิน (Slavin, 1995, 
pp. 2-3) ที่ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความ
สามารถเฉพาะตัวและศักยภาพในตนเอง รับผิดชอบ
ร่วมมือกันช่วยเหลือกันและกัน ซ่ึงแต่ละคนมีบทบาท
ส�าคัญต่อความส�าเร็จต่อกลุ่ม รวมถึงเกิดผลด้านอื่น ๆ 
เช่น เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม การยอมรับนับถือกัน
และกันและเกิดการเรียนรู้ที่จ�าเป็นต่อการคิดแก้ปัญหา
และเกิดความรู้ความเข้าใจได้อย่างลึก ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของปิ่นนเรศ กาศอุดม (2551) ที่พบว่า  
คุณลักษณะการเรียนรู ้เป็นทีมของอาจารย์พยาบาล
หลังการทดลองสูงข้ึนจากการได้เรียนรู้ตามรูปแบบที่มี
กระบวนการส่งเสริมให้สมาชิกในทีมเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากกันและกันบนพื้นฐานของบรรยากาศที่มีการ
ยอมรับและไว้วางใจกัน

2.3 ความรู้เนื้อหารายวิชายุทธศาสตร์เชิง
บูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู ้หลังการทดลองของ
ผู้เรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าผู้เรียนกลุ่มควบคุมอย่างไม่มี
นัยส�าคัญทางสถิติ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อการ
ทดสอบความรู้เนื้อหารายวิชา กล่าวคือในวันที่ท�าการ
ทดสอบวัดความรู้เนื้อหารายวิชานั้น ตรงกับวันที่ผู้เรียน
กลุ่มทดลองจะต้องเข้าร่วมจัดกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนของ
หลักสตูรท�าให้ผูเ้รยีน มคีวามเร่งรบี กังวลและขาดสมาธทิี่
จะท�าการทดสอบ จงึอาจส่งผลให้ผูเ้รียนมผีลการทดสอบ
ความรู้เนือ้หารายวิชาไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน สอดคล้อง
กบั Izard (1972, pp. 37-41 อ้างถึงใน นุชนารถ ภู่เจรญิ,  

2547, หน้า 87) ท่ีได้เสนอผลการเปลี่ยนแปลงทาง
ด้านความคิดความจ�า การรับรู้และการเรียนรู้ไว้ตอน
หนึ่งว่า ผู้เรียนมีความวิตกกังวล ขาดสมาธิจะส่งผล
ให้ระบบความจ�าและการเรียนรู้ของผู้เรียนลดน้อยลง 
อีกท้ังจากการสงัเกตของผูวิ้จยั พบว่า ผูเ้รียนกลุม่ควบคุม
ส่วนใหญ่มีความต้ังใจในการเรียนค่อนข้างมาก และดูมี
ความกังวลเกรงว่าจะได้รับความรู้ไม่เท่ากับผู้เรียนกลุ่ม
ทดลองกเ็ป็นได้ ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจิยัของขวญัตา 
บุญวาศ (2547, หน้า 166) ที่ได้ศึกษาประสิทธิภาพรูป
แบบการเรียนการเรียนรู้ทางการพยาบาลด้วยการสร้าง
ความรู้แบบร่วมมือ กลุ่มนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 
พบว่า ความรูเ้นือ้หาในรายวชิาการพยาบาลผูส้งูอายขุอง
นักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกัน

2.4 เจตคติของผู ้ เรียนกลุ ่มทดลองต่อ
รายวิชายุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพ่ือการจัดการเรียนรู้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยข้อที่ 4 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า การจัดการเรียนการสอน
แบบปกตินั้นส่วนใหญ่เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึด
ผู้สอนเป็นศูนย์กลางจัดการเรียนการสอนเป็นลักษณะ
กลุ ่มใหญ่ เน้นการถ่ายทอดความรู้ด้วยการบรรยาย
โดยผู้สอน ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้แบบสร้างความรู้ด้วย
ตนเองน้อย อีกท้ังไม่ค่อยมีกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ร่วมกัน
คิดวิเคราะห์จากสถานการณ์ปัญหา สังเคราะห์และสรุป
เป็นความรู้โดยผู้เรียนเอง ดังนั้น เมื่อได้เรียนรายวิชา
ยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู ้ ซ่ึง
เป็นรายวิชาท่ีมีลักษณะให้ความส�าคัญในการเรียนรู้ท้ัง
เนื้อหาภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติกิจกรรมเพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง สอดคล้องกับแนวคิดของ
จอห์นสัน (Johnson et al, 2006) ซึ่งเป็นแนวการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
ท่ีมแีนวคดิมุง่เน้นการเรยีนรูแ้ละปฏบิตักิิจกรรมแบบร่วม
มือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันในการแสวงหาและ
สร้างความรู้ท่ีผู้เรียนสนใจร่วมกันและเรียนรู้กันเป็นกลุ่ม
ย่อย ๆ  ผูเ้รยีนทีเ่ก่งกว่าสามารถช่วยเหลอืเกือ้กลูเพือ่นใน
กลุ่มอย่างกัลยาณมิตรช่วยลดภาวะความกดดันเรื่องการ
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แข่งขันแก่ผู้เรียนที่เรียนอ่อน โดยมีเป้าหมายความส�าเร็จ
ของกลุ่มร่วมกัน จึงท�าให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใน
การเรยีนรูแ้ละปฏบิตักิจิกรรมตามขัน้ตอนด้วยความสนใจ
เกดิความรูค้วามเข้าใจเนือ้หารายวิชามคีวามสนกุและเกิด
ความรูส้กึทีด่ต่ีอรายวชิาดงักล่าว ซ่ึงสอดคล้องกับผลการ
วิจัยของจุรี ทัพวงษ์ (2552) ที่พบว่า นักศึกษามีเจตคติ
ต่อการบริการสังคมในด้านการท�างานร่วมกันกับกลุ่มที่
มีพื้นฐานแตกต่างกัน และด้านความกระตือรือร้นและ
การท�างานร่วมกันหลังการทดลองอยู่ในเกณฑ์ระดับสูง

ข้อเสนอแนะในการนำารูปแบบการเรียนการ
สอนไปใช้

1. ผู้สอนที่จะน�ารูปแบบการเรียนการสอนนี้ไป
ใช้ ควรศกึษาเพือ่ท�าความเข้าใจองค์ประกอบต่าง ๆ  ของ
รูปแบบการสอนก่อนน�าไปใช้ แต่ทัง้นี ้สามารถปรบัเปลีย่น
เนื้อหา และการปรับเวลาในการท�ากิจกรรมได้ตามความ
เหมาะสม

2. ก่อนเริ่มด�าเนินการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบน้ี ผู้สอนควรอธิบายกระบวนการเรียนการสอน
ทั้งกระบวนการให้ผู้เรียนเข้าใจ เพื่อให้ผู้เรียนมีเป้าหมาย
การเรียนรู้ในแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจน เนื่องจากการ
เรียนการสอนตามรูปแบบนี้แตกต่างจากการสอนแบบ
ปกติอย่างมาก

3. ในระหว่างการจัดการเรียนการสอนตาม
รูปแบบที่พัฒนาขึ้นนี้ ผู้สอนควรต้องกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้คิดทบทวนเพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้และความรู้เดิม
อย่างสม�่าเสมอทุกขั้นตอน เพ่ือให้เกิดผลระยะยาวแก่
ผู้เรียนเมื่อผู้เรียนไปอยู่ในบริบทอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกับที่
เคยปฏิบัติมาจะท�าให้ผู้เรียนเกิดการเช่ือมโยงความคิด
อย่างเป็นระบบได้อย่างอัตโนมัติ

ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรท�าการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบการสอน

ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวการเรียน
รู้แบบร่วมมือกันสร้างความรู้กับรูปแบบการสอนอื่นที่
นอกเหนือจากการสอนแบบปกติ อาทิ การสอนแบบ
เน้นปัญหาเป็นฐาน หรือการสอนแบบโครงงาน เป็นต้น

2. ควรมกีารศกึษาประสทิธภิาพของรปูแบบการ
เรียนการสอนนี้ที่ส่งผลต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น ด้านความ
สามารถในการสังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้ ความสามารถใน
การคดิเชือ่มโยง หรอืในด้านทกัษะการบรหิารเวลา ความ
รับผิดชอบ และการน�าตนเอง เพื่อศึกษาให้ทราบว่าการ
น�ารูปแบบการเรียนการสอนน้ีไปใช้แล้วจะช่วยส่งเสริม
ผู้เรียนในด้านอื่น ๆ ได้อย่างไรบ้าง
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