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บทคัดยอ่ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ตามลําดับขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ  
ขั้นเตรียม ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล                    
การทํางานกลุ่ม การดำเนินการวิจัยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 2 วงรอบ 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Action) การสังเกต 
(Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มสาระ                   
การเรียนรู้จำนวน 4 คน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 5 คน                  
และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จำนวน 41 คน รวม 51 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมู ล ได้แก่  แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์  แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบบัน ทึกประชุม                 
และแบบประเมิน การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation 
Technique) นําเสนอผลการวิจัยโดยการบรรยาย 
  ผลการวิจัย พบว่า 
 การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้ 
กลยุทธ์ 2 กลยทุธ์ คือ   
 1) กลยุทธ์ที่ 1 คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ดําเนินการจัดกิจกรรม
ดังนี้ การประชุมระดมความคิด การดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้การสรุปองค์ความรู้ การจัดเก็บองค์ความรู้ 
ท่ีได้กลยุทธ์ท่ี 2 คือ การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person : LP) ดําเนินการจัด
กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการนําองค์กรสู่การปฏิบัติ การเขียนแผน การจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมินผล
และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมตามแผน การจัดการเรียนรู้ การปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ นําผลการประเมินการจัดกิจกรรม การเรียนรู้มาปรับปรุงพัฒนาแผนการจัด                    
การเรียนรู้ ส่งผลให้ครูกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดําเนินการจัดกิจกรรม                   
การเรียนรู้แบบร่วมมือให้ผู้เรียนได้มีระบบข้ันตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการแบ่งกลุ่มผู้เรียน 
การจัดกลุ่มการทํางานของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนทุกคนมีบทบาทสําคัญเท่ากันในการทํางาน 
บุคลากรสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการปลูกฝังและสร้างความรู้สึกให้ผู้เรียนเกิดความรู้                   
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พึ่งพากันทางบวกเกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียนมีความรับผิดชอบ                    
ของสมาชิกแต่ละกลุ่ม กลุ่มผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะทางสังคมและทักษะในการทํางานเป็นกลุ่ม
ดําเนินงานด้วยกระบวนการกลุ่ม เพื่ อปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกในการทําประโยชน์ ต่อ สังคม                    
และมีการประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีหลากหลาย ทําให้นักเรียนกระตือรือร้น เข้าร่วมกิจกรรม 
ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น เนื่องจากการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม ผู้เรียนมีการช่วยเหลือ
กันระหว่างผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนรว่มในการออกแบบกิจกรรม ส่งผลทําให้บรรลุเป้าหมายการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
 2) กลยุทธ์ท่ี 2 คือ การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning  Person : LP)     
มีกิจกรรม ดังนี้ คือ การนําองค์ความรู้มาปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผล                
และปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ การปรับปรุงแผน               
การจัดการเรียนรู้ และการสรุปแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้  
 โดยสรุปการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ คือ                   
1) การจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM) 2 ) การพัฒ นาสู่ความ เป็ นบุ คคล                     
แห่งการเรียนรู้ (Learning Person : LP)  
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สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขอขอบพระคุณครอบครัวโนนทนวงษ์ ท่ีเป็นกำลังใจและให้ความช่วยเหลือจนการวิจัยครั้งนี้
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บทที ่1 
บทนาํ 

 
1. ความเปน็มาและความสำคญัของปญัหา  
 การปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 คือ การปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้ท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุด                   
ในการผลักดันให้การปฏิรูปการศึกษาประสบความสําเร็จมากท่ีสุด คือ ครู กระแสการเปล่ียนแปลง                  
ของสังคมโลกท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ส่ือสารก่อให้เกิด
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย ทําให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น
ครูอาจารย์หรือผู้เรียนต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อให้ทันเหตุการณ์ทัน
ต่อความรู้ใหม่ท่ีเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ครูอาจารย์ไม่สามารถบอกเล่าความรู้ ให้กับผู้เรียนได้ท้ังหมด 
การจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันจึงเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือกันระหว่างครู ผู้เรียน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นการเรียนการสอนท่ีทุกฝ่ายต้องร่วมกันหาแนวทาง                  
การแก้ไขในกรณีท่ีเกิดปัญหา งานของครูในแต่ละวันไม่ได้จบส้ินตามเวลาเลิกงานเวลาท่ีครูใช้                    
ในการทํางานมิได้เพียงแค่การทําหน้าท่ีในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังต้องใช้เวลาในการ ทบทวน                  
ผลการทํางานของตนเองในแต่ละวัน ว่าสามารถทําให้ผู้เรียนบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
ดังนั้นการประเมินตนเองจึงเป็นงานท่ีจําเป็นสําหรับการประกอบอาชีพครู  โดยแท้จริงแล้วครูผู้สอน
ต่างก็ทราบดีถึงภาระหน้าท่ีนี้ แต่ด้วยระบบของการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาไม่ได้ทําให้ครูมีการประเมิน
การทํางานของตนเองเท่าท่ีควร การประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542                     
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ .ศ. 2553 จึงเป็นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีต้องมีการปฏิรูปการจัด 
การศึกษาของประเทศอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ของครู (สุวิมล ว่องวาณิช, 
2559: 154)  

  การทบทวนบทบาทของครูควรเริ่มจากการปรับแต่งความคิด ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย 
ของการเรียนโดยต้องถือว่าแก่นแท้ของการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องเปล่ียนจากการยึดวิชาเป็นตัวต้ัง   
มายึดมนุษย์หรือผู้เรียนเป็นตัวต้ัง หรือท่ีเรียกว่าผู้เรียนเป็นสําคัญ  ครูต้องคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเป็นสําคัญ ถ้าจะเปรียบการทํางานของครูกับแพทย์คงไม่ต่างกันมากนัก แพทย์มีหน้าท่ี
บํ าบัดรักษาอาการป่วยไข้ของผู้ป่ วยด้วยการวิ เคราะห์วินิจฉัยอาการของผู้ป่วยแต่ละคน                             
ท่ีมีความแตกต่างกันแล้ว บําบัดด้วยการใช้ยาหรือการปฏิบัติอื่นท่ีแตกต่างกัน วิธีการรักษาแบบหนึ่ง
แบบใด คงจะใช้บําบัดรักษาผู้ป่วยทุกคนเหมือน ๆ กันไม่ได้ นอกจากจะมีอาการป่วยแบบเดียวกัน                
ในทํานองเดียวกัน ครูก็จําเป็นต้องทําความเข้าใจและศึกษาให้รู้ข้อมูลอันเป็นความแตกต่างของผู้เรียน
แต่ละคนและหาวิธีสอนท่ีเหมาะสม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มท่ี เพื่อพัฒนาผู้เรียน                
แต่ละคนนั้นให้บรรลุถึงศักยภาพสูงสุดท่ีมีอยู่ จากข้อมูลท่ีเป็นวิกฤตทางการศึกษาและวิกฤตของผู้เรียน



2 

 

 

อีกประการหนึ่ง คือ การจัดการศึกษาท่ีไม่ส่งเสริมให้นำส่ิงท่ีได้เรียนรู้มาปฏิบัติในชีวิตจริง ทําให้ไม่เกิด
การเรียนรู้ท่ียั่งยืน ครูจึงต้องทบทวนบทบาทและหน้าท่ีท่ีจะต้องแก้ไขโดยต้องตระหนักว่าคุณค่า                   
ของการเรียนรู้คือการได้นําส่ิงท่ีเรียนรู้มานั้นไปปฏิบัติให้เกิดผลด้วย ดังนั้นหลักการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ จึงมีสาระท่ีสําคัญ 2 ประการ คือการจัดโดยคํานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน          
และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้นําเอาส่ิงท่ีเรียนรู้ไปปฏิบัติในการดําเนินชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่ศักยภาพ
สูงสุดท่ีแต่ละคนจะมีและเป็นได้ (กาญจน์ เรืองมนตรี และ ธรินธร นามวรรณ, 2554: 24-25) เพื่อให้การจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาการเป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนอง           
ความต้องการของบุคคล  สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่างสร้างสรรค์                   
ในสังคมโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553: 12)  
 การประเมินคุณภาพภายในเพื่อประกันคุณภาพการศึกษา จึงเป็นส่ิงท่ีสถานศึกษาจะต้อง
นําไปดําเนินการเพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาว่า ดําเนินการพัฒนาเป็นไปตาม
มาตรฐานคุณภาพท่ีกําหนดแล้วหรือไม่ โดยเฉพาะนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินและการพูด
จะมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และทักษะปฏิบัติ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็จะ
นําไปสู่การส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานและได้ผ่าน
การรับรองคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีรับรองต่อไป ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็นกลไกสําคัญท่ีจะช่วยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของคนไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ .ศ. 2553 จึงระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ บริหารการศึกษาท่ี
ต้องดําเนินการให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 5 ปี โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 
2549: 23-24)  
  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์  
วิจารณ์ แก้ปัญหา และมีทักษะปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)   
เป็นยุทธศาสตร์การเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ อีกวิธีหนึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นให้
ผู้เรียนร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มละ 4-5 คน               
ท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน ทํางานร่วมกันเพื่อเป้าหมาย กลุ่มสมาชิกมีความสัมพันธ์กัน ส่งเสริม                
ซึ่งกันและกัน รับผิดชอบร่วมกันท้ังในส่วนตนและส่วนรวม ผลงานของกลุ่มขึ้นอยู่กับผลงาน                  
ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม ความสําเร็จของแต่ละคนคือความสําเร็จของกลุ่ม ความสําเร็จของกลุ่ม
คือความสําเร็จของทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 ท่ีกําหนดว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน         
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มีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ ถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษา                
ต้อง ส่งเสริมให้ ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งจะช่วยให้ผลการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านการประเมิน
ในทางท่ีดี เนื่องจากเกิดผลดีต่อนักเรียน โดยส่งเสริมทักษะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม               
ความมุ่งหวังของหลักสูตรดังกล่าว สมศักด์ิ ภู่วิภาดาวรรธณ์ (2554: 21) ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าการเรียนรู้          
แบบร่วมมือเป็นวิธีการเรียนท่ีมีการจัดกลุ่มการทํางาน  
  การพัฒนาบุคลากร เป็นหน้าท่ีท่ีสําคัญและจําเป็นท่ีทุกองค์การต้องกระทําอย่างสม่ำเสมอ 
และต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ แต่องค์การจะได้รับประโยชน์
มากกว่า แม้ว่าองค์การจะมีระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากรท่ีดี พอได้ผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถเพียงใด
ก็ตามก็มิได้เป็นหลักประกันได้ว่า บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายได้ในทันที                     
และตลอดไป จึงมีความจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีเสียก่อน (ธีรยุทธ พึ่งเทียร และสุรพล                    
สุยะพรหม, 2556: 33) การพัฒนาบุคลากร คือ การเพิ่ มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความชํานาญ                     
ในการทํางาน ตลอดจนปรับเปล่ียนทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน                   
การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสามารถทําได้ด้วยวิธีการฝึกอบรม ปฐมนิเทศ ศึกษาดูงานท้ังใน                   
และต่างประเทศ รวมท้ังสัมมนาท้ังในและนอกสถานท่ี เพื่อบุคลากรนั้น  ๆ จะสามารถปฏิบัติงาน                  
ได้อย่างเต็มท่ี และมุ่งไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การ ครูผู้สอนเป็นบุคคลท่ีมีความสําคัญ
มากท่ีสุดในกระบวนการจัดการศึกษา เพราะเนื้อแท้ของการศึกษา คือ กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้น
ระหว่างครูกับผู้เรียน การท่ีครูจะเป็นบุคคลท่ีสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้นั้น  ครูจะต้อง
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (อนันต์ ศรีอําไพ, 2550: 35-36) สถานศึกษาจะต้องดําเนินการ
พัฒนาครูให้มีความรู้  ความสามารถมีทักษะเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน  สามารถปฏิบัติงาน                    
ตามท่ี ได้รับมอบหมายได้อย่ างมีประ สิทธิภาพเกิดประสิทธิผ ลสูงสุดต่อการจัดการศึกษา                      
โดยกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุด 
เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน                  
มีความจําเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นส่วนสําคัญท่ีจะแสดงถึงความสามารถของครูในการปรับเปล่ียน
วิธีการจัดกิจกรรมท่ีสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยยึดหลักผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ
เรียนรู้พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสําคัญท่ีสุด (เกษม วัฒนชัย, 2552: 63)  

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนต้ังแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับ                  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีเนื้อท่ี 24 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา มีครูผู้สอน จํานวน 35 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน  
นักเรียนท้ังหมด จํานวน 229 คน จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบ 3 ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันท่ี 5–7 กุมภาพันธ์ 2558                   
มีผลการจัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ. จํานวน 12 มาตรฐาน ไม่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน                      
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2 มาตรฐาน ได้แก่  มาตรฐาน ท่ี 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์                            
มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และวิสัยทัศน์ มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้               
และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2558: 
34) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า ผู้เรียนมีปัญหาในการใช้กระบวนการคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาการเรียนรู้ โรงเรียนมีนโยบายให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยให้ครูเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  และนำเสนอ
ต่อรองผู้อํานวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ และผู้อํานวยการโรงเรียนตามลำดับ รวมท้ังผู้ปกครองด้วย 
เพื่อท่ีจะได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ว่า                   
มีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญหรือไม่ สนับสนุนให้มีการประเมิน
พฤติกรรมการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ สรุปผลและเขียนรายงานผู้บริหาร นําเสนอผล
การดําเนินงานให้ครูทุกคนทราบ เพื่อร่วมกันกําหนดแนวทางพัฒนาต่อไป จากรายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษาท่ีผ่านมาของโรงเรียน โสตศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น ปรากฏว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเกณฑ์มี 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ                  
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 2) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 3) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 4) กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในด้านการจัดกิจกรรม                 
การเรียนรู้ พบว่า ครูผู้สอนประสบปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลายประการ ซึ่งสรุปปัญหา               
ท่ีสําคัญได้ดังนี้ ครูผู้สอนรับผิดชอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ    
ได้ยินและการพูด ทําให้การเตรียมการสอนไม่สมบูรณ์เท่าท่ีควร ครูผู้สอนส่วนหนึ่งยังใช้วิธีการสอน
แบบครูเป็นศูนย์กลาง ครูผู้สอนบางส่วนขาดเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย สอนโดยใช้การบรรยาย
เป็นหลัก การสอนของครูขาดกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเพื่อหาแนวทางใน          
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ตระหนักและเห็น
ความสําคัญของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินเป็น สําคัญ จึงสนใจท่ีจะพัฒนาครูผู้สอน                    
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ี เน้น ผู้เรียน เป็นสําคัญ  โดยใช้                    
การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพื่อช่วยให้ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินได้เรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย ส่งผลทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น                   
และมีผลงานมากขึ้น การเรียนรู้  มีความคงทนมากขึ้น (Long-term Retention) มีแรงจูงใจภายใน                    
และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีการใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักการใช้เหตุผลและคิดอย่างมีวิจารณญาณ
มากขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา ใส่ใจในผู้อื่นมากขึ้น เห็นคุณค่าของความแตกต่าง ความหลากหลาย การประสาน
สัมพันธ์และการรวมกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีขึ้น มีความรู้สึกท่ีดีเกี่ยวกับ
ตน เองและมีความเช่ือมั่ น ในตนเองมากขึ้น  นอกจากนั้ นยั ง ช่วยพัฒ นาทักษะทางสังคม                   
และความสามารถในการเผชิญกับความเครียดและความผันแปรต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาท                
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ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยเหลือกันแทนการแข่งขัน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
ท่ีหลากหลาย มีส่ือการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้ปฏิบัติ เป็นผู้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้ดูแลคอยแนะนําให้การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีหลักสูตรกําหนด   
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  2.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือได้  
  2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ให้สามารถเขียนแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้  
  2.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ใหส้ามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือได้  
   
3. ขอบเขตของการวิจยั  

3.1 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย  
   3.1.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้    จํานวน   4  คน   

    3.1.2 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ     จํานวน   1  คน    
    3.1.3 ผู้ปกครองนักเรียน      จํานวน   5  คน    
    3.1.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3    จํานวน  41  คน    
 3.2 กรอบแนวคิดในการพัฒนา  
  3.2.1 กรอบเนื้อหา  
     ในการพัฒนาครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ตามกรอบ
หลักสูตรของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ขั้นตอนของ อรพรรณ     
พรสีมา (2551:78-79) ดังนี้ 
     3.2.1.1 ขั้นเตรียม  
     3.2.1.2 ขัน้กิจกรรมกลุ่ม  
     3.2.1.3 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ  
     3.2.1.4 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุ่ม  
   3.2.2 กรอบการพัฒนา  
     การพัฒนาบุคลากร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่นเพื่อให้การดําเนินการ
พัฒนาบรรลุเป้าหมายตามกรอบการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบการพัฒนา ดังต่อไปนี้  
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     3.2.2.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
     3.2.2.2 ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือได้ 
     3.2.2.3 ครูสามารถจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือได้  
   3.2.3 กลยุทธ์ทีใ่ช้ในการพัฒนา  
     กลยุทธ์ท่ีใช้ในการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้               
การดําเนินการพัฒนาบรรลุเป้าหมายตามกรอบการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบกลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 
ดังต่อไปนี ้ 
     3.2.3.1 การจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM) ประกอบด้วย                    
4 กิจกรรม ดังนี้   
       1) ประชุมระดมความคิดเพื่อกําหนดองค์ความรู้ (Assignment Knowledge) 
ท่ีต้องการพัฒนาและเพื่อวางแผนการจัดการเรียนรู้ (Planning for Knowledge Exchange)  
       2) ดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยวิทยากรและกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า 
(Knowledge Exchange)  
       3) สรุปองค์ความรู้ท่ีได้ (Body of Knowledge)    
       4) การจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีได้ของผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าแต่ละคน (Knowledge 
Asset) โดยจัดทําเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้ในคอมพิวเตอร ์(Profile : Body of Knowledge)  
     3.2.3.2 การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person : LP)            
ตามวินัยของ ปีเตอร์ เอ็ม เซ็งเก้ (Peter M. Senge, 1990: 124-125) ด้านการพัฒนาสมรรถภาพ
ของบุคลากร (Person Mastery) มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
       1) กิจกรรมการนําองค์กรสู่การปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  
       2) กิจกรรมการประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
       3) การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
       4)การปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นําผลการประเมินการสอน
มาปรับปรุงการเขียนแผน  
       5) การสรุปแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 3.3 วิธีดําเนินการวิจัย  
     การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action Research) ตามแนวคิดของ   
เคมมิส และแม็กแท็กการ์ท (Kemmis and McTaggart, 1998: 265-268) เพื่อพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  โดยดําเนินการเป็นวงรอบ (Spiral) ซึ่งวงรอบประกอบด้วย                    
4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบัติ (Action) ขั้นการสังเกต (Observation) 
และขั้นการสะท้อนผล (Reflection)  
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 3.4 ระยะเวลาในการวิจัย  
   ระยะเวลาของการดําเนินการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative Learning) ของหั วหน้ าก ลุ่ มสาระการเรี ยน รู้ ท้ั ง 4 ก ลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ห ลั ก            
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น คือ ช่วงเวลาต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ถึงวันท่ี 31 
มีนาคม พ.ศ. 2560  
 
4. นยิามศพัท์เฉพาะ  
 4.1 การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การดำเนินการ 
เพิ่มพูน และเสริมสร้างให้บุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ 
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้      
กลยุทธ์ในการพัฒนา ดังนี้ 
  4.1.1 ครูมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การเพิ่มพูน 
ความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แนวคิด ตามกรอบทฤษฎีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ศึกษาค้นคว้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด วางแผน   
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือครอบคลุมองค์ประกอบของหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ วัดโดยใช้
แบบทดสอบ 
  4.1.2 ครูสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การนําความรู้     
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือมาวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระ               
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด จัดรูปแบบ                
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ครอบคลุมองค์ประกอบของแผนจัดการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ 
วัดโดยใช้แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  
   4.1.3 ครูสามารถจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การใช้ความรู้    
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีการจัดกิจกรรมการเรียน รู้       
แบบร่วมมือ ศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด วางแผนการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ครอบคลุมองค์ประกอบของแผนจัด      
การเรียนรู้ และนําแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไปจัดกระบวนการเรียนรู้ในช้ันเรียน วัดโดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  
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  4.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ี จัดให้ผู้เรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียน                     
ท่ีมีความสามารถต่างกันออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 4 – 5 คน ซึ่งเป็นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้าง       
ท่ีชัดเจนมีการทํางานร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
มีความรับผิดชอบร่วมกันท้ังในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่ม                    
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
(Cooperative Learning) เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีใช้แนวคิดการต่อภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง สมาชิกแต่ละคนมีโอกาสช่วยให้กลุ่มประสบความสําเร็จได้เท่าเทียมกัน  
แนวคิดในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง เทคนิควิธีการท่ีใช้จะต้องเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการเรียน
แต่ละเรื่อง ในการเรียนครั้งหนึ่ง ๆ อาจต้องใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือหลาย ๆ เทคนิคประกอบกัน  
วัดโดยใช้แบบทดสอบก่อน-หลัง องค์ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนดังนี้ 

 4.2.1 การเตรียม หมายถึง วิธีการท่ีทําให้ ผู้เรียนเกิดความรู้สึกพึ่ งพาช่วยเหลือกัน                    
ในการทํากิจกรรมการเรียนร่วมกัน ได้รับผลประโยชน์จากความสําเร็จของกลุ่มร่วมกัน เช่น รางวัล 
หรือ คะแนน และพึ่งพากันในด้านการทํางาน เพื่อให้งานกลุ่มสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย                    
โดยมีการกําหนดบทบาทของแต่ละคนท่ีเท่าเทียมกัน และสัมพันธ์ต่อกันจึงจะทําให้งานสําเร็จ                   
และการแบ่งงานให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มให้มีลักษณะท่ีต่อเนื่องกัน ถ้าสมาชิกคนใดขาดจะทําให้
งานดําเนินต่อเนื่องไม่ได้  
 4.2.2 กิจกรรมกลุ่ม หมายถึง การให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มมีการอภิปราย ซักถาม  
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนเกิดการเรียนรู้ และมีเหตุผลซึ่งกันและกัน  
ให้ได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการทํางานของตน สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือ สนับสนุน กระตุ้น 
ส่งเสริมและให้กําลังใจกันและกันในการทํางาน และการเรียนเพื่อให้ประสบผลสําเร็จ บรรลุ                 
ตามเป้าหมายของกลุ่ม  
  4.2.3 การตรวจสอบผลงานและการทดสอบ หมายถึง การประเมินความก้าวหน้า                   
ด้านความรู้ ความเข้าใจ ได้รับการฝึกฝนทักษะทางสังคม มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิก     
ในแต่ละคน โดยต้องทํางานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถต้องรับผิดชอบในผลการเรียน
ของตนเองและของเพื่อนสมาชิกในกลุ่มทุกคน สมาชิกทุกคนในกลุ่มต้องมีความมั่นใจ และพร้อม                 
ท่ีจะได้รับการทดสอบเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการประกันว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความรับผิดชอบ
ร่วมกันกับกลุ่ม     
   4.2.4 การสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุ่ม หมายถึง กระบวนการทํางาน                
ท่ีมีขั้นตอนหรือวิธีการท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมายได้ โดยสมาชิกกลุ่มต้องทําความเข้าใจในเป้าหมายการทํางาน วางแผนปฏิบัติงาน  
ดําเนินงานตามแผนร่วมกัน และท่ีสําคัญจะต้องมีการประเมินผลงานของกลุ่ม ประเมินกระบวนการ



9 

 

 

ทํางานกลุ่ม ประเมินบทบาทของสมาชิกว่า สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถปรับปรุงการทํางานของตน  
ให้ดีขึ้นได้อย่างไร สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจว่า ควรมีการปรับปรุง
หรือเปล่ียนแปลงอะไรและอย่างไร ดังนั้นกระบวนการกลุ่มจะเป็นเครื่องมือสําคัญ ท่ีนําไปสู่
ความสําเร็จของกลุ่ม  
 4.3 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง กระบวนการรวบรวม
จัดการความรู้ความชํานาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)                   
ไม่ว่าความรู้นั้นจะอยู่ในคอมพิวเตอร์ ในกระดาษ หรือตัวบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการให้
บุคลากร ได้รับความรู้ ความเข้าใจและแลกเปล่ียนความรู้ ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านพฤติกรรม
ไปจากเดิมโดยมีประสบการณ์และความชํานาญเพิ่มขึ้น  
  4.3.1 การประชุมระดมความคิด หมายถึง การประชุมโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการให้
บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมตัดสินใจ กําหนดองค์ความรู้ท่ีต้องการพัฒนา นําเสนอ 
ความรู้ ท่ีตนเองได้รับต่อกลุ่ม เพื่อวางแผนการจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
แบบร่วมมือ  
  4.3.2 การดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หมายถึง การแสดงความคิดเห็น การนําเสนอ
ความรู้ ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการดําเนินงานให้บุคลากรในกลุ่มได้รับความรู้                  
และแลกเปล่ียนความรู้ โดยใช้แบบทดสอบความรู้ แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ร่วมศึกษา แบบสัมภาษณ์
วิทยากร  
  4.3.3 การสรุปความรู้ท่ีได้ หมายถึง การรวบรวมความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์ ความเช่ือ
หรือความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน เช่น การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ผ่านการสังเกต       
การสนทนา การฝึกอบรม ความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ท่ีทําให้องค์กรประสบความสําเร็จโดยใช้ 
แบบทดสอบความรู้ แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ร่วมศึกษา แบบสัมภาษณ์วิทยากร 
  4.3.4 การจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีได้ หมายถึง การรวบรวมความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์  
ความเช่ือ หรือความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบั ติงาน เช่น การถ่ายทอดความรู้  ความคิด                       
ผ่านการสังเกต การสนทนา การฝึกอบรมไว้ในคอมพิวเตอร์ รูปเล่มเอกสาร กระดาษ หรือตัวบุคคล
โดยใช้ แบบทดสอบความรู้ แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ร่วมศึกษา แบบสัมภาษณ์วิทยากร  
 4.4 การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learn Person:  LP) หมายถึง การพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีสมรรถนะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
และรอบรู้ โดยมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองให้ไปถึงเป้าหมายด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน การใช้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงเพื่อคิดวิเคราะห์และตัดสินใจท่ีดี รวมท้ังใช้การฝึกจิตใต้สํานึกในการ ทํางานด้วยการดําเนิน
ไปอย่างอัตโนมัติ  
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  4.4.1 การนําองค์ความรู้มาปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง นําความรู้ 
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียน รู้แบบร่วมมือมาเขียนเป็นแผนการจัดการเรียนรู้                         
ตามองค์ประกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ สาระสําคัญ ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์        
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมินผล
ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของผู้บริหาร และบันทึกหลังการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์ 
กลุ่มผู้ร่วมศึกษาและวิทยากร  
  4.4.2 การประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การตรวจสอบผล   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบประเมินแผน
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ร่วมศึกษา และวิทยากร  
  4.4.3 การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การดําเนินการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ คือ แบบสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(ของครูแต่ละคน ) แบบสัมภาษณ์กลุ่มผู้ร่วมศึกษาและผู้ให้ข้อมูล แบบสอบถามความพึงพอใจ                  
ของนักเรียน  
  4.4.4 การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การตรวจสอบและเพิ่มเติม แก้ไข
ข้อบกพร่องของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือ 
คือ แบบสัมภาษณ์ครู และวิทยากร  
  4.4.5 การสรุปแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ หมายถึง การรวบรวม
ความรู้ความเข้าใจ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจากผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม                   
โดยการประชุม ระดมความคิดเห็น การแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์จากสถานการณ์จริงเพื่อเป็น
แนวทางพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรมุ่งสู่ความเป็นเลิศและรอบรู้ โดยมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเอง                   
ให้ไปถึงเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือ คือ แบบบันทึกการประชุม การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 4.5 ความพึงพอใจ หมายถึง ความพอใจ เต็มใจ กระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมและช่วยเหลือ 
สนับสนุน ส่งเสริม ความสามารถปฏิบัติในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายและให้กําลังใจกันและกันในการทํางาน 
กล้าแสดงออกอย่างสมเหตุสมผล ทํางานอย่างมีความสุข 
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5. ประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บั  
 การวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้มีความสําคัญ ดังนี้  
 5.1 ได้พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และสามารถนําแผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้  
 5.2 ได้ข้อสนเทศการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  ให้มีความรู้ความสามารถ และมีพฤติกรรมการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ  
 5.3 ได้ข้อสนเทศสําหรับโรงเรียนและหน่วยงานอื่น ใช้เป็นแนวทางพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัด 
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

  
  การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัย    
ใช้การวิจัยปฏิบัติการ โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นฐานความคิด                
และเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา ดังนี้ 
  1. การพัฒนาบุคลากร  

 1.1 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
 1.2 ความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร 
 1.3 ความมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากร 
 1.4 ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร 
 1.5 แนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา 
 1.6 ประเภทของการพัฒนาบุคลากร 
 1.7 กระบวนการพัฒนาบุคลากร 

 2. การจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ Cooperative Learning 
 2.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 2.2 องค์ประกอบสำคัญของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
 2.3 ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
 2.4 บทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 2.5 ตัวอย่างการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 

 3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 3.1 ความหมายของการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.2 กระบวนการเรียนและกระบวนการสอน 
 3.3 หลักการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3.4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 

 4. การบริหารทรัพยากรการศึกษา 
 4.1 ความหมายของทรัพยากรทางการศึกษา 
 4.2 ความสำคัญของทรัพยากรการศึกษา 
 4.3 หลักการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
 4.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา   
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 5. กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา  
 5.1 การจัดการความรู้ 
 5.2 การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  

 6. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 6.1 ความหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
 6.2 ความสำคัญและความจำเป็นของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

 7. เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 7.1 ความหมายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  

  7.2 สาเหตุของการสูญเสียการได้ยิน  
  7.3 ประเภทของการสูญเสียการได้ยิน  
  7.4 ลักษณะพฤติกรรมของเด็กท่ีมี่ความบกพร่องทางการได้ยิน 
  7.5 พัฒนาการของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  
  7.6 วิธีการส่ือสารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
  7.7 การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน  
 8. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 8.1 งานวิจัยในประเทศ  
 8.2 งานวิจัยต่างประเทศ  

          9. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1. การพัฒนาบุคลากร  
  1.1 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
     การพัฒนาบุคลากร เป็นกระบวนการท่ีสําคัญกระบวนการหนึ่งในการบริหารงานบุคคล   
ช่วยให้การดําเนินงานต่าง ๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แต่การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพนั้น
ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ค่านิยม และเจตคติของบุคลากรดําเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ ความเจริญทางด้านวิทยาการใหม่ ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง                     
อยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรจึงเป็นหัวใจสําคัญในอันท่ีจะส่งผลให้การปฏิบัติงาน                       
ขององค์กรประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น นักวิชาการได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคลากรไว้ ดังนี้ 
     วสันต์ นวลอินทร์ (2550 : 9) ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดำเนิน                    
ให้บุคคลได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ของบุคคล เพื่อให้เกิด
แนวคิดใหม่ และสามารถปฏิบัติงานได้ เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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     วราภรณ์ มโนรัตน์ (2550 : 11) ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดำเนินการ                
ให้บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการพัฒนาบุคลากร
และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการพัฒนา
องค์การในท่ีสุด 
     สุริยา มนตรีภักด์ิ (2550 : 72) ให้ความหมายการพัฒนาบุคลากรในองค์กรไว้ว่า                      
การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ           
มีทักษะในการทํางานดีขึ้น ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีในการทํางาน อันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงาน                     
มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น หรืออีกนัยหนึ่ง การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการท่ีจะส่งเสริมเปล่ียนแปลง
ผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย และวิธีการในการทํางาน                     
อันจะนําไปสู่ประสิทธิภาพในการ ทํางาน 
     อรุณ จันทร์แสง (2550 : 9) ได้สรุปว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การท่ีบุคคล                   
ในองค์การสามารถเพิ่มศักยภาพของตนเองในด้านต่าง ๆ ในตนเองให้มีขีดความสามารถให้สูงขึ้น                
มีทักษะ ความคิด เจตคติ และความชำนาญ รู้จักการท่ีจะทำให้ตนเองสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างดี
ท่ีสุด 
    พรชัย ศรีนาค (2551 : 11) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร เป็นการดำเนินงานให้บุคลากร    
มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมต่าง ๆ 
ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อการพัฒนา
องค์การในท่ีสุด 
    ม่อนถิ่น นพคุณ (2553 : 21) ได้สรุปว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพ              
ในการพัฒนางานแก่ผู้ปฏิบัติงานในด้านความรู้ ความสามารถ และทักษะ เป็นการนำเอาศักยภาพ    
ของบุคลากรมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดี                  
ต่องานในหน้าท่ีรับผิดชอบตระหนักในคุณค่าของตน เพื่อนร่วมงาน ผู้ปฏิบัติงานได้รับประโยชน์                   
จากการพัฒนาบุคลากร องค์การสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย และก่อให้เกิดประโยชน์                   
ต่อองค์กรอย่างสูงสุด  
   พิไลวรรณ อินทรักษา (2553 : 7) ได้กล่าวความหมายของการพัฒนาบุคลากรไว้ว่า       
การพัฒนาบุคลากรเป็น ส่ิงจําเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงาน เพราะทําให้บุคคลได้เพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ทักษะ และเจตคติในการปฏิบั ติงาน ปรับตัวให้ ทันกับวิทยาการเทคโนโลยี                        
และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่าง รวดเร็วนอกจากนี้ยังช่วยให้ก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าท่ีการงาน 
ท้ังยังทําให้หน่วยงานได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น และลดความส้ินเปลือง เมื่อได้รับการพัฒนาแล้ว
ความสามารถและความประพฤติของบุคลากรจะเปล่ียนแปลงไปใน ทิศทางท่ีหน่วยงานกําหนด  
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   สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2554 : 83) ได้กล่าวความหมายของการพัฒนาบุคลากรไว้ว่า        
เป็นการดําเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทํางานท่ีดีขึ้น 
ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีในการทํางานอันจะเป็นผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น การพัฒนา
บุคคลเป็น กระบวนการท่ีจะเสริมสร้างและเปล่ียนแปลงผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ อุปนิสัย ทัศนคติท่ีดี และวิธีในการทํางานอันจะนําไปสู่ประสิทธิภาพในการทํางาน 
   Schuler and Stuart (1986 : 34-35) กล่าวว่า การพัฒาบุคลากร หมายถึง ความพยายาม                 
ท่ีจะปรับปรุงผลการปฎิบั ติท้ั งในปัจจุบันและอนาคตของพนักงาน โดยการเพิ่ มพูนความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และการเปล่ียนแปลงทัศนคติในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
   สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการท่ีใช้กิจกรรมหลากหลาย                         
เพื่ อเสริมสร้างความรู้  ความสามารถ ทักษะและเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบั ติงานในหน้าท่ีให้มี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกําหนดไว้ 

1.2 ความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร  
 การพัฒ นาบุคลากรเป็นขั้นตอนหนึ่ งของขบวนการบริหารท่ีมีความสําคัญยิ่ ง                        

เพราะ ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรคือเป้าหมายสูงสุดของหน่วยงาน หรือองค์การ ดังนั้น
หน่วยงาน หรือองค์การต่างจึงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น นกัวิชาการได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรไว้ ดังนี้   
   กุลธร ธนาพงศธร (2550 : 34) และ อนันต์ ศรีอําไพ (2550 : 54) กล่าวถึงความสําคัญ
ของการพัฒนาบุคลากร อาจสรุปได้อย่างน้อย 6 ประการ คือ  
   1. การพัฒนาบุคลากรช่วยให้ระบบ และวิธีการปฏิบัติงานมีสมรรถภาพดียิ่งขึ้น ท้ังนี้
เพราะการพัฒนาบุคลากรจะช่วยเร่งเร้าความสนใจในการปฏิบัติงานบุคลากรให้มีความสํานึก 
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองยิ่งขึ้น นอกจากนี้เมื่อได้รับความรู้ใดจากโครงการพัฒนา
บุคลากรแล้วย่อมสามารถนําเอาความรู้นั้นไปใช้ปฏิบัติงานต่อไปได้ ซึ่งจะช่วยทําให้สามารถแก้ไข
ข้อบกพร่องและปรับปรุงวิธีการดําเนินงานของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเหล่านี้จะเป็นผลทําให้
องค์การประสบความเจริญรุ่งเรืองในท่ีสุด  
   2. การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการอย่างหนึ่ ง ท่ีจะช่วยทําให้ เกิดการประห ยัด                   
ลดการส้ินเปลืองของวัสดุท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพราะเมื่อบุคคลใดได้รับการพัฒนามาเป็นอย่างดี
แล้วย่อมสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง มีความผิดพลาดในการปฏิบัติน้อยลง ซึ่งจะมีผลทําให้องค์การ
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ลงได้ 
   3. การพัฒนาบุคลากรช่วยลดระยะเวลาของการเรียนรู้งานให้น้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง               
ท่ีเพิ่งจะเข้ามาทํางานใหม่หรือเข้ารับตําแหน่งใหม่ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดความเสียหายต่าง ๆ ท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการทํางานแบบลองผิดลองถูก  
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   4. การพัฒนาบุคลากรเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชา หัวหน้างานต่าง  ๆ 
ในการตอบคําถาม หรือให้คําแนะนําแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน กล่าวคือในกรณีท่ีบุคคลเข้าทำงานใหม่ 
หรือเข้ารับตําแหน่งใหม่ในหน่วยงานใดก็ตาม ในระยะเริ่มแรกนั้นย่อมท่ีจะมีความเข้าใจในลักษณะงาน
ตามหน้าท่ีใหม่ไม่มากนัก จึงมักจะต้องสอบถาม หรือขอคําแนะนําจากหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ                    
หรือบุคคลอื่นใดก็ตามอยู่ตลอดเวลา ซึ่งก่อให้เกิดภาระแก่หัวหน้าหน่วยงานท่ีคอยตอบคําถาม หรือให้
คําแนะนําอยู่เสมอ ดังนั้นถ้าจัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากรแก่บุคคลเหล่านั้นเสียก่อนก็ย่อมท่ีจะทํา
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในลักษณะของงานท่ีต้องปฏิบัติต้ังแต่แรกก็ย่อมท่ีจะไม่ต้องสอบถามบุคคลอื่น
อยู่ตลอดเวลา ทําให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นลดภาระในการตอบคําถาม หรือให้คําแนะนําลงจะได้มีเวลา
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ี  
   5. การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยกระตุ้นให้บุคลากรต่าง ๆ                        
ให้ปฏิบั ติงานเพื่ อความเจริญก้าวหน้าใน ตําแหน่งหน้าท่ีการงาน ท้ังนี้ เพราะโดยท่ัวไปแล้ว                          
เมื่อมีการพิจารณาเล่ือนตําแหน่งใด ๆ ในองค์กรก็ตามมักจะคํานึงถึงความรู้ ความสามารถท่ีบุคคลนั้น
จะสามารถปฏิบัติงานในตําแหน่งท่ีได้รับการเล่ือนขั้นได้ ซึ่ งผู้ท่ีได้รับการพัฒนาแล้วย่อมมีโอกาส
มากกว่าผู้ท่ีมิได้รับการพัฒนา 
   6. การพัฒนาบุคลากรยังช่วยทําให้บุคคลนั้น ๆ มีโอกาสได้รับความรู้ ความคิดใหม่ ๆ 
ทําให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้
เกี่ยวกับการบริหารงาน อุปกรณ์ อุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงาน ซึ่งมีการคิดค้นและเสนอแนะส่ิงใหม่ ๆ          
อยู่ตลอดเวลา ถ้าหากสามารถรู้และเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วย่อมสามารถนําเอาไปประยุกต์ใช้                         
ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของตนเองได้และในท่ีสุดย่อมก่อให้เกิดผลต่อองค์การ   
     อุทัย หิรัญโต (2550 : 108) ได้กล่าวถึงความสําคัญและความจําเป็นในการพัฒนา
บุคลากร ไว้ว่า การสรรหาและการเลือกสรรคนแม้จะได้คนท่ีมีความรู้ความสามารถสูงแล้วก็ตามแต่
หากยุติลงแค่นั้น เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีมีอยู่อย่างไม่หยุดยั้ง                 
ซึ่งจะต้องนํามาใช้ในการบริหารงาน จึงจำเป็นท่ีจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรของแต่ละองค์กร 
    พนัส หันนาคินทร์ (2551 : 44) ได้สรุปว่า การพัฒนาบุคลากรจะต้องทําอย่างต่อเนื่อง
อย่างไม่มีวันจบส้ิน ท้ังนี้ก็เพื่อเพิ่มพูน และปรับปรุงคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ                 
อย่างเต็มท่ีเพื่อผลงานของสถาบันเอง และเพื่อสนองความต้องการของ ผู้ปฏิบัติงานท่ีปรารถนา                     
จะได้รับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานนั้น ๆ อันถือได้ว่าเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน
โดยท่ัวไป จึงอาจกล่าวได้ว่า หลักการ เหตุผล และความจําเป็นท่ีองค์การจะต้องจัดให้มีการพัฒนา
บุคลากรในหน่วยงานนั้น ได้แก่  
   1. ประสิทธิภาพขององค์การขึ้นอยู่ กับความรู้  ความสามาร ถในการทํางาน                      
ของผู้ปฏิบัติงาน และประสิทธิภาพในการทํางานย่อมขึ้นอยู่กับโอกาสท่ีเขาจะได้พัฒนาตนเอง                   
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ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ด้วยความสมัครใจท่ีจะปรับปรุงตนเองหรือองค์การจัดหาโอกาสให้แก่เขา                     
ท่ีจะพัฒนาตนเองตามจุดมุ่งหมายขององค์การนั้น  
   2. เป็นหน้าท่ีและความจําเป็นขององค์การท่ีจะต้องพัฒนาบุคลากรเพื่อรับกับ        
การเปล่ียนแปลงในด้านกําลังคน  
   3. พัฒนาการของคนเป็นกิจกรรมท่ีต้องกระทําต้ังแต่เกิดจนตาย หรือตราบเท่า                      
ท่ีความสามารถในการรับรู้จะยังมีอยู่ได้ ในส่วนขององค์การท่ีจําเป็นจะต้องสร้างให้เกิดความพัฒนา 
ตราบเท่าท่ีเขายังปฏิบัติงานอยู่ในองค์การนั้น ๆ  
   4. การพัฒนาบุคลากรนั้นถือได้ว่าเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งท่ีจะได้ผล ท้ังในระยะส้ัน
และระยะยาว นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานแล้วยังมีส่วนช่วยดึงดูดคน
ท่ีมีความสามารถท่ีได้รับการพัฒนาแล้วให้มีความประสงค์ท่ีจะอยู่ร่วมทํางานให้แก่องค์การนั้นมากขึ้น  
อันจะเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่องค์การนั้นอีกด้วย  
    วิจิตร อาวะกุล (2551 : 49) กล่าวว่า ความมุ่งหมายในการพัฒนาบุคลากร เพื่ อเป็น                 
การเพิ่มพูนและปรับปรุงตนในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
   1. ปรับปรุงตนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคนิค                  
ด้านสังคม หรือด้านสภาวะแวดล้อม  
   2. ความสามารถในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้มีความรอบรู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง                 
เฉพาะด้านท่ีทํางานท่ีรับผิดชอบ หรือด้านใดด้านหนึ่ง  
   3. การปรับปรุงเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ความคิดในเรื่องต่าง ๆ จากวงแคบถึง               
วงกว้าง สามารถวิเคราะห์ กล่ันกรอง สัมพันธ์ปัจจัยต่าง ๆ ให้สอดคล้องกันในภาวะท่ีแปรเปล่ียน  
   4. ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการทํางานด้วยตนเอง โดยไม่ต้องให้ใครบอก 
ช้ีแนะหรือนําทางตลอดเวลา  
   5. ส่งเสริมให้บุคลากรใช้ความคิดอย่างรอบคอบของตน ทํางานด้วยฝีมือ มีความเต็มใจ
ในการทํางานโดยไม่ต้องรอคําส่ังให้ทํางาน  
   6. ให้มีจิตใจกว้างขวางยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถทํางานด้วยตนเอง                
และพึ่งพาอาศัยผู้อื่น พร้อมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะพัฒนาตนเองและสามารถทํางานได้ดีขึ้น  
       ชาญชัย อาจินสมาจาร (2552 : 128-129) ท่ีกล่าวไว้ว่า แม้จะใช้ระบบเลือกสรรบุคลากร
เป็นอย่างดีท่ีสุดแล้วก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่า การบรรจุบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งจะทําให้เขาทํางาน
ได้เป็นอย่างดี โดยอัตโนมัติเพราะมักจะประสบปัญหา คือ กระบวนการเลือกสรรอาจไม่ก่อให้เกิด
ความสอดคล้องระหว่างคนกับตําแหน่งพฤติกรรมของบุคคล ในตําแหน่งอาจเปล่ียนได้ ดังนั้น จึงต้อง
มีการพัฒนาบุคลกรให้แก่องค์อยู่เสมอ 
     กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 91) ได้กล่าวถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรไว้ว่า                  
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความจําเป็นต่อการทําให้การปฏิรูปการเรียนรู้
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ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารควรได้รับการพัฒนาให้สามารถทํา                  
ภาวะผู้นํา และบุคลิกภาพประชาธิปไตยมาเอื้อต่อการทํางานของครู ให้ครูมีเสรีภาพในการคิด                     
มีโอกาสพัฒนาคุณภาพของผลงาน รวมท้ังการนําศักยภาพในการนําหลักสูตรไปใช้ในการเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถในวิชาท่ีสอนสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยให้สอดคล้องกับความสนใจ                 
ความต้องการและระดับพัฒนาของผู้เรียนด้วยเทคนิควิธีท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีเจตคติท่ีดี                  
ต่อการนําหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลจริง 
     พิไลวรรณ อินทรักษา (2553 : 9) กล่าวว่า บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรท่ีสำคัญท่ีสุด                   
ในทุกองค์กร โดยการใช้แรงสมอง ใช้ความคิดสร้างสรรค์ วางแผน ประสานงาน และทำการอำนวย
ความสะดวกต่องส่ิงต่าง ๆ เพื่อจุดมุ่งหมายขององค์กร เมื่อคนหรือบุคลากรมีความต้ังใจปฏิบัติงาน
ด้วยความร่วมมือ และความสามารถ องค์กรนั้นย่อมประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายหรือ
เป้าหมายขององค์การ ดังนั้น การพัฒนาบุคลกรจึงเป็นส่ิงสำคัญ โดยได้แบ่งการพัฒนาบุคลากร
ออกเป็น 3 ด้าน 
                  1) ด้านองค์การ ช่วยปรับปรุงทัศนคติของบุคลากรเป็นไปในทางบวก ช่วยปรับปรุง
ความรู้และทักษะของบุคลากรทุกระดับขององค์การ ช่วยให้บุคลากรรู้ถึงนโยบายขององค์การ ช่วยให้
กิจการขององค์การดีขึ้น เป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาองค์การ ช่วยให้ข้อมูลต่อความต้องการในอนาคต
ขององค์การ 
                  2) ด้านบุคลากร ช่วยให้บุคคลตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ดีขึน้ช่วยให้เกิดความตระหนัก
ในความสำเร็จ ความเจริญ และความรับผิดชอบ ตลอดจนความก้าวหน้า ช่วยให้เกิดความมั่นใจ                    
ในตนเอง ช่วยลดความเครียด ความไม่พอใจ ความขัดแย้ง ช่วยปรับปรุงความรู้ ทัศนคติ การติดต่อส่ือสาร 
ช่วยให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานและการยอมรับ 
                  3) ด้านมนุษยสัมพันธ์ ช่วยในด้านการปรับปรุงการติดต่อส่ือสารระหว่างกลุ่มบุคคล       
เกิดความเท่าเทียมกันในการเรียนรู้ และความร่วมมือประสานงาน การพัฒนาขีดความสามารถทำให้
องค์กรเป็นสถานท่ีน่าทำงานน่าอยู่ 
   ประวิต เอราวรรณ์ (2554 : 23) กล่าวถึงการพัฒนางานครูไว้ดังนี้ งานครูเป็นวิชาชีพช้ันสูง
ต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ในการปฏิบัติงาน ครูจึงจําเป็นต้องพัฒนาวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานสูง                    
เป็นท่ียอมรับของสังคม พัฒนาให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของวิทยาการเทคโนโลยี ค่านิยม                   
และวัฒนธรรมทางสังคม การปฏิ บัติงานในห้องเรียนของครูจึงไม่ใช่สูตรสําเร็จท่ีหยุดนิ่ง ตายตัว                       
ต้องมีการเคล่ือนไหว ปรับเปล่ียน และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา ท้ังนี้ก็เพื่อให้โรงเรียนและห้องเรียน                   
เป็นเบ้าหลอมท่ีดีท่ีสุด ในการผลิตทรัพยากรบุคคลออกสู่สังคม ครูต้องอาศัยความรอบรู้เฉพาะด้าน              
มีการเตรียมการและวางแผนท่ีดีในการสอน และการดําเนินการอย่างเป็นกระบวนการครบวงจร       
ครูต้องศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและคิดค้นวิธีสอน ส่ือ หรือเครื่องมือใหม่ ๆ มาช่วยในการเรียนการสอน   
ให้เกิดความเหมาะสมกับกระบวนทัศน์ท่ีเปล่ียนไป  
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   เกศรินทร์ วิริยะอาภรณ์ (2558 : 11) ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการ        
ท่ีสำคัญยิ่งท่ีจะต้องจัดให้มีขึ้นในองค์การอย่างแท้จริงและต่อเนื่อง ท้ังนี้เนื่องจากการพัฒนาบุคลากร    
จะเป็นส่ิงท่ีทำให้บุคคลมีความรู้ ความสามารถ ในการปรับตัวให้เข้ากับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น       
อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการพัฒนาบุคลากรท่ีดี คือ การสร้างความตระหนักในบุคลากรให้ได้เห็นความสำคัญ
และความจำเป็นในการพัฒนาตนเอง   
   สรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นส่ิงจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับหน่วยงาน เพราะช่วยทําให้
บุคลากรมีความรู้เฉพาะด้านมีความสามารถ มีทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังการมีเจตคติท่ีดีต่องานท่ีทําและหน่วยงานของตนเอง เพื่อให้ ทันต่อการเปล่ียนแปลง                     
ทางด้านวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย อันจะส่งผลต่อการพัฒนาและเพิ่มผลผลิตขององค์การ  
 1.3 ความมุ่งหมายของการพฒันาบุคลากร  
   กิติ ตยัคคานนท์ (2553: 15) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรมีจุดประสงค์ในการพัฒนาอยู่                      
4 ประการ ดังนี้ 
                 1) เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการทํางานให้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมท้ังเป็นการเพิ่มพูน                    
และปรับปรุงวิชาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
                 2) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและการปรับตัวของผู้ปฏิบัติงาน  
                 3) เพื่อเพิ่มผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  

                 4) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรว่าเป็นวิธีหนึ่ง                   
ท่ีจะทําให้เขามีโอกาสจะได้รับการพิจารณาจากหน่วยงาน เช่น การเล่ือนหรือการเปล่ียนตําแหน่ง                    
ท่ีมีความสําคัญ 
       สมพงศ์ เกษมสิน (2556 : 34-35) ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากร         
ไว้ 2 ประการ คือ 
                 1) ความมุ่งหมายขององค์การ เป็นความมุ่งหมายท่ีเน้นหนักในแง่ของส่วนรวม ได้แก่ 
เพื่อสร้างความสนใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อเสนอแนะวิธีปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด เพื่อพัฒนา                 
การปฏิบัติงานให้ได้ผลสูงสุด เพื่อลดความส้ินเปลืองและป้องกันอุบัติเหตุในการทํางาน เพื่อจัดวาง
มาตรฐานในการทํางาน เพื่อพัฒนาฝีมือในการทํางานของบุคคล เพื่อพัฒนาการบริหาร โดยเฉพาะ
การบริหารด้านบุคคลให้มีความพอใจ ฝึกฝนคนไว้เพื่อความก้าวหน้าของงานและ การขยายองค์การ 
สนองบริการอันมีประสิทธิภาพแก่สาธารณะและหรือผู้มาติดต่อ 
                 2) ความมุ่งหมายส่วนบุคคล หมายถึง ความมุ่งหมายของข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีปฏิบัติอยู่ในองค์การหรือหน่วยงาน ความมุ่งหมายส่วนบุคคลนี้ ได้แก่ เพื่อความก้าวหน้าในการ
เล่ือนขั้นเล่ือนตําแหน่ง เพื่อพัฒนาท่าทีบุคลิกภาพในการทํางาน เพื่อพัฒนาฝีมือในการทํางาน โดย
การทดลองปฏิบัติ เพื่อฝึกฝนการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ เพื่อเรียนรู้งานและลดการเส่ียง อันตราย
ในการทํางาน เพื่อปรับปรุงสภาพการทํางานให้ดีขึ้น เพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญในการทํางาน เพื่อ
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เข้าใจนโยบายและความมุ่งหมายขององค์การท่ีปฏิบัติงานอยู่ให้ดีขึ้น และเพื่อให้มีความพอใจ              
ในการปฏิบัติงาน 
       ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ (2556 : 29) ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายของการพัฒนาองค์การ          
พอสรุปได้ดังนี้  
                 1) เพื่อยกระดับความไว้วางใจและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหว่างสมาชิก                    
และกลุ่มปฏิบติังานภายในองค์การ  
                 2) เพื่อยกระดับให้มีการคบคิดและพิจารณาแก้ปัญหาร่วมกัน โดยใช้การประชุม       
แบบเผชิญหน้ากัน  
                 3) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศท่ีเปิดเผย ในการแก้ปัญหาท่ี เกิดขึ้นในองค์การให้รู้สึก              
ในการยอมรับปัญหาและกล้าเผชิญหน้ากับปัญหา  
                 4) เพื่อหาแนวทางในการตัดสินใจ และการแก้ปัญหาร่วมกัน  
                 5) เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหาในลักษณะสร้างสรรค์ หรือแบบร่วมมือร่วมใจ  
                 6) เพื่อส่งเสริมให้มีความเปิดเผยในการส่ือความหมายท้ังในแนวด่ิง แนวนอน และแนวเฉียง  
                 7) เพื่อสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ  
                 8) เพื่อช่วยเพิ่มพูนในการบริหารงาน  
                 9) เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการบริหารแบบควบคุมตนเอง  
                  10) เพื่อช่วยสร้างเสริมสัมพันธภาพ ซึ่งอยู่บนรากฐานแห่งความร่วมมือร่วมใจ  
                  11) เพื่อส่งเสริมให้เห็นความสําคัญของกระบวนการทํางานโดยใช้กลุ่ม  
                  12) เพื่อยกระดับความรับผิดชอบของสมาชิกและกลุ่มในการวางแผนและปฏิบัติ                  
ตามแผน 
       นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2557 : 213) ได้กล่าวถงึความมุ่งหมายของการพัฒนาบุคลากรว่า  
                  1) เพื่อแก้ไขการทํางานท่ีด้อยประสิทธิภาพ เช่นใช้วิธีการท่ีผิด ปฏิบัติงานล่าช้า                 
หย่อนคุณภาพมีทัศนคติต่องานในทางท่ีผิด  
                  2) เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทํางาน เช่น หลักการ ทฤษฎีและ แนวทางปฏิบัติ
เพื่อปรับปรุงการทํางานให้ดีกว่าท่ีเป็นอยู่  
                  3) เพื่อเตรียมบุคคลให้พร้อมท่ีจะรับตําแหน่ง สูงขึ้นหรือสําหรับงานท่ีได้รับมอบหมาย
ในอนาคต  
                  4) เพื่อสร้างความเข้าใจ การส่ือสารในหลักการ สําหรับคนในระดับเดียวกันหรือ                 
ต่างระดับ ให้เกิดการประสานงานและร่วมมือกันทํางานได้ดีขึ้น 
      สรุปได้ว่า ความมุ่ งหมายของการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่ มพูน ความรู้  
ความสามารถ ปรับปรุงเปล่ียนแปลงวิธีทํางานให้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ทันเหตุการณ์ มีเจตคติท่ีดี                   
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ต่องานท่ีรับผิดชอบเพื่อยกระดับความสามารถในการทํางานของตนเองซึ่งก็คือความก้าวหน้า         
ของหน่วยงานโดยรวม 
  1.4 ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร  
     ยงยุทธ เกษสาคร (2551 : 9) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรมีวัตถุประสงค์หลัก ๆ                      
2 ประการ คือ 
                  1) วัตถุประสงค์ขององค์การ (Institutional Objectives) หมายถึง ความมุ่งหมาย                
ของส่วนรวมในการบริหารจัดการองค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
                  2) วัตถุประสงค์ส่วนบุคคล (Employee Objective) หมายถึง ความมุ่งหมายส่วนบุคคล       
ในการพัฒนาฝีมือ บุคลิกภาพ ฝึกฝนการตัดสินใจ เรียนรู้งาน เพื่อลดความเส่ียงในการทำงาน 
ปรับปรุงสภาพการทำงานให้ดีขึ้นและเพื่อความก้าวหน้าในการเล่ือนช้ัน เล่ือนตำแหน่ง 
    พยอม วงศ์สารศรี (2551 : 14) ได้สรุปประโยชน์ของการฝึกอบรมไว้ว่า ประโยชน์                  
ต่อบุคลากรท่ีเข้ารับการอบรม ทําให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน บคุลากรสามารถรู้ถึงมาตรฐาน      
การทํางานและนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงาน และทําให้บุคลากรมีอนาคตก้าวหน้าต่อไปในตําแหน่ง
และหน้าท่ี ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดขวัญในการทํางาน ประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน 
คือ ประหยัดเวลาในการท่ีจะสอนหรือแนะนํางานต่าง ๆ ให้กับบุคลากร ประหยัดเวลาท่ีจะใช้ 
ควบคุมดูแล สามารถเอาเวลาไปใช้ในการวางแผนและบริหารงานด้านอื่นได้และให้บุคลากรสามารถ 
ทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อองค์กร คือ ช่วยทําให้ผลผลิตมี คุณภาพ        
ได้มาตรฐาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการซ่อมแซมบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ ช่วยลดอุบัติเหตุ                
การส้ินเปลืองและการเสียหายต่าง ๆ   
 1.5 แนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา  
      รัตนา เนื่องแก้ว (2550 : 32-35) ได้กล่าวความหมายของเทคนิคการพัฒนาบุคลากร                 
ไว้ดังนี้ มีวิธีดําเนินการโดยใช้วิธีการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามแนวคิดของ สถาบันพัฒนาข้าราชการ
พลเรือน สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ใน 5 ด้าน ดังนี้  
                 1) การปฐมนิเทศ เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการ พัฒนาบุคลากรในองค์การท่ีเข้ามา
ทํางานใหม่หรือผู้ท่ีรับราชการมานานแล้ว แต่เพิ่งย้ายสับเปล่ียนหรือหมุนเวียนมาปฏิบัติงานหน้าท่ีใหม่ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์สําหรับแนะนําช้ีแจงให้ทราบความรู้ท่ัว ๆ ไป กฎระเบียบ                      
สร้างความคุ้นเคยกับผู้ร่วมงานลักษณะโครงสร้างขององค์การ นโยบายของ องค์การ เพื่อให้สมาชิก
ใหม่เข้าใจวัตถุประสงค์ รวมท้ังเรียนรู้สภาพแวดล้อมขององค์การเพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 
และเป็นประโยชน์ในการทํางานต่อไป  
                 2) การฝึกอบรม เป็นกระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนซึ่งมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความชํานาญ เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งท่ีสามารถ นํามาใช้เพื่อเปล่ียนแปลง     
การกระทํา หรือ พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล  
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                 3) การส่งเสริมด้านวิชาการ มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรได้รับความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
และทําได้หลายรูปแบบเน้นในเรื่องของการให้ความรู้  
                 4) การส่งไปศึกษาดูงานเป็นการเพิ่มพูนวุฒิของบุคลากรให้มีความรู้ยิ่งขึ้นการท่ีบุคลากร
ทํางาน อยู่ท่ีใดนาน ๆ ความรู้ความสามารถอาจล้าสมัยไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ๆ       
จึงต้องส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานในหน่วยงานท่ีมีระบบการทํางานท่ีดีและทันสมัย  
                 5) การส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ เป็นการพัฒนาบุคลากรอีกวิธีหนึ่งท่ีจะทําให้บุคลากร    
มีความรู้เพิ่มขึ้น หรืออาจได้รับความรู้ใหม่ซึ่งอาจทําได้ท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ 
   สุริยา มนตรีภักด์ิ (2550 : 48) ได้กล่าวความหมายของเทคนิคการพัฒนาบุคลากร                    
เป็นกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรท่ีจัดขึ้นว่าเป็นการช่วยให้  บุคลากรมีการปฏิบั ติงาน ท่ีดีขึ้น                        
และเพิ่มความสามารถตลอดจนความก้าวหน้าในงานอาชีพซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการพัฒนาหลัก
ดังนี้  
                 1) การเสนอแนะ  
                 2) การปฐมนิเทศ  
                 3) การอบรม  
                 4) การส่งศึกษาต่อ  
                 5) การสอนงาน 
              เกรียงศักด์ิ เขียวยิ่ง (2552 : 43) ได้กล่าวความหมายของเทคนิคการพัฒนาบุคลากร         
ไว้ดังนี้  
                 1) การสอนงาน เป็นวิธีการแนะนําวิธีการทํางาน  
                 2) การหมุนเวียนงาน เป็นวัตถุประสงค์สําคัญของการหมุนเวียนตําแหน่งเพื่อให้ผู้รับ
การฝึกได้มีความรู้ท่ีกว้างขึ้น  
                 3) การอภิปราย เป็นการแบ่งกลุ่มพิจารณาระหว่าง ผู้เข้ารับอบรมในเรื่องท่ีสนใจ
ร่วมกัน  
                 4) การเสนอแนะ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการประกอบกับการมีผู้สอน                  
ท่ีชํานาญการ  
                 5) การบรรยาย เป็นการถ่ายทอดความรู้ความคิดและประสบการณ์อย่างเป็นทางการ  
                 6) การสัมมนาเป็นการฝึกอบรมท่ีทําให้ผู้รับการอบรมทุกคนมีส่วนร่วมในการให้เกิด       
การฝึกอบรม  
                 7) การระดมความคิด เป็นการรวมกลุ่มเพื่อร่วมเสนอความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
เพื่อหาข้อสรุป  
                 8) การสาธิตเป็นการแสดงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นกระบวนการหรือขั้นตอน                 
ของการปฏิบัติงาน  
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                 9) การส่งไปศึกษาต่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสปรับเพิ่มวุฒิการศึกษา 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 92) การพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาท่ีควรดําเนินการ 
ดังนี้ 
                 1. จัดแหล่งเรียนรู้ให้บุคลากรได้ศึกษาและพัฒนา  
                 2. จัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษาให้ร้อยรัดกับการนิเทศจากภายนอกหรือ                    
การส่งเสริมสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาท่ีเป็นพี่เล้ียงของสถานศึกษา 
                 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรกล้าคิด กล้าทํา กล้าตัดสินใจ และมีเสรีภาพทางวิชาการ  
                 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาไ ด้ทํางานร่วมกันได้แลกเปล่ียน                 
ส่ิงท่ีเรียนรู้ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ร่วมกัน 
                 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาเข้ารับการอบรมร่วมประชุม สัมมนา         
ฝึกปฏิบัติการท่ีหน่วยงานหรือสถานศึกษาต่าง ๆ  
                 6. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และประสบการณ์        
ในการทํางานกับบุคลากรในสถานศึกษาอื่น  
                 7. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ  
                 8. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้สะสมประสบการณ์ทางวิชาชีพ                   
เพื่อการเล่ือนตําแหน่งสูงขึ้น  
              วิเชียร วิทยอุดม (2553 : 122) ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีอยู่ 
ด้วยกัน 2 แนวคิดหลักท่ีแตกต่างกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                  1) แนวคิดแบบด้ังเดิม มีแนวคิดท่ีมีความเช่ือว่าการสรรหาและการคัดเลือกเป็นปัจจัย           
ท่ีสําคัญต่อความสําเร็จขององค์การ มีเหตุผลท่ีสนับสนุนความเช่ือ 2 แบบ 
                    1.1 เป็นแนวคิดท่ีมีความเช่ือว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นส่ิงท่ีไม่จําเป็นสําหรับ 
องค์การ และมิใช่หน้าท่ีท่ีองค์การจะต้องจัดให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แต่อย่างใด แต่คิดว่า 
องค์การมีหน้าท่ีเฉพาะแต่เพียงการบังคับบัญชาควบคุมให้พนักงานแต่ละคนปฏิบัติหน้าท่ีตามคําส่ัง 
หรือตามหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย หากบุคคลใดต้องการเพิ่มพูนความรู้ก็ ต้องด้ินรนขวนขวายหา                  
ด้วยตนเอง 
                    1.2 เป็นแนวคิดท่ีมี ความเช่ือว่า หากองค์การสามารถได้บุคคลท่ีมี ความรู้
ความสามารถ เสียต้ังแต่แรกเข้ามาอยู่ในองค์การ บุคคลนั้นย่อมจะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ทุกอย่าง 
ไม่จําเป็นต้องเข้ารับการพัฒนาฝึกอบรมใด ๆ ท้ังส้ิน 
 
                 2) แนวคิดแบบสมัยใหม่ เป็นแนวคิดท่ีมีความเช่ือว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                  
เป็นหน้าท่ีท่ีสําคัญ และจําเป็นท่ีองค์การต้องกระทําอย่างสม่ำเสมอ มีเหตุผลท่ีสนับสนุนความเช่ืออยู่ 
2 แบบ 
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                     2.1 เป็นแนวคิดท่ีมีความเช่ือว่า ถึงแม้ว่าองค์การจะมีระบบการสรรหาและการคัดเลือก 
บุคคลท่ีดีและมีความสามารถ แต่ก็มิได้เป็นหลักประกันได้ว่า บุคคลนั้นจะสามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับ
มอบหมายได้ในทันทีและตลอดไป 
                     2.2 เนื่องจากมีการคิดค้น และนําเอาวิทยาการบริหารสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารงาน       
ด้านต่าง ๆ จึงจําเป็นท่ีบุคคลจะต้องปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความคิดท่ีทันสมัย ก้าวทันโลก
อยู่เสมอ        
              ดนัย เทียนพุฒ (2554 : 124) ได้กล่าวความหมายของเทคนิคการพัฒนาบุคลากร                  
โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้  
                 1) การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน เป็นการฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และความสามรถ 
ในท่ีทํางานจริง เป็นรูปแบบการให้ความรู้โดยผู้บริหารช้ีแนะ ฝึกสอน ให้คําแนะนําการปฏิบัติงาน
ให้แก่ ผู้ เข้ารับ การฝึกอบรมในสถานท่ีปฏิบั ติงานจริ งเน้นการให้ความรู้ ใน ลักษณะเรียนรู้                          
โดยการกระทําจริง  
                 2) การฝึกอบรมนอกสภาพการทํางาน คือ การท่ีผู้เข้าอบรมหรือการพัฒนาต้องหยุด
การทํางานปกติของตน เพื่อเข้ารับการ ฝึกอบรมตามหลักสูตรหรือโครงการท่ีกําหนดขึ้นโดยการเข้า
รับอบรมในสถานท่ีของหน่วยงานหรือถูกส่งไป อบรมนอกสถานท่ีหน่วยงาน หรืออบรมอยู่ที่บ้านได้ 
              กัญญาภัค จันทรสมบัติ (2555 : 57) ได้กล่าวความหมายของเทคนิคการพัฒนาบุคลากร 
ไว้ดังนี้ การพัฒนาบุคลากรแบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้  
                 1) การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน ได้แก่ การสอนงาน การ ประชุม การอบรม                     
การปฐมนิเทศ การสัมมนา การระดมความคิด และวิธีการอื่น ๆ โดยการให้บุคคลภายในองค์กร                   
เป็นกลไกในการพัฒนา  
                 2) การฝึกอบรมนอกสภาพการทํางาน ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาต่อ                 
การประชุม การอบรม การประชุมทางไกล ซึ่งอาจให้องค์กรเป็นผู้สนับสนุนหรือ เกิดจากความสนใจ
ของผู้ปฏิบัติงานเอง 
 1.6 ประเภทของการพฒันาบุคลากร  
    พิไลวรรณ อินทรักษา (2553 : 10) ได้กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากร สามารถจำแนก
ประเภทต่าง ๆ ได้หลายอย่าง ดังนี้ 
                  1) กิจกรรมท่ีให้ความรู้ประสบการณ์และปรับปรุงทัศนคติในการทำงาน 
                      1.1) การฝึกอบรม 
                      1.2) การสอนงาน 
                   2) กิจกรรมการบริหาร 
                      2.1) การสับเปล่ียนโยกย้ายหน้าท่ี 
                      2.2) การหมุนเวียนงาน 
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                      2.3) การทดลองเวียนงาน หรือให้ทำหน้าท่ีผู้ช่วย 
                      2.4) การรักษาการแทน 
                      2.5) การให้ทำหน้าท่ีในคณะกรรมการ 
                      2.6) การดูงาน 
                      2.7) การเพิ่มความรับผิดชอบ 
                      2.8) การมอบหมายงานพิเศษ 
                      2.9) การจัดต้ังกลุ่มกิจกรรมคุณภาพ 
                      2.10) การเปล่ียนรูปแบบองค์กร 
                      2.11) การให้ร่วมคณะทำงาน       
                   3) กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 
                      3.1) การให้ทุนการศึกษา 
                      3.2) การส่งเสริมการศึกษาส่วนตัว 
                   4) กิจกรรมการแสวงหาความรู้ในหน้าท่ี 
                      4.1) การจัดโปรแกรมการศึกษา 
                      4.2) การให้มคู่ีมือในการปฏิบัติงาน 
                      4.3) การมอบหมายวิจารณ์หนังสือ 
                      4.4) การจัดสารสารทางวิชาการในสาขาอาชีพให้อ่าน 
                      4.5) การส่งเอกสารให้ทำรายงานสรุปส่งอยู่เสมอ 
                      4.6) การส่งเข้าร่วมประชุม หรือเป็นสมาชิกชมรมทางวิชาชีพ 
           1.7 กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
    การพัฒนาบุคลากร มีจุดมุ่งหมายท่ีจะเพิ่มพูนและปรับปรุงคุณภาพของผู้ปฏิบัติงานให้
เกิดประสิทธิภาพอย่างเต็มท่ีเพื่อผลงานขององค์การ และเพื่อสนองตอบความต้องการท่ีจะก้าวหน้า                
ของผู้ปฏิบัติงาน จึงเป็นหน้าท่ีโดยตรงของผู้บริหารจะต้องพยายามหาแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงาน                        
มีความเจริญก้าวหน้าในสายงานตามความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเอง  
    อนันต์ ศรีอําไพ (2550 : 22) ศึกษาได้ว่า กระบวนการพัฒนาบุคลากรมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
     ขั้นตอนท่ี 1 กําหนดจุดมุ่งหมายและบทบาทของหน่วยงาน  ในการท่ีจะให้มองเห็นภาพ
ของกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน ต้องเข้าใจความสัมพันธ์ของเป้าประสงค์กับระบบงาน                
ท่ีเช่ือมโยงกับการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
        1. เป้าประสงค์ของโรงเรียน ก่อให้ เกิดตําแหน่ง และความรับผิดชอบต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน  
        2. กิจกรรมต่าง ๆ ในระบบโรงเรียนต้องการทักษะ ความรูแ้ละความสามารถในด้านต่าง ๆ 
ของบุคคล  
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        3. งานของระบบโรงเรียนจัดขึ้นเป็นระบบย่อย ๆ หรือหน่วยงานย่อยและปฏิบัติงาน
โดยบุคลากรเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มสาระวิชา หรืองานฝ่ายต่าง ๆ  
        4. ในการปรับปรุงประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบโรงเรียนท้ังหมดนั้น              
ควรเข้าใจและทราบบทบาทของตนว่ามีอย่างไร เป็นความจําเป็นเบ้ืองต้นสําหรับพฤติกรรมของบุคคล  
        5. ระบบโรงเรียนควรต้องให้ แต่ละหน่ วยงาน แต่ละบุคคลได้ทราบมาตรฐาน                      
ของการดําเนินงาน ซึ่งคาดหวังไว้ และต้องการบรรลุผล  
        6. การพัฒนาบุคลากรเบื้องต้น คือ การประสานแผนงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื่อทําให้
บุคคลและหน่วยงานเปล่ียนบทบาทท่ีเป็นอยู่ไปสู่บทบาทในอุดมคติ  
     ขั้นตอนท่ี 2 จัดคณะบุคคลเพื่อดําเนินการและรับผิดชอบ มีบุคคลอย่างน้อย 3 ฝ่ายด้วยกัน
ในระบบโรงเรียนท่ีมีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาบุคลากร คือ  
        1. คณะกรรมการการศึกษา เป็นผู้วางแผนและกําหนดแผนงานหลักของการพัฒนา
บุคลากร  
        2. สมาคมหรือองค์กรคือ วางแผน และประสานงานในการพัฒนาบุคลากร  
        3. ปัจเจกบุคคล บุคลากรเองย่อมทราบความต้องการท่ีจะพัฒนาตนเองปรับปรุง
ความรู้ ความสามารถของตน และทักษะอันจะเป็นการพัฒนาระบบโรงเรียนด้วย  
     ขัน้ตอนท่ี 3 กําหนดความต้องการต่าง ๆ ในการพัฒนา 
        1. ความต้องการพัฒนาของระบบเป็นส่วนรวม  
        2. คุณลักษณะของบุคลากรและชนิดของตําแหน่ง  
        3. อัตราการลดและการขยายของระบบโรงเรียน  
        4. ตําแหน่งท่ีว่างอยูห่รือคาดว่าจะว่างลงในอนาคต  
        5. สัญญาและการต่อสัญญาจ้างของบุคคล     
        6. ความสามารถพิเศษของบุคลากรท่ีมีอยู่  
        7. การคาดการณ์กําลังคน  
     ขั้นตอนท่ี 4 เตรียมแผนการพัฒนาบุคลากรท้ังหมด 
     ขัน้ตอนท่ี 5 ดําเนินการโปรแกรมขั้นตอนการพัฒนา        
     ขั้นตอนท่ี 6 ประเมินผลกระบวนการพัฒนา  
  บิชอบ (Bishop, 1979 : 79-80) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ พัฒนาบุคลากรไว้                     
6 ขั้นตอน ดังนี้ 
     1. ความต้องการ (Need) การหาความต้องการการพัฒนาเป็นขั้นตอนท่ีสําคัญท่ีสุด 
บุคลากรต้องมีความต้องการการพัฒนา โดยผู้บริหารต้องหาวิธีการกระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากร
สนใจต่อการพัฒนาตนเอง  
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     2. การวินิจฉัยและการวิเคราะห์ (Diagnosis and analysis) เป็นการพิจารณาสภาพการณ์
และส่ิงแวดล้อมท่ีควรแก้ไข โดยใช้แบบสอบถามหรือการสัมมนาให้บุคลากรแสดงความคิดเห็น                    
เพื่อจะได้ทราบถึงความต้องการของบุคลากรโดยส่วนรวม  
     3. การพัฒนา (Development) เป็นการแสวงหากลวิธีแก้ไขปรับปรุงตามความ
ต้องการของบุคลากรโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ หรือการทํางานของบุคลากร เช่น การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การอภิปรายและการเผยแพร่ข่าวสาร  
     4. ความเป็นไปได้ (Validation) ความเป็นไปได้ของโครงการศึกษา โดยการวิจัยทดลอง 
(Pilot Study) และการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้โครงการดําเนินไปด้วยดี  
     5. การนําไปใช้ (Implementation) นําเอาโครงการไปปฏิบั ติ  โดยเชิญวิทยากร
ผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านมาให้การฝึกอบรมในส่ิงท่ีผู้จัดทําโครงการไม่สามารถทําได้ด้วยตนเอง     
เพราะขาดประสบการณ์ 
     6. การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลโครงการท่ีทําว่าบรรลุจุดมุ่งหมาย      
ท่ีต้ังไว้หรือไม่ โดยนําเอาข้อมูลต่าง ๆ มาพิจารณาอย่างมีเกณฑ์ และควรมีการประเมินทุกระยะ    
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป  
  สรุปได้ว่า ในการพัฒนาบุคลากรนั้นจําเป็นต้องมีการวางแผนอย่างมีระบบ การกําหนด
รายละเอียด และวิธีการพัฒนาบุคลากรแต่ละด้านให้ชัดเจนสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย   
ในการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ มีปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนท้ังภายในและภายนอก
เพื่อให้บุคลากรมีโอกาสได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  
 
2. การจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ Cooperative Learning    

2.1 ความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวิธีการจัดการเรียนท่ีเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนรับผิดชอบ ในการจัดการเรียนของตนเองและของกลุ่ม โดยมีความสําเร็จเป็น
เป้าหมายในการเรียน จากการสังเคราะห์ของ ทิศนา แขมมณี (2550: 56) จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ 
(2553: 23) ปานใจ จิรานุภาพ  (2556: 33-34) สลาวิน (Slavin, 1995: 245) และ จอห์นสัน และ
จอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1994: 55-59) พบว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการ
เรียนท่ีให้ความสําคัญในการเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ โดยแต่ ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้
ความสามารถแตกต่างกัน ท้ังผู้เรียนท่ีมีความสามารถสูงปานกลาง และตํ่า แต่ผู้เรียนมีความสนใจใน
เรื่องหรือประเด็นเดียวกัน จะมาร่วมกันวางแผนการเรียน แลกเปล่ียนความ คิดเห็น ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ท้ังนี้ผู้เรียนจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า ค้นพบคําตอบและ
รับผิดชอบต่อการเรียนด้วยตนเองเพื่อให้ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ เป็นผลทํา ให้ผู้เรียน
สามารถจดจําความรู้หรือข้อค้นพบได้เป็นอย่างดี ซึ่งความรู้เหล่านั้นจะมีความหมายโดยตรงต่อ 
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ผู้เรียน และมีผลก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมหากผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมใน
การ เรียนรู้ท่ีเหมาะสม การแสดงความคิดเห็นและการได้รับฟังความคิดในมุมมองท่ีหลากหลายจาก
การเรียนรู้ โดยวิธีการใช้คําถามจะทําให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ดีมากยิ่งขึ้นและเกิดการเรียนรู้ในการ
แก้ปัญหาเพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการศึกษาและแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและฝึกทักษะการ
เรียนท่ีสําคัญด้วยตนเอง ทําให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ความรู้ขึ้นมาใหม่ด้วยตนเอง 
   นอกจากกนี้ยังมีนักวิชาการได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มแบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) ดังนี้    
   วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2552 : 75) ให้ความหมายว่า การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative 
Leaning) เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน  
โดยท่ีแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้ และในความสําเร็จของกลุ่มโดยการแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นกําลังใจแก่กันและกัน คนท่ีเรียนเก่งจะ
ช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่
จะต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความสําเร็จของแต่ละบุคคล    
   อรพรรณ พรสีมา (2551 : 78) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมช่วยเตรียมนักเรียนให้
พร้อมท่ีจะเผชิญกับชีวิตจริงเพราะลักษณะของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้นักเรียนได้
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติ ทำกิจกรรมกลุ่ม ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ทักษะ    
การบริหาร การจัดการ การเป็นผู้นำผู้ตามและท่ีสำคัญเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ
ชีวิตจริงของนักเรียน มากท่ีสุดวิธีหนึ่ง  
   สุนันท์ สังข์ทอง (2552 : 59) ให้ความหมายว่า การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ หมายถึง 
วิธีการสอนท่ีออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมมือกันในกลุ่มย่อย ๆ เน้นการ
สร้างปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน ในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกท่ีมีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน 
ผู้เรียนแต่ละคนจะต้องร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกัน มีการช่วยเหลือกันและแลกเปล่ียนความคิดเห็น               
ให้กําลังใจซึ่งกันและกัน คนท่ีเก่งกว่าจะช่วยคนท่ีอ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ 
ต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม เพราะยึดถือแนวท่ีว่าความสําเร็จของสมาชิกทุกคน                  
จะรวมเป็นความสําเร็จของกลุ่ม   
  กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 184) ให้ความหมายว่า การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเป็นกิจกรรม
การเรียนรู้  ท่ียึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเตรียมผู้เรียนให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้                         
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้แบบนี้เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะทางสังคม 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทํางานร่วมกันจนประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย   
   วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2555 : 112) ให้ความหมายว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  
Learning) เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่
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ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้ ความสามารถ
แตกต่างกัน  โดยท่ีแต่ละคนมี ส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการเรียนรู้และความสําเร็จของกลุ่ม                           
ท้ังโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ รวมท้ังการเป็นกําลังใจแก่กัน                   
คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีเรยีนอ่อนกว่า สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตน
เท่านั้น หากแต่ต้องร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความสําเร็จของแต่ละ
บุคคล คือ ความสําเร็จของกลุ่ม       
      จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การเรียนแบบร่วมมือ หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยแบง่นักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกภายในกลุ่ม
มีความแตกต่างกันท้ังอายุ เพศ และความสามารถ แต่มีเป้าหมายในการเรียนร่วมกัน สมาชิกในกลุ่ม     
มีบทบาทท่ีชัดเจนในการเรียนหรือการทํากิจกรรมอย่างเท่าเทียมกันได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ภายใน
กลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง การได้พัฒนาทักษะความร่วมมือในการทํางานกลุ่ม  
สมาชิกในกลุ่ม มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบผลงาน ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกัน 
รับผิดชอบการเรียนรู้ในงานทุกขั้นตอนของสมาชิกกลุ่ม ซึ่งนักเรียนจะบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ได้   
ก็ต่อเมื่อสมาชิกคนอื่น ๆ  ในกลุ่มไปถึงเป้าหมายเช่นเดียวกัน  

 2.2 องค์ประกอบสําคัญของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
   อรพรรณ พรสีมา (2551 : 78-79) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนั้นเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง ได้ลงมือปฏิบัติ ทำกิจกรรมกลุ่ม ฝึกฝนทักษะการ
เรียนรู้ทักษะการบริหาร การจัดการ การเป็นผู้นำผู้ตามและท่ีสำคัญเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียนมากท่ีสุดวิธีหนึ่ง กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งมีองค์ประกอบ       
4 ขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ขัน้เตรียม  
   2. ขัน้กิจกรรมกลุ่ม  
   3. ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ  
   4. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุ่ม  
   สุวิทย์ มูลคํา และอรทัย มูลคํา (2550 : 67) ให้คําอธิบายไว้ว่า การเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือจะมีประสิทธิภาพถ้าสมาชิกภายในกลุ่มมองเห็นคุณค่าของการทํางานร่วมกัน และช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน โดยมีองค์ประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
    1. ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของนักเรียนในทางบวก (Positive Interdependence)  
หมายถึง การท่ีสมาชิกในกลุ่มทํางานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน มีการทํางานร่วมกันโดยท่ีสมาชิกทุกคน
มีส่วนร่วมในการทํางานนั้น  มีการแบ่งปัน  วัสดุ อุปกรณ์ ข้อมูลต่าง ๆ ในการทํางานทุกคนมีบทบาท
หน้าท่ี และประสบความสําเร็จร่วมกัน ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันในทางบวกได้หลายวิธี ดังนี้ 
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    1.1 การกําหนดเป้าหมายของกลุ่ม แต่ละคนลงมือเรียนรู้ และต้องแน่ใจว่าสมาชิก
คนอื่นเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน  
    1.2 การกําหนดรางวัลร่วมกัน ถ้าทุกคนทําได้ตามเกณฑ์ท่ีครูกําหนดไว้ แต่ละคน
จะได้รับคะแนน (Bonus) เท่าเทียมกันทุกคน  
    1.3 การกําหนดให้ใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือส่ือการเรียนอื่น ๆ ร่วมกัน แต่ละคนจะได้
วัสดุเพียง 1 ส่วนของท้ังหมดท่ีจําเป็นต้องใช้ในการทํางานกลุ่ม  
    1.4 การกําหนดบทบาทสมาชิกในกลุ่มให้แต่ละคนมีหน้ าท่ีในกลุ่ม เช่น ผู้อ่าน            
ผู้ตรวจสอบ ผู้บนัทึก ผู้ให้กําลังใจ ผู้จัดหาวัสดุ 
    2. การปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในระหว่างการทํางานกลุ่ม (Face to Face Primitive 
Interaction) เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มให้ประสบความสําเร็จ     
โดยทํากิจกรรม ดังนี้ 
     2.1 แลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
     2.2 อธิบายความรู้ใหเ้พื่อนในกลุ่มฟังกิจกรรมดังกล่าวจะทําให้นักเรียนได้ติดต่อกัน
โดยตรง เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ความคิด และการให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งจะทําให้เกิดลักษณะ    
การทํางานกลุ่มท่ีสมาชิกในกลุ่มมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  
    3. การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability)      
เป็นกิจกรรมท่ีจัดขึ้นเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าสมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบต่องานกลุ่ม ซึ่งสามารถ
ทําได้หลายวิธี ดังนี้ 
    3.1 ดูแลเพื่อน ๆ  ให้ปฏิบัติตามหน้าท่ี  
    3.2 รักษาระเบียบในการทํางาน และรักษาเวลา  
    3.3 ไม่ก้าวก่ายหน้าท่ีของผู้อื่น  
    3.4 กําหนดหน้าท่ีของสมาชิกทุกคนในกลุ่มตามความเหมาะสม  
    3.5 การทดสอบรายบุคคล  
    3.6 สุ่มถามปากเปล่าสมาชิกในกลุ่ม หรือสุ่มตรวจงานของสมาชิกในกลุ่ม  
    3.7 สังเกตและบันทึกการทํางานของสมาชิก  
    3.8 กําหนดให้สมาชิก 1 คน ในกลุ่มเป็นผู้ตรวจสอบความเข้าใจของสมาชิกเกี่ยวกับ
งานกลุ่ม  
    4. ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการทํางานกลุ่มย่อย (Interdependence Small 
Group skills) เป็นทักษะท่ีนักเรียนควรได้รับการฝึกก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อื่น ๆ เพื่อช่วยให้
การปฏิบัติงานกลุ่มประสบความสําเร็จ ดังนี้ 
    4.1 การทําความรู้จัก และไว้วางใจผู้อื่น  
    4.2 การส่ือสารท่ีถกูต้อง และเท่ียงตรง  
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    4.3 การใช้ภาษาสุภาพ เหมาะสมกับโอกาส  
    4.4 การให้กําลังใจในการทํางานร่วมกันด้วยคําพูด หรือการแสดงความสนใจ  
    4.5 การยอมรับและช่วยเหลือกัน  
    4.6 การแก้ปัญหาขดัแย้ง  
    4.7 การวิจารณ์ความคิดเห็น  โดยไม่วิจารณ์เจ้าของความคิด  
    4.8 การเป็นผู้นํา ผู้ตามท่ีดี ในการช้ีแนะการทํางานกลุ่ม  
    4.9 การให้ความสําคัญ และการเอาใจใส่ต่อทุกคนเท่าเทียมกัน  
    4.10 การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น  
    4.11 การแสดงความคิดเห็น และการรบัฟังความคิดเห็น  
    4.12 ความสามารถในการหลีกเล่ียงข้อขัดแย้ง  
    5. กระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นกระบวนการทํางานท่ีมีขั้นตอน ซึ่งสมาชิก                
แต่ละคนจะต้องทําความเข้าใจในเป้าหมายการทํางาน มีการวางแผน ดําเนินงานตามแผน ประเมินผล
งานและปรับปรุงผลงานร่วมกัน  
    5.1 โครงสร้างท่ัวไป การเรียนรู้ในห้องเรียนท่ัวไปประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วน 
ดังนี้ 
      5.1.1 โครงสร้างกิจกรรม คือ กิจกรรมท้ังหมดท่ีกระทําในการเรียนรู้แต่ละวัน 
กิจกรรมในช้ันเรียนท่ีใช้กันท่ัวไป ได้แก่ การบรรยายของครู การอธิบายในช้ันเรียน และการทํา 
แบบฝึกหัด การแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ก็เปน็โครงสร้างกิจกรรมอย่างหนึ่ง  
       5.1.2 โครงสร้างรางวัล ส่ิงท่ีใช้เป็นรางวัลหลายชนิด เช่น คะแนน คําชมของครู 
หรือส่ิงของ การให้รางวัลจะมีปริมาณและความถี่ต่างกันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมท่ีต้องการให้เกิดขึ้น      
ในบางกรณีการได้รับรางวัลของนักเรียน อาจขึ้นอยู่กับการกระทําของเพื่อนร่วมช้ัน โดยอาจขึ้นต่อกัน
ในลักษณะท่ีแข่งขันหรือร่วมมือกัน หรืออาจเป็นการให้รางวัลเฉพาะบุคคลโดยไม่ข้ึนต่อกัน โครงสร้าง
ของรางวัลแต่ละชนิดจะมีผลต่อการกระทํา และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
       5.1.3 โครงสร้างอํานาจ คือ อํานาจในการควบคุมกิจกรรมในห้องเรียน                      
ซึ่งนักเรียนอาจควบคุมตนเอง เพื่อนช่วยควบคุม หรือมีครูเป็นผู้คอยควบคุม 
     5.2 เป้าหมายของโครงสร้าง โครงสร้างการเรียนรู้ท้ัง 3 ส่วน สามารถจัดสภาพ         
การเรียนรู้ เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจและเป้าหมายในการเรียนรู้
แตกต่างกัน 3 ลักษณะใหญ่ ๆ ดังนี้  
       5.2.1 โครงสร้างเป้าหมายแบบร่วมมือ เป็นโครงสร้างท่ีบุคคลแต่ละคน                       
มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน และการไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นต้องอาศัยความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บุคคลหนึ่ง
จะบรรลุจุดมุ่ งหมายของตนเองได้ก็ต่อเมื่อบุคคลอื่น ท่ีมีจุดมุ่งหมายร่วมกันนั้นสามารถบรรลุ
จุดมุ่งหมายของเขาได้เช่นกัน เช่น การแข่งขันเบสบอล ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งจะบรรลุจุดมุ่งหมาย                      
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ในการเป็นผู้ชนะได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นทุกคนในทีมเดียวกันร่วมมือกันเสมอ จนทีมตนเองเป็นฝ่ายชนะ                   
และทุกคนในทีมได้ บรรลุจุดมุ่งหมายในการเป็นผู้ชนะร่วมกันในสภาพการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
นักเรียนจะช่วยกันเรียน เพื่อให้ทุกคนบรรลุผลในการเรียนรู้ร่วมกัน  
       5.2.2 โครงสร้างเป้าหมายแบบแข่งขัน เป็นโครงสร้างท่ีบุคคลแต่ละคน                        
มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน แต่ผู้จะบรรลุเป้าหมายได้มีเพียงคนเดียว บุคคลหนึ่งจะบรรลุจุดมุ่งหมายตนเอง
ได้ก็ ต่อเมื่อบุคคลอื่นท่ีมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนั้นไม่สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายของเขาได้ เช่น                             
ในการแข่งขันเทนนิสระหว่างผู้เล่น 2 คน ซึ่งมีเป้าหมายให้มีผู้ชนะเพียงคนเดียว ผู้เล่นท้ังสองคน      
จะพยายามเล่นให้ตนเป็นฝ่ายชนะ แต่คนใดคนหนึ่งจะบรรลุจุดมุ่งหมายในการเป็นผู้ชนะได้ก็ต่อเมื่อ
อีกคนหนึ่งไม่สามารถจะบรรลุจุดมุ่งหมายนั้น ในสภาพการเรียนรู้แบบการแข่งขันนักเรียนจะทําส่ิง                   
ท่ีให้ผลดีต่อตัวเองมากท่ีสุด แม้ส่ิงนั้นจะทําให้เพื่อนผิดหวังก็ตาม  
       5.2.3 โครงสร้างเป้ าหมายเฉพาะบุคคล เป็นโครงสร้ างท่ีบุ คคลแต่ละคน                          
มีจุดมุ่งหมายไม่ข้ึนต่อกัน การท่ีบุคคลหนึ่งจะบรรลุจุดมุ่งหมายของตนเองได้หรือไม่ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการท่ีบุคคลอื่นบรรลุจุดมุ่งหมายของเขา ในสภาพการเรียนรู้ท่ีนักเรียนไม่ขึ้นต่อกันนักเรียนจะทํา
ส่ิงท่ีเป็นผลดีต่อตนเอง โดยไม่สนใจว่าเพื่อนร่วมชั้นจะบรรลุจุดมุ่งหมายของเขาได้หรือไม่  
     5.3 พฤติกรรมของการเรียนรู้  สําห รับ โครงสร้างเป้ าหมายแบบร่วมมื อ                         
และแบบแข่งขันอาจก่อให้เกิดพฤติกรรมได้ 2 ลักษณะ ดังนี้  
       5.3.1 ผู้ท่ีมีเป้าหมายแบบร่วมมือจะยินดีและเปล่ียนบทบาทกับเพื่อนหรือกระทํา
พฤติกรรมท่ีทดแทนกัน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน จะยกย่องชมเชยการกระทําของเพื่อนท่ีช่วยให้
สมาชิกในกลุ่มได้เข้าใกล้จุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ และช่วยเหลือเพื่อนท่ีมีการกระทําอันจะช่วยให้สมาชิก 
ในกลุ่มเข้าใกล้จุดมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ โดยเข้าร่วมช่วยเหลือในการกระทํานั้น  
       5.3.2 ผู้ท่ีมีเป้าหมายแบบแข่งขันจะขัดขวางการกระทําของผู้อื่นแทนการช่วยเหลือ
จะรู้สึกไม่ชอบการกระทําของผู้อื่น และจะแก้ไขการกระทําของผู้อื่น แทนท่ีจะพอใจในสภาพการแข่งขัน 
“ผู้ชนะ” จะมีเพียงผู้เดียวเท่านั้น นอกจากนี้ผู้ท่ีมีเป้าหมายแบบแข่งขันยังมีแนวโน้มท่ีจะช่วยเหลือ
เอื้ออํานวยต่อการกระทําของผู้อื่นท่ีเล็งเห็นว่าจะส่งเสริมโอกาสในการบรรลุจุดมุ่งหมายของตน                     
และจะขัดขวางการกระทําท่ีเล็งเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของตนด้วย   
   จากพฤติกรรมท่ีโครงสร้างเป้าหมาย อาจก่อให้เกิดขึ้นได้ในลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าว                   
ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างเป้าหมาย และโครงสร้างการให้รางวัลในห้องเรียน เพื่อ ค้นหา
โครงสร้างท่ี มีแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด บางโครงสร้างเป็นการร่วมมือกันเป็นสําคัญ 
บางโครงสร้างเป็นการแข่งขัน และบางโครงสร้างเป็นการให้รางวัลเป็นรายบุคคลโดยไม่ขึ้นต่อผู้อื่น                     
ในระยะแรกโครงสร้างเป้าหมายแข่งขัน ในลักษณะท่ีเป็นการแข่งขันระหว่างบุคคลได้รับการสนับสนุน
ว่าเป็นรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผลมากท่ีสุด มีการวิจัยหลายช้ินท่ีให้ผลว่าการแข่งขัน
ระหว่างบุคคล ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ได้ดีกว่าการให้รางวัลเป็นรายบุคคลโดยไม่มี        
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การแข่งขัน การให้รางวัลเป็นกลุ่ม และการแข่งขันระหว่างกลุ่ม จึงได้มีการแข่งขันระหว่างบุคคล     
ในการจัดสภาพการเรียนรู้ท่ัวไป  
   องค์ประกอบของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือท้ัง 5 องค์ประกอบนี้  จะเป็นปัจจัยสําคัญ                        
ท่ีช่วยให้งานกลุ่มประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสมาชิกทุกคนจะต้องมีความมุ่งมั่น                       
มีความสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างจริงจังในการดําเนนิกิจกรรม และจะทําให้งานบรรลุ
เป้าหมายท่ีกําหนดได้  
   ทิศนา แขมมณี (2554 : 99-101) ได้สรุปว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือไม่ได้หมายความเพียงว่า                         
มีการจัดให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มแล้วให้งาน และบอกผู้เรียนให้ช่วยกันทํางานเท่านั้น การเรียนรู้จะเป็น                 
แบบร่วมมือได้ ต้องมีองค์ประกอบท่ีสําคัญ ครบ 5 ประการดังนี้  
    1. การพึ่งพาและเกื้อกูลกัน (Positive Interdependence) กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ
จะต้องมีความตระหนักว่า สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความสําคัญและความสําเร็จของกลุ่มขึ้นกับสมาชิกทุกคน
ในกลุ่ม ในขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละคนจะประสบความสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อกลุ่มประสบความสําเร็จ 
ความสําเร็จของบุคคลและของกลุ่มขึ้นอยู่กับความร่วมมือของกันและกัน ดังนั้นแต่ละคนต้องรับผิดชอบ
ในบทบาทหน้าท่ีของตนและในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือสมาชิก คนอื่น ๆ ด้วย การจัดกลุ่มเพื่อช่วยให้
ผู้เรียนมีการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี้ทําได้หลายทาง เช่น การให้ผู้เรียนมีเป้าหมายเดียวกันหรือให้
ผู้เรียนกําหนดเป้าหมายในการทํางาน/การเรียนรู้ร่วมกัน (Positive Goal Interdependence) การให้
รางวัลตามผลงานของกลุ่ม (Positive Reward Interdependence)  
    2. การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด (Face to Face Promotive Interdependence) 
การท่ีสมาชิกในกลุ่มมีการพึ่งพาช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นปัจจัยท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์                  
ต่อกันและกันในทางท่ีจะช่วยให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มจะห่วงใย ไว้วางใจ ส่งเสริม                
และช่วยเหลือกันและกันในการทํางานต่าง ๆ ร่วมกัน ส่งผลให้เกิดความสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน  
    3. ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน (Individual Accountability)   
 สมาชิกในกลุ่มการเรียนรู้ทุกคนจะต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบและพยายามทํางานตามท่ีได้รับมอบหมาย
อย่างเต็มความสามารถ ไม่มีใครท่ีจะได้รับประโยชน์โดยไม่ทําหน้าท่ีของตน ดังนั้นกลุ่มจึงจําเป็นต้อง        
มีระบบตรวจสอบผลงาน ท้ังท่ีเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม วิธีการท่ีสามารถส่งเสริมให้ทุกคนได้ทํา
หน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ีมีหลายวิธี เช่น การจัดกลุ่มให้เล็กเพื่อจะได้มีการเอาใจใส่กัน และกันได้อย่าง
ท่ัวถึง การทดสอบเป็นรายบุคคล การสุ่มเรียกช่ือให้รายงาน ครูสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนในกลุ่ม 
การจัดให้กลุ่มมีผู้สังเกตการณ์ การให้ผู้เรียนสอนกันและกัน 
    4. การใช้ทักษะการปฏิ สัมพั นธ์ ระหว่างบุคคลและทักษะการทํางานกลุ่มย่อย 
(Interpersonal and Small-Group Skills) การเรียนรู้แบบร่วมมือจะประสบความสําเร็จได้ต้องอาศัย
ทักษะท่ีสําคัญ ๆ หลายประการ เช่น ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ทักษะการทํางานกลุ่ม 
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ทักษะการส่ือสาร และทักษะการแก้ปัญหาขัดแย้ง รวมท้ังการเคารพ ยอมรับและไว้วางใจกันและกัน 
ซึ่งครูควรสอนและฝึกให้แก่ผู้เรียนเพื่อช่วยให้ดําเนินงานไปได้  
    5. การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ
จะต้องมีการวิเคราะห์ก ลุ่มเพื่ อช่วยให้ก ลุ่มเกิดการเรียน รู้และปรับปรุงการทํางานให้ ดีขึ้น              
การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มครอบคลุมการวิเคราะห์เกี่ยวกับวิธีการทํางานของกลุ่ม พฤติกรรม                 
ของสมาชิกกลุ่มและผลงานของกลุ่ม การวิเคราะห์การเรียนรู้นี้อาจทําโดยครูหรือผู้เรียน หรือท้ังสองฝ่าย 
การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่มนี้เป็นยุทธวิธีหนึ่งท่ีส่งเสริมให้กลุ่มต้ังใจทํางาน เพราะรู้ว่าจะได้รับ
ข้อมูลย้อนกลับและช่วยฝึกทักษะการรู้คิด (Meta Cognition) คือ สามารถท่ีจะประเมินการคิด                  
และพฤติกรรมของตนท่ีได้ทําไป  
  2.3 ประโยชน์ของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  
  การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  เป็นวิธีการเรียนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางทำให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกันมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะทำให้มีทักษะใน      
การทำงานกลุ่ม ซึ่งมีนักการศึกษาได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือไว้ ดังนี้ 
     จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ (2553 : 41) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือมีประโยชน์ต่อ
นักเรียนท้ังในด้านสังคมและวิชาการ ดังนี้ 
       1) สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างสมาชิก เพราะทุกคนร่วมมือกันในการทำงานกลุ่ม 
โดยทุกคนมีส่วนร่วมเท่าเทียมกัน ทำให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียน 
       2) ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนมีโอกาสคิด พูด แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือ
กระทำอย่างเท่าเทียมกัน 
       3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น เด็กเก่ง ช่วยเด็กไม่เก่ง ทำให้เด็กเก่ง
ภาคภูมิใจ รู้จักสละเวลา ส่วนเด็กอ่อนเกดิความซาบซึ้งในน้ำใจของเพื่อนสมาชิกดว้ยกัน 
       4) ทำให้รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การร่วมคิด การระดมความคิด นำข้อมูล     
ท่ีได้มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อหาคำตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุด เป็นการส่งเสริมให้ช่วยคิดหาข้อมูลให้มาก     
คิดวิเคราะห์และเกิดการตัดสินใจ 
       5) ส่งเสริมทักษะทางสังคม ทำให้ผู้เรียนรู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกันด้วยมนุษยสัมพันธ์     
ท่ีดีต่อกัน เข้าใจกันและกัน 
       6) ส่งเสริมทักษะการส่ือสาร ทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ส่ิงเหล่านี้ล้วนส่งเสริมผลสัมฤทิธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
   อารี สัณหฉวี (2554 : 52) ได้กล่าวถึง ประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้แบบร่วมมือ                   
ท่ีมีต่อผู้เรียน ดังต่อไปนี้      
       1) ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
       2) ทำให้ผู้เรียนมียุทธวิธีในการเรียนท่ีดี 
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       3) ทำให้ผู้เรียนมีความทรงจำดีขึน้ 
       4) ทำให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจภายในมากขึ้น 
       5) ทำให้นักเรียนมีทักษะทางสังคมมากขึ้น 
       6) ทำให้ผู้เรียนชอบวิชาต่าง ๆ มากขึ้น 
       7) ทำให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อครู 
       8) ทำให้รักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อเพื่อนนักเรียนด้วยกันมากขึ้น 
       9) ทำให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเป็นท่ียอมรับและได้รับการสนับสนุนจากเพื่อน 
       10) ทำให้นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง (มีความภาคภูมิใจในตนเอง)  
         จอห์นสัน และจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1994 : 59) กล่าวถึงประโยชน์      
ของการเรียนแบบร่วมมือไว้ สรุปได้ 9 ประการ ดังนี้ 
                 1. นักเรียนเก่งท่ีเข้าใจคำสอนของครูได้ดี จะเปล่ียนคำสอนของครูเป็นภาษาพูด           
ของนักเรียน แล้วอธิบายให้เพื่อนฟังได้และทำให้เพื่อนเข้าใจได้ดีขึน้ 
                 2. นักเรียนท่ีทำหน้าท่ีอธิบายบทเรียนให้เพื่อนฟัง จะเข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้น 
                 3. การสอนเพื่อนเป็นการสอนแบบตัวต่อตัวทำให้นักเรียน ได้รับความเอาใจใส่            
และมีความสนใจมากยิ่งขึน้ 
                 4. นักเรียนทุกคนต่างก็พยายามช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะครูคิดคะแนนเฉล่ีย
ของท้ังกลุ่มด้วย 
                5. นักเรียนทุกคนเข้าใจดีว่าคะแนนของตน มีส่วนช่วยเพิ่มหรือลดค่าเฉล่ียของกลุ่ม 
ดังนั้นทุกคนต้องพยายามปฏิบั ติหน้าท่ีของตนเองอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้กลุ่มประสบ
ความสำเร็จ 
               6. นักเรียนทุกคนมีโอกาสฝึกทักษะทางสังคมมีเพื่อนร่วมกลุ่มและเป็นการเรียนรู้
วิธีการทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากเมื่อเข้าสู่ระบบการทำงานอันแท้จริง 
               7. นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม เพราะในการปฏิบัติงานร่วมกันนั้น            
ก็ต้องมีการทบทวนกระบวนการทำงานของกลุ่มเพื่อให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน หรือคะแนน               
ของกลุ่มดีขึน้ 
               8. นักเรียนเก่งจะมีบทบาททางสังคมในช้ันมากขึ้น เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เรียนหรือ
หลบไปท่องหนังสือเฉพาะตน เพราะเขาต้องมีหน้าท่ีต่อสังคมด้วย  
   9. ในการตอบคำถามในห้องเรียน หากตอบผิดเพื่อนจะหัวเราะ แต่เมื่อทำงานเป็น
กลุ่มนักเรียนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ถ้าหากตอบผิดก็ถือว่าผิดท้ังกลุ่ม คนอื่น ๆ อาจจะให้ความ
ช่วยเหลือบ้าง ทำให้นักเรียนในกลุ่มมีความผูกพันกันมากขึ้น 
              อาเรนด์ส (Arends, 1994 : 345–346) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการเรียนแบบร่วมมือ
ไว้สรุปได้ 5 ประการ ดังนี้ 
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               1. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนแบบรว่มมือนี้เป็นการเรียนท่ีจัดให้นักเรียน
ได้ร่วมมือกันเรียนเป็นกลุ่มเล็กประมาณ 2 - 6 คน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเรียนร่วมกันนับว่า
เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มได้แสดงความคิดเห็น และแสดงออกตลอดจนลงมือ
กระทำอย่างเท่าเทียมกัน มีการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่น นักเรียนท่ีเก่งช่วยนักเรียนท่ีไม่
เก่ง ทำให้นักเรียนท่ีเก่งมีความรู้สึกภาคภูมิใจ รู้จักสละเวลา และช่วยให้เข้าใจในเรื่องท่ีดีขึ้น ส่วน
นักเรียนท่ีไม่เก่งก็จะซาบซึ้งในน้ำใจเพื่อน มีความอบอุ่น รู้สึกเป็นกันเอง กล้าซักถามในข้อสงสัยมาก
ขึ้น จึงง่ายต่อการทำความเข้าใจในเรื่องท่ีเรียน ท่ีสำคัญในการเรียนแบบร่วมมือนี้คือ นักเรียนในกลุ่ม
ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำงาน จนกระท่ังสามารถหาคำตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดได้ ถือว่าเป็นการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง ช่วยให้ความรู้ท่ีได้รับเป็นความรู้ทีมีความหมายต่อนักเรียนอย่างแท้จริง จึงมีผลทำ
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
              2. ด้านการปรับปรังความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนแบบร่วมมือเปิดโอกาสให้
นักเรียนท่ีมีภูมิหลังต่างกันได้มาท างานร่วมกัน พึ่งพาซึ่งกันและกัน มีการรับฟังความคิดเห็นกัน 
เข้าใจและเห็นใจสมาชิกในกลุ่ม ทำให้เกิดการยอมรับกันมากขึ้น เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันซึ่งจะ
ส่งผลให้มีความรู้สึกท่ีดีต่อผู้อื่นในสังคมมากขึ้น 
             3. ด้านทักษะในการทำงานร่วมกันให้เกิดผลสำเร็จท่ีดี และการรักษาความสัมพันธ์ที่ 
ดีทางสังคมการเรียนแบบร่วมมือช่วยปลูกฝังทักษะในการทำงานเป็นกลุ่มทำให้นักเรียนไม่มีปัญหาใน
การทำ งานร่วมกับผู้อื่น และส่งผลให้งานกลุ่มประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน ทักษะทางสังคม
ท่ีนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้แก่ ความเป็นผู้นำการสร้างความไว้วางใจกัน การตัดสินใจ การส่ือสาร 
การจัดการกับข้อขดัแย้ง ทักษะเกีย่วกับการจัดกลุ่มสมาชิกภายในกลุ่มเป็นต้น 
              4. ด้านทักษะการร่วมมือกันแก้ปัญหา ในการทำงานกลุ่มสมาชิกกลุ่มจะได้รับทำ
ความเข้าใจในปัญหาร่วมกัน จากนั้นก็ระดมความคิดช่วยกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เมื่อทราบ
สาเหตุของปัญหาสมาชิกในกลุ่มก็จะแสดงความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหาอภิปรายให้เหตุผลซึ่ง
กันและกันจนสามารถตกลงร่วมกันได้ว่า จะเลือกวิธีการใดในการแก้ปัญหาจึงเหมาะสมพร้อมกับลงมือ
ร่วมกันแก้ปัญหาตามขั้นตอนท่ีกำหนดไว้ ตลอดจนทำการประเมินกระบวนการแก้ปัญหาของกลุ่มด้วย 
              5. ด้านการทำให้รู้จักและตระหนักในคุณค่าของตนเอง ในการทำงานกลุ่มสมาชิก
กลุ่มทุกคนจะได้แสดง ความคิดเห็นร่วมกัน การท่ีสมาชิกในกลุ่มยอมรับในความคิดเห็นของเพื่อน
สมาชิกด้วยกัน ย่อมทำให้สมาชิกในกลุ่มนั้นมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองและคิดว่าตนเองมีคุณค่าท่ี
สามารถช่วยให้กลุ่มประสบผลสำเร็จได้  
 จากประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถส่งผลให้เกิดประโยชน์หลาย
ด้านช่วยพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะทางสังคม ความคิด ความเช่ือมั่นและนับถือตนเอง การสร้าง      
บรรยากาศในห้องเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน รวมถึงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ซึ่ง
สามารถนำรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งในท่ีนี้ ผู้วิจัยสนใจท่ีจะ
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พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนหรือเป็นสําคัญ 
โดยใช้การจัดการกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพื่อช่วยให้ผู้เรียนท่ีมี
ความบกพร่องทางการได้ยินได้เรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมาย ส่งผลทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนสูงขึ้นและมีผลงานมากขึ้น กล้าคิด กล้าถามตอบ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเป็น 
  2.4 บทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
       ทิศนา แขมมณี (2550 : 103) และสุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2550: 168-169)           
ได้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนไว้ว่า ครูสามารถนํา
หลักการของการเรียนรู้แบบร่วมมือไปจัดการเรียนการสอนของตนได้ โดยการพยายามจัดกลุ่มการเรียนรู้
ให้มีองค์ประกอบครบ 5 ประการ และใช้เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการช่วยให้องค์ประกอบ                     
ท้ัง 5 สัมฤทธิ์ผล โดยท่ัวไปการวางแผนบทเรียนและจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบ
ร่วมมือมีประเด็นท่ีสําคัญ 4 ด้านดังนี้ 
       1) ด้านการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
                      1.1 กําหนดจุดมุ่งหมายของบทเรียนท้ังทางด้านความรู้และทักษะ กระบวนการต่าง ๆ 
                      1.2 กําหนดขนาดของกลุ่ม กลุ่มควรมีขนาดเล็กประมาณ 3-6 คน กลุ่มขนาด 4 คน
จะเป็นขนาดท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
                      1.3 กําหนดองค์ประกอบของกลุ่มหมายถึงการจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มซึ่ งอาจทํา                      
โดยการสุ่ม หรือการเลือกให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ โดยท่ัวไปกลุ่มจะต้องประกอบไปด้วย สมาชิก                     
ท่ีคละกันในด้านต่าง ๆ เช่น เพศ ความสามารถ ความถนัด เป็นต้น 
                      1.4 กําหนดบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่ม เพื่อช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิดและมีส่วนในการทํางานอย่างท่ัวถึง ครูควรมอบหมายบทบาทหน้าท่ีในการทํางาน                     
ให้ทุกคน และบทบาทหน้าท่ีนั้นจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของงานอันเป็นจุดมุ่งหมายของกลุ่ม ครูควรจัด
บทบาทหน้าท่ีของสมาชิกให้อยู่ ในลักษณะท่ีต้องพึ่ งพาอาศัยและเกื้อกูลกัน บทบาท หน้าท่ี                       
ในการทํางานเพื่อการเรียนรู้มีจํานวนมาก เช่น บทบาทผู้นํากลุ่ม ผู้สังเกตการณ์ เลขานุการ ผู้เสนอ
ผลงาน ผู้ตรวจสอบผลงาน เป็นต้น 
                      1.5 จัดสถานท่ีให้เหมาะสมในการทํางานและมีปฏิสัมพันธ์กัน ครูจําเป็นต้องคิด
ออกแบบการจัดห้องเรียนหรือสถานท่ีท่ีจะใช้ในการเรียนรู้ให้เอื้อและสะดวกต่อการ ทํางานของกลุ่ม 
                      1.6 จัดสาระ วัสดุ หรืองานท่ีจะให้ผู้เรียนทํา วิเคราะห์สาระ/งาน/หรือวัสดุท่ีจะให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ และจัดแบ่งสาระหรืองานนั้นในลักษณะท่ีให้ผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนในการช่วยกลุ่ม
และพึ่งพากันในการเรียนรู้    
       2) ด้านการสอน ครูควรมีการเตรียมกลุ่มเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
                      2.1 อธิบายช้ีแจงเกี่ยวกับงานของกลุ่ม ครูควรอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของบทเรียน 
เหตุผลในการดําเนินการต่าง ๆ รายละเอียดของงานและขั้นตอนในการทํางาน 
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                      2.2 อธิบายเกณฑ์ การประเมินผลงาน ผู้เรียนจะต้องมีความเข้าใจตรงกันว่า
ความสําเร็จของงานอยู่ตรงไหน งานท่ีคาดหวังจะมีลักษณะอย่างไร เกณฑ์ท่ีจะใช้ในการจัดความสําเร็จ
ของงานคืออะไร 
                      2.3 อธิบายถึงความสําคัญและวิธีการของการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน ครูควรอธิบาย
กฎเกณฑ์ ระเบียบกติกา บทบาทหน้าท่ี และระบบการให้รางวัลหรือประโยชน์ท่ีกลุ่มจะได้รับ                       
ในการร่วมมือกันเรียนรู้ 
                      2.4 อธิบายวิธีการช่วยเหลือกันระหว่างกลุ่ม 
                      2.5 อธิบายถึงความสําคัญและวิธีการในการตรวจสอบความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี                   
ท่ีแต่ละคนได้รับมอบหมาย เช่น การสุ่มเรียกช่ือผู้เสนอผลงาน การทดสอบ การตรวจสอบ ผลงาน 
เป็นต้น 
                      2.6 ช้ีแจงพฤติกรรมท่ีคาดหวัง หากครูช้ีแจงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างชัดเจนว่า
ต้องการให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมอะไรบ้างจะช่วยให้ผู้เรียนรู้ความคาดหวังท่ีมีต่อตนและพยายาม                   
จะแสดงพฤติกรรมนั้น 
       3) ด้านการควบคุมกํากับและการช่วยเหลือกลุ่ม 
                      3.1 ดูแลให้สมาชิกกลุ่มมีการปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด 
                      3.2 สังเกตการณ์การทํางานร่วมกันของกลุ่ม ตรวจสอบว่า สมาชิกกลุ่มมีความเข้าใจ
ในงาน หรือบทบาทหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายหรือไม่ สังเกตพฤติกรรมต่าง ๆ ของสมาชิก ให้ข้อมูล
ป้อนกลับ ให้แรงเสริมและบันทึกข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของกลุ่ม 
                      3.3 เข้าไปช่วยเหลือกลุ่มตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน                 
และการทํางาน เมื่อพบว่ากลุ่มต้องการความช่วยเหลือ ครูสามารถเข้าไปช้ีแจง สอนซ้ำ หรือให้                 
ความช่วยเหลืออื่น ๆ 
                      3.4 สรุปการเรียนรู้ ครูควรให้กลุ่มสรุปประเด็นการเรียนรู้ ท่ีได้จากการเรียนรู้      
แบบร่วมมือ เพื่อช่วยให้การเรียนรู้มีความชัดเจนขึน้ 
       4) ด้านการประเมินผลและวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ 
                      4.1 ประเมินผลการเรียนรู้ ครูประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท้ังทางด้านปริมาณ
และคุณภาพ โดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย และควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
                      4.2 วิเคราะห์กระบวนการทํางานและกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ครูควรจัดให้
ผู้เรียนมีเวลาในการวิเคราะห์การทํางานของกลุ่มและพฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีโอกาส
เรียนรู้ท่ีจะปรับปรุงส่วนบกพร่องของกลุ่ม 
       จันทรา ตันติพงศานุรักษ์ (2553 : 23-29) ได้กล่าวว่า ครูผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทสําคัญ                
คนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน ไม่ว่าผู้สอนจะใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบใด                 
ก็ตามจะต้องมีการลําดับขั้นตอนในการสอนคล้ายคลึงกัน คือ ขั้นเตรียมการสอน การเริ่มบทเรียน                      
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การกํากับดูแลการสอน และการประเมินผลงานและกระบวนการทํางาน ซึ่งยังสอดคล้องกับ ปานใจ    
จิรานุภาพ (2556:40-41) ได้กล่าวว่ารูปแบบขั้นตอนของการจัดการเรียนการสอนมีดังนี้  
       1) ขั้นเตรียมการสอน ในขั้นนี้มีส่ิงท่ีต้องคํานึงถึง คือ 
                      1.1 จุดประสงค์ ครตู้องแจ้งจุดประสงค์ให้นักเรียนทราบ  
                           - จุดประสงค์ทางด้านวิชาการ ได้แก่ เนื้อหาและทักษะต่าง ๆ 
                           - จุดประสงค์ทางด้านสังคม ได้แก่ ทักษะการปฏิสัมพันธ์ รูปแบบต่าง ๆ                     
และการปฏิบติังานร่วมกันของนักเรียน 
                      1.2 ขนาดของกลุ่ม ขนาดของกลุ่มจะมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งมีประเด็น      
ท่ีจะต้องพิจารณา คือ  
                           - การจับคู่ควรให้นักเรียนได้เริ่มทํากิจกรรมคู่ เพราะการทํากิจกรรมในลักษณะ
ดังกล่าวจะไม่มีใครถูกทอดท้ิงจากกลุ่ม 
                           - กิจกรรมท่ีต้องการทักษะและความคิดท่ีหลากหลายอาจจัดกลุ่ม ให้มีจํานวน
นักเรียน เช่น กลุ่มละ 3 หรือ 4 คน 
                           - ถ้าหากสมาชิกในกลุ่มมีจํานวนสมาชิกหลายคน คือ ต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป 
จะต้องแน่ใจว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
                           - การแบ่งกลุ่ม จะต้องคํานึงถึงกิจกรรมและส่ือการเรียนการสอนท่ีมีอยู่ 
                           - ถ้าหากระยะเวลาในการทํากิจกรรมส้ัน ขนาดของกลุ่มท่ีแบ่งต้องมีขนาดเล็ก
เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
                      1.3 การจัดนักเรียนเข้ากลุ่ม การจัดนักเรียนเข้ากลุ่มอย่าง เหมาะสมจะช่วยให้                
การดําเนินกิจกรรมบรรลุความสําเร็จ ครูผู้สอนจะเป็นผู้จัดกลุ่มได้ดีท่ีสุด เพราะ รู้จักนักเรียนในช้ัน
มากท่ีสุด และสามารถเตรียมการท่ีจะช่วยเหลือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่ม เช่น นักเรียน                  
ท่ีต้องแยกออกมาสอนเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจจะเป็นนักเรียนเก่งหรืออ่อน อย่างไรก็ตามมีแนวทาง                    
ท่ีจะเสนอแนะ ดังนี้ 
                           - การจัดกลุ่มนักเรียนท่ีมีความแตกต่างกัน ความแตกต่างท่ีจะนํามาจัดรวมเข้า
ในกลุ่มเดียวกัน อาจจะเป็นทางด้านภูมิหลัง ความสามารถ วัฒนธรรม เพศ ฯลฯ 
                           - การสับเปล่ียนกลุ่มของนักเรียน การจะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยกัน      
นานเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานกลุ่มร่วมกัน อย่างไรก็ตามก็มีหลักท่ัวๆ ไป ว่าจะต้องรอให้กลุ่ม
ได้ทํางานร่วมกันจนบรรลุความสําเร็จ แต่ถ้าหากกลุ่มประสบปัญหาในการ ทํางานร่วมกัน ครูผู้สอน
ต้องให้คําแนะนําในการแก้ปัญหา 
                      1.4 การจัดช้ันเรียน โต๊ะ เก้าอี้ จะต้องดําเนินการให้พร้อมก่อนท่ีนักเรียนจะเข้า      
ช้ันเรียน เพื่อความสะดวกและความเป็นระเบียบ การจัดสภาพห้องเรียนจะมีผลต่อปฏิสัมพันธ์       
ของนักเรียน 
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                      1.5 การจัดเตรียมส่ือการเรียนการสอนจะต้องเตรียมส่ือการเรียน การสอนต่าง ๆ                          
ท่ีจะใช้ไว้ให้พร้อม 
       2) ขั้นเริ่มบทเรียน ในขั้นเริ่มบทเรียนมีส่ิงท่ีต้องพิจารณา ดังนี้ 
                      2.1 ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในทางบวก การทํางานของกลุ่มจะดําเนินไปด้วยดี 
เมื่อนักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อกันและมีการพึ่งพาอาศัยกันและกัน ซึ่งจะทําให้การจัดกิจกรรม         
การเรียนการสอนดําเนินไปสู่ความสําเร็จ 
                      2.2 การอธิบายภาระงาน ครูผู้สอนอธิบายภาระงานท่ีจะต้องทําให้ชัดเจน เพื่อให้
เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้อง นอกจากนี้ ถ้าสามารถเช่ือมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ของบทเรียนท่ีผ่านมา     
กับบทเรียนท่ีเรียนอยู่และบทเรียนท่ีจะต้องเรียนต่อไปก็จะเป็นส่ิงท่ีดีมาก    
                      2.3 การประเมินความสําเร็จ นักเรียน ควรรู้ว่าจะมีวิธีการ ประเมินผลงาน                      
ในการทํางานกลุ่มอย่างไร ครูผู้สอนและนักเรียนอาจร่วมกันวางหลักเกณฑ์การประเมินผล               
ในการพิจารณาความสําเร็จ เช่น 
                           - เพียงแค่ทําให้สําเร็จ (เช่น การช่วยกันวาดแผนท่ีใหเ้สร็จภายใน 30 นาที) 
                           - ตอบคําถามถกูต้อง (เช่น ถา้ทําคะแนนได้ระหว่าง 90-100 คะแนนจะได้เกรด A) 
                           - เสนอความคิดเห็นหรือการตัดสินใจในขั้นต่ำ (ตัวอย่าง ให้เหตุผลสนับสนุน
ความเหมาะสมในตําแหน่งของท่านมา 10 ประการ) 
                           - แสดงทักษะทางสังคมท่ีกําหนดให้ (เช่น เตรียมข้อมูลท่ีจะแสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
ได้ใช้ทักษะวิจารณ์ในเชิงบวกในระหว่างการทํางานร่วมกัน) 
                      2.4 การเสริมสร้างความรับผิดชอบของสมาชิก สมาชิกแต่ละคนจะต่ืนตัวและร่วม
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานกลุ่ม ถ้าหากว่าสมาชิกได้รู้ล่วงหน้าว่าจะมีการติดตาม ผลการปฏิบัติงาน 
และทักษะทางสังคมต่าง ๆ ท่ีแสดงออก วิธีท่ีจะช่วยให้สมาชิกแต่ละคนมีความรับผิดชอบอาจทําได้
โดยเรียกสมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่มตอบในขณะปฏิบัติงานให้มีการเซ็นช่ือ รับรองว่าทุกคน                         
มีส่วนร่วมในการทํางาน ตลอดจนตรวจสอบกระบวนการทํางานในกลุ่ม ฯลฯ 
                      2.5 การระบุพฤติกรรมทางสังคมท่ีพึงปรารถนา ครูผู้สอนและนักเรียนควรร่วมกัน
ระบุพฤติกรรมต่าง ๆ ทางสังคมท่ีต้องการในการกระทํากิจกรรมร่วมกัน ถ้านักเรียนได้เข้าใจโอกาส      
ท่ีจะแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีพึงปรารถนาจะมีมากขึ้นและยังเป็นการ ส่งเสริมให้รู้จักใช้ทักษะต่าง ๆ
เหล่านั้นด้วย 
       3) ขั้นการกํากับดูแลการสอน ครูผู้สอนมีหน้าท่ีจะต้องดูแลนักเรียน ในขณะปฏิบัติ
กิจกรรม ดังนี้ 
                      3.1 พฤติกรรมของนักเรียน เมื่อนักเรียนร่วมกันทํากิจกรรม ครูผู้สอนจะต้องสังเกต
ความก้าวหน้าของนักเรียน และจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนช่วยกันปฏิบัติกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย 
ครูผู้สอนควรมีแบบสังเกตการณ์เพื่อบันทึกการปฏิบัติงานของกลุ่มและใช้ข้อมูลดังกล่าวในการติ      
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และชมการทํางานของกลุ่ม นอกจากนี้  ครูผู้สอนควรรู้ว่าเมื่อใดควรเข้าไปช่วยเหลือนักเรียน                        
และในบางครั้งนักเรียนบางคนอาจมีบทบาทในการเป็นผู้ช่วยครูกํากับดูแลพฤติกรรมของเพื่อนด้วย 
                      3.2 ครูผู้สอนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนได้ 2 กรณี คือ    
                           - แนะนําการเรียนท่ัวไป เช่น อธิบายคําส่ังอย่างชัดเจนทบทวน กระบวนการ
ดําเนินงาน ฝึกทักษะต่างๆ ในขณะท่ีครูผู้สอนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมและช่วยเหลือนักเรียน 
ครูผู้สอนจะต้องพยายามค้นหาทักษะและความสามารถต่าง ๆ ของนักเรียนในกลุ่มต่าง ๆ ออกมา      
ให้มากท่ีสุด ตัวอย่าง ถ้ามีนักเรียนคนใดคนหนึ่งถามคําถาม ครูผู้สอนอาจไม่ตอบเอง แต่ถามคําถาม
นั้นกลับไปให้นักเรียนคนหนึ่งในกลุ่มใดก็ได้เป็นคนตอบ 
                           - สอนทักษะการให้ความร่วมมือ ทักษะดังกล่าวมีความจําเป็นอย่างยิ่งในการจัด                    
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ตัวอย่าง ถ้ามีนักเรียนคนใดคนหนึ่งไม่ได้ช่วยเหลืองานของกลุ่ม นักเรียน                     
ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นควรจะต้องเรียนรู้ท่ีจะทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม ครูผู้สอน                   
ควร โยนปัญหาดังกล่าวกลับไปให้กลุ่มพิจารณาและหาทางแก้ไข ซึ่งจะทําให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น 
อย่างไรก็ตามครูผู้สอนไม่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนเกินความจําเป็น 
เพราะนักเรียนจะไม่ได้ใช้ความคิดของตนเองเท่าท่ีควรและอาจคล้อยตามครูผู้สอน  
       4) ขั้นการประเมินผลงานและกระบวนการในการทํางาน 
                      4.1 การประเมินผลงานด้านวิชาการ ได้แก่  การประเมินผล ความก้าวหน้า                       
และความสําเร็จทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้าง ตัวอย่าง 
                           - ครูผู้สอนสุ่มเลือกนักเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งตอบคําถามหรือแลกเปล่ียน                
ความคิดเห็น 
                           - นักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ร่วมกันอภิปรายหลังจากการทดสอบย่อยหรือร่วมกัน
อภิปรายเพื่อแก้ไข 
                      4.2 การประเมินผลด้านสังคม เป็นการประเมินผลเพื่อให้ทราบว่า สมาชิกของกลุ่ม
ได้ใช้ทักษะทางสังคม อะไรบ้างและอย่างไร การทํางานของกลุ่มมีประสิทธิภาพ เพียงใด และจะต้อง
ปรับปรุงอะไรบ้างและอย่างไร ตัวอย่าง 
                           - เล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับความสําเร็จของกลุ่ม 
                           - อภิปรายและมีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับส่ิงท่ีต้องปรับปรุงในการทํางานกลุ่ม
ครั้งต่อไป 
      บทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีกล่าวมานี้ จะช่วยให้ครูผู้สอนรู้จัก
วางแผนการสอน การเตรียมการและการเลือกใช้ยุทธศาสตร์ ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ                      
ความต้องการ ตลอดจนความสามารถของนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน        
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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  2.5 ตัวอย่างการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  
    การท่ีจะทำให้เกิดผลดีของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือนั้น ก่อนอื่นนักเรียนจึงต้อง
ช่วยเหลือพึ่งพาและสนับสนุนกัน เพื่อให้เพื่อน ๆ ทุกคนในกลุ่มเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 
นอกจากนี้ จึงขอยกตัวอย่างการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเพื่อให้ เห็นถึงรูปแบบ วัตถุประสงค์                          
หรือขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการทำวิจยัในครั้งนี้  
     ได้กล่าวถึง ตัวอย่างการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ มีดังนี้     

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (Jigsaw)  
                     การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2550 : 
177-180), ฆนัท ธาตุทอง (2551: 188) สไตน์บริงค์ และสตาล (Steinbrink & Stahl, 1994 : 131-
152) และสลาวิน (Slavin, 1955: 4-13) เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีใช้แนวคิดการต่อภาพ             
โดยแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่ม ทุกกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมเดียวกัน ผู้สอนจะแบ่งเนื้อหา            
ของเรื่องท่ีจะให้เรียนรู้ออกเป็นหัวข้อย่อยเท่ากับจำนวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม และมอบหมายให้ผู้เรียน
แต่ละกลุ่มศึกษา ค้นคว้าคนละหัวข้อ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนจะเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะเรื่องท่ีตนได้รับ
มอบหมายให้ศึกษาจากกลุ่ม สมาชิกต่างกลุ่มท่ีได้รับมอบหมายในหัวข้อเดียวกันก็จะทำการศึกษา
ค้นคว้าร่วมกัน จากนั้นผู้เรียนแต่ละคนจะกลับเข้ากลุ่มเดิมของตนเพื่อทำหน้าท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญอธิบาย
ความรู้ เนื้อหาสาระท่ีตนศึกษาให้เพื่อนร่วมกลุ่มฟัง เพื่อให้เพื่อนสมาชิกท้ังกลุ่มได้รู้เนื้อหาสาระครบ
ทุกหัวข้อย่อยและเกิดการเรียนรู้เนื้อหาสาระท้ังเรื่อง 
      วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
     2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการทางสังคมและความรับผิดชอบ 
      องค์ประกอบสำคัญ 
      การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ มีองค์ประกอบสำคัญ 3 ส่วน คือ 
     1. การเตรียมส่ือการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องเตรียมใบงาน ใบความรู้ ส่ือการเรียนรู้
อื่นๆ สำหรับผู้เช่ียวชาญแต่ละกลุ่ม และสร้างแบบทดสอบย่อยในแต่ละหน่วยการเรียน 
     2. การจัดสมาชิกของกลุ่ม ผู้สอนจะต้องแบ่ง ผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ เรียกว่า      
"กลุ่มพื้นฐาน" (Home Groups) แต่ละกลุ่มจะมี ผู้เช่ียวชาญ (Expert Groups) แต่ละเรื่องตามใบงาน       
ท่ีผู้สอนสร้างขึ้น 
     3. การรายงานและทดสอบย่อย เมื่อผู้เช่ียวชาญกลับเข้ากลุ่มตัวเองและสอน                   
เรื่องท่ีตนเองได้เรียนรู้มาสอนหรือรายงานให้กับสมาชิกในกลุ่มแล้ว ควรมีการอภิปรายกันท้ังห้องเรียน
อีกครั้งหรือมีการถาม-ตอบในหัวข้อเรื่องท่ีเรียนรู้ หลังจากนั้นผู้สอนทำการทดสอบย่อยและประเมิน
ให้คะแนน 
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      ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ มีดังนี้  
      การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ มีข้ันตอนดังนี้ 
    1. ข้ันเตรียมเนื้อหา 
         ผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาสาระหรือเรื่องท่ีจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยแบ่งเนื้อหา
หรือหัวข้อท่ีจะเรียนออกเป็นหัวข้อย่อยเท่ากับจำนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม เช่น ถ้าขนาดกลุ่มละ     
4 คน ก็แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน เป็นต้น 
         การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์ เหมาะสำหรั บใช้จัด                   
การเรียนรู้เนื้อหาสาระท่ีมีลักษณะ ดังนี้ 
     1.1 ใช้ทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนมาแล้วท่ีมีหลาย ๆ หัวข้อ 
     1.2 ใช้จัดการเรียนรู้เนื้อหาความรู้ใหม่ท่ีสามารถแยกเนื้อหาเป็นตอนย่อย ๆ ได้ 
ซึ่งตอนย่อยนั้น ๆ ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้หรือทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง 
     1.3 ใช้กับเนื้อหาท่ีผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้จากเอกสาร ตำรา บทความ                
ใบความรู้ ตลอดจนส่ืออื่น ๆ เช่น เทป วีดิทัศน์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น 
     2. ข้ันจัดกลุ่มผู้เรียน 
     2.1 ผู้สอนจัดแบ่งกลุ่มผู้เรียนให้มีสมาชิกท่ีมีความสามารถคละกันเป็นกลุ่ม
พื้นฐาน (Home Groups) จำนวนสมาชิกในกลุ่มอาจมี 2-6 คนก็ได้ 
     2.2 ผู้สอนแจกเอกสาร อุปกรณ์หรือส่ือการเรียนรู้ให้กลุ่มละ 1 ชุด หรือให้
สมาชิกคนละ 1 ชุด ก็ได้ (ซึ่งทุกกลุ่มจะศึกษาในเรื่องเดียวกัน) 
     2.3 มอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนรับผิดชอบศึกษา ค้นคว้าเพียงคนละ 
1 ส่วน ซึ่งหากผู้สอนแจกเอกสารให้เพียงกลุ่มละ 1 ชุด ก็ให้ผู้เรียนแยกเอกสารออกเป็นส่วน ๆ        
ตามหัวข้อย่อย  
     3. ข้ันกลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Expert Groups) ศึกษา ค้นคว้าและเรียนรู้ 
     3.1 สมาชิกท่ีทำหน้าท่ี ผู้เช่ียวชาญแต่ละคนจะแยกย้ายจากกลุ่มพื้นฐาน 
(Home Groups) ไปจับกลุ่มใหม่เพื่อทำการศึกษาเอกสารหรือค้นคว้าเพิ่มเติม ในส่วนท่ีตนเองได้รับ
มอบหมาย โดยสมาชิกท่ีได้รับมอบหมายให้ศึกษาหัวข้อย่อยเดียวกัน จะไปนั่งรวมกลุ่มกัน กลุ่มละ    
3-6 คน หรือตามจำนวนท่ีผู้สอนกำหนด 
     3.2 สมาชิกกลุ่มผู้เช่ียวชาญแต่ละกลุ่มจะอ่านเอกสาร ศึกษา หรือค้นคว้า     
สรุปเนื้อหาสาระ จัดลำดับข้ันตอนการนำเสนอ และเตรียมนำไปสอนหรือให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่ม
พื้นฐาน (Home Groups) หรือกลุ่มเดิมของตนเอง 
         ซึ่งในขั้นนี้ ผู้สอนจะต้องดูแล เอาใจใส่เป็นท่ีปรึกษา ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ
อย่างใกล้ชิด 
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     4. ขั้นสมาชิกกลุ่มผู้เช่ียวชาญเสนอความรู้ 
         ผู้เช่ียวชาญของแต่ละกลุ่มกลับกลุ่มเดิมของตน แล้วผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกัน
อธิบายให้ความรู้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มทีละคนจนครบ มีการซักถามข้อสงสัย ตอบปัญหา ทบทวนให้
เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน 
     5. ข้ันทดสอบความรู้ 
     ผู้สอนให้ผู้เรียนแต่ละคนทำการทดสอบเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้ท่ีครอบคลุม                  
ทุกหัวข้อท่ีเรียนรู้ แล้วนำคะแนนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มมารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม 
     6. ข้ันมอบรางวัล 
     ผู้สอนมอบรางวัลหรือให้คำช่ืนชม ชมเชย กลุ่มท่ีได้คะแนนรวมสูงสุด 
   ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ สรุปเป็นภาพได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
     
   
  
 
 
 
 
 
  ที่มา: สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2550: 180) 
 

ภาพที ่1  แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ 
 
    ข้อดแีละข้อจำกัด 
    ข้อดีและข้อจำกัดของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคจิกซอว์ (ฆนัท ธาตุทอง, 2551: 
189) มีดังนี้ 
    ข้อด ี
      1. ผู้เรียนมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่อตัวเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิกอื่น 
    2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกัน 

1. ขัน้เตรยีม 

2. ขัน้จดักลุม่ผูเ้รยีน 

    - แบ่งกลุ่มผู้เรียน 

    - แจกเอกสารสำหรับศึกษา 

    - มอบหมายภารกิจ 

3. ขัน้กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญศกึษาหรอืเรยีนรู ้
    - สมาชิกแยกกลุ่มเรียนรู้ 
    - สมาชิกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญศึกษาเรียนรู ้

4. ขัน้สมาชกิกลุม่เชีย่วชาญเสนอความรู ้

5. ขัน้ทดสอบความรู ้

6. ขัน้มอบรางวลั 
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    3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลัดเปล่ียนกันเป็นผู้นำ 
    4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง 
    ข้อจำกัด  
    1. ถ้าผู้เรียนขาดความเอาใจใส่และความรับผิดชอบ จะส่ งผลให้ผลงานกลุ่ม                   
และสาระการเรียนรู้ไม่ประสบความสำเร็จ 
    2. เป็นวิธีการท่ีผู้สอนจะต้องใช้เวลาในการเตรียมการและต้องดูแล ช่วยเหลือ     
เอาใจใส่ในกระบวนการเรยีนรู้ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
   2.  การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT (Teams – Games - Tournaments)  
    อัลเลนและคณะ (Allen and others, 1970: 1-2) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิค TGT เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมืออีกรูปแบบหนึ่ง คล้ายกันกับเทคนิค STAD ท่ีแบ่งผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกัน กลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดยกำหนดให้
สมาชิกของกลุ่มได้แข่งขันกันในเกมการเรียนท่ีผู้สอนจัดเตรียมไว้แล้ว ทำการทดสอบความรู้ โดยการ
ใช้เกมการแข่งขนั คะแนนท่ีได้จากการแข่งขันของสมาชิกแต่ละคนในลักษณะการแข่งขนัตัวต่อตัวกับ
ทีมอื่น นำเอามาบวกเป็นคะแนนรวมของทีม ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการเสริมแรง เช่น ให้รางวัล                   
คำชมเชย เป็นต้น ดังนั้นสมาชิกกลุ่มจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน       
เพื่อความสำเร็จของกลุ่ม 
    วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรยีนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
     2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการทางสังคม เช่น ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการเป็นผู้นำ และฝึกความรับผิดชอบ 
     องค์ประกอบสำคัญของ TGT 
    การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT มีองค์ประกอบสำคัญ (สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย 
มูลคำ 2550 : 182-183 ; อัลเลนและคณะ Allen and others, 1970: 3-18) ดังนี้  
    1. การเสนอเนื้อหา (Presentation) เป็นการนำเสนอเนื้อหาหรือบทเรียนใหม่ 
รูปแบบการนำเสนออาจจะเป็นการบรรยาย อภิปราย กรณีศึกษาหรืออาจจะมีส่ือการเรียนอื่น ๆ 
ประกอบด้วยก็ได้ เทคนิค TGT จะแตกต่างจากเทคนิคอื่น ๆ ตรงท่ีผู้สอนต้องเน้นให้ผู้เรียนทราบว่า
ผู้เรียนต้องให้ความสนใจมากในเนื้อหาสาระ เพราะจะช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จในการแขง่ขัน วิธี
นี้เหมาะสมกับการเรียนรู้ในวิชาพื้นฐานท่ีสามารถถามตอบท่ีมีคำตอบแน่นอนตายตัว แต่ไม่เหมาะกับ
บางวิชา 
     2. การจัดทีม (Teams) เป็นการจัดทีม ผู้ เรียน โดยให้ คละกัน ท้ังเพศและ
ความสามารถทีมมีหน้าท่ีในการเตรียมตัวสมาชิกให้พร้อมเพื่อการเล่นเกม หลังจากจบช่ัวโมง             
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การเรียนรู้แต่ละทีมจะนัดสมาชิกศึกษาเนื้อหา โดยมีแบบฝึกหัดช่วย โดยท่ัวไปผู้เรียนจะผลัดกันถาม
คำถามในแบบฝึกหดัจนกว่าจะเข้าใจเนื้อหาท้ังหมด 
    เทคนิค TGT จุดเน้นในทีมคือ ทำให้ดีท่ีสุดเพื่อทีม จะช่วยเหลือให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีม
ให้มากท่ีสุด 
     3. เกม (Games) เป็นเกมตอบคำถามง่ายๆ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระท่ีผู้เรียนได้ศึกษา
เรียนรู้ในการเล่นเกม ผู้เรียนท่ีเป็นตัวแทนจากทีมแต่ละทีมจะมาเป็นผู้แข่งขัน 
     4. การแข่งขัน (Tournament) การจัดการแข่งขันอาจจะจัดขึ้นปลายสัปดาห์หรือ
ท้ายบทเรียนก็ได้ ซึ่งจะเป็นคำถามเกี่ยวกับเนื้อหาท่ีเรียนมาแล้ว และผ่านการเตรียมความพร้อมจาก
กลุ่มมาแล้ว การจัดโต๊ะแข่งขันจะมีหลายโต๊ะ แต่ละโต๊ะจะมีตัวแทนของทีมแต่ละทีมมาร่วมแข่งขัน     
ทุกโต๊ะการแข่งขัน ควรเริ่มดำเนินการพร้อมกันแข่งขันเสร็จแล้วจัดลำดับผลการแข่งขันแต่ละโต๊ะ
นำไปเทียบหาค่าคะแนนโบนัส 
                  ตัวอย่างการจัดให้ค่าคะแนนโบนัส เช่น 
               ถ้าผู้ร่วมแข่งขันมีโต๊ะละ 5 คน อาจให้คะแนนโบนัส ดังนี้ 
     ลำดับท่ีผลการแข่งขัน คะแนนโบนัส 
                     1        10   
                     2         8   
                     3         6   
                     4         4   
                     5         2   
     5. การยอมรับความสำเร็จของทีม (success) มีการนำคะแนนโบนัสของสมาชิก         
แต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนของทีม และหาค่าเฉล่ียทีมท่ีมีคะแนนสูงสุดจะได้รับการยอมรับให้เป็น
ทีมชนะเลิศกับรองลงมา ควรมกีารประกาศผลและเผยแพร่สู่สาธารณะ รวมทั้งการมอบรางวัลยกย่อง 
ชมเชย เป็นต้น 

    ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้ 
    การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
    1. ขั้นเตรียมเนื้อหา ประกอบด้วย 
     1.1 การจัดเตรียมเนื้อหาสาระ ผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาสาระหรือเรื่องท่ีจะให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
     1.2 การจัดเตรียมเกม ผู้สอนจะต้องจัดเตรียมคำถามง่ายๆ ซึ่งเป็นคำถามจาก
เนื้อหาสาระท่ีผู้เรียนเรียนรู้ วิธีการให้คะแนนโบนัสในการเล่นเกม รวมท้ังส่ือ อุปกรณ์การเรียนรู้ เช่น 
ใบงาน ใบความรู้ ชุดคำถาม กระดาษคำตอบ กระดาษบันทึกคะแนน เป็นต้น 
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    2. ขั้นจัดทีม 
     ผู้สอนจัดทีมผู้เรียนโดยให้คละกันท้ังเพศและความสามารถทีมละประมาณ                    
4-5 คน เช่น ทีมท่ีมีสมาชิก 4 คน อาจประกอบด้วยชาย 2 คน หญิง 2 คน เป็นคนเก่ง 1 คน ปานกลาง 
2 คน และอ่อน 1 คน เป็นต้น เพื่อเรียนรู้โดยปฏิบัติกิจกรรมตามคำส่ังหรือใบงานท่ีกำหนดไว้ 
     3. ขัน้การเรียนรู้ ประกอบด้วย 
      3.1 ผู้สอนแนะนำวิธีการเรียนรู้ 
      3.2 ทีมวางแผนการเรียนรู้และการแข่งขัน 
      3.3 สมาชิกในแต่ละทีมร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมตามคำส่ังหรือใบงาน 
      3.4 กลุ่มหรือทีมเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกในกลุ่มทุกคน เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจในบทเรียนและพร้อมท่ีจะเข้าสู่สนามแข่งขัน 
      3.5 แต่ละทีมทำการประเมินความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของสมาชิกในทีม           
โดยอาจต้ังคำถามข้ึนมาเองโดยให้สมาชิกของทีมทดลองตอบคำถาม 
      3.6 สมาชิกของทีมช่วยกันอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นท่ีบางคนยังไม่เข้าใจ 
     4. ข้ันการแข่งขัน ผู้สอนจัดการแข่งขัน ประกอบด้วย 
     4.1 ผู้สอนแนะนำการแข่งขันให้ผู้เรียนทราบ 
     4.2 จัดผู้เรียนหรือสมาชิกตัวแทนของแต่ละทีมเข้าประจำโต๊ะแข่งขัน 
     4.3 ผู้สอนแนะนำเกี่ยวกับเกม โดยอธิบายจุดประสงค์และกติกาของการเล่นเกม 
     4.4 สมาชิกหรือผู้เรียนทุกคนเริ่มเล่นเกมพร้อมกัน ด้วยชุดคำถามท่ีเหมือนกัน 
ผู้สอนเดินตามโต๊ะแข่งขันต่าง ๆ เพื่อตอบปัญหาข้อสงสัย 
     4.5 เมื่อการแข่งขันจบลงให้แต่ละโต๊ะตรวจคะแนน จัดลำดับผลการแข่งขัน
และให้หาค่าคะแนนโบนัส 
     4.6 ผู้เข้าร่วมแข่งขันกลับไปเข้าทีมเดิมของตน พร้อมด้วยนำคะแนนโบนัสไปด้วย 
     4.7 ทีมนำคะแนนโบนัสของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนรวมของทีม                  
อาจจะหาค่าเฉล่ียหรือไม่ก็ได้ ทีมท่ีได้คะแนนรวมสูงสุดจะได้รับการยอมรับว่าเป็นทีมชนะเลิศ                     
และรองชนะเลิศตามลำดับ 
     5. ข้ันยอมรับความสำเร็จของทีม 
     ผู้สอนประกาศผลการแข่งขันและเผยแพร่สู่สาธารณชนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น 
ปิดประกาศท่ีบอร์ด ลงข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จดหมายข่าว ประกาศหน้าเสาธง เป็นต้น รวมท้ัง       
การมอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย 
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  ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT สามารถสรุปเป็นภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา: วิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2550 : 182-183) ; อัลเลนและคณะ (Allen and others, 1970: 319-326) 
 

ภาพที ่2  แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT  
 

1. ขั้นเตรยีมเนือ้หา 

    - เตรียมเน้ือหา 

    - เตรียมเกม 

2. ขัน้จดัทมี 

    - จัดสมาชิกเข้าทีม 

3. ขั้นเรยีนรู ้
    - แนะนำวิธีการเรียนรู้ 
    - วางแผนการเรียนรู้และแข่งขัน 

    - สมาชิกปฏิบัติกิจกรรม 

    - ทีมเตรียมความพร้อมให้สมาชิก 

    - ทีมประเมินความรู้ 
    - ทีมอธิบายความรู้เพ่ิมเติม 

4. ขั้นเรยีนรู ้
    - แนะนำการแข่งขัน 
    - จัดสมาชิกประจำโต๊ะแข่งขัน 
    - แนะนำเกม 

    - เล่นเกม 

    - จัดลำดับผลการแข่งขัน 

    - สมาชิกกับทีมเดิม 

    - รวมคะแนน 

5. ขั้นยอมรบัความสำเรจ็ของทมี 

    - ประกาศผล 

    - ให้รางวัล ยกย่อง ชมเชย 
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       ข้อดีและข้อจำกัด 
     ข้อดีและขอ้จำกัดของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค TGT (สุวิทย์ มูลคำ, 2551: 
182) มีดังนี้ 
       ข้อดี 
     1. ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิกอื่น 
     2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้รว่มกนั 
     3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลัดเปล่ียนกันเป็นผู้นำ 
     4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง 
     5. ผู้เรียนมีความต่ีนเต้น สนุกสนานกับการเรียนรู ้
       ข้อจำกัด 
     1. ถ้าผู้เรียนขาดความเอาใจใส่และความรับผิดชอบจะส่งผลให้ผลงานกลุ่ม                    
และการเรียนรู้ ไม่ประสบความสำเร็จ 
     2. เป็นวิธีการท่ีผู้สอนจะต้องเตรียมการ ดูแลเอาใจใส่ในกระบวนการเรียนรู้                    
ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดจึงจะได้ผลดี 
     3. ผู้สอนมีภาระงานมากขึ้น 
    3. การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD (Student Teams-Achievement Division)    
       การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD (สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ, 2551: 170;
ไสว ฟักขาว, 2553: 148-149; ธีระพัฒน์ ฤทธิ์ทอง, 2555: 170-173) เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมืออีก
รูปแบบหนึ่งคล้ายกันกับเทคนิค TGT ท่ีแบ่งผู้เรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพื่อ
ทำงานร่วมกัน กลุ่มละประมาณ 4-5 คน โดยกำหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้ในเนื้อหาสาระท่ีผู้สอน
จัดเตรียมไว้แล้วทำการทดลองความรู้ คะแนนท่ีได้จากการทดสอบของสมาชิกแต่ละคนนำเอามาบวก
เป็นคะแนนรวม ของทีม ผู้สอนจะต้องใช้เทคนิคการเสริมแรง เช่น ให้รางวัล คำชมเชย เป็นต้น ดังนั้น 
สมาชิกกลุ่มจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความสำเร็จของกลุ่ม 
    วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
     2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการทางสังคม เช่น ทักษะกระบวนการกลุ่ม 
ทักษะการเป็นผู้นำ และฝึกความรับผิดชอบ  
    องค์ประกอบสำคัญ 
    การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD มีองค์ประกอบสำคัญ ดังนี้ 
     1. การเสนอเนื้อหา ผู้สอนทบทวนบทเรียนท่ีเรียนมาแล้ว และนำเสนอเนื้อหา
สาระหรือความคิดรวบยอดใหม ่
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     2. การทำงานเป็นทีมหรือกลุ่ม ผู้สอนจัดผู้เรียนท่ีมีความสามารถต่างกัน จัดให้คละกัน
และช้ีแจงให้ ผู้เรียนทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่มท่ีจะต้องช่วยและร่วมกันเรียนรู้                      
เพราะผลการเรียนของสมาชิกแต่ละคนส่งผลต่อผลรวมของกลุ่ม 
     3. การทดสอบย่อย สมาชิกหรือผู้เรียนทุกคนทำแบบทดสอบย่อยเป็นรายบุคคล
หลังจากเรียนรู้หรือทำกิจกรรมแล้ว 
     4. คะแนนพัฒนาการของผู้เรียน เป็นคะแนนการพัฒนาหรือความก้าวหน้าของสมาชิก
แต่ละคน ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนอาจร่วมกันกำหนดคะแนนการพัฒนาเป็นเกณฑ์ขึ้นมาก็ได้ เช่น 
 

คะแนนทดสอบยอ่ย คะแนนการพฒันา 
- ต่ำกว่าคะแนนมาตรฐาน มากกว่า 10 คะแนน 0 
- ต่ำกว่าคะแนนมาตรฐาน ไม่เกิน 10 คะแนน 10 
- เท่ากับคะแนนมาตรฐาน หรือมากกว่าคะแนนมาตรฐาน 
  ไม่เกิน 10 คะแนน  

 
20 

- มากกว่าคะแนนมาตรฐาน 10 คะแนนขึ้นไป 30 
ที่มา: สุวิทย์ มูลคำ (2551: 171) 

      
     5. การรับรองผลงานและเผยแพร่ช่ือเสียงของทีม เป็นการประกาศผลงานของทีม
เพื่อรับรองและยกย่องชมเชยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปิดประกาศ ให้รางวัล ลงจดหมายข่าว ประกาศ
เสียงตามสาย เป็นต้น 
    ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ วัฒนาพร ระงับทุกข ์(2552: 37-38) มีดังนี้ 
        1. ขัน้เตรียมเนื้อหา ประกอบด้วย 
         1.1 การจัดเตรียมเนื้อหาสาระ ผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาสาระหรือเรื่องท่ีจะให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ เป็นเนื้อหาใหม่โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนศึกษา เรียนรู้ด้วยตนเอง รวมท้ังส่ือ วัสดุ
อุปกรณ์หรือแหล่งเรียนรู้ ใบความรู้ ใบงาน เป็นต้น 
         1.2 การจัดเตรียมแบบทดสอบย่อย  เช่น ข้อทดสอบ กระดาษคำตอบ                    
เกณฑ์การให้คะแนน เป็นต้น 
        2. ขั้นจัดทีม 
            ผู้สอนจัดทีมผู้เรียนโดยให้คละกันท้ังเพศและความสามารถทีมละประมาณ                   
4-5 คน เช่น ทีมท่ีมีสมาชิก 4 คน อาจประกอบด้วยชาย 2 คน หญิง 2 คน เป็นคนเก่ง 1 คน ปานกลาง               
2 คน และอ่อน 1 คน เป็นต้น   
                       3. ขั้นการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
         3.1 ผู้สอนแนะนำวิธีการเรียนรู้ 
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         3.2 ทีมวางแผนการเรียนรู้  โดยแบ่งภาระหน้าท่ีกัน เช่น ผู้อ่าน ผู้หาคำตอบ 
ผู้สนับสนุน ผู้จดบันทกึ ผู้ประเมินผล เป็นต้น 
         3.3 สมาชิกในแต่ละกลุ่มศึกษาเนื้อหาสาระและทำกิจกรรมตามใบงานท่ีผู้สอน
กำหนด ซึ่งการเรียนรู้โดยวิธีนี้เน้นการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันในทีมมากกว่าการแขง่ขันแบบตัวต่อตัว
ใน TGT 
         3.4 ผู้เรียนหรือสมาชิกแต่ละกลุ่มประเมินเพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา 
                       4. ขั้นทดสอบ 
         4.1 ผู้เรียนแต่ละคนทำการทดสอบย่อย เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
สาระท่ีได้เรียนรู้จากข้อทดสอบของผู้สอน 
         4.2 ผู้สอนและผู้เรียนอาจร่วมกันตรวจผลการทดสอบของสมาชิกแต่ละคน 
         4.3 ทีมจัดทำคะแนนการพัฒนาของสมาชิกแต่ละคน และคะแนนการพัฒนา
ของกลุ่ม โดยอาจจัดเป็นตาราง ดังนี้ 

คะแนนการพฒันา 
ช่ือทีม.............................................................................. 

ลำดับที ่ ชื่อสมาชกิ 
คะแนน 

ทดสอบยอ่ย 
คะแนนฐาน 

คะแนน 
การพฒันา 

     
     
     
 รวม    
ที่มา: สุวิทย์ มูลคำ และอรทัย มูลคำ (2551: 173) 

 
        4.4 ให้แต่ละทีมนำคะแนนการพัฒนาของทีมไปเทียบกับเกณฑ์ เพื่อหาระดับ
คุณภาพ ซึ่งอาจกำหนดดังตัวอย่าง 
  

คะแนนการพฒันา ระดบัคณุภาพ 
0 - 30 ต้องปรบัปรุง 
31 - 60 ควรปรับปรุง 
61 - 90  พอใช้ 
91 - 120 ดี 
121 - 150 ดีมาก 

 ที่มา: สุวิทย์ มูลคำ (2551: 173) 
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                       5. ขั้นการรับรองผลงานและเผยแพร่ช่ือเสียงของทีม  
        เป็นการประกาศผลงานของทีมว่าแต่ละทีมอยู่ ในระดับคุณภาพใด รับรอง                  
ยกย่อง ชมเชย ทีมท่ีมีคะแนนการพัฒนาสูงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปิดประกาศ ให้รางวัล ลงจดหมายข่าว 
ประกาศเสียงตามสาย เป็นต้น 

                      ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD  สามารถสรุปเป็นภาพได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: สุวิทย์ มูลคำ (2551: 172-174) 
 

ภาพที ่3 แสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD 
 
 

1. ขั้นเตรยีมเนือ้หา 

    - เตรียมเน้ือหาสาระ 

    - เตรียมแบบทดสอบ 

2. ขั้นเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

    - จัดสมาชิกเข้าทีม 

3. ขัน้สรปุผลการเรยีนรู ้
    - แนะนำวิธีการเรียนรู้ 
    - วางแผนการเรียนรู้  
    - ศึกษาและทำกิจกรรม 

    - ประเมินทบทวนความรู้ 

4. ขั้นประเมนิผล 

    - ทดสอบย่อย 
    - ตรวจสอบการทดสอบ 
    - จัดทำคะแนนการพัฒนา 

    - นำคะแนนเทียบระดับคุณภาพ 

5. ขั้นการรบัรองผลงานและเผยแพรช่ือ่เสยีงของทมี 

    - ประกาศผล 

    - ให้รางวัล ยกย่อง ชมเชย 
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        ข้อดีและข้อจำกัด 
        ข้อดีและข้อจำกัดของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค STAD (สุวิทย์ มูลคำ, 
2551: 175) มีดังนี้ 
        ข้อดี 
       1. ผู้เรียนมีความเอาใจใส่รับผิดชอบตัวเองและกลุ่มร่วมกับสมาชิกอื่น 
       2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกนั 
       3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลัดเปล่ียนกันเป็นผู้นำ 
       4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรง 
       5. ผู้เรียนมีความต่ีนเต้น สนุกสนานกับการเรียนรู ้
        ข้อจำกัด 
       1. ถ้าผู้เรียนขาดความเอาใจใส่และความรับผิดชอบจะส่งผลให้ผลงานกลุ่ม                  
และการเรียนรู้ไม่ประสบความสำเร็จ 
       2. เป็นวิธีการท่ีผู้สอนจะต้องเตรียมการ ดูแลเอาใจใส่ในกระบวนการเรียนรู้                   
ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดจึงจะได้ผลดี 
       3. ผู้สอนมีภาระงานมากขึ้น 
   
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

3.1 ความหมายของการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 13-16) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542                 
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่า “การจัด        
การศึกษาต้องยึดว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสําคัญท่ีสุด” 
ดังนั้นผู้สอนจึงต้องเปล่ียนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ช้ีนํา ผู้ถ่ายทอดความรู้ ไปเป็นผู้ช่วยส่งเสริม           
และสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง                     
แก่ผู้เรียนเพื่อนําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตน  
   คําว่า “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” “เด็กเป็นศูนย์กลาง” และ “นักเรียนเป็นศูนย์กลาง” 
(Learner centered, Child centered, Student centered) เป็นคําท่ีมีความหมายนัยเดียวกัน         
ในท่ีนี้จะใช้คําว่า “ผู้เรียนเป็นสําคัญ” แทนข้อความดังกล่าว ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
   ทิศนา แขมมณี (2550 : 22) ให้ความหมายไว้ว่า การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญเป็นการจัดสภาพการณ์ของเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมอย่างต่ืนตัว 
(active participation) ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ในกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้โดย
ผู้เรียนมีบทบาทดังกล่าวมากกว่าผู้สอน  
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   ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2553 : 11) ให้ความหมายไว้ว่า การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน                    
เป็นสําคัญ เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนา “คน” และ “ชีวิต” ให้เกิดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามความสามารถให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน 
ผู้เรียนมีอิสรภาพในการสร้างองค์ความรู้ของตนเอง เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยใช้กระบวนการคิด
ปฏิบัติได้จริง มีส่วนร่วมอย่างต่ืนตัว (active participation) ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม 
และผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนมากกว่าผู้สอน   
    ประเวศ วะสี (2553 : 41) ให้ความหมายไว้ว่า การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเอาชีวิตจริงของผู้เรียนเป็นตัวตั้ง เรียนรู้เพื่อสร้างปัญญาให้รู้จักตนเอง 
รู้จักโลก สามารถพึ่งตนเองได้ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม อยู่ร่วมกันอย่างมีสมดุลยภาพเรียนรู้
ได้อย่างต่อเนื่อง มีความสุข สนุกสนานและเกิดฉันทะในการเรียนรู้    
    สุมน อมรวิวัฒน์  (2553 : 41) ให้ความหมายไว้ว่า การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียน                      
เป็นสําคัญเป็นการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีอิสรภาพ ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพของความเป็นมนุษย์เรียนรู้                    
อย่างมีความสุข เน้นกระบวนการคิดปฏิบัติได้จริงสอดคล้องกับความถนัด ความสนใจสอดคล้อง                 
กับคติสอนให้ทํานําให้คิดเรียนรู้สอนตนเองเอาความจริงเป็นตัวต้ังเอาวิชาเป็นตวัประกอบ  
    สรุปความหมาย การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เป็นการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้มีบทบาทหรือมีส่วนร่วมอย่างต่ืนตัว (Active 
Participation) ท้ังร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม ในกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้ โดยผู้เรียน                 
มีบทบาทดังกล่าวมากกว่าผู้สอน   
  3.2 กระบวนการเรียนและกระบวนการสอน  
       ทิศนา แขมมณี (2554 : 52) ได้ให้ความหมายกระบวนการเรียนรู้ว่าเป็นการดําเนินการ     
อย่างเป็นขั้นตอนในการเรียนรู้โดยใช้วิธีการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น การฟัง การอ่าน การโต้ตอบกับผู้อื่น       
การถาม การซัก การเขียน การสังเกต การจดจํา การเลียนแบบ การดูตัวอย่าง การลองทํา การคิด
เปรียบเทียบ คิดวิเคราะห์ คิดไตร่ตรอง และการลงมือทํา เป็นต้น โดย กระบวนการเรียนรู้นั้น ต้อง                   
มีสาระการเรียนรู้ควบคู่กันไปด้วยกันเสมอ เมื่อผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้                 
ในการเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ แล้ว ผลท่ีเกิดขึ้นตามมาก็คือผู้เรียนเกิดความเข้าใจ หรือไม่เข้าใจ                        
ในส่ิงท่ีเรียน ซึ่งผลการเรียนรู้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นสาระก็คือความรู้ ความเข้าใจทักษะ
และเจตคติเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้ และส่วนท่ีเป็นกระบวนการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้อันเป็น
เครื่องมือสําคัญในการเรียนรู้ต่อไป อีกท้ังโครงสร้างทางสติปัญญาของบุคคลนั้นสมองก็จะเกิด         
การเรียนรู้ขึ้นมา ซึ่งหากเราต้องการรู้ว่า บุคคลนั้นเรียนรู้แล้วหรือไม่ เราก็ต้องให้บุคคลนั้นแสดง
ความรู้ออกมา  
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                อีกท้ังยังได้กล่าวถึง กระบวนการสอน (Teaching or Instructional process) ว่ามีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับกระบวนการเรียนรู้ (Learning Process) กระบวนการสอนเป็นขั้นตอนและวิธีการ
ดําเนินการช่วยให้บุคคลอื่นเกิดการเรียนรู้ ซึ่งอาศัยความรู้/ความคิด/ความเช่ือเกี่ยวกับกระบวนการ
เรียนรู้ของมนุษย์ หากผู้สอนเช่ือว่าบุคคลสามารถเรียนรู้ได้จากการฟังและการอ่าน ผู้สอนก็พูดบอก 
อธิบายเนื้อหาสาระให้ผู้เรียนฟัง หรือให้ผู้เรียนอ่านเอกสารตําราต่าง ๆ แต่ผู้สอนเช่ือว่าบุคคลสามารถ
เรียนรู้ได้ดีจากการคิด ผู้สอนก็ให้โอกาสผู้เรียนได้คิดเกี่ยวกับเนื้อหาสาระนั้น ดังนั้นกระบวนการสอน       
จึงอาศัยกระบวนการเรียนรู้เป็นหลักหรือเป็นแนวทางในการดําเนินการ  
               จากประเด็นท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้ว่าการเรียนรู้มีองค์ประกอบสําคัญดังภาพ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่มา: ทิศนา แขมมณี (2554 : 53) 
 

ภาพที ่4  องค์ประกอบสําคัญของการเรียนรู้  
 

               จากภาพท่ี 4 แสดงถึงองค์ประกอบสําคัญในการเรียนรู้ของมนุษย์ซึ่ งคนเราทุกคน                
มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีท้ังการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่มีใครสอน และมีท้ังการเรียนรู้ท่ีเกิดจาก
การสอนของบุคคลอื่น ๆ บุคคลจะใช้กระบวนการเรียนรู้หรือวิธีการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีอาจได้มาจาก
ความคิดหรือความชอบของตนเองหรือจากผู้สอน ในการเรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ การเรียนรู้เนื้อหา
สาระใดด้วยกระบวนการหรือวิธีการท่ีดีเหมาะสมกับสาระนั้น ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 
กล่าวคือ เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระนั้น ๆ อย่างกระจ่างและเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
การเรียนรู้ควบคู่ไปด้วย   
 
 
 
 

กระบวนการการเรียนรู้  

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การเรียนรู้ของบุคคล 
สาระการเรียนรู้  

การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากการสอน 

ของผู้อื่น 
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  3.3 หลักการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 12) ได้เสนอหลักการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน            
เป็นสําคัญไว้ดังนี้  
    1. การเรียนเป็นกระบวนการท่ีควรเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา ดังนั้นผู้เรียนจึงควรมีบทบาท
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 
    2. การเรียนรู้ท่ีเกิดจากแหล่งต่าง ๆ กัน มิใช่จากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียว
ประสบการณ์ความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีสําคัญ  
    3. การเรียนรู้ท่ีดีจะต้องเป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากความเขา้ใจจึงจะช่วยให้ผู้เรียนจดจํา
และสามารถใช้การเรียนรู้นั้นให้เป็นประโยชน์ได้ การเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบด้วยตนเองนั้นมีส่วน
ช่วยให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งและจดจําได้ดี  
    4. การเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้มีความสําคัญ หากผู้เรียนเข้าใจและมีทักษะในเรื่องนี้
แล้วจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และคําตอบต่าง ๆ ท่ีตนต้องการได้ 
    5. การเรียนรู้มีความหมายแก่ผู้เรียน คือ การเรียนรู้ท่ีสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน  
                ทิศนา แขมมณี (2554 : 54-56) หลักการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ        
ผู้เรียนต้องเป็นผู้ท่ีมีบทบาทหรือมีส่วนร่วมอย่างต่ืนตัวในกิจกรรมการเรียนการสอนมากกว่าครู                   
โดย “การมีส่วนร่วมอย่างต่ืนตัว” หรือ “active participation” นี้ ไม่ได้หมายความถึงเฉพาะลักษณะ                
ท่ีแสดงออกทางกายอย่างกระฉับกระเฉงเท่านั้นแต่หมายรวมถึงความกระฉับกระเฉงท้ังทางกาย 
สติปัญญา สังคมและอารมณ์ ดังนี้  
   1. การมีส่วนร่วมอย่างต่ืนตัวทางกาย (Physical Participation) หมายถึง การมีความพร้อม
ทางด้านร่างกาย กายต่ืนตัวพร้อมท่ีจะรับรู้และเรียนรู้ การท่ีต่ืนตัวมักจะเป็นการท่ีเคล่ือนไหว                    
การเคล่ือนไหวทําให้ร่างกายต่ืนตัว ประสาทการรับรู้ต่ืนตัว ช่วยให้บุคคลเกิดความพร้อมท่ีจะรับรู้ 
และเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ดังนั้นการได้เคล่ือนไหวทํากิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลายเหมาะสมจึงเป็นส่ิง           
ท่ีช่วยให้บุคคลเกดิการเรียนรู้ได้ดีประการหนึ่ง  
    2. การมีส่วนร่วมอย่างต่ืนตัวทางสติปัญญา (Intellectual Participation) หมายถึง 
การมีการต่ืนตัวทางสมองหรือทางความคิด หากบุคคลต้องใช้ความคิดและเต็มใจท่ีจะคิด มีความคิด       
จดจ่ออยู่กับเรื่องท่ีเรียนรู้ บุคคลนั้นย่อมมีโอกาสท่ีจะเกิดการเรียนรู้ท่ีดี การต่ืนตัวทางความคิด                       
จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยส่ิงเร้าท่ีท้าทายความคิด  
    3. การมีส่วนร่วมอย่างต่ืนตัวทางสังคม (Social Participation) หมายถึง การต่ืนตัว        
อันอาจจะเกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคม หากบุคคลได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจะรู้สึกตื่นตัวสนุก
และได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมจึงชอบท่ีจะติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่น หากอยู่เพียง
ลําพังจะรู้สึกหงอยเหงา นอกจากนั้นการสัมพันธ์ยังช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้จากกันและกันด้วย 
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    4. การมีส่วนร่วมอย่างต่ืนตัวทางอารมณ์ (Emotional Participation) หมายถึง ส่ิงท่ีเรียน
อยู่มีผลต่ออารมณ์หรือความรู้สึกของบุคคล หากส่ิงท่ีเรียนทําให้บุคคลรู้สึกสนุกสนานนั้นก็ย่อมต้องการ
และเต็มใจจะเรียนรู้อีก ในทางตรงข้ามหากส่ิงท่ีเรียนทําให้บุคคลเครียดและไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ บุคคล
นั้นก็อาจไม่ต้องการหรือไม่ชอบท่ีจะเรยีนรู้ส่ิงนั้นอีก   
    ดังนั้น หลักการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ผู้สอนจึงควรให้ ผู้เรียน                      
มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือกระบวนการเรียนรู้อย่างต่ืนตัว ท้ังกาย ทางสติปัญญา ทางอารมณ์ ทางสังคม      
โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ท้ัง 4 ด้านของผู้เรียนนั้นต้องมีมากกว่าผู้สอน และ 
มีจํานวนผู้เรียนส่วนใหญ่ของห้องเรียนท่ีมีส่วนร่วมอย่างต่ืนตัวในกระบวนการเรียนรู้  รวมท้ังเป็น
กระบวนการเรียนท่ีมีชีวิตชีวา ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ โดยในการสอน
ผู้สอนควรใช้หลักการทางจิตวิทยามาช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง    
โดยส่ิงท่ีเรียนรู้ต้องมีความหมายต่อผู้เรียนและสามารถนําส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ 
  3.4 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ  
     นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ (2552 : 74) ได้กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญช่วยปลูกฝังจิตสํานึกท่ีถูกต้องให้กับผู้เรียนเกี่ยวกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การพึ่งพาตนเอง 
การใฝ่รู้อยู่เสมอ การเห็นความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และความเสมอภาค การเคารพกฎหมาย ความรู้สากล ประชาธิปไตย ศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติและการเห็นความสําคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และบทบาทในการสนับสนุน                   
การนิ เทศ การจัดการเรียนการสอนเพื่ อพัฒนาครูให้ปฏิบั ติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ                          
และประสิทธิผล รวมท้ังบทบาทในการกํากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ จึงเป็นการจัดการให้ ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง                         
ทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ เกิดความเข้าใจและสามารถนําความรู้ไปบูรณาการใช้                 
ในชีวิตประจําวัน มีคุณสมบัติตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาท่ีต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี
และมีความสุข 
       กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 13-16) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียน                   
เป็นสําคัญ แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้  
    1. รูปแบบ Student-Center class เป็นรูปแบบท่ีครูยังมีบทบาทเป็นผู้เตรียมเนื้อหา 
อุปกรณ์ และส่ือการเรียนท้ังหมด นักเรียนเป็นผู้ดําเนินกิจกรรมโดยมีครูคอยดูแลกํากับกิจกรรม      
ซึ่งลักษณะกิจกรรมส่วนมากอาจเป็นกิจกรรมกลุ่มหรือจับคู่  
    2. รูปแบบ Learner–Based teaching รูปแบบนี้ครูจะลดบทบาทลง โดยทําหน้าท่ี
เป็นผู้กระตุ้น หรือมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าเนื้อหาของเรื่องท่ีจะเรียนหรือจัดทําส่ือการเรียน
ขึ้นโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์และความชํานาญพิเศษของผู้เรียน  
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    3. รูปแบบ Learner Independence or Self–Directed learning เป็นรูปแบบท่ีผู้เรียน
เป็นอิสระจากช้ันเรียน ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาจากส่ือท่ีจัดไว้ในห้อง หรือศูนย์การเรียนด้วยตนเอง
แล้วเลือกทํางานหรือฝึกปฏิบัติตามความต้องการ ตามความสนใจหรือศักยภาพของตน โดยอาจศึกษา
ตามลําพังหรือจับคู่กับเพื่อนได้  
    ธีระ รุญเจริญ และวาสนา ศรีไพโรจน์ (2554: 28-29) ได้สรุปว่า ในการจัดการเรียนการสอน
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ไม่ใช่การเรียนรู้โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง แต่เป็นกระบวนทัศน์ในการจัดการเรียนรู้ 
(Learning Paradigm) ซึ่งเอื้อให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติของตนเอง โดยใช้ทักษะ                   
การจัดการท่ีมีประสิทธิภาพท้ังของครูและผู้เรียน โดยจะต้องจัดให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง          
คิดเป็น วิเคราะห์เป็น โดยอาศัยครูหรือผู้สอนเป็นพี่เล้ียงให้คําแนะนํา ปรึกษาอํานวยความสะดวก 
เรียนอย่างมีความสุข สอดคล้องกับธรรมชาติของนักเรียน ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการส่งเสริม
ให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพ การจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญหรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
เป็นการจัดการเรียนรู้ท่ีเอาชีวิตจริงและเงื่อนไขการรับรู้ของผู้เรียนเป็นตัวต้ัง ผู้เรียนมีอิสรภาพ                     
ในการส่งเสริมให้พัฒนาเต็มศักยภาพของความเป็นมนุษย์ท้ังจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์        
และสังคม ผู้เรียนได้รับการพัฒนาแบบองค์รวม ได้รับการฝึกให้มีศักยภาพในการสร้างรูปแบบการคิด 
ผู้เรียนเปน็ผู้กระทํากิจกรรมการเรียนรู้ได้ถูกต้องแม่นยําตามธรรมชาติของวิชาด้วยความรู้สึกท่ีดีงาม 
อันเป็นการสร้างบุคลิกท่ีดีงาม คิดอย่างเป็นระบบและวิจารณญาณ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
เรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
          การ์ดเนอร์ (Gardner Howard, 1983 : 92-102) สรุปได้ว่า การเรียนนั้นเป็นการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งมีผลเนื่องมาจากกระบวนการเรียนรู้ โดยมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน
ค่อนข้างถาวรหรือถาวรซึ่งการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนั้น สามารถจัดได้
หลากหลายรูปแบบโดยเริ่มจากระดับท่ีนักเรียนมีส่วนร่วมน้อยกว่าผู้สอนหรือการมีบทบาทผู้เรียนเท่ากับ
ผู้สอน การท่ีผู้เรียนมีบทบาทการเรียนด้วยตนเองมากกว่าครู ตามลําดับ ท้ังนี้การเลือกรูปแบบ                 
การเรียนดังกล่าว น่าจะต้องพิจารณาในหลายส่วนประกอบกันว่าจะเลือกรูปแบบใดหรือจะผสมผสาน
กันอย่างไร โดยอาจพิจารณาจากจุดประสงค์ การเรียนรู้ เนื้อหาสาระในการเรียน ลักษณะผู้เรียน 
ศักยภาพผู้เรียน วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคล ศักยภาพและความถนัดของผู้สอน บริบท 
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในการเรียนการสอนนั้น ๆ เป็นต้น ซึ่งผู้สอนจะต้องทําการวิเคราะห์ออกแบบ
และวางแผนการสอนให้ดีก่อนดําเนินการสอนและเมื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน ต้องให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนอย่างต่ืนตัว (active  participation) ท้ังทางกายสติปัญญา สังคมและอารมณ์ 
โดยให้ผู้เรียนมีบทบาทในกิจกรรมการเรียนการสอนมากกว่าครูท่ีมีกระบวนการเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีชีวิตชีวา ส่ิงท่ีเรียนมีความหมายแก่ผู้เรียน ซึ่งเป็นการเรียนรู้สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้
จริงในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนนําความรู้ไปประยุกต์ใช้นี้ ครูควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนแสดง
ความสามารถในลักษณะต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้มีความคิดหลากหลายเพื่อตอบสนองความสามารถ
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เฉพาะท่ีผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันตามท่ีกล่าวไว้ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligence)          
ว่ามนุษย์มีความสามารถในด้านต่าง ๆ 8 ด้าน ได้แก่  
    1. ด้านภาษาและการส่ือสาร  
    2. ด้านร่างกาย  และการเคล่ือนไหว  
    3. ด้านมิติสัมพันธ์  
    4. ด้านตรรกะ และคณิตศาสตร์ 
    5. ด้านการเข้าใจในตนเอง  
    6. ด้านการเข้าใจผู้อื่น และมนุษยสัมพันธ์  
    7. ด้านธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
    8. ด้านดนตรี 
   ดังนั้น ผู้มีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสําคัญ คือ  
    1. ครูผู้สอนซึ่งต้องมีความรู้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยครูเปล่ียนบทบาทจากผู้ให้ความรู้ มาเป็นผู้ช้ีนําความรู้ และจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างเหมาะสม  
    2. ผู้บริหารมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนครูซึ่งเป็นบุคลากรหลัก และมีบทบาท
สําคัญท่ีสุดในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การสนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ 
ผู้บริหาร ต้องปรับเปล่ียนวิสัยทัศน์ท่ีจะทําให้การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในการศึกษา
ประสบ ความสําเร็จ ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ ดังท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้กําหนดไว้ในความมุ่งหมาย
และหลักการซึ่งต้องการให้คนไทยมีความสมบูรณ์ทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีความรู้ความสามารถ      
มีคุณธรรม จริยธรรม และด้านวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข     
   ดังนั้น ในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเน้นให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียนจึงจําเป็นต้อง 
อาศัยทฤษฎีหรือแนวปฏิบัติ กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ และเรียนรู้ 

 ตลอดชีวิต การส่ังสอนฝึกฝน อบรมและบ่มนิสัยเด็กและเยาวชนของชาติเป็นผู้ท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม  
และคุณลักษณะท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม สามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ 
เพื่อการ “อยู่รอดและอยู่ร่วม” ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีความสุข ครูต้องพัฒนาสุนทรียภาพ      
และลักษณะนิสัยโดยอาศัยวิชาศิลปะ ดนตรี กีฬา และการฝึกฝนทางกาย วาจา ใจ ควบคู่กันไปอย่าง
กลมกลืน ตลอดจนพัฒนากลยุทธ์การเรียนให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้บุคคลแห่ง การเรียนรู้และสาน
ความฝันของแผ่นดิน เพื่อแผ่นดินท่ีรักของเราท่ีมุ่งหวังจะให้ “คนมีความสุข  ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง สังคมสันติ ส่ิงแวดล้อมยั่งยืน”  
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4. การบริหารทรัพยากรการศึกษา  
4.1 ความหมายของทรัพยากรทางการศึกษา 

     ทรัพยากรเป็นส่ิงท่ีทําให้การดําเนินกิจกรรมขององค์กรหรือหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย       
มีผู้ให้ความหมายและจํากัดความของคําว่าทรัพยากรต่าง ๆ กันไป ดังนี้ 
   ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2552 : 47) ได้ให้ความหมายของทรัพยากรทางการศึกษาไว้ว่า                      
ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ปัจจัยนําเข้าท่ีนําไปใช้ เพื่อการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท
ภายในสังคม ปัจจัยนําเข้านี้ ส่วนใหญ่จะเป็นรูปของเงิน งบประมาณท้ังรายจ่ายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานประจํา เช่น เงินเดือนและค่าตอบแทนค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์และการลงทุน   
   สมศักด์ิ คงเท่ียง (2552 : 49) ให้ความหมายทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีทํา
ให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ โดยท่ัวไปทรัพยากรทางการศึกษาเป็นพื้นฐาน ประกอบด้วย
ทรัพยากรมนุษย์ (Human resource) ทรัพยากรทางการเงิน (Money resource) ทรัพยากรด้านวัสดุ
อุปกรณ์ (Material resource) และทรัพยากรการบริหารจัดการ (Management resource) ในปัจจุบันมี
แนวคิดสําคัญเกี่ยวกับทรัพยากรทางการศึกษาท่ีเกิดขึ้น คือ ทรัพยากรท่ีใช้แล้ว ส้ินเปลือง ได้แก่ ทรัพยากร
เวลา (Time resource) และทรัพยากรท่ีล้าสมัย ได้แก่ ทรัพยากรเทคโนโลยี (Technology resource)    
   รุ่ง แก้วแดง (2553 : 15) กล่าวว่า คนท่ัวไปมักเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรเพื่อการศึกษาไว้
ว่าหมายถึง งบประมาณจากรัฐบาลเพียงอย่างเดียว แต่แท้จริงแล้วทรัพยากรคือความรู้ทุกเรื่อง                    
ท่ีอยู่ในชุมชน รวมไปถึงภูมิปัญญา ก็ถือว่าเป็นทรัพยากรของชุมชน เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในชุมชน 
ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ ก็สามารถนํามาใช้เพื่อการเรียนรู้ได้ก็ถือว่าเป็นทรัพยากรพัสดุต่าง ๆ 
บุคลากรและเวลาก็ถือว่าเป็นทรัพยากรโดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ ข้อมูล ข่าวสารและเทคโนโลยี 
สารสนเทศก็ถือว่าเป็นทรัพยากร สุดท้ายจึงเป็นเรื่องเงินหรืองบประมาณ  
  ธัชชัย จิตรนันท์ (2553 : 45) ให้ความหมาย ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ 
ท่ีทําให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ ทรัพยากรทางการศึกษาจึงครอบคลุมอยู่ในความหมายต่าง ๆ 
ไม่ว่าจะมองในแง่ของเศรษฐศาสตร์หรือทางบริหารก็ตาม ดังนั้น การดําเนินงานกับทรัพยากรเหล่านี้ 
ต้อ งมีห ลักการ วิ ธี การ และแนวคิดเป็นกรอบ เพื่ อ ให้ เกิ ดผลและมีประ สิทธิภ าพ สูงสุด                      
แต่เนื่องจากการศึกษาเป็นงานใหญ่ ขอบข่ายกว้างขวางครอบคลุมหลายส่วน ทรัพยากรจึงมีจํานวน
มากและหลากหลายรูปแบบไปด้วย ในส่วนนี้จะเน้นทรัพยากรการเงิน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหาร
จัดการ เป็นหลัก สรุปได้ว่า ทรัพยากรทางการศึกษา หมายถึง ส่ิงต่าง ๆ ท่ีช่วยสนับสนุนส่งเสริม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินกิจกรรม รวมถึงการจัดท่ีมีประสิทธิภาพ การเกื้อกูล                   
ทางการศึกษาในรูปลักษณ์ต่าง ๆ ทําให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีองค์การหรือหน่วยงาน
กําหนดไว้     
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   ราชบัณฑิตยสถาน (2554 : ออนไลน์) ให้ความหมายของทรัพยากรไว้ว่า หมายถึง เงินตรา 
เช่น ไม่มีทรัพย์ติดตัว, สมบัติพัสถาน ส่ิงท้ังปวงอันเป็นทรัพย์; (กฎ) วัตถุท่ีมีรูปร่าง; โดยปรยิาย หมายถึง                      
ส่ิงท่ีมีค่า อาจไม่มีรูปร่างก็ได้; เช่น มีทรัพย์ปัญญา อริยทรัพย์   
   ปรีชา คัมภีรปกรณ์ (2555 : 71) กล่าวว่าทรัพยากร หมายถึง ส่ิงท่ีช่วยสนับสนุนส่งเสริม 
เพื่อทําให้การดําเนินการกิจกรรมหรือภารกิจขององค์กรหรือหน่วยงานสําเร็จได้ สรุปได้ว่า ทรัพยากร 
หมายถึง ส่ิงท้ังปวงท่ีช่วยสนับสนุนส่งเสริมการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามท่ีองค์กรหรือหน่วยงาน                  
ท่ีกําหนดไว้ ซึ่งทรัพยากรสามารถแบ่งออกได้เป็น ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากร
การเงินและทรัพยากรข้อสนเทศและทรัพยากรอื่น ๆ แต่ไม่ว่าจะกําหนดอย่างไรนั้นก็ไม่มีความแตกต่าง
อย่างชัดเจน ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรใดจะเหมาะสมกับการกําหนดออกมาอย่างไรจึงจะเหมาะสมมากกว่า
ในการดําเนินกิจกรรมหรือภาระหน้าท่ีขององค์กรหรือหน่วยงานใดก็ตาม จําเป็นต้องอาศัยส่ิงหนึ่ง                   
ท่ีเป็นตัวกลางท่ีจะทําให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมายท่ีต้องการส่ิงนั้น คือ ทรัพยากร ดังนั้นทรัพยากร                  
จึงเป็นปัจจัยสําคัญในการจัดการศึกษา  
 4.2 ความสําคัญของทรัพยากรทางการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552 : 36) กล่าวถึงการบริหารโรงเรียนว่าทรัพยากร
เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้การบริหารประสบความสําเร็จ การดําเนินงานหรือประกอบภารกิจของ
องค์การนั้นมีองค์ประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญ 3 ประการคือ 1) กิจกรรม หรือภารกิจ 2) ทรัพยากร 3) คน 
องค์ประกอบ ท้ังสามด้าน ทรัพยากรถือว่าเป็นตัวกลางท่ีทําให้กิจกรรมหรือภารกิจของโรงเรียนบรรลุ
เป้าหมายหรือสําเร็จได้ บทบาทของทรัพยากรในการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนมีความสําคัญ 2 ด้าน คือ 
ด้านปริมาณ  และด้านคุณภาพ  
      1. ด้านปริมาณ ปริมาณของทรัพยากรมีผลต่อการดําเนินกิจกรรม ได้แก่ ประสิทธิภาพ
ของกิจกรรม ถ้าหากทรัพยากรมี เพียงพอการดําเนินกิจกรรมขององค์การจะดําเนินไปได้                             
อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางตรงกันข้ามถ้าหากปริมาณของทรัพยากรมีไม่เพียงพอ การดําเนินงาน           
ของกิจกรรมจะไม่สามารถมีประสิทธิภาพได้ และประสิทธิผลของกิจกรรมถ้าหากปริมาณ                       
ของทรัพยากรมีไม่เพียงพอ การดําเนินกิจกรรมก็อาจจะไม่บรรลุเป้าหมายได้ 
       2. ด้านคุณภาพ คุณภาพของทรัพยากรมีผลต่อการดําเนินกิจกรรมขององค์การ มีนัย
คล้ายคลึงกับปริมาณของทรัพยากรดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว ประสิทธิภาพของกิจกรรมคุณภาพ                    
ของทรัพยากรจะมีผลต่อประสิทธิภาพของกิจกรรมค่อนข้างสูงในบางครั้ง แม้ทรัพยากรจะมีจํานวนมาก  
แต่ถ้าหากเป็นทรัพยากรท่ีปราศจากคุณภาพ การดําเนินกิจกรรมก็ปราศจากประสิทธิภาพได้ เช่น   
ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ถ้าหากโรงเรียนมีครูท่ีมีความรู้ความสามารถสูง การจัดการเรียน 
การสอนของโรงเรียนนั้นก็จะบรรลุเป้าหมาย คือ สัมฤทธิ์ผลของนักเรียนสูง ประสิทธิผลของกิจกรรม  
ประสิทธิผล ของกิจกรรมหรือประสิทธิผลขององค์การมีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกั บคุณภาพ                        
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ของทรัพยากร ถ้าหากการดําเนินกิจกรรมใดทรัพยากรมี คุณภาพไม่ ดี ประสิทธิผลอาจจะมี                        
แต่จะค่อนข้างต่ำกว่าการมีทรัพยากรท่ีมีคุณภาพสูง 
   ประเวศ วะสี (2553 : 34) กล่าวว่า ทรัพยากรทางการศึกษามีความสำคัญต่อการศึกษา
ทุกประเภท ทุกระดับ และองค์กรต่าง ๆ ควรเห็นคุณค่าเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ซึ่งเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาตนเองให้สมบูรณ์ตามความต้องการ                     
ของสังคมอย่างมีความสุข     
   สนอง โลหิตวิเศษ และสุนทร สุนันท์ชัย (2553 : 47) กล่าวว่า ทรัพยากรทางการศึกษา               
มีความสำคัญ ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน และสามารถนำมาแก้ไข
สถานการณ์หรือวิกฤติต่าง ๆ ของสังคม 
 4.3 หลักการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  
    หลักการและกระบวนการบริหารเช่นเดียวกันกับการบริหารงานท่ัวไป ได้มีนักการศึกษา
กล่าวถึงกระบวนการในการบริหารงานหลายท่าน ดังนี้  
    ปราชญา กล้าผจัญ และสมศักด์ิ คงเท่ียง (2557 : 42) กล่าวถึงกระบวนการบริหารท่ีโรงเรียน
นิยมนํามาใช้ในการบริหารในปัจจุบัน คือ POSDCoRB  
    1. ความเข้าใจและการนํานโยบายไปปฏิบัติ  (Policy) มีความสามารถปฏิบัติงาน                   
โดยยึดถือนโยบายของผู้บริหารระดับสูง หลักการตามวิชาชีพ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   
   2. การใช้อํานาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน (Authority) มีความสามารถในการใช้อํานาจ
หน้าท่ีในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม  
      3. มีความสามารถในการคาดคะเนและจัดทําแผนงาน (Planning) มีความสามารถ
อย่างเพียงพอต่อการคาดการณ์ล่วงหน้า จัดทําแผนงานอย่างมีเหตุผลและคํานึงถึงความเป็นไปได้  
      4. ความสามารถในการจัดโครงสร้างและระบบงาน (Organizing) มีความสามารถ                 
ในการจัดโครงสร้างและระบบงานท่ีจําเป็นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือโครงการร่วมกัน
ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ  
      5. ความสามารถในการจัดบุคลากรลงหน่วยงาน (Staffing) มีความสามารถในการสรรหา
คัดเลือกมอบหมายงานให้บุคลากรทํางานในหน้าท่ีต่าง ๆ ตามหลักการ จัดคนลงให้เหมาะกับงาน  
      6. ความสามารถในการอํานวยการการเป็นผู้นํา (Directing) มีความสามารถในการนํา
ผู้อื่นด้วยการจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาและตอบสนอง                    
ต่อสถานการณ์รอบด้านได้อย่างเหมาะสม  
      7. การร่วมมือประสานงานประชาสัมพันธ์(Coordinating) มีความสามารถใน                    
การประสานงานให้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย เพื่อให้งานของหน่วยงานดําเนินไป                     
โดยราบรื่น  
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      8. ความสามารถในการจัดทํารายงาน (Reporting) มีความสามารถในการจัดทํา
รายงานให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังการจัดประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานการจัดเก็บ
เอกสารข้อมูลอย่างเป็นระบบ  
      9. ความสามารถในการจัดการควบคุมทรัพยากร ค่าใช้ จ่ายในการบริหารงาน 
(Budgeting) มีความสามารถในการจัดทําข้อเสนอเพื่อกําหนดค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ มีความสามารถ                    
ในการควบคุมประสิทธิผลของต้นทุน  
  จันทรานี สงวนนาม (2553 : 58) กล่าวถึง กระบวนการ POSDCoRB ท่ีสถานศึกษา
นํามาใช้ในการบริหารสถานศึกษายังมีกระบวนการท่ีนิยมในปัจจุบันอีกกระบวนการหนึ่ง คือ 
กระบวนการบริหารตามแนวคิดของลูเธอร์กูลิคและลันแดล เออร์วิค (Luther Gulick and  Lyndall 
Urwick) มาใช้ในการจัดองค์การทางราชการ โดยขยายกิจกรรมทางการบริหารออกเป็น 7 ประการ  
   1. Planning หมายถึง การวางแผนล่วงหน้าว่าองค์การจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย  
     2. Organizing หมายถึง การจัดองค์การ การกําหนดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน          
การจัดการสายบังคับบัญชา และการกําหนดตําแหน่งหน้าท่ี 
     3. Staffing หมายถึง การบริหารงานบุคคล ได้แก่  การจัดอัตรากําลัง การสรรหา                
การพัฒนาการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน การประเมินงาน การพิจารณาความดีความชอบ    
การให้สวัสดิการและการให้พ้นจากงาน  
    4.  Directing หมายถึง การอํานวยการ การตัดสินใจ การวินิจฉัยส่ังการ และการควบคุม
บังคับบัญชา  
   5. Coordination หมายถึง การประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือ เพื่อการดําเนินไปสู่
จุดหมายเดียวกัน  
   6. Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การ เพื่อให้สมาชิก                          
ขององค์กรทราบความก้าวหน้าของการดําเนินงาน  
   7. Budgeting หมายถึง งบประมาณ การใช้จ่ายเงิน การควบคุมการใช้จ่ายและการตรวจสอบ
ด้านการเงิน  
  กิจกรรมท้ัง 7 ประการ รวมเรียกว่า POSDCoRB ท่ีลูเธอร์ กูลิคและลันแดล เออร์วิค  
(Luther Gulick and Lyndall Urwick) ถือว่าเป็นงานในหน้าท่ีของผู้บริหารในองค์การราชการ
โดยท่ัวไป ซึ่งองค์การทางการบริหารการศึกษาก็ได้นําแนวคิดนี้มาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน    
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  นอกจากนี้ ผู้บริหารการศึกษาถือว่าเป็นทรัพยากรหลักท่ีสำคัญ มลิวัลย์ ธรรมแสง (2553: 
1) กล่าวถึงหลักสำคัญของผู้บริหารทางการศึกษาพิเศษซึ่งท่ีมีประสิทธิภาพ 5 ประการ เกี่ยวกับ
การศึกษาพิเศษ ดังต่อไปนี้  
   1. ผู้บริหารต้องเข้าใจพื้นฐานหลักการของกฎหมาย และส่วนท่ีเกี่ยวข้องของกฎหมาย
เรื่อง การศึกษาสำหรับคนพิการ ผู้บริหารควรจะต้องเข้าใจเจตนารมณ์หรือหลักการของแนวปฏิบัติ
อย่างถ่องแท้ เพราะการท่ีผู้บริหารเพียงแต่ทำตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดยไม่มีความเข้าใจหลักการท่ี
ถ่องแท้ของกฎหมาย หรือกฎเกณฑ์นั้นจะนำไปสู่การจัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษไปตามบุญตาม
กรรม คือ การปฏิบัติตาม กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาพิเศษไปอย่างเสียไม่ได้หรือแบบขอไปที 
ดังนั้น ผลทท่ีตามมาคือ โปรแกรมการศึกษาพิเศษในสถานศึกษาของท่านก็จะด้อยคุณภาพและจะ
ปรากฎต่อสายตาของประชาชน ท่ัวไป 
   2. ผู้บริหารจำเป็นต้องมีความเข้าใจว่า การศึกษาพิเศษนั้นเป็นเรื่องแต่ละบุคคลอย่าง 
แท้จริง ดังนั้น งานการศึกษาพิเศษจึงเป็นงานของการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะ
ต่าง ๆ ของเด็กท่ีมีีความต้องการพิเศษเป็นเฉพาะบุคคล 
   3. ผู้บริหารจะต้องมีความเข้าใจว่า การจัดการศึกษาพิเศษนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของอาคาร
สถานท่ีใดสถานท่ีหนึ่งเท่านั้น หรือไม่ใช่เป็นเพียงโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นชุดของ    
การบริการ และการสนับสนุนต่าง ๆ ท่ีจัดทำขึ้นตามความต้องการจำเป็นของผู้เรียนเฉพาะบุคคล 
เพื่อให้ผู้เรียน เหล่านั้นได้พัฒนาเรียนรู้ในหลักสูตรปกติของแต่ละโรงเรียน 
   4. ผู้บริหารจำเป็นท่ีต้องรู้วิธีการท่ีจะให้เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษได้อยู่ใน
มาตรฐานการประเมินผลและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีจำเป็นต้องปฏิบัติตามในความรับผิดชอบของผู้บริหาร  
   5. ผู้บริหารจำเป็นจะต้องรู้วิธีการท่ีจะสร้างสรรค์เงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีจะสนับสนุน       
การปฏิบัติงาน การศึกษาพิเศษท่ีมีประสิทธิภาพ และสุดท้ายจะบูรณาการการศึกษาพิเศษให้เข้ากับ
การพัฒนาทุกด้าน ของสถานศึกษา 
   โดยสรุป การบริหารท่ัวไปใช้กระบวนการในการบริหารเพื่อให้งานสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 
โดยใช้กระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การจัดสายงาน การติดตามประเมินผล การจัดส่ิงอํานวย 
ความสะดวก และการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
และสามารถพัฒนาต่อไปได้  
 4.4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา  
     การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาตามกรอบแนวคิดของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ .ศ. 2542 และท่ีแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 เน้นให้ เป็นระบบท่ีส่งเสริม                       
และสนับสนุนให้สถานศึกษามีความเป็นอิสระและคล่องตัวในการบริหาร ท้ังการบริหารการเงิน 
สินทรัพย์ และบุคลากร โดยสถานศึกษาจะต้องจัดทําแผนการหารายได้และแผนการใช้จ่ายเงิน                         
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มีการควบคุมดูแลการดําเนินงานให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ท่ีกำหนด อีกท้ัง  มีระบบข้อมูลท่ีเช่ือถือได้                   
เป็นปัจจุบันและครอบคลุมการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรทุกด้าน เอกสารหลักฐานให้ตรวจสอบ
ได้สะดวก เพื่อความโปร่งใสและความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ โดยมีกรอบแนวคิดทางการบริหาร 
ดังนี้ 
    จำเริญ จิตรหล่ัง (2550 : 44) ได้กล่าวถึง ทรัพยากรท่ีมีความสำคัญในการบริหารงาน 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินงานหรือกิจกรรมขององค์กร ซึ่งมีหลักท่ีจะนำมา
พิจารณา ดังนี้ 
      1) ความพอเพียง (Adequacy) ในด้านปริมาณของทรัพยากรจะต้องสมดุลหรือมีความ
พอเพียงกับภารกิจ ในบางกรณีภารกิจเป็นตัวกำหนดทรัพยากร แต่ถ้าทรัพยากรมีจำกัดก็อาจเป็น
ตัวกำหนดภารกิจได้เช่นกัน ในการใช้ทรัพยากรต้องพิจารณาถึงต้นทุนกับผลผลิตด้วยว่าจะคุ้มหรือไม่ 
      2) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการดำเนินงานใด ๆ จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
พิจารณาได้จากเป้าหมายเป็นสำคัญ เช่น งานราชการมีเป้าหมายให้ประชาชนมีความสุข ความพอใจ 
ดังนั้น ประสิทธิภาพจึงวัดความพึงพอใจ 
                  3) ประสิทธิผล (Effectiveness) คำว่า ประสิทธิภาพกับประสิทธิผลมีความแตกต่าง
กัน กล่าวคือ ประสิทธิผล เป็นการทำงานให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยยึดหลักประหยัดในการใช้
ทรัพยากร สำหรับประสิทธิผลคำนึงถึงความสำเร็จของงานตามวัตถุประสงค์เช่นกัน แต่การปฏิบติังาน
อาจไม่ประหยัดหรือไม่มีประสิทธิภาพก็ได้ เพราะยึดเอาเป้าหมายของงานเป็นหลัก 
                  4) คุณภาพ (Quality) คุณภาพของทรัพยากรมีความสัมพันธ์กับภารกิจขององค์กร 
หากทรัพยากรมีคุณภาพ เช่น วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรือเครื่องใช้อยู่ในสภาพเก่า ชำรุด 
ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการบริหารงาน หรือแม้แต่บุคลากรไม่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ก็ทำให้งานล่าช้า และเกิดความเสียหาย 
        ดิเรก แจ่มสุริยา (2550 : 47)  ได้สรุปประเภททรัพยากรในชุมชน ดังนี้                     
         1) ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ บุคคลท่ัวไป ข้าราชการ บุคคลสาขาอาชีพต่าง ๆ  
   2) ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ทุกส่ิงทุกอย่างทางธรรมชาติ เช่น ดิน หิน แม่น้ำ ป่าไม้ 
สัตว์ป่า เป็นต้น  
   3) ทรัพยากรท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ บรรดาวัตถุ สถานท่ี ถนน และทุกส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างขึ้นมา เป็นต้น  
   4) ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ได้แก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ต่าง ๆ  
เช่น ชีวิตชาวเขา ประเพณีแห่นางแมว เพลงเรือ เพลงฉ่อย เป็นต้น  
                  สมศักด์ิ คงเท่ียง (2552 : 50) ได้กล่าวว่า กรอบแนวคิดทางการบริหาร มีดังนี้ 
                  1) มีการวางแผนการเงินการจัดทำงบประมาณท่ีสอดคล้องกับแผนการดำเนินงาน                  
และการพิจารณาจัดสรรเงินท่ีเป็นธรรม และโปร่งใส 
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                  2) มีการบริหารสินทรัพย์ของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
                  3) มีการจัดการเกี่ยวกับการรับและการจ่ายเงิน ท้ังเงินงบประมาณละนอกงบประมาณ
ท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
                  4) มีการควบคุมการดำเนินงานทางด้านการเงิน การบัญชี และวัสดุท่ีรัดกุม 
                  5) มีการตรวจสอบเงินและสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
                  6) มีการเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินของสถานศึกษาท่ีครอบคลุมและสม่ำเสมอ 
                  7) การกำหนดอำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมท้ังการจัดการองค์กรในการ
บริหารการเงินของสถานศึกษาท่ีมีความชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน 
                  ธัชชัย จิตรนันท์ (2553 : 71) ได้แบ่งกรอบแนวคิดทางการบริหาร ดังนี้ 
                  1. มีการวางแผนการเงิน การจัดทํางบประมาณท่ีสอดคล้องกับแผนดําเนินงาน และ
การพิจารณาจัดสรรเงินท่ีเป็นธรรม และโปร่งใส  
                  2. มกีารบริหารสินทรัพย์ของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
                  3. มีการจัดการเกี่ยวกับการรับและการจ่ายเงิน ท้ังเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
                  4. มีการควบคุมการดําเนินงานทางด้านการเงิน การบัญชี  และวัสดุท่ีรัดกุม  
                  5. มีการตรวจสอบเงินและสินทรัพย์ของสถานศึกษาท่ีครอบครองและสม่ำเสมอ  
                  6. มีการเก็บเอกสารหลักฐานทางการเงินของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและสะดวก
ต่อการค้นคว้าและอ้างอิง  
                  7. มีการกําหนดอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมท้ังการจัดการองค์กรในการบริหาร
การเงินของสถานศึกษาท่ีมีความชัดเจนและไม่ซ้ำซ้อน  
    สําหรับทรัพยากรพื้นฐานตามแนวคิดทางการบริหารนั้นมีแนวคิดแตกต่างกันออกไป            
หลายแนวคิด ดอกจนัทร์ คํามีรัตน,์ บุญทัน ดอกไธสง, และ อิมรอน มะลูลีม. (2552: 21-23) คือ   
   แนวคิดแรก กล่าวว่าทรัพยากรในการบริหารท่ีสําคัญมีอยู่ 4 ประการ เอดการ์ เดล 
(Edgar Dale, 1969: 107) ท่ีรู้จักกันในนามของ“4M’s” อันได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุส่ิงของ 
(Materials) และการจัดการ (Management)   
    แนวคิดท่ีสอง คิดว่าทรัพยากรพื้นฐานของการบริหารนั้นมีเพียง 3 ประการ หรือท่ีเรียกว่า 
“3M’s” ซึ่งประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money) และการจัดการ (Management) โดยคิดว่าเมื่อมีเงิน
และสามารถจัดซื้อจัดหาวัสดุได้ 
   แนวคิดท่ีสาม เป็นแนวคิดทางฝ่ายธุรกิจเอกชนโดยแบ่งทรัพยากรในการดําเนินงาน 
ออกเป็น 6 ประเภทท่ีเรียกว่า “6M’s” ประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัสดุส่ิงของ (Materials) 
วิธีการ (Method) ตลาด (Market) และเครื่องจักรกล (Machine)  
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   นคร ตังคะพิภพ (2553 : 69) ได้จําแนกประเภทของทรัพยากรเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
ออกเป็น 6 ประเภท คือ  
   1. เงินทุน ได้แก่ เงินทุนการศึกษา เงินพัฒนาสถานศึกษาในลักษณะต่าง ๆ ท่ีสามารถ
จะนํามาจัดซื้อจัดจ้างทําส่ิงของ หรือจัดสร้างส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ และการใช้จ่าย เพื่อทํากิจกรรมหรือทํา
ประโยชน์ทางการศึกษาให้มากขึ้น  
   2. วัสดุอุปกรณ์ การระดมทรัพยากรเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ ช้ินส่วนต่าง ๆ                   
ท่ีสามารถนํามาประกอบเป็นส่ิงของท่ีใช้ได้ และส่ิงของท่ีสามารถใช้ได้ทันที เช่น ส่ือการสอน 
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น  
   3. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ได้แก่ ท่ีดินท่ีใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาอาคารเรียน 
อาคารประกอบอื่น ๆ และส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ท่ีมีผู้สร้างให้โดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน   
   4. บุคคล ซึ่งได้แก่ ผู้เช่ียวชาญหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง                   
ท่ีโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับครู บุคลากรและนักเรียน  
   5. แหล่งเรียนรู้ท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ สถานประกอบการ สาธารณสถาน โบราณสถาน 
สถานท่ีราชการและเอกชน ซึ่งนํามาใช้ประโยชน์เพื่อการจัดการเรียนการสอนได้  
    6. แหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น 
ภูเขาป่าไม้ แม่น้ำลําธาร น้ำตก ป่าชายเลน ทะเล เป็นต้น ถ้าโรงเรียนสามารถเสาะแสวงหาและนํามาใช้
ประโยชน์ในการจัดการศึกษาก็จะเป็นทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมีอยู่แล้วตามธรรมชาติโดยไม่ต้อง
ลงทุน จะเห็นว่าในการท่ีจะระดมทรัพยากรทางการศึกษา 3 ประเภทแรกนั้น อาจจะมีจุดเน้นของ 
การระดมจากรายใหญ่เป็นบุคคลหรือเป็นรายย่อยก็ได้ ซึ่งต้องมียุทธศาสตร์พิเศษท่ีจะระดมทรัพยากร
จากบุคคลเหล่านี้เป็นกรณี ๆ ไป  
  จากแนวคิดเกี่ยวกับประเภทของทรัพยากรนั้ น สรุปได้เป็นสองแนวคิด คือ แนวคิด                    
ทางเศรษฐศาสตร์ ได้จัดทรัพยากรออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรกายภาพ  
ทรัพยากรการเงิน และทรัพยากรข้อสนเทศ และแนวคิดทางการบริหาร แบ่งประเภทของทรัพยากร 
การบริหารออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ คน เงิน วัสดุ และการจัดการ ซึ่งถ้าหากพิจารณาให้ ดีแล้ว              
จะพบว่าท้ังสองแนวคิดมีส่วนท่ีคล้ายคลึงกันมาก โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรการเงิน  
ส่วนท่ีคล้ายคลึงกัน  และอาจจะรวมเข้าเป็นประเภทเดียวกัน  คือ ทรัพยากรทางกายภาพ                 
และทรัพยากรวัสดุ ส่วนประเภทท่ีแตกต่างกัน คือ ทรัพยากรข้อสนเทศ และทรัพยากรวิธีการ                      
ซึ่งถ้าหากพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้ว จะเห็นว่าทรัพยากรท้ังสองประเภทนี้จะเกี่ยวข้องกันค่อนข้างมาก คือ  
ทรัพยากรข้อสนเทศนั้นใช้เป็นข้อมูลแล้ว ผู้บริหารเลือกใช้วิธีการโดยอาศัยข้อมูลนั้นในการพิจารณา
ดําเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานหรือองค์การก็จะปราศจากประสิทธิภาพและประสิทธิผล         
ในการบริหารทรัพยากรนั้นมีหลักการกว้าง ๆ คือ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล                   
ของหน่วยงาน  
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5. กลยุทธ์ที่ใช้ในการพัฒนา  
 ผู้วิจัยมีความมุ่งหมายท่ีจะดําเนินการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ 
(Cooperative Learning) ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดําเนินการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่ม
ร่วมมือแบบ (Cooperative Learning) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้ จึงนําเสนอกลยุทธ์                          
ในการพัฒนา 2 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 5.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  
   1.1 ความหมายของการจัดการความรู้  
        ความรู้เป็นคําท่ีกําหนดขอบเขตความหมายได้ยาก แต่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน   
ซึ่งจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีผู้ให้ความหมายการจัดการความรู้หลายประการ ดังนี้ 
        พรธิดา วิเชียรปัญญา (2550 : 78-81) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการความรู้ 
หมายถึง กระบวนการท่ีเกี่ยวกับการประมวลข้อมูล สารสนเทศ ความคิด การกระทํา ตลอดจน
ประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้างความรู้หรือนวัตกรรม และจัดเก็บในลักษณะของแหล่งข้อมูลท่ี
บุคคลสามารถเข้าถึงได้โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ ท่ีองค์กรจัดเตรียมไว้ เพื่อนําความรู้ท่ีมีอยู่ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งก่อให้เกิดการแบ่งปันและถ่ายโอนความรู้และในท่ีสุดความรู้ท่ีมีอยู่จะ
แพร่กระจาย และไหลเวียนท่ัวท้ังองค์กรอย่างสมดุลเพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาผลผลิตและ
องค์กร 
        วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ (2550 : 99) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การจัดการความรู้ หมายถึง  
สาระ หลักการ และประสบการณ์ ซึ่งสามารถช้ีแนะแนวทางในการดําเนินการการบริหารงาน       
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยความรู้ทําให้คนสามารถให้ความหมายกับข้อมูล และสร้าง                    
เป็นสารสนเทศได้ เมื่อมีความรู้คนก็สามารถจะจัดการกับแหล่งสารสนเทศท่ีมีอยู่และปฏิบัติงานได้
อย่างชาญฉลาด  
        นิพจน์ เทียนวิหาร และคณะ (2551 : 95) ได้ให้นิยามของการจัดการความรู้ไว้ว่า 
“การจัดการความรู้คือ การดําเนินการกับปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลคือการได้ใช้ความรู้ให้เป็น
ประโยชน์มากขึ้นและดีขึ้นได้ใช้ความรู้ได้ประยุกต์ได้ดัดแปลงได้ดําเนินการกับความรู้ ซึ่งการจัดการ
จะต้องนําไปสู่ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น ช้ีให้เห็นว่าได้มีการนิยามคําว่า “การจัดการความรู้”                      
ไว้ในหลายลักษณะ ซึ่งพอท่ีจะสรุปให้เห็นเป็นประเด็นหลักว่า การจัดการความรู้มีจุดเริ่มต้นท่ีการต้ังโจทย์
ร่วมกัน เพิ่มร่วมเรียนรู้เป็นการจัดรูปความรู้แล้วนําไปสู่การให้และแบ่งปันท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคน  
พัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในทัศนะของผู้วิจัยเห็นว่า “การจัดการความรู้" หมายถึง          
การดําเนินการเพื่อให้องค์ความรู้ ท่ีมีอยู่สามารถแก้ปัญหา หรือนําไปสู่การพัฒนาส่ิงหนึ่งส่ิงใดได้                   
อย่างมีคุณภาพ ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 
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            ประยงค์ แก่นลา (2552 : 58) ได้กล่าวถึง การจัดการความรู้ว่า โรงเรียนจัดได้ว่า                    
เป็นองค์กรท่ีให้บริการทางด้านการศึกษา ความรู้จึงเป็นส่ิงสําคัญและจําเป็นท่ีสุด โรงเรียนจึงต้องจัดให้
มีการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้บุคลากร
เกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียน จัดหาส่ือวัสดุอุปกรณ์ ท้ังท่ีเป็นส่ือและเทคโนโลยีอื่น ๆ ให้พร้อม และกระตุ้นให้
ครูและบุคลากรใช้ประโยชน์จากส่ือเหล่านั้นเพื่อพัฒนา คุณภาพนักเรียน จัดหาหรือสร้างแหล่งเรียน
ให้หลากหลายเพียงพอกับการใช้ของครูและนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นห้องสมุดคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้       
ป่าไม้ แหล่งวัฒนธรรม เป็นต้น  
        ประเวศ วะสี (2553 : 48) ได้ให้นิยามของการจัดการความรู้ไว้ว่า การจัดการความรู้  
หมายถึง การจัดการให้มีการวิจัยสร้างความรู้อย่างเหมาะสม ให้มีการต้ังโจทย์ร่วมกัน วิจัยร่วมกัน  
ร่วมเรียนรู้ จัดความรู้ให้อยู่ในรูปท่ีเกิดการเรียนรู้ร่วมกันได้ จัดการให้การสร้างความรู้ และการเรียนรู้
ไปสู่การปฏิบัติท่ีสําเร็จผล จัดการให้ประเมินผลการปฏิบัติเพื่อการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง และมี      
การจัดการสร้างนักวิจัย สร้างนักจัดการความรู้และสร้างหน่วยจัดการความรู้  
            สรุปความหมายของการจัดการความรู้ได้ดังนี้ การจัดการความรู้ หมายถึง แนวคิด                     
ท่ีบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีมีกระบวนการในการจัดการอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับสารสนเทศ                      
ไม่ว่าจะเป็นการประมวลข้อมูล ความรู้ด้านต่าง ๆ ท่ีสามารถจําแนก และจัดเก็บในรูปของข้อมูลได้ 
พร้อมท้ังมีกระบวนการจัดการเกี่ยวกับบุคคลทางด้านความคิด การกระทําตลอดจนประสบการณ์                  
ของบุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวัตกรรมปรับปรุงหรือแก้ไขให้เหมาะสมต่อไป   
   1.2 วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการจัดการความรู้  
        พรธิดา วิเชียรปัญญา (2550 : 78-81) การจัดการความรู้ เป็นการใช้ประโยชน์                   
จากความรู้มาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานขององค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันขององค์กร การจัดการความรู้มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับวิสาหกิจขนาดกลาง                    
และขนาดย่อม โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้มีดังนี้   
    1.2.1 วตัถุประสงค์ของการจัดการความรู้  
     1.2.1.1 เพื่อปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานทางธุรกิจท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 
     1.2.1.2 เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ  
     1.2.1.3 เพื่อปรับปรุงเทคนิค กระบวนการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนา          
องค์ความรู้และนําความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์  
    1.2.2 ประโยชน์ของการจัดการความรู้  
     1.2.2.1 ป้องกันความรู้สูญหาย การจัดการความรู้ทําให้องค์กรสามารถ 
รักษา ความเช่ียวชาญ ความชํานาญและความรู้ท่ีอาจสูญหายไปพร้อมกับการเปล่ียนแปลงของ
บุคลากร เช่น การเกษียณอายุทํางานหรือการลาออกจากงาน เป็นต้น  
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     1.2.2.2 เพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยประเภทคุณภาพและความ
สะดวกในการเข้าถึง ความรู้เป็นปัจจัยสําคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ เนื่องจากผู้มี
หน้าท่ีตัดสินใจต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ  
     1.2.2.3 ความสามารถในการปรบัตัวและมีความยืดหยุ่น การทำให้ผู้ปฏิบัติงาน
มีความเข้าใจในงานและวัตถุประสงค์ของงาน โดยไม่ต้องมีการควบคุม หรือมีการแทรกแซงมากนัก      
จะทําให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถทํางานในหน้าท่ีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการพัฒนา
จิตสํานึกในการทํางาน  
     1.2.2.4 ความได้เปรียบในการแข่งขัน การจัดการความรู้ช่วยให้องค์กร                     
มีความเข้าใจลูกค้า แนวโน้มการตลาดและการแข่งขัน ทําให้สามารถลดช่องว่างและเพิ่มโอกาส                    
ในการแข่งขันได้  
     1.2.2.5 การพัฒนาทรัพย์สิน เป็นการพัฒนาความสามารถขององค์กรในการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีอยู่ ได้แก่ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์เป็นต้น  
     1.2.2.6 การยกระดับผลิตภัณฑ์ การนําการจัดการความรู้มาใช้ เป็นการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตและบริการ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อีกด้วย  
     1.2.2.7  การบริหารลูกค้า การศึกษาความสนใจและความต้องการของลูกค้า
จะเป็นการสร้างความพึงพอใจและเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ให้แก่องค์กร   

     1.2.2.8 การลงทุนทางทรัพยากรบุคคล การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน การจัดการด้านเอกสาร การจัดการกับความรู้ท่ีไม่เป็นทางการ เป็นการเพิ่ม
ความสามารถให้แก่องค์กรในการจ้างและฝึกฝนบุคลากร  
   1.3 แนวคิดและองค์ประกอบกระบวนการของการจัดการความรู้ 
          ปัจจุบันความรู้กลายเป็น ส่ิงสําคัญมากกว่าทรัพยากรด้านการเงิน  สถานท่ีต้ัง                     
ทางการตลาด เทคโนโลยีหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ความรู้กลายเป็นทรัพยากรหลักในการดําเนินงาน                    
และการแข่งขัน โดยมีวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน เทคโนโลยี ระบบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการทํางาน
ขององค์กรล้วนมีพื้นฐานมาจากความรู้และความชํานาญท้ังส้ิน ดังนั้นเพื่อให้องค์กรสามารถเรียนรู้                
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์กรควรบริหารจัดการความรู้ท่ีมีผลกระทบต่อองค์กร                 
เพื่อเพิ่มความสามารถของบุคลากรในการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการให้บริการลูกค้า ท้ังภายใน
และภายนอก (ประพนธ์ ผาสุกยืด, 2556: 45) 
  องค์ประกอบกระบวนการของการจัดการความรู้ ได้แก่  
 1. “คน” ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีสุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นำ
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 2. “เทคโนโลย”ี เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปล่ียน 
รวมทั้งนำความรู้ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วขึ้น 
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 3. “กระบวนการความรู”้ นั้น เป็นการบริหารจัดการ เพื่อนำความรู้จากแหล่ง
ความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม 
   1.4  ประเภทของความรู้  
    พรธิดา วิเชียรปัญญา (2550 : 78-81) ความรู้สามารถแบ่งประเภทได้ในหลายมิติ                  
แต่มิติท่ีได้รับความนิยมในการมองมากท่ีสุด คือ มองในด้านรูปแบบท่ีมองเห็น มี 2 รูปแบบ ดังนี้  
    1.4.1  ความรู้โดยนัยหรือความรู้ ท่ีมองไม่เห็น (Tacit  Knowledge) จัดเป็นความรู้                   
อย่างไม่ทางการ ถือเป็นทักษะหรือความรู้เฉพาะตัวของแต่ละบุคคลท่ีมาจากประสบการณ์ ความเช่ือ     
หรือความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน เช่น การถ่ายทอดความรู้ ความคิดผ่านการสังเกต การสนทนา     
การฝึกอบรม ความรู้ประเภทนี้เป็นหัวใจสําคัญท่ีทําให้งานประสบความสําเร็จ เนื่องจากความรู้
ประเภทนี้เกิดจากประสบการณ์และการนํามาเล่าสู่กันฟัง ดังนั้นจึงไม่สามารถจัดระบบหรือหมวดหมู่ได้ 
และไม่สามารถเขียนเป็นกฎเกณฑ์หรือตําราได้ แต่สามารถถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ ได้โดยการสังเกต
และเลียนแบบ 
    1.4.2 ความรู้ท่ีชัดแจ้งหรือความรู้ ท่ีเป็นทางการ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้  
ท่ีมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและใช้ร่วมกันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ส่ิงพิมพ์ เอกสารขององค์กร  
เว็บไซต์ อินเทอร์เน็ต ความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ท่ีแสดงออกมาโดยใช้ระบบสัญลักษณ์จึงสามารถ
ส่ือสารและเผยแพร่ได้อย่างสะดวก  
  1.5 กลยุทธ์ในการจัดการความรู้ 
    พรธิดา วิ เชียรปัญญา (2550 : 78-81) ได้กำหนดขั้นตอนกรอบกลยุทธ์ ในการจัด          
การความรู้ ประกอบด้วย  
    1) การบ่งช้ีความรู้ เป็นการระบุเกี่ยวกับความรู้ท่ีองค์กรจำเป็นต้องมีต้องใช้เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร ได้แก ่ความรู้อะไรบ้าง ความรู้อะไรท่ีมีอยู่แล้วอยู่ใน
รูปแบบใด อยู่ท่ีใคร  
    2) การสร้างและแสวงหาความรู้  เป็นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จาก
ภายนอก รักษาความรู้เดิม แยกความรู้ท่ีใช้ไม่ได้แล้วออกไป มีหลายแนวทาง เช่น ใช้ SECI model 
นำบุคลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ต่างกันมาประชุม ทำงานร่วมกัน จ้างคนท่ีมีความรู้มาทำงาน
ในองค์กร จ้างท่ีปรึกษา  
    3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบเป็นการวางโครงสร้างความรู้ แบ่งชนิด ประเภท เช่น 
กฎ ระเบียบ ขั้นตอนการทำงาน ฯลฯ กำาหนดวิธีการจัดเก็บและค้นคืน เพื่อให้สืบค้น เรียกคืน และ
นำไปใช้ได้สะดวก  
    4) การประมวลและกล่ันกรองความรู้ เป็นการกล่ันกรองความถูกต้อง ครบถ้วน 
ทันสมัย ใช้งานได้ของความรู้ ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุง 
เนื้อหาให้สมบูรณ์  
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    5) การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ท่ีต้องการได้ง่ายและ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  
    6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ เป็นการนำความรู้ ท่ีได้จากการปฏิบั ติงานมา
แลกเปล่ียนเคล็ดลับ เทคนิคการทำงาน เทคนิคการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน 
สำหรับความรู้ ท่ีชัดแจ้ง Explicit Knowledge อาจจัดทำเป็น เอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่วนความรู้ ท่ีฝังในตัวคน Tacit Knowledge อาจจัดทำเป็นระบบทีมข้ามสายงาน 
กิจกรรม กลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนนักปฏิบัติ ระบบพี่เล้ียง การสับเปล่ียนงาน การยืม ตัว 
(ผู้เช่ียวชาญจากท่ีหนึ่งไปปฏิบัติงานในอีกท่ีหนึ่ง) เวทีแลกเปล่ียนความรู้ เป็นต้น  
    7) การเรียนรู้ เป็นการนำความรู้ท่ีได้จากการแบ่งปันแลกเปล่ียนหรือสืบค้นไปใช้
ประโยชน์ในการ ทำงาน แล้วเกิดความรู้ใหม่นำมาเข้าระบบจัดเก็บหรือแบ่งปันแลกเปล่ียนก็จะได้องค์
ความรู้ใหม่ให้ใช้ประโยชน์ต่อไปได้เรื่อย ๆ ควรทำให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบ 
การเรียนรู้จากวงจร “สร้างองค์ความรู้>นำความรู้ไปใช้>เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ ใหม่” และ
หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
   1.6 กระบวนการในการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  สํานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2554 :95-96) ได้อธิบายถึง
ความคิดรวบยอดของการจัดการความรู้ไว้ว่า “การจัดการความรู้เป็นการบริหารจัดการเพื่อให้คน              
ท่ีต้องการใช้ความรู้ได้รับความรู้ท่ีต้องการใช้ในเวลาท่ีต้องการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการทํางาน”  
เป้าหมายของกระบวนการจัดการความรู้เป็นหัวใจสําคัญในการจัดการความรู้ ท่ีจะเป็นกรอบ
กําหนดให้การจัดการความรู้ไม่หลงประเด็นไม่เดินทางผิด สู่จุดหมายปลายทางได้รวดเร็วทันเหตุการณ์  
ทันเวลา สนองความต้องการได้เฉียบพลัน ดังนั้นการกําหนดเป้าหมายถือเป็นหัวใจในการบอก
ความสําเร็จในการจัดการความรู้ได้อย่างชัดแจ้งมีหลักการในการกําหนดเป้าหมาย  
   1.7 ปัญหาในการถ่ายทอดความรู้ 
    1.7.1  ปัญหาจากผู้ถ่ายทอดอาจจะ “อมภูมิ” ไม่อยากถ่ายทอดไปให้ผู้อื่นเพราะ
อาจทําให้ตนเองหมดความสําคัญลง ผู้บริหารต้องช้ีแจงให้เข้าใจถึงความสําคัญของการสร้างองค์
ความรู้ในองค์กรให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้เข้าใจวัตถุประสงค์ก่อน หรือผู้ท่ีถ่ายทอดเป็นผู้ท่ีมีความรู้
มากมายแต่ถ่ายทอดไม่เป็นเนื่องจากขาดทักษะการถ่ายทอด ทําให้ความรู้นั้นไปถึงผู้รับได้ไม่เต็มท่ี 
เป็นต้น  
    1.7.2 ปัญหาจากผู้รับ อาจจะเกิดจากการไม่ยอมรับในตัวผู้ถ่ายทอด เนื่องจาก 
ทํางานในระดับเดียวกันคิดว่าตนเองมีประสบการณ์มากกว่า ขาดความกระตือรือร้นในการหา                    
ความรู้ใหม่ ๆ มีการแข่งขันสูง ทําให้ขาดความสามัคคีและไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร                   
ว่าต้องการอะไร เป็นต้น    
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    1.7.3 ปัญหาจากบรรยากาศ ผู้บริหารต้องพยายามสร้างบรรยากาศเริ่มจากสถานท่ี  
ท่ีทําให้บุคลากรได้เข้าใช้แหล่งในการค้นหาความรู้ รวมท้ังส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐานอื่นๆ ด้วย  
เช่น ประชุมกันในห้องเเอร์ น้ำชา-กาแฟไว้บริการ ไฟฟ้าสว่างเพียงพอ หนังสือท่ีสามารถอ่านเพื่อใช้      
ในการหาความรู้ การสร้างระบบนิทรรศการจําลองแบบท่ีทําได้ตามขั้นตอนท่ีถูกต้อง ควรมีผู้สาธิต     
และตอบปัญหาเมื่อมีผู้สอบถาม ควรนําประสบการณ์ความรู้ท่ีเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
มาช่วยประกอบการเรียนรู้ อีกท้ังเป็นการให้เกียรติและศักดิศ์รีแก่ผู้ให้ความคิดนั้น ๆ เป็นต้น  
  1.8 เทคโนโลยีกับการจัดการความรู้ 
    การจัดการความรู้นั้นเป็นมากกว่าเรื่องของเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์เทคโนโลยี 
เป็นส่ิงท่ีช่วยทําให้องค์กรมีการจัดการความรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะช่วยทําให้การค้นหา     
การจัดเก็บ และการนําไปใช้ของความรู้ มีประสิทธิภาพและรวดเร็วกว่าในอดีตมากตัวอย่าง                      
ของการนําเทคโนโลยีมาใช้  
  5.2 การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person: LP) นับว่าในปัจจุบัน
บุคคลแห่งการเรียนรู้มากขึ้นทุกรูปแบบ อันเนื่องมาจากการพัฒนา เทคโนโลยีทางวิชาการก้าวไกลมี
อุปกรณ์ท่ีสะดวกในการส่ือสารต่อการเรียนรู้ พร้อมท้ังสังคม เป็นการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด                   
การเรียนรู้จึงมีความจําเป็น เมื่อมีประโยชน์แล้วโทษของการเรียนรู้ก็มีเช่นเดียวกัน การรับข้อมูลข่าวสาร
อย่างขาดวิจารณญาณอาจเป็นแนวทางท่ีไม่พึงประสงค์ต่อสังคมมนุษย์ก่อให้เกิดความเสียหายต่อไป    
      2.1 แนวคิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
        นกัการศึกษาได้ให้ความหมายการเรียนด้วยตนเองไว้ในทัศนะต่าง ๆ กัน ดังนี้  
     สุทธิรัตน์ รุจิเกียรติกําจร (2551 : 45) กล่าวถึงความสําคัญของการใช้กิจกรรม                  
การเรียนรู้ด้วยตนเองว่า การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
    1) สามารถแก้ปัญหาความแตกต่างระหว่างบุคคล และส่งเสริมการศึกษา
รายบุคคล  
    2) ทําให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน  
    3) เปน็การฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้มากขึ้น เปน็การพึ่งพาทรัพยากรมนุษย์อีกทางหนึ่ง  
    4) เป็นการเปิดโอกาสให้นําส่ือในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างเต็มท่ี  
    5) ช่วยลดข้อจํากัดท่ีเกิดขึ้นในสถาบัน ได้แก่ ปัญหาของขนาดช้ัน เรียนท่ีใหญ่                     
และจํานวนผู้สอนท่ีไม่ได้สัดส่วนกับการฝึกการใช้ภาษาในช้ันเรียน  
     สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2552 : 89) กล่าวว่า ลักษณะความสําคัญของการเรียนรู้ด้วย
ตนเองว่าต้องพิจารณาเช่ือมโยงกับคุณลักษณะต่าง ๆ ท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนและกระบวน     
การเรียน ได้แก่ การเพิ่มความรับผิดชอบให้กับผู้เรียนแต่ละคนในการตัดสินใจทุกขั้นตอน รวมท้ัง
สามารถควบคุมด้วยตนเองให้มีความมานะบากบั่นต่อการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้และนําไปใช้ได้ในทุก
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สถานการณ์ของการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ในท่ามกลางผู้อื่นได้ สามารถถ่ายโอนการเรียนรู้จากความรู้
และทักษะในสถานการณ์หนึ่งไปสู่สถานการณ์อื่น ๆ ได้ และบทบาทของครูผู้สอนท่ีมีประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยการนําตนเอง เป็นส่ิงท่ีสามารถดําเนินการได้ และสถาบันการศึกษาจํานวน
มากพยายามหาทางสนับสนุนวิธีการศึกษาผ่านการเรียนรู้ระบบเปิด ส่งเสริม การเรียนรู้รายบุคคล                   
เปิดสอนรายวิชา และการจัดโปรแกรมการเรียนด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ        
        โนลส์ (Knowles, 1975: 213) ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วย
ตนเอง ผู้เรียนจะทําการวิเคราะห์ความต้องการท่ีจะเรียนรู้ของตนเอง กําหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ 
จําแนกแจกแจงข้อมูลในการเรียน ท้ังท่ีเป็นคนและอุปกรณ์ คัดเลือกวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม และ
ประเมินผลการเรียนรู้นั้น ๆ    
        สเคเจอร์ (Skager, 1978: 95) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นประสบการณ์
เรียนรู้ ส่วนบุคคล ผู้เรียนมี เป้าหมายในการพัฒนาทักษะชีวิต ความสามารถในการวางแผนและการ
ประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ของตนเอง และในฐานะเป็นสมาชิกของกลุ่มการเรียนแบบร่วมมือกัน  
        โบริช (Borich, 1992: 166) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นวิธีการเรียนและ
วิธีการสอนท่ีกระตุ้นให้ความรู้ โดยผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้โดยระดับสูง ได้แก่ การให้เหตุผล การ
คิดแก้ปัญหา และการคิดวิเคราะห์ ซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าการได้รู้ ได้เข้าใจและนําไปใช้ ซึ่งเป็น
ทักษะการเรียนรู้ขั้นต่ำท่ีเกิดได้จากการเรียนท่ัวไป     
        ดังนั้น การเรียนรู้ด้วยตัวเองจึงเป็นกระบวนการท่ีผู้เรียนแต่ละคนมีความคิดริเริ่ม                  
มีความต้ังใจ ต้องการท่ีจะเรียนรู้หรือเกิดจากแรงจูงใจ ตามความสนใจ ความต้องการและความถนัด 
อย่างมีเป้าหมาย สามารถวางแผนการเรียนและกําหนดเป้าหมายในส่ิงท่ีตนต้องการเรียนรู้ แสวงหา     
แหล่งเรียนรู้ในเรื่องท่ีตนต้องการเรียนรู้ เลือกวิธีการเรียนรู้ รวมท้ังการประเมินความก้าวหน้า                     
การเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดยพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีมีอยู่ไม่เท่ากันและการเรียนรู้ด้วยตัวเอง                    
จึงมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันสภาพสังคมเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการส่ือสาร ข้อมูลความรู้ต่าง ๆ สามารถกระทําได้        
อย่างรวดเร็วและไร้ข้อจํากัด ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูจําเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุน    
แนะแนว กระตุ้น และช่วยเหลือให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ สร้างความรู้ สรุปความรู้และสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  
    2.2 ลักษณะของผู้ท่ีมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
          ลักษณะของผู้ท่ีมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ ผู้เรียนต้องมีเจตคติท่ีดี สามารถรับผิดชอบ
และบริหารจัดการตนเองให้มคีวามเข้าใจถึงกระบวนการคิด มีการวางแผนการเรียน อีกท้ังมีความสามารถ 
ลงมือปฏิบัติและประเมินผลการเรียนท่ีเกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองในสภาพความพร้อมของแหล่งข้อมูล
ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน คอยสนับสนุนด้วยเหตุผลการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้                    
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เพื่อมุ่งหวังเอาผลการเรียนไปใช้ประโยชน์ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ หรือมุ่งหวังกิจกรรมทางสังคม                       
หรือมุ่งหวังท่ีจะได้รับองค์ความรู้ใหม่ความเข้าใจเนื้อหาวิชานั้นจริง ๆ ตลอดจนต้องการมีความชํานาญ                   
และทักษะต่าง ๆ โดยนักการศึกษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดังนี้ 
          รุ่ง แก้วแดง (2553 : 20) กล่าวว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองทําให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ                
ท่ีพึงประสงค์ ดังต่อไปนี้  
            1) มีความคิดริเริ่มในการวินิจฉัยหรือประเมินความต้องการในการเรียนรู้ของตนเอง
โดยได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นหรือไม่ก็ได้  
            2) สามารถเลือกแหล่งข้อมูลท่ีเหมาะสม เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ 
            3) รู้จักพัฒนาเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง โดยการค้นหา
คําตอบและให้เหตุผล  
            4) รู้จักถามเหตุผลของกฎระเบียบ กระบวนการ หลักการ และข้อสมมติฐานท่ียอมรับ
และให้เหตุผล  
            5) สามารถปฏิเสธหรือเห็นด้วยหรือปฏิบัติตามในส่ิงท่ีผู้อื่นต้องการ โดยตัดสินใจ     
ด้วยตนเอง  
            6) สามารถตระหนักในทางเลือกด้านยุทธศาสตร์การศึกษา และการแปลความหมาย  
รวมทั้งเลือกทางเลือกท่ีสอดคล้องกับแนวความคิด และวัตถุประสงค์ของตนเองอย่างมีเหตุผล  
            7) สามารถทบทวนกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในฐานะท่ี เป็นการพัฒนา       
ทางความรู้และสังคม ซึ่งสามารถปรับปรุงยุทธศาสตร์ของตนองเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ 
            8) สามารถมองเป้าหมาย นโยบายและแผนอย่างอิสระ โดยปราศจากแรงกดดัน               
จากผู้อื่น  
            9) สามารถพัฒนาความเข้าใจในความเป็นไปต่าง ๆ จนสามารถอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้ง่าย  
            10) สามารถสร้างกรอบแนวคิดได้ชัดเจนอย่างอิสระและพร้อมจะเปล่ียนแปลง
แนวคิด    
            11) สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยความกระตือรือร้นอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่พึ่ง              
การเสริมแรงหรือรางวัลจากผู้อื่น  
            12) สามารถระบุค่านิยมส่วนตัวและความสนใจของตัวองได้ 
            13) สามารถยอมรับแนวคิดอื่นท่ีถูกต้อง และเผชิญกับการต่อต้านอุปสรรค รวมท้ัง
วิจารณ์เป้าหมายของตนเองโดยปราศจากโทสะ    
            14) สามารถประเมินข้อบกพร่องและข้อจํากัดของตนเองในฐานะผู้เรียนได้    
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6. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553                    
ได้กําหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังส่งเสริมให้ผู้สอน
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ท่ี เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา ดังนั้น                  
การวิจัยจึงได้รับความสนใจ จากสถานศึกษาต่าง ๆ และแต่ละสถานศึกษาให้ความสําคัญอย่างจริงจัง 
มีการอบรม มีการประชุม เชิงปฏิบัติการต่าง ๆ มากมาย การจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา                  
ให้ได้ผลนั้นต้องทําการวิจัยเป็นฐาน (Research–Based) ซึ่งเดิมก็มีการวางแผน มีการปฏิบัติลงมือทํา 
มีการตรวจสอบ และการปรับปรุงอยู่แล้ว แต่ก็ต้องทําการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ                   
และเพื่อให้สถานศึกษา มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

6.1 ความหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการ    
    ประวิต เอราวรรณ์ (2554 : 50) ให้ความหมายว่า การวิ จัยปฏิบั ติการเป็นการวิจัยท่ี
ผู้ปฏิบัติงานมุ่งศึกษาความเข้าใจในงานหรือกิจกรรมในหน้าท่ีเพื่อค้นหาวิธีการแก้ไข ปรับปรุง และ
พัฒนางานหรือกิจกรรมนั้น  
   สุภางค์ จันทวานิช (2554 : 92) ให้ความหมายว่าการวิจัยปฏิบัติการ หมายถึง กระบวนการวิจัย
ท่ีผู้วิจัยได้เลือกกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งท่ีเห็นว่าเหมาะสมตามความรู้ความเข้าใจของผู้วิจัย                   
มาดําเนินการปฏิบัติเพื่อทดลองว่าใช้ได้หรือไม่ ประเมินดูความเหมาะสมในความเป็นจริง ควบคุม                 
ดูแนวทางการปฏิบัติการ แล้วนําผลมาปรับปรุงปฏิบัติการเพื่อนําผลไปทดลองใหม่จนกว่าจะได้ผล                   
ท่ีน่าพอใจ นําไปใช้และเผยแพร่ได้ เป็นการวิจัยท่ีเอื้อต่อการเปล่ียนแผนการดําเนินงาน เมื่อผู้วิจัย                 
มีข้อมูลใหม่เพิ่มข้ึน รูปแบบอาจมีส่วนยืดหยุ่นได้ อาจเป็นส่วนมีส่วนร่วมหรือไม่มีก็ได้  
    สมบัติ บุญประคม (2555: 74) ให้ความหมายว่า การวิจัยปฏิบั ติการ คือ การวิจัย
ประเภทหนึ่ง ซึ่งใช้กระบวนการปฏิบัติอย่างมีระบบ ผู้วิจัยและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ               
และวิเคราะห์วิจารณ์ผลการปฏิบัติ โดยการใช้วงจร 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การลงมือกระทําจริง 
การสังเกต  และการสะท้อนผลการปฏิบัติ การดําเนินการจะต้องต่อเนื่องเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแผนเข้า
สู่วงจรใหม่ จนกว่าจะได้ข้อสรุปท่ีแก้ไขปัญหาได้จริงหรือสภาพการณ์ของส่ิงท่ีศึกษาได้อย่าง                   
มีประสิทธิภาพ  
    กิตติศักด์ิ สมพล (2556: 33) ให้ความหมายว่า การวิจัยปฏิบัติการ หมายถึง การวิจัย     
โดยการปฏิบัติการภาคสนามอย่างเป็นระบบ โดยมีขั้นตอนท่ีสําคัญ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอน                
การวางแผน (Planning) การปฏิบั ติ  (Action) การสังเกต (Observing) และการสะท้อนกลับ 
(Reflecting) ผลท่ีได้จากการวิจัยปฏิบัติการจะนํามาใช้แก้ปัญหาทันที  
    บุญชม ศรีสะอาด (2556: 135) ให้ความหมายว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติ (Action Research)    
เป็นการวิจัยเพื่อนําผลมาใช้แก้ปัญหาอย่างรีบด่วนหรือปจัจุบันทันที เช่น ปัญหาการเดินขบวน  
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    สรุปได้ว่า การวิจัยปฏิบัติการเป็นรูปแบบการวิจัยท่ีสะท้อนถึงตนหรือการตรวจสอบ
ตนเอง เพื่อให้ผู้วิจัยได้ปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเอง ทําให้เข้าใจถึงการปฏิบัติงานของตนเอง          
และทีมงานหรือองค์กร และตัดสินใจในการเลือกสถานการณ์ ท่ีเหมาะสม เพื่อดําเนินการ                     
ทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
  6.2 ความสำคัญและความจําเป็นของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
     อรัญญา สุธาสิโลบล (2554: 59-61)  ได้สรุปลักษณะสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการ ดังนี้ 
    1. เริ่มต้นจากความต้องการปรับปรุงให้ ดีขึ้น โดยค้นพบปัญหาท่ีเกิดขึ้นจาก                    
การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติเอง 
    2. มุ่งแก้ไขปัญหาเฉพาะจุด เฉพาะเรื่อง  
    3. เป็นการพัฒนาวิจัยเชิงพัฒนา เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน  
    4. เป็นการวิจัยเพื่อประเมินตนเองของผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  
    5. เป็นการวิจัยซึ่งผู้ปฏิบัติเป็นผู้ประสบปัญหาเอง ย่อมจะดําเนินการแก้ไขปัญหา                
ท่ีเกิดขึ้นได้ดีกว่าการวิจัยโดยบุคคลภายนอก  
    6. เป็นการวิจัยเพื่อวิเคราะห์งาน วางแผนเพื่อปรับปรุงงานนั้นให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับนวัตกรรม การเปล่ียนแปลง และวิธีการ  
    7. เป็นการวิจัยท่ีมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ เพื่อให้
ทราบความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน อันจะนําไปสู่การปรับปรุงการทํางานในระยะ
ต่อไป  
    8. เป็นการวิจัยท่ีดําเนินการภายใต้ส่ิงแวดล้อมทางสังคมท่ีปกติ  
    9. มีการจดบันทึกท่ีได้จากการวิจัยเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  
     10. เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเหมาะสม สอดคล้องกับเรื่องท่ีทํา
การวิจัย  
     11. เป็นการวิจัยท่ีไม่ยึดแบบแผนเนื่องจากเป็นการวิจัยท่ีมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะจุด 
เฉพาะเรื่องท่ีจะแก้ไขเท่านั้น  
     12. การดําเนินการวิจัยมีการทดสอบสมมุติฐานโดยการปฏิบัติจริง   
     13.  การประเมินผลการวิจัยมุ่งพิจารณาขอบเขต วิธีการแก้ปัญหาหรือกระบวนการวิจัย
และนําผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงงานได้เฉพาะเรื่อง  
   สุวิมล ว่องวาณิช (2559: 155-157) กล่าวถึงความสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการ ดังนี้ 
     1. ให้โอกาสครูในการสร้างองค์ความรู้ทักษะการทําวิจัย การประยุกต์ใช้ การตระหนัก
ถึงทางเลือกท่ีเป็นไปได้ท่ีจะเปล่ียนแปลงโรงเรียนให้ดีขึ้น  
     2. เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงหรือสะท้อนผล   
การทํางาน  
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     3. เป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติโดยตรง เนื่องจากพัฒนาตนเองด้วยวิชาชีพ    
     4. ช่วยทําให้เกิดการพัฒนาท่ีต่อเนื่อง และเกิดการเปล่ียนแปลงผ่านกระบวนการวจัิย
ในท่ีทํางานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร เนื่องจากนําไปสู่การปรับปรุง เปล่ียนแปลงการปฏิบัติและการ
แก้ปัญหา  
     5. เป็นการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติในการวิจัย ทําให้กระบวนการวิจัย  
มีความเป็นประชาธิปไตย ทําให้เกิดการยอมรับในความรู้ของผู้ปฏิบัติ 
     6. ช่วยตรวจสอบวิธีการทํางานของครูท่ีมีประสิทธิผล   
     7. ทําให้ครูเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง  
   สรุปได้ว่า การวิจัยปฏิบัติการมีความเปน็มาท่ียาวนานและยังเป็นรูปแบบการวิจัยท่ีใช้กัน
อยู่อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน  การวิจัยปฏิบัติการมีความสําคัญต่อตนเอง ต่อผู้เรียนและต่อส่วนรวม   
ผลท่ีได้จากการวิจัยนํามาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในห้องเรียนหรือหน่วยงานนั้นๆ  
 
7. เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
 7.1 ความหมายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินได้ 
  กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 45) บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ได้แก่ บุคคล      
ท่ีสูญเสียการได้ยินต้ังแต่ระดับหูตึงน้อยจนถึงหูหนวก ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  คนหูหนวก หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการได้ยินมาก ไม่สามารถเข้าใจการพูดผ่านทาง   
การได้ยินไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งโดยท่ัวไปหากตรวจการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน 
90 เดซิเบล ขึ้นไป  
    คนหูตึง หมายถึง บุคคลท่ีมีการได้ยินเหลืออยู่เพียงพอท่ีจะได้ยินการพูดผ่าน                 
ทางการได้ยิน โดยท่ัวไปจะใส่เครื่องช่วยฟัง ซึ่งหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยิน                
น้อยกว่า 90 เดซิเบล ลงมาถึง 26 เดซิเบล 
               กรองทอง จุลิรัชนีกร (2554 : 18) ได้ให้ความหมายของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง      
การได้ยิน หมายถึง สมรรถภาพในการได้ยินลดน้อยลงกว่าระดับท่ีคนปกติได้ยิน การแบ่งระดับ
สมรรถภาพ  การได้ยินพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ียของระดับเริ่มได้ยินเสียงบริสุทธิ์ทางอากาศท่ี 500 
1,000 และ 2,000 เฮิรตซ์ การได้ยินเสียงท่ีระดับปกติ ค่าเฉล่ียของระดับเริ่มได้ยินเสียงบริสุทธิ์                   
ทางอากาศไม่เกิน 25 เดซิเบล ระดับผิดปกติมีค่าเฉล่ียทางการได้ยินเสียงบริสุทธิ์ทางอากาศมากกว่า 
25 เดซิเบล 
               ภูฟ้ า เสวกพันธ์ (2555 :79) ได้ให้ความหมายของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทาง                   
การได้ยินว่าคนท่ีสูญเสียการได้ยินต้ังแต่ระดับรุนแรงถึงระดับน้อย สมรรถภาพทางการได้ยินลด                
น้อยกว่าระดับท่ีคนปกติได้ยิน การแบ่งระดับสมรรถภาพการได้ยินพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉล่ียของระดับ
เริ่มได้ยินเสียงบริสุทธิ์ทางอากาศท่ี 500 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ์ การได้ยินเสียงท่ีระดับปกติ 



79 

 

ค่าเฉล่ียของระดับเริ่มได้ยินเสียงบริสุทธิ์ทางอากาศไม่เกิน 25 เดซิเบล ระดับผิดปกติ มีค่าเฉล่ีย
ทางการได้ยินเสียงบริสุทธิ์ทางอากาศมากกว่า 25 เดซิเบล (เดซิเบล เป็นหน่วยวัดความดังของเสียง) 
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  
 1) คนหูหนวก หมายถึง คนท่ีสูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถรับรู้ข้อมูลผ่าน
ทางการได้ยิน ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วยฟังก็ตาม โดยท่ัวไปหากการตรวจการได้ยินจะสูญเสีย
การได้ยินประมาณ 90 เดซิเบลขึ้นไป หมายถึง คนท่ีเริ่มได้ยินเสียงเมื่อเสียงดังไม่เกิน 25 เดซิเบล แต่
คนหูหนวกจะเริ่มได้ยินเสียงเมือ่เสียงดังมากกว่า 90 เดซิเบล และ  
 2) คนหูตึง หมายถึง คนท่ีมีการได้ยินเล็กน้อยพอท่ีจะรับรู้ข้อมูลผ่านทางการได้ยิน 
โดยท่ัวไปจะใส่เครื่องช่วยฟังและหากตรวจการได้ยินจะพบว่ามีการสูญเสียการได้ยินน้อยกว่า 90 เดซิเบล
ลงมา จนถึง 26 เดซิเบล ซึ่งคนหูตึงจะเริ่มได้ยินเสียงท่ีดังมากกว่าท่ี 26 เดซิเบล จนถึง 90 เดซิเบล 
 ดํารัส ดาราศาสตร์ (2557 : 36) ได้กล่าวถึงคนพิการ หมายถึง คนท่ีมีความผิดปกติหรือ     
มีความบกพร่องทางการได้ยินท่ีส้ินสุดการรักษาแล้ว หรือไม่สามารถรักษาให้เป็นปกติได้แล้วด้วย
วิธีการใด ๆ แบ่งออก 
 คนหูตึง หมายถึง คนท่ีสามารถได้ยินเสียงพูดจากเครื่องช่วยฟังและสามารถพัฒนา
ให้ส่ือความหมายด้วยภาษาพูดได้ อาจสูญเสียการได้ยินมากกว่าหรือน้อยกว่า 90 เดซิเบล 
 คนหูหนวก คือ คนท่ีไม่สามารถได้ยินเสียงพูดจากเครื่องช่วยฟัง  และต้องส่ือ
ความหมายด้วยการพัฒนาภาษามือ มักสูญเสียการได้ยินมากกว่า 90 เดซิเบล  
 นิภาธร สาระพันธ์ (2557 : 7) ได้กล่าวถึงเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง 
คนท่ีสูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถรับรู้ข้อมูลผ่านทางการได้ยิน ไม่ว่าจะใส่หรือไม่ใส่เครื่องช่วย
ฟังก็ตาม โดยท่ัวไปหากตรวจวัดการได้ยินจะมีการสูญเสียการได้ยินต้ังแต่ 90 เดซิเบล ขึ้นไป คือ เมื่อ
เปรียบเทียบระดับเริ่มการได้ยินของคนท่ัวไป เมื่อเสียงดังไม่เกิน 25 เดซิเบล คนหูหนวกจะเริ่มได้ยิน
เสียงดังท่ีดังมากกว่า 90 เดซิเบล 
 จรีลักษณ์ รัตนาพันธ์ (2558 : 14-15) ได้กล่าวถึงเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินนั้น 
หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องหรือสูญเสียการได้ยินจนเป็นเหตุให้การรับฟังเสียงต่าง ๆ ไม่ชัดเจนมี 2 
ประเภท ดังนี้  
 1. เด็กหูตึง หมายถึง ผู้ท่ีสูญเสียการได้ยิน ไม่เข้าใจคำพูดและการสนทนา โดย
จำแนกตามเกณฑ์อัตราการได้ยินของหู ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งใช้
ค่าเฉล่ียการได้ยินท่ีความถี่ท่ี 500 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ์ (Hz) ในหูข้างท่ีดีกว่า เด็กหูตึงอาจแบ่ง
ระดับการได้ยิน ได้ 4 กลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 1.1 เด็กหูตึงระดับท่ี 1 มีการได้ยินเฉล่ียระหว่าง 26 - 40 เดซิเบล (dB) จะพบ
ปัญหาในการรับฟังเสียงเบา ๆ อาทิเช่น เสียงกระซิบ เด็กกลุ่มนี้สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติใน
ห้องเรียนได้ โดยจัดท่ีนั่งเล่นอย่างเหมาะสมให้สามารถมองเห็นคุณครูและเพื่อน ๆ ได้  
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 1.2 เด็กหูตึงระดับท่ี 2 มีการได้ยินเฉล่ียระหว่าง 41-55 เดซิเบล (dB) จะมีปัญหา
ในการฟังเสียงพูดคุยท่ีดังในระดับปกติท่ีมีระยะ 3-5 ฟุต และไม่เห็นหน้าพูด ดังนั้นเมื่อพูดด้วยเสียง
ธรรมดาก็จะได้ยินไม่ชัด หรือไม่ได้ยิน รวมท้ังจับใจความไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาในการจัดเรียง   
ความเล็กน้อย เช่น พูดไม่ชัด พูดเสียงเบา ออกเสียงเพี้ยน เป็นต้น  
 1.3 เด็กหูตึงระดับท่ี 3 มีการได้ยินเฉล่ียระหว่าง 56-70 เดซิเบล (dB) มักพบ
ปัญหาในการรับฟังและการเข้าใจคำพูดเมื่อพูดกันด้วยเสียงดังเต็มท่ีก็ยังไม่ได้ยิน มีปัญหาในการฟัง
เสียงหลาย ๆ เสียง พร้อมกัน เช่น เสียงในห้องประชุม เป็นต้น รวมถึงพบว่าเด็กมีการพัฒนาทาง
ภาษาการพูดช้ากว่าปกติ เช่น เด็กพูดไมชั่ด เสียงเพี้ยน และเด็กบางคนไม่พูด เป็นต้น 
 1.4 เด็กหูตึงระดับท่ี 3 มีการได้ยินเฉล่ียระหว่าง 71-90 เดซิเบล (dB) เป็นกลุ่มเด็ก
ท่ีหูตึงรุนแรงมาก มักพบปัญหาในการรับฟัง และการท่ีจะเข้าใจคำพูด เด็กสามารถได้ยินเสียงใกล้เคียง
ระยะทาง 1 ฟุต ซึ่งต้องตะโกนหรือใช้เครื่องขยายเสียงถึงจะได้ยินเสียง ถึงแม้ว่าเด็กกลุ่มนี้จะใช้
เครื่องช่วยฟังก็มักพบปัญหาในการแยกเสียง อาจจะแยกเสียงสระได้ แต่แยกเสียงพยัญชนะไม่ได้ ซึ่ง
เด็กมักพูดไม่ชัด มีเสียงผิดปกติและไม่สามารถพูดได้  
 2. หูหนวก หมายถึง ผู้ท่ีสูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจหรือใช้ภาษาพูดได้
ถึงแม้ว่าจะใช้เครื่องช่วยฟังก็ตาม แต่ถ้าวัดระดับการได้ยินท่ี 500 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ์ (Hz) มี
การได้ยินเฉล่ีย 90 เดซิเบล (dB) ขึ้นไป 
  เบส และฮูมเมส (Bess; & Humes, 2008 : 322) ให้ความหมายของความบกพร่อง
ทางการได้ยินไว้ว่า เป็นอาการผิดปกติของการได้ยินต้ังแต่หูตึงเล็กน้อยถึงหูหนวก ได้แก่ 
  หูหนวก คือ ความผิดปกติของกระบวนการได้ยิน ท่ีเครื่องช่วยฟังไม่สามารถช่วยได้   
อย่างเต็มท่ี 
  หูตึง คือ ความผิดปกติทางกระบวนการได้ยิน ท่ีเครื่องช่วยฟังสามารถช่วยได้อย่าง
เต็มท่ี ซึ่งจะใช้การได้ยินท่ีเหลืออยู่เป็นประโยชน์มากท่ีสุด การสูญเสียการได้ยินระดับหูตึงนี้จะทำให้ไม่
สามารถแยกแยะเสียงท่ีเหมือนกันบางเสียงได้ 
 สรุปได้ว่า เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง เด็กท่ีมีการสูญเสียการได้ยินต้ังแต่
ระดับหูตึงเล็กน้อยถึงขั้นระดับหูหนวก ซึ่งการได้ยินระดับหูตึงสามารถใช้เครื่องช่วยฟัง ช่วยในการฟัง
เสียงท่ีเหลืออยู่ให้เป็นประโยชน์ แต่ไม่สามารถแยกเสียงดังเสียงท่ีเหมือนกันได้ ส่วนการได้ยินระดับหู
หนวก ไม่สามารถใช้เครื่องช่วยฟังในการได้ยินเสียงได้อย่างเต็มท่ี  
 7.2 สาเหตุของการสูญเสียการได้ยนิ 
   ดํารัส ดาราศักด์ิ (2557 : 36-37) กล่าวถึงสาเหตุของความบกพร่องทางการได้ยิน ไว้ดงันี้ 
 ความพิการเป็นท่ีเกิดจากพันธุกรรม  
 1. ความพิการของหูช้ันนอก ได้แก่ การไม่มีช่องหูช้ันนอก  
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 2. ความพิการจากหูช้ันนอกรวมถึงหูช้ันกลาง เช่น การมีใบหูเล็กหรือผิดรูป 
คางเล็ก หางตาเฉียงลง  
 3. ความพิการของหูช้ันใน ได้แก่ การไม่มีหูช้ันใน การเจริญเติบโตของโคลเคลีย
ไม่สมบูรณ์หรือเส่ือม  
 4. การเส่ือมของการได้ยินโดยไม่ทราบสาเหตุ 
 ความพิการท่ีไม่ได้มีสาเหตุจากพันธุกรรม 
 1. ประสาทหูพิการท่ีเกิดในระยะมารดาต้ังครรภ์ท่ีพบบ่อย ได้แก ่
 1) หัดเยอรมัน มารดาท่ีเป็นหัดเยอรมันในระยะ 3 เดือนแรกของการ
ต้ังครรภ์มีโอกาสท่ีลูกจะหูตึง  
 2) การติดเช้ือไวรัสอื่น ๆ เช่น คางทูม งูสวัด โปลิโอ ไข้หวัดใหญ่ 
 3) ประสาทหพูิการจากยา เช่น ควินิน ทาลิโดไมด์ 
 4) สาเหตุอื่น ๆ เช่น มารดาเป็นเบาหวาน ภาวะขาดออกซิเจนของเด็ก    
และผลจากรังสี  
 2. ประสาทหูพิการระหว่างคลอด 
 1) สมองขาดออกซิเจน ทำให้เด็กเคลียร์และก้านสมองถูกทำลาย 
 2) การคลอดก่อนกำหนด พบว่า มีเลือดออกใน โคเคลีย 
 3. ประสาทหูพิการท่ีเกิดขึ้นภายหลังคลอด เช่น การอักเสบติดเช้ือของเยื่อหุ้ม
สมองและสมองอักเสบ คางทูม หัด และหูช้ันกลางอักเสบเรื้อรังลุกลามเข้าไปในหูช้ันใน ทำให้
ประสาทหูเส่ือม 
  พอลและควิกเลย์ (Paul & Quigley, 1990 : 312) ได้แบ่งสาเหตุของความบกพร่อง
ทางการได้ยินออกเป็นสาเหตุ ดังนี้  
 1. การสูญเสียการได้ยินท่ีพบต้ังแต่แรกเกิด ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุมาจากพันธุกรรมซึ่ง
บิดามารดาท่ีมีภาวะสูญเสียการได้ยินเป็นผลให้เด็กบกพร่องทางการได้ยิน รวมถึงท่ีมารดาเป็นโรคหัด
เยอรมันหรือภาวะคลอดก่อนกำหนด อีกครั้งเกิดจากมารดาเป็นเบาหวาน ภาวะครรภ์เป็นพิษ หรือ
เด็กขาดออกซิเจน  
 2. การสูญเสียการได้ยินในภายหลัง การสูญเสียท่ีสามารถแบ่งออกได้เป็นการสูญเสีย
ก่อนท่ีจะมีการพัฒนาทางภาษาและการสูญเสียหลังการท่ีมีการพัฒนาแล้ว มักพบว่าเกิดจากโรคบาง
ชนิด เช่น โรคสมองอักเสบ หัดเยอรมัน หูน้ำหนวก รวมท้ังการได้รับยาบางชนิดท่ีมีผลข้างเคียงหรือ
อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีเสียงดังเกินขนาดมากเป็นเวลานาน 
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  องค์การอนามัยโลก (WHO, 2010 : Online) ได้กล่าวถึง สาเหตุของความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ดังนี้  
 1. สาเหตุจากกรรมพันธุ์ การมีบุคคลใกล้ชิดในครอบครัวคนใดท่ีมีภาวะหูพิการต้ังแต่
กำเนิดทำให้เด็กเกิดมามีโอกาสเส่ียงท่ีจะมีความบกพร่องทางการได้ยินมาก  
 2. สาเหตุท่ีเกิดระหว่างการคลอด ซึ่งมีสาเหตุ ได้แก ่
  2.1 การคลอดก่อนกำหนด 
 2.2 มารดาเจ็บท้องคลอดนานผิดปกติ ทำใหเ้ด็กทารกขาดอากาศหายใจ 
 2.3 การติดเช้ือหัดเยอรมัน หรือติดเช้ือต่าง ๆ ขณะต้ังครรภ์ 
 2.4 การท่ีมารดาได้รับยาซึ่งมีปริมาณ 130 ชนิด เช่น ยาปฏิชีวนะ เพราะมีผล
ต่อประสาทหช้ัูนในทารก 
 2.5 โรคดีซ่าน จะมีผลต่อเส้นประสาทการรับฟังในทารกแรกเกิด  
 3. สาเหตุจากโรคต่าง ๆ เช่น เย่ือหุ้มสมองอักเสบ หัด คางทูม เป็นต้น 
 4. สาเหตุจากการได้รับยาเป็นอันตรายต่อหูในทุกช่วงอายุ รวมถึงยาปฏิ ชีวนะ           
ยาต่อต้านมาลาเรีย  
 5. สาเหตุจากการถูกกระทบกระเทือนบริเวณหูอย่างรุนแรง 
 6. สาเหตุจากการมีหูหรือส่ิงแปลกปลอมเข้าอุดตันรูหู 
 7. สาเหตุจากการอยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีเป็นอันตรายต่อหู เช่น การอยู่ในท่ีท่ีมีเสียง
ดังมาก ๆ เช่น ฟังเสียงเพลงดัง หรือได้ยินเสียงดังมาก ๆ เช่น เสียงระเบิด เป็นต้น 
 8. สาเหตุจากการรับฟังเสียงเส่ือมตามวัย  
 สรุปได้ว่า สาเหตุของการสูญเสียการได้ยินมีสาเหตุมาจากหลายประการท่ีสำคัญ ประการแรก 
คือ หูหนวกก่อนคลอด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ หูหนวกตามกรรมพันธุ์ หูหนวกท่ีไม่ใช่กรรมพันธุ์ 
และสาเหตุอีกประการ คือ หูหนวกหลังคลอด ซึ่งทารกท่ีเกิดมามีอวัยวะและประสาทหูผิดปกติแต่เกิด
ความพิการขึ้นภายหลัง โดยมีสาเหตุจากโรคประสาทหู หูหนวกจากพิษยา และสารเคมี หรือทารก
ได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง  
 7.3 ประเภทของการสูญเสียการได้ยิน 
 วิชิต ชีวเรืองโรจน์ (2550 : 29-32) แบ่งประเภทการสูญเสียการได้ยินหรือความ
บกพร่องทางการได้ยิน ดังนี้  
 1. การสูญเสียการได้ยินชนิดการนำเสียงบกพร่อง (conductive hearing loss) เป็น
ภาวะการนำเสียงบกพร่อง ซึ่งเป็นผลจากโรคท่ีทำให้เกิดความผิดปกติท่ีหูช้ันนอกและช้ันกลาง นอก
หน้าต่างรูปไขอ่อกมา เป็นผลให้มีความผิดปกติของกลไกการส่งผ่านคล่ืนเสียงไปสู่หูช้ันใน  
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 2. การสูญเสียการได้ยินเสียงประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง (sensorineural hearing 
loss) เป็นภาวะท่ีเกิดจากความผิดปกติท่ีหูช้ันในหรือประสาทรับเสียง ทำให้มีความยากลำบากในการ
รับฟังเสียง โดยเฉพาะเสียงสนทนา คือ ได้ยินเสียงแต่ฟังไม่รู้เรื่อง  
 3. การสูญเสียการได้ยินชนิดการรับฟังเสียงบกพร่องแบบผสม (mixed hearing 
loss) เป็นภาวะท่ีเกิดจากความผิดปกติในการนำเสียงร่วมกับประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง พบในโรคท่ี
มีความผิดปกติท่ีหูช้ันนอก และหูช้ันกลาง ร่วมกับความผิดปกติของหูช้ันใน 
 4. การรับฟังเสียงบกพร่องจากสมองส่วนกลาง (central hearing loss) เป็นความ
บกพร่องของสมองส่วนกลาง คือ ได้ยินเสียงแต่ไม่สามารถแปลงสัญญาณเสียงนั้นได้ ขณะเดียวกันก็ไม่
สามารถทดสอบสัญญาณนั้นกลับไปด้วย  
 5. การรับฟังเสียงบกพร่องจากสภาวะทางจิตใจ (functional or psychological 
hearing loss) เกิดจากความผิดปกติทางจิตใจไม่ใช่สาเหตุทางกาย 
 โรงพยาบาลรามาธิบดี (2556 : ออนไลน์) แบ่งประเภทการสูญเสียการได้ยินหรือความ
บกพร่องทางการได้ยินตามลักษณะการทำงานในแต่ละส่วน ดังนี้ 
 1. การนำเสียงบกพร่อง เป็นภาวะรับเสียงบกพร่องท่ีเกิดจากโรคพยาธิสภาพท่ี
กําหนดให้เกิดความผิดปกติท่ีหูช้ันนอกและหูช้ันกลาง ซึ่งโรคเหล่านี้รักษาใหห้ายได้ด้วยการรักษาทาง
ยาหรือการผ่าตัด 
 2. ประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง เป็นภาวะท่ีเกิดจากความผิดปกติท่ีหูช้ันใน หรือ
ประสาทรับความเส่ียงท่ีทำให้เกิดความลำบากในการรับฟังเสียง โดยเฉพาะเสียงสนทนา คือ ได้ยินแต่
ฟังไม่รู้เรื่อง 
 3. การรับฟังเสียงบกพร่องและแบบผสม เป็นภาวะท่ีเกิดจากการนำเสียงบกพร่อง
ร่วมกับประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง พบในบุคคลท่ีมีโรคท่ีมีความผิดปกติของหูช้ันนอก และหูช้ันกลาง
ร่วมกับความผิดปกติของหูช้ันใน  
 4. การรับฟังเสียงบกพร่องจากสมองส่วนกลาง เป็นความบกพร่องของสมอง
ส่วนกลางท่ีทำให้ผู้ป่วยได้ยินเสียง แต่ไม่สามารถแปลความหมายของสัญญาณเสียงนั้น ๆ ได้ เช่น 
ผู้ป่วยท่ีมีโรคหลอดเลือดสมองตีบ แตก หรือตัน 
 5. การรับฟังเสียงบกพร่องจากสภาวะทางจิตใจ เป็นสภาวะท่ีเกิดจากความผิดปกติ
ทางจิตใจไม่ได้เกิดจากสาเหตุทางร่างกาย ในการวินิจฉัยต้องอาศัยการตรวจโดยเฉพาะ และต้อง
ปรึกษาแผนกจิตเวชเพื่อการรักษา  
 สรุปได้ว่า การสูญเสียการได้ยินหรือความบกพร่องทางการได้ยิน แบ่งประเภทตามลักษณะ
การทำงานในแต่ละส่วน ได้แก่ การสูญเสียการได้ยินประเภทของการนำเสียงบกพร่อง ประสาทรับฟัง
เสียงบกพร่อง การรับเสียงบกพร่องแบบผสม การรับฟังเสียงบกพร่องจากสมองส่วนกลาง และการรับ
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ฟังเสียงบกพร่องจากสภาวะทางจิตใจ ซึ่งแต่ละประเภทมีสาเหตุของความผิดปกติในส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของหัวหรือสมอง รวมทั้งความผิดปกติท่ีเกิดจากจิตใจ  
 7.4  ลักษณะพฤติกรรมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 นักการศึกษาพิเศษ คร ูหรือนักการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยินได้กล่าวถึงลักษณะและพฤติกรรมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ไว้ดังนี้ 
 ศรียา นิยมธรรม (2550 : 130) ได้อธิบายลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยินว่า บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีปัญหาเรื่องการส่ือสารด้วยการ
พูด ยิ่งเสียการได้ยินมากเท่าใดก็จะมีปัญหาทางด้านการเข้าใจคำพูดของคนอื่น หากถึงขั้นหูหนวก 
และไม่ได้รับการช่วยเหลือก็จะพูดไม่ได้ โดยท่ัวไปบุคคลหูตึงเล็กน้อยอาจสังเกตได้ยาก มักไม่หันตาม
เสียงเรียก ตอบไม่ตรงคำถาม จ้องหน้าพูดตลอดเวลา ใช้มือและท่าทางประกอบการพูดมากกว่าคน
ท่ัวไป พฤติกรรมบางอย่างสังเกตได้ในช้ันเรียน ได้แก่ การพูดเสียงเบาหรือดังมาก มักขอให้โฆษณาพูด
ซ้ำพูดไม่ชัด ไม่สามารถปฏิบัติตามคำส่ังได้ อ่านหนังสือไม่ค่อยได้ มักเขียนหนังสือผิด ผลการเรียน
อ่อนลง ไม่ตอบคำถามเมื่อผู้พูดอยู่ข้างหลัง หรืออยู่ไกล บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินอาจมี
พฤติกรรมท่ีสังเกตเห็นได้หลายอย่าง จะพบมากในผู้ท่ีมีความบกพร่องในระดับรุนแรงหรือรุนแรงมาก 
กรณีบกพร่องในระดับเล็กน้อยหรือปานกลางอาจจะมีการแสดงออกเมื่อเริ่มเข้าโรงเรียน 
 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (2550 : 3) กล่าวถึงลักษณะและพฤติกรรมของเด็ก                
ท่ีมีช่องทางการได้ยิน ดังนี้  
 1. การพูด เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน มีปัญหาทางการพูดเด็กอาจพูดไม่ได้
หรือพูดไม่ชัด ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการสูญเสียการได้ยินของเด็ก ท่ีสูญเสียการได้ยินเล็กน้อยอาจพอพูดได้ 
แต่ส่วนเด็กท่ีสูญเสียการได้ยินมากหรือหูหนวกอาจพูดไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการสอนพูดต้ังแต่ในวัย
เด็ก นอกจากนี้การพูดขึ้นอยู่กับอายุของเด็กเมื่อสูญเสียการได้ยินอีกด้วย หากเด็กสูญเสียการได้ยินมา
ต้ังแต่กำเนิดก็จะมีปัญหาในการพูดอย่างมาก แต่ถ้าเด็กสูญเสียการได้ยินหลังจากท่ีพูดได้แล้วปญัหาใน
การพูดจะน้อยกว่าเด็กท่ีสูญเสียการได้ยินมาต้ังแต่กำเนิด ปัญหาในการพูดของเด็กนอกจากจะขึ้นอยู่
กับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยินแล้ว ยังขึ้นอยู่กับอายุของเด็กไม่สูญเสียการได้ยินอีกด้วย  
 2. ภาษา เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน มีปัญหาเกี่ยวกับภาษา เช่น มีความรู้
เกี่ยวกับภาษาในวงจำกัด เรียงคําในประโยคผิดหลักภาษา เป็นต้น ปัญหาทางภาษาของเด็กแรกเกิด
ปัญหาในการพูด คือ เด็กสูญเสียการได้ยินมากเท่าใดยิ่งมีปัญหาทางภาษามากขึ้น  
 3. ความสามารถทางสติปัญญา ผู้ท่ีไม่คุ้นเคยกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
อาจคิดว่าเด็กประเภทนี้มีระดับสติปัญญาต่ำ ความจริงแล้วไม่เช่นนั้น เพราะว่าท่านไม่สามารถส่ือสาร
กับเขาได้ หากท่านสามารถส่ือสารกับเขาได้อย่างดีแล้ว ท่านจะเห็นว่าเขาเป็นคนฉลาดก็ได้ ความจริง
แล้วในระดับปัญญาของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน จากรายงานการวิจัย พบว่า มีการ
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กระจายตัวคล้ายเด็กปกติบางคนอาจจะฉลาดน้อย บางคนอาจฉลาดมาก บางคนถึงขั้นเป็นอัจฉริยะ    
ก็มี จึงสรุปได้ว่าเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินไม่ใช่เด็กท่ีมีระดับสติปัญญาต่ำทุกคน  
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจำนวนมากมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่าวิธีการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผลท่ีปฏิบัติกัน
อยู่ในปัจจุบันเหมาะท่ีจะนำมาใช้กับเด็กนักเรียนปกติมากกว่า วิธีการบางอย่างจึงไม่เหมาะสำหรับเด็ก
ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน ยิ่งไปกว่านั้นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีปัญหาทางภาษา
และมีทักษะทางภาษาจำกัดซึ่งเป็นอุปสรรคในการทำข้อสอบ ด้วยเหตุนี้เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน จึงมีผลสัมฤทธิ์ ค่อนข้างต่ำกว่าเด็กปกติ  
 5. การปรับตัว เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน มีปัญหาในการปรับตัว สาเหตุ
ส่วนใหญ่เกิดมาจากการส่ือสารกับผู้อื่น หากเด็กสามารถส่ือสารได้ดี ปัญหาทางอารมณ์อาจจะลดลง
ทำให้เด็กสามารถปรับตัวได้ แต่ถ้าเด็กไม่สามารถส่ือสารกับผู้อื่นได้ดี เด็กอาจเกิดความคับข้องใจ ซึ่งมี
ผลต่อพฤติกรรมของเด็กทำให้เด็กต้องปรับตัวมากกว่าเด็กปกติเสียอกี 
 เกยูร วงศ์ก้อม (2553 : 28-29) ได้อธิบายลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยินว่า ถ้ามองไปท่ีสภาพร่างกายจะไม่แตกต่างจากเด็กปกติ เพราะเด็กจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์และสังคมเหมือนกับเด็กปกติ แต่ถ้าสังเกตจากการส่ือสารจะพบว่า เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งมีลักษณะของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจะพอสังเกตได้ ดังนี้  
 1. มีการใช้ภาษามือในการส่ือสาร โดยเฉพาะเด็กหูหนวกจะใช้ภาษามือ ส่วนเด็กท่ี
สูญเสียการได้ยินว่าจะใช้การพูดหรือใช้ท้ังภาษาพูดและภาษามือ เพื่อให้มีความเข้าใจในการส่ือสาร
มากยิ่งขึ้น  
 2. การพูด และการพูดไม่ได้หรือพูดไม่ชัด ขึ้นอยู่กับระดับการสูญเสียการได้ยินของ
เด็กเด็กท่ีสูญเสียการได้ยินในระดับเล็กน้อยอาจจะพอพูดได้ ส่วนเด็กหูหนวกอาจจะไม่พูดเลยหาก
ไม่ได้รับการสอนพูดต้ังแต่ในวัยเด็ก จึงจำเป็นต้องใช้ภาษามือแทนภาษาพูด นอกจากนั้นการพูดยัง
ขึ้นอยู่กับระยะเวลาหรืออายุของเด็กท่ีเริ่มสูญเสียการได้ยิน กล่าวคือ หากเด็กสูญเสียการได้ยินต้ังแต่
กำเนิดจะมีการปัญหาในการพูดมากกว่าเด็กท่ีสูญเสียการได้ยินหลังจากท่ีมีการพูดแล้ว  
 3. การใช้ภาษาค่อนข้างจำกัดและไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การแสดงออกถึง
ความเข้าใจทางภาษาเขียนจะพบว่า มีปัญหามาก กล่าวคือ เด็กจะรู้คำศัพท์ในวงจำกัดไม่สามารถจะ
นำคำศัพท์นั้นไปขยายให้เกิดประโยชน์ท่ีหลากหลายได้ หรือไม่เข้าใจคำศัพท์เดียวกันแต่อยู่ต่าง
สถานการณ์ได้ รวมท้ังภาษาเขียนสลับของข้อความในประโยคทำให้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของเด็ก  
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนมากจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ท้ังนี้เนื่องจากสภาพการสูญเสียการได้ยินมีผลต่อความสามารถในการ
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เข้าใจภาษาทางการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน ส่วนภาษาท่ีเป็นสัญลักษณ์ พบว่า เด็กจะไม่มี
ปัญหารวมทั้งเด็กสูญเสียการได้ยินน้อยจะมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงหรือใกล้เคียงกับเด็กปกติ 
 5. มีสายตาท่ีไวต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีพบเห็น 
 6. ชอบมีความสนุกสนาน และชอบอยู่กับเพื่อนท่ีเป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง              
การได้ยินด้วยกันในการทำกิจกรรมต่าง ๆ  
 7. มีความอยากรู้อยากเห็น และชอบแสดงออก 
 8. ชอบทำกิจกรรมท่ีเป็นทักษะท่ีไม่ใช่ทักษะทางภาษา เช่น งานศิลปะ การทำอาหาร 
งานเย็บปักถักร้อย งานเสริมสวย งานช่าง หรืองานอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นต้น 
 9. มีลักษณะรักสวยรักงามท้ังเด็กชายและเด็กหญิง 
 10. มักแสดงอารมณ์ออกมาอย่างเปิดเผยตามท่ีตัวเองรู้สึก  
 11. มีความสามารถทางด้านต่าง ๆ ท่ีไม่ ใช่ความสามารถทางการฟัง ภาษา                      
ท่ีหลากหลายของเด็กปกติ 
 สมเกต อุทธโยธา (2554 : 49-50) กล่าวถึงลักษณะและพฤติกรรมของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยินดังนี้  
 1. การพูดเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ จะมีปัญหาในการพูดเด็กอาจจะพูดไม่ได้
หรือพูดไม่ชัดซึ่งขึ้นอยู่กับระดับการสูญเสียของการได้ยินเช่นเด็กมีท่ีสูญเสียการได้ยินในระดับน้อยอาจ
พูดได้เด็กท่ีสูญเสียการได้ยินระดับปานกลางอาจพูดได้แต่ไม่ชัดส่วนเด็กท่ีมีการสูญเสียการได้ยินหรือหู
หนวกอาจพูดไม่ได้เลยนอกจากนี้การพูดทุกอย่างขึ้นอยู่กับอายุของเด็กเมื่อสูญเสียการได้ยินอีกด้วย
หากเด็กสูญเสียการได้ยินมาต้ังแต่กำเนิดเด็กจะมีปัญหาในการพูดมากแต่การสูญเสียการได้ยิน
หลังจากท่ีเด็กพูดแล้วปัญหาในการพูดจะมีน้อยลง  
  2. ภาษาเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาเช่นความรู้
เกี่ยวกับคำศัพท์ในวงจำกัดเรียงคําเป็นประโยคท่ีผิดหลักภาษาปัญหาทางภาษาของเด็กกับภาษาใน     
การพูดนั่นคือเด็กท่ีสูญเสียการได้ยินมากยิ่งมีปัญหาทางภาษามากเท่านั้น  
 3. ความสามารถทางสติปัญญาผู้ท่ีไม่คุ้นเคยกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน
อาจคิดว่าเด็กกลุ่มนี้มีระดับสติปัญญาต่ำความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นอาจเป็นเพราะว่าท่านไม่สามารถ
ส่ือสารกับเด็กได้ความจริงเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน มีระดับสติปัญญาเหมือนกับเด็กปกติ
หรืออาจฉลาดมากกว่าเด็กปกติด้วย  
  4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเด็กๆเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินส่วนมากจะมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำหากครูใช้วิธีการสอนท่ีเหมือนเด็กปกติเนื่องจากเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินมีปัญหาทางภาษาและมีทักษะทางภาษาท่ีจำกัดจึงเป็นอุปสรรคในการทำข้อสอบ หากมี
วิธีใช้การวัดผลเหมือนเด็กปกติ ผู้ท่ีทำข้อสอบได้ดีจะต้องมีความสามารถทางภาษาเป็นอย่างดี ซึ่งหาก
การปรับตัวเข้าสังคมเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินนั้นอาจจะมีปัญหาในการปรับตัวต่อสังคม
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ส่วนใหญ่สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการส่ือสารกับผู้อื่นเด็กอาจเกิดความคับข้องใจซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม
การปรับตัวเข้ากับสังคมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินได้ 
 บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ (2557: Online) กล่าวถึงลักษณะและพฤติกรรมของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยินดังนี้  
  1. การพูด ปัญหาทางการพูดขึ้นอยู่กับระดับการสูญเสียการได้ยินเสียงเล็กน้อย
สามารถพูดได้สูญเสียในระดับปานกลางอาจพูดพอได้แต่อาจไม่ชัดส่วนสูญเสียมากหรือหูหนวกอาจพูด
ไม่ได้เลยหากไม่ได้รับการสอนต้ังแต่วัยเด็กนอกจากนี้การพูดขึ้นอยู่กับอายุของเด็กสูญเสียการได้ยินมา
ต้ังแต่กำเนิดจะมีปญัหาในการพูดมากกว่าเด็กท่ีพูดได้แล้ว  
  2. ภาษา ปัญหาภาษาปัญหาในทางภาษาคล้ายกับปัญหาในการพูดซึ่งมีมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับระดับการสูญเสียการได้ยินส่งผลให้ผู้มีบกพร่องทางการได้ยินมีความรู้เกี่ยวกับสัตว์ใน
วงจำกัดหรือเรียงคําเป็นประโยคท่ีผิดหลักภาษา เป็นต้น 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิธีการเรียนการสอนในปัจจุบันท่ีปฏิบัติการอยู่นั้น
เหมาะสมกับคนปกติมากกว่าผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินและการทำข้อสอบให้ได้ผลดีนั้นต้องมี
ความรู้ทางภาษาเป็นอย่างดีซึ่งผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีปัญหาทางภาษาและมีทักษะทาง
ภาษาจำกัดส่งผลใหผ้ลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่อนข้างต่ำกว่าคนปกติ  
  4 อารมณ์ เนื่องจากผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีปัญหาในการส่ือสารกับ
ผู้อื่นเมื่ออยู่ในสังคมท่ีไม่ยอมรับก็จะเพิ่มปัญหาทำให้เกิดความคับข้องใจได้ เอาแต่ใจตัวเอง ขี้ระแวง 
ขาดความรับผิดชอบ เป็นต้น  
  5 การปรับตัว ผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีปัญหาในการส่ือสารกับผู้อื่นเกิด
ความคับข้องใจมีปัญหาทางสังคม มาทำให้เด็กมีปัญหาในการปรับตัว 
 สรุปได้ว่าลักษณะและพฤติกรรมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินนั้นจะมีปัญหา
เกือบทุกเรื่องเมื่อเทียบกับเด็กปกติไม่ว่าจะได้พูดการใช้ภาษาสติปัญญาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การปรับตัวอันเป็นผลมาจากการท่ีเด็กไม่สามารถส่ือสารความคิดความรู้สึกของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจ 
ทำให้เด็กเกิดความอึดอัดคับข้องใจและแสดงออกมา คนท่ัวไปจึงอาจมองว่าเด็กท่ีมีความบกพร่อง
ทางการได้ยินนั้นมีอารมณ์รุนแรงและก้าวร้าวมีสติปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ ดังนั้นผู้ท่ีใกล้ชิดกับเด็กท่ีมี
ความบกพร่องทางการได้ยินควรทำความเข้าใจปัญหาของเด็กเพื่อท่ีจะช่วยเหลือหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบชุมชน                
มีส่วนร่วมจึงเป็นการพัฒนาอีกวิธีหนึ่งท่ีทำให้คนปกติเข้าใจเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจและ ด้านสังคม พัฒนาไปในทางท่ีดีด้วย  
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 7.5 พัฒนาการของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายเหมือนกับเด็ก
นักเรียนปกติแต่จะมีพัฒนาการทางด้านอื่น ๆ ต่างออกไปจากนักเรียนปกติ นักจิตวิทยาและนักการ
ศึกษาได้ศึกษาและกล่าวถึงพัฒนาการของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินไว้ดังนี้  
 1 พัฒนาการด้านร่างกายเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีการเจริญเติบโตทาง
ร่างกายเช่นเดียวกับเด็กปกติและแต่เด็กท่ีบกพร่องทางการได้ยินจะมีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะการได้ยิน
สำหรับส่วนสูงน้ำหนักสุขภาพและสมรรถภาพทางกายท่ีไม่มีอะไรแตกต่างจากเด็กปกติบางทีอาจ
เหนือกว่าเด็กปกติ (แสงจันทร์ คำเมือง, 2550 : 22) 
  2 พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีปัญหา
สำคัญคือการส่ือสารเด็กจะฟังคนอื่นพูดไม่เข้าใจท้ังหมดบางครั้งก็จะคิดผิด ความหมายแต่ต้องอาศัย
หลักการสังเกตจากสีหน้าท่าทางประกอบซึ่งแสดงว่าการเข้าใจความหมายด้วยการได้ยินนั้นน้อยท่ีสุด
จึงเป็นสาเหตุทำให้ความผิดปกติทางอารมณ์มากท่ีสุดมีปัญหาความคงท่ีทางอารมณ์มากกว่าเด็กปกติ 
ก้าวร้าวหวาดระแวง วิตกกังวล ฉุนเฉียว มีลักษณะการแข่งขันมากกว่าปกติขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์มี
ลักษณะการเก็บตัว (สุมาลี จันทบุตร, 2550 : 30) 
  3. พัฒนาการด้านสังคมและบุคลิกภาพการท่ีเด็กมีความบกพร่องทางการได้ยินเกิด
มาอยู่ในร่วมกับบุคคลในสังคมและผลการท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินพูดไม่ได้ทำให้เด็กขาดภาษา
ท่ีจะส่ือความคิดความรู้สึกและความต้องการของตนเองแก่ผู้อื่นเป็นผลท่ีให้เด็กแสวงหาความสัมพันธ์
ทางสังคมน้อยมักจะเกาะกลุ่มกันเฉพาะพวกเดียวกันมากแสดงอาการก้าวร้าวทางสังคมอย่างชัดเจนขี้
โมโหเอาแต่ใจตัวเองขาดการยับยั้งช่ังใจไม่ทำการระเบียบข้อบังคับเห็นแก่ตัวมีวุฒิภาวะทางสังคมต่ำ
กว่าเด็กปกติลักษณะความเป็นผู้นำจะขึ้นอยู่กับคำชมมากกว่าการจัดการหรือ แนวคิดของกิจกรรม 
(สุมาลี จันทบุตร, 2550 : 30) 
  4 พัฒนาการทางสติปัญญาเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินเริ่มแสดงพัฒนาการ
ท่ีล่าช้าให้ปรากฏในช่วงปลายของวัยก่อนเข้าเรียนเนื่องจากความบกพร่องทางภาษาของเด็กจึงส่งผล
ถึงการประมวลข้อมูลก่อให้เกิดการขาดประสบการณ์ แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาของเด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยินว่าจะแตกต่างจากเด็กปกติเพราะมีความบกพร่องในการรับรู้ท่ีส่งผลทางการได้
ยินจะมีความล่าช้าทางภาษามากกว่าเด็กปกติท้ังนี้ขึ้นอยู่กับระดับความบกพร่องทางการได้ยิน       
(แสงจันทร์ คำเมือง, 2550 : 23) 
 ศรียา นิยมธรรม และประภัสสร นิยมธรรม (2551 : 96) ได้อธิบายลำดับขั้นพัฒนาการ
เรียนรู้ทางภาษาของเด็กหูหนวกไว้ดังนี้เด็กหูหนวกต่างจากเด็กปกติในแง่ของกระบวนการเรียนรู้ต้ังแต่
ภาษาปกติ การคิด และการรับรู้ภาษาโดยอาศัยการฟังและแม้จะอาศัยแสดงออกทางภาษาหรือรับรู้           
การแสดงออกทางภาษาเช่นฟังเสียงพูดของตัวเองโดยอาศัย โสตประสาทท้ังส้ินส่วนเด็กหูหนวกนั้น      
การแสดงออกทางภาษาอาศัยการพูดแต่ใช้โสตประสาทหรือประสาทตาท่ีช่วยให้เกิดความการรับรู้ทาง
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ภาษามาเป็นเครื่องประเมินการพูดของตนเองได้เมื่อเด็กเด็กปกติเมื่อพูดก็สามารถได้ยินเสียงพูดของ
ตนเองเท่ากับเป็นการประเมินการพูดไปในตัวแต่เด็กหูหนวกต้องอาศัยประสาทสัมผัสอื่นช่วยในการ
พูดซึ่งเป็นปัญหามากเนื่องจากการได้ฟังเสียงพูดของตนเป็นเรื่องสำคัญในการเรียนรู้ทางภาษา 
 ศรียา นิยมธรรม และประภัสสร นิยมธรรม (2551 : 95) กล่าวถึงการส่ือสารของมนุษย์
ท่ีมีภาษาเป็นสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนความหมายในการส่ือสารดังนั้นภาษาท่ีจึงรวม วิธีการทุกๆอย่างท่ีใช้
ในการติดต่อส่ือสารความหมายเพื่อหรือเพื่อแสดงความรู้สึกความคิดเห็นท้ังหมดภาษาจีนหมายรวมถึง
การพูดการเขียนการทำท่าทางประกอบการใช้ภาษาใบ้การแสดงศิลปะการแสดงออกทางศิลปะเป็นส่ิง
ท่ีมนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือและเปล่ียนความคิดเห็นท่ีเป็นนามธรรมต่อกัน  
 ศรียา นิยมธรรม และประภัส สรนิยมธรรม (2551 : 94) กล่าวถึงเด็กหูหนวกท่ีเกิดมา
ต้ังแต่กำเนิดหรือในระยะยาวไว้ก่อนท่ีจะพูดได้นั้นจะมีความล่าช้าของการพัฒนาการทางภาษาในทุก
ด้านไม่ว่าจะเป็นการพูดการอ่านหรือการเขยีนและยังไม่มีสอนแบบใดท่ีจะเอาชนะอุปสรรคนี้ได้ท้ังนี้
อาจกล่าวได้ว่าการไม่ได้ยินเป็นอุปสรรคขวางกั้นการเรียนรู้ภาษาการพูดของคนจะเป็นภาษาก็ต่อเมื่อ
ผู้เข้าใจความหมายและส่ิงท่ีตนพูดทำนองเดียวกันกับการแสดงออกทางภาษาโดยการเขียนจะทำให้จะ
ทำได้ก็ต่อเมือ่คนสามารถอ่านให้เข้าใจภาษาเขียนหรือจนกว่าเขาจะอาจเข้าใจได้ซึ่งลำดับข้ันตอนของ
พฤติกรรมดังกล่าว  
      สรุปได้ว่าเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีพัฒนาการด้านร่างกายเหมือนเด็ก
นักเรียนปกติท่ัวไปพัฒนาการทางด้านอารมณ์จะรุนแรงกว่าเด็กนักเรยีนปกติพัฒนาการทางสังคมและ
บุคลิกภาพแตกต่างจากเด็กปกติเนื่องจากไม่สามารถส่ือสารกับผู้อื่นได้ทำให้มีผลกระทบจาก
ความสัมพันธ์ทางสังคมและพัฒนาการทางด้านสติปัญญามีความล่าช้าทางภาษากว่าเด็กปกติเพราะมี
ความบกพร่องในการรับรู้สซึ่งส่งผลต่อการได้ยิน  
 7.6 วิธีการส่ือสารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ (2550: 57-62) ได้กล่าวถึงการส่ือความหมายของผู้ท่ีมีความ
บกพร่องทางการได้ยินไว้ 3 วิธีดังนี้  
 1. การส่ือความหมายโดยการใช้ท่าทางเพื่อแสดงถึงความหมายด้วยการเคล่ือนไหว
มือใบหน้าในตาและลำตัวเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษามือซึ่งเป็นภาษาอีกภาษาหนึ่งท่ีแตกต่างจากท่า
ธรรมชาติภาษามือมิใช่เป็นการแปลภาษาพูดแต่เป็นท่าทางท่ีถูกจัดระบบอย่างมาตรฐาน เพื่อใช้ในการ
ส่ือความหมาย  
  2. การส่ือความหมายโดยการฟังและการพูดเด็กหูพิการต้ังแต่กำเนิดส่วนใหญ่มักจะ
มีการได้ยินเหลืออยู่ส่วนความบกพร่องทางการได้ยินชนิดท่ีไม่ได้ยินอะไรเลยจะมีจำนวนน้อย ดังนั้น
หากเด็กหูพิการท่ีมีการได้ยินเหลืออยู่ได้รับการช่วยเหลือก่อนอายุ 6 เดือนด้วยการใส่เครื่องช่วยฟังท่ี
เหมาะสมรวมท้ังการได้รับการกระตุ้นการได้ยินและฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินเด็กก็จะสามารถรับรู้
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เสียงและมีพัฒนาการทางภาษาและการพูดใกล้เคียงกับเด็กปกติโดยการสอนให้เด็กพูดและอ่านจะ
ช่วยใหเ้ด็กปรับตัวเข้ากับสังคมท่ีใช้การส่ือสารด้วยการพูดเป็นหลักได้เร็วยิ่งขึ้น  
  3. การส่ือความหมายโดยใช้ระบบล่มเป็นการวิธีใช้วิธีส่ือความหมายหลายๆอย่างมี
เวลาเดียวกันภาษาท้ังภาษามือรวมกับการฟังและการพูดเพื่อจุดมุ่งหมายท่ีจะให้การส่ือความหมายมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ดารณี ศักด์ิศิริผล (2552: 06) ได้เรียบเรียงวิธีการท่ีจะช่วยให้การส่ือสารของบุคคลท่ีมี
ความบกพร่องทางการได้ยินมีพัฒนาการทางภาษาและการพูดได้ดีขึ้นนั้นมี 3 ดังนี้  
 1. ภาษามือและส่ือสารระบบรวม (sign language and total communication) เป็น
วิธีการสอนภาษามือแก่บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินในมหาวิทยาลัยสำหรับคนหูหนวกท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาและนักการเรียนการสอนจะใช้ภาษามือโดยมีพื้นฐานความเช่ือในเรื่อง
วัฒนธรรมและของคนหูหนวกผู้ปกครองของบุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินต้องการให้ลูกของ
ตนส่ือสารโดยใช้ภาษามือไม่ต้องการใหเ้ด็กใส่เครื่องช่วยฟังและอาจมีข้อจำกัดในการพาลูกไปรับการ
ฝึกพูดจึงไม่ต้องการให้ใช้ภาษาพูดในการส่ือสารเป็นได้  
 2. การสอนพูด (auditory-oral education) โดยใช้การดูการฟังและการสัมผัส
นอกจากนี้ได้ให้ความสำคัญกับการสอนพูดมากกว่าการสอนภาษามือซึ่งการสอนด้วยวิธีนี้จะทำให้
บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินเรียนรู้ภาษาพูด 
 3. การสอนโดยใช้การฟังเสียงในภาษา (Auditory Verbal Therapy: AVT) เป็น     
การสอนโดยเน้นให้ผู้ฟังด้วยการใช้การได้ยินท่ีเหลืออยู่แต่วิธีนี้ไม่ได้ใช้การได้ฟังเพียงอย่างเดียวแต่จะ
ใช้การสอนภาษาอีกท้ังนี้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ (2557: Online) กล่าวถึงการส่ือสารของผู้ท่ีมีความบกพร่องทาง        
การได้ยินว่าการส่ือสารหลักของบุคคลกลุ่มนี้คือภาษามือซึ่งเป็นภาษาท่ีใช้ในการส่ือสารสำหรับ          
ผู้บกพร่องทางการได้ยินใช้มือสีหน้าและกิริยาท่าทางประกอบในการส่ือสารความหมายและถ่ายทอด
อารมณ์แทนการใช้ภาษาพูดของคนปกติเพราะผู้บกพร่องทางการได้ยินจะไม่สามารถได้ยินเสียงพูด
เหมือนคนปกติจึงไม่สามารถพูดได้แต่สายตาของผู้บกพร่องทางการได้ยินนั้นสามารถมองเห็นได้เป็น
ปกติจึงสังเกตจากกริยาอาการท่าทางต่างๆเพื่อเรียนรู้ความหมายของกริยาอาการท่าทางต่างๆ 
     สรุปได้ว่าวิธีการส่ือสารของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินมีหลากหลายวิธี ได้แก่ 
อ่านริมฝีปาก (lip reading) ภาษามือ (Sign language) การสะกดตัวอักษรด้วยนิ้วมือ (finger 
spelling) ท่าแนะคำพูด (cued speech) และการส่ือสารรวม (total communication) ซึ่งวิธีการ
ส่ือความหมายท่ีกล่าวมานี้ครอบคลุมวิธีการส่ือความหมายได้ท้ัง 3 คือการใช้ท่าทาง ทักษะทางการใช้
คำพูดทางการใช้ระบบรวมซึ่งเป็นวิธีการส่ือความหมายได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันท้ังภาษามือ
ร่วมกับการฟังและการพูดเพื่อจุดมุ่งหมายท่ีจะให้การส่ือความหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ท่ี
มีความบกพร่องทางการได้ยิน  
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 7.7  การจัดการศึกษาและการเรียนการสอนของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน 
       การจัดการศึกษาพิเศษให้มีคุณภาพควรคำนึงถึง ปัจจัยดังต่อไปนี้  (ม ลิวัลย์  ธรรมแสง , 
2553: 2)  

 1. การเข้าใจหลักการเบื้องต้นของการศึกษาพิเศษ (Understanding the basics 
of Special Education)  

 1.1 ผู้เรียนท่ีต้องได้รับการศึกษาพิเศษ คือ กลุ่มนักเรียนมีความแตกต่าง
หลากหลาย ลักษณะของเด็กท่ีต้องการการศึกษาพิเศษโดยท่ัวไป จะมีลักษณะหลายอย่างคล้ายกับ
กลุ่มนักเรียนท่ีผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ 

  1.2 การศึกษาพิเศษไม่ใช่เรื่องของสถานท่ี หรือโปรแกรมท่ีแยกออกไปจัดเป็น
พิเศษ แต่เป็นระบบของการสนับสนุนและการบริการนักเรียนท่ีมีีความต้องการจำเป็นพิเศษใน
โรงเรียนนั้น  

 1.3 นโยบายของการศึกษาพิ เศษของแต่ละสถานศึกษาอาจจะแตกต่าง
หลากหลายข้ึนอยู่กับจังหวัดและท้องถิน่ แต่มีหลักการสำคัญเหมือนกัน นั่นคือ  

  1.3.1 มนุษย์ทุกรวมท้ังคนพิการเป็นผู้มีศักยภาพ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเริ่ม
ต้ังแต่พ่อแม่ ผู้ปกครองญาติพี่น้องครูอาจารย์ผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องช่วยกันศึกษาค้นหา
ศักยภาพหรือ ความสามารถท่ีแฝงอยู่ในตัวเดก็ออกมาแล้วช่วยกันพัฒนาส่งเสริมตลอดจนช่วยเหลือให้
เดก็ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

  1.3.2 หลักการของสิทธิความเสมอภาคท่ีเท่าเทียมกับบุคคลอื่น ๆ ในสังคม 
โดยเฉพาะ อย่างสิทธิที่จะมีชีวิตอยู ่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
 ดารณี ศักด์ิศิริผล (2555: 22) ได้จัดการศึกษาสำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้
ยินซึ่งมีท้ังการจัดการในลักษณะของโรงเรียนเฉพาะการจัดการเรียนร่วมการจัดการเรียนร่วมกับเด็ก
ปกติหลักสูตรท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรในส่วนของสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินแต่ละ
คนด้วยการจัดการทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบคุคลแต่เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้มีความบกพร่องในการ
รับรู้ทางการได้ยินในการจัดการเรียนการสอนควรต้องเพิ่มเรื่องของการฝึกฟังการฝึกทักษะการพูด
การศึกษาการฝึกทักษะทางภาษาตลอดจนการใช้อุปกรณ์ส่ือ การใช้ส่ืออุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆ
ประกอบการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กกลุ่มนี้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
 กิ่งสร เกาะประเสริฐ (2558: 8-9) เป็นการกล่าวถึงแนวทางการช่วยเหลือทางภาษาทาง
การศึกษาสำหรับผู้ท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินการช่วยเหลือทางการศึกษาควรเป็นหลักสูตร
สำหรับผู้ท่ีผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินควรมีการสอนในเรื่องการฝึกฟังและพัฒนาทักษะการ
พูดทักษะภาษามีเนื้อหาท่ีครอบคลุมหรือใกล้เคียงกับผู้เรียนปกติซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ท่ีแตกต่างออกไป
โดยการจัดการศึกษานี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนร่วมกับเด็กปกติดังนั้นอุปกรณ์ท่ีจะใช้



92 

 

เป็นเครื่องช่วยฟังพร้อมท้ังฝึกการแก้ไขการพูดและควรจัดให้มีการความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
เมื่อผู้เรียนอยู่ในระดับมัธยมศึกษาซึ่งการช่วยเหลือจำเป็นสำหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน
นั้นมีดังนี้  
  1. การสอนภาษามือเป็นการสอนท่ีช่วยให้ผู้เรียนมีความบกพร่องทางการได้ยิน
สามารถอ่านได้เขียนได้ตามความว่าแต่ละบุคคล  
  2. การใช้เทคโนโลยีและส่ิงช่วยเหลือประกอบไปด้วยเครื่องช่วยฟังทำให้สามารถได้
ฟังเสียงเร็วเท่าใดจะสามารถพัฒนาฟังเสียงได้เร็วขึ้นท้ังนี้ยังมีการปลูกถ่ายประสาทหูเทียมซึ่งเป็นการ
ปลูกฝังประสาทหูเทียมภายในอวัยวะเพื่อกระตุ้นต่อประสาทการรับรู้การได้ยินโดยตรงส่วนผู้แปลล่าม
ภาษามือนั้นช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ในสถานศึกษาซึ่งมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีช่วยแปลภาษา
พูดให้เป็นตัวอักษรเป็นต้นดังนั้นผู้เรียนมีความท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินควรได้รับอุปกรณ์หรือ
บริการทางการศึกษาให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
 สมพร หวานเสร็จ (2558: ออนไลน์) ได้กล่าวถึงหลักการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยินดังนี้  
  1. การศึกษาแบบองค์รวม (Holistic education) คือกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือม
ตัวเองเข้ากับโลกความสัมพันธ์นี้ครอบคลุมท้ังด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ความรู้สึกตลอดจนจิตวิญญาณ
ต้องเป็นการศึกษาท่ีไม่ยึดติดกับเทคนิคหรือหลักสูตรใดๆสอนให้เด็กเรียนรู้ท่ีจะเช่ือมโยงโลกภายนอก
กับตนเองและตนเองกับโลกภายนอกครูต้องยอมรับสภาพท่ีแตกต่างกันของเด็กแต่ละคนต้องไม่
พยายามใช้มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งในการตัดสินเด็ก  
  2. การจัดการศึกษาแบบซัมเมอร์ฮิลล์ (Summer Hill) คือแนวคิดทางการศึกษาท่ี
เน้นประสิทธิภาพเสรีภาพอย่างเต็มท่ีแกผู้่เรียนทางด้านการเรียนการปกครองตนเอง โดยให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่างการเรียนเป็นเรื่องการเลือกไม่ใช่การบังคับ เพราะต้องการให้เด็กมีความ
เป็นตัวของตัวเองการจัดการเรียนการศึกษาแบบนี้มีความเช่ือว่าเด็กเกิดมาพร้อมความเฉลียวฉลาด
โรงเรียน ทำการศึกษาแบบนี้จะจัดโครงสร้างในโรงเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีนักเรียนเป็นผู้ท่ี
เลือกสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจนักเรียนจะเป็นผู้ท่ีค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเด็กจะ
ไม่ถูกบังคับให้เช่ือเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือนับถือศาสนาใดนับถอืศาสนาหนึ่งโดย เฉพาะการปฏิบัติต่อกัน
เป็นเรื่องท่ีเด็กต้องจะต้องตัดสินใจหรือบางข้อตกลงร่วมกันในรูปแบบของคณะกรรมการร่วมตาม 
  3. การศึกษาตามแนวของวอลดอร์ฟ (Waldorf education) คือการจัดการศึกษาท่ี
เน้นการพัฒนาแบบรอบด้านโดยเด็กแต่ละช่วงอายุจะมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกันโดยอายุ 
0 ถึง 7 ปีนี้จะเน้นพัฒนาบุคลิกภาพด้วยการเรียนแบบเด็กอายุ 7 ถึง 14 ปีจะเน้นการพัฒนาบุคลิกภาพ
ด้วยอารมณ์ความรู้สึกและเด็กอายุ 14 ปีขึ้นไปจะเน้นกระบวนการคิดและความมีเหตุผลกระบวนการ
เรียนใช้ดนตรีศิลปะการเคล่ือนไหวร่างกายตลอดจนการให้เด็กคิดค้นส่ิงต่างๆเองเป็นส่ือสำคัญในการ
สร้างความเข้าใจและยอมรับตนเองเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาให้ทุกช่วงอายุ ให้มนุษย์รู้จักจุดยืนท่ี
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สมดุลของตนในโลกมนุษย์ปรัชญาในความสำคัญของการสร้างความสมดุลใน 3 วิธี วิถีทางในกิจกรรม
ของการเรียนการสอนคือผ่านกิจกรรมทางการผ่อนผันทางความรู้สึกและผ่านการคิดเน้นให้เกิด                
ความสมดุลความสอดคล้องกลมกลืนในแต่ละช่วงวัยของเด็กเพื่อให้เขาได้เจริญเติบโตขึ้นมาพร้อมกับ
ศักยภาพสูงสุดและพร้อมสำหรับการเผชิญกับส่ิงท้าทายใหม่ๆในโลกกว้างใหญ่ครูผู้สอนเป็นผู้อำนวย
ความสะดวกให้กับเด็กนักเรียนรู้ส่ิงต่างๆด้วยความกระตือรือร้นใช้ปัญญาท่ีมีอยู่ในตนเองให้เกิดคุณภาพ
สูงสุด 
 สรุปได้ว่าไม่ว่าการสอนโดยวิธีใดหรือการจัดศึกษาระบบใดก็ตามความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องไม่ได้อยู่ท่ีระบบแต่หากอยู่ท่ีการเลือกใช้วิธีสอนให้เหมาะสมกับความบกพร่องว่ามีความ
บกพร่องทางการได้ยินในระดับใดควรใช้วิธีแบบใดสอนแบบใดจึงให้ประโยชน์สูงมากท่ีสุดซึ่งนับเป็น
เรื่องท่ีสำคัญมากท่ี การท่ีจะให้การศึกษาท่ีดีนั้นจะต้องยึดหลักว่าจัดระบบให้เหมาะสมกับเด็กไม่ใช่
บังคับให้เด็กเรียนตามระบบท่ีจัดให้เท่านั้น โดยในงานวิจัยนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการได้ยิน เป็นการ
เลือกท่ีจะพัฒนาด้านทักษะทางสังคมแก่เด็ก ให้เด็กรู้จักการแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีน้ำใจ
ต่อกัน ท้ังนี้ได้ให้ชุมชนเข้ามีบทบาทในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย  
 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 8.1 งานวิจัยในประเทศ  
     ทัศนียา กองภา (2553: 89-91) ได้พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมแบบมี ส่วนร่วม 
(Cooperative Learning) เรื่อง โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ      
พลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
แผน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ต่อแผนการจัดกิจกรรมแบบมีส่วน
ร่วม (Cooperative Learning) เรื่อง โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ผลปรากฏว่าแผนการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม (Cooperative 
Learning) เรื่อง โรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80.66 และมี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมตามแผนในระดับมาก  
     พุทธพร มอญขาม (2553: 72-73) ได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหนึ่งท่ีเน้ นผู้เรียนเป็นสําคัญ ถือว่ามี
ความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนซึ่งจะนําไปใช้ในการเรียนการสอน การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่ง
หมายเพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ัน
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ประถมศึกษาปีท่ี 4  จํานวน 26 คน โรงเรียนขามเรียง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามหาสารคาม      
เขต 1 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จํานวน 8 แผน 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 30 ข้อ และแบบวัดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือจํานวน 20 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ แผนการจัดกิจ
กรรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เท่ากับ .6872 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 
68.72 นักเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง พลเมืองดี อยู่ในระดับ
มากสุดโดยสรุปแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา                      
และวัฒนธรรมช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เรื่อง พลเมืองดีของสังคมเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสม สามารถนําไปใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น และมีความพึงพอใจต่อการร่วมกันได้ดี  
     พุธทิตา ดอนฟุ้งไพร (2553: 100-102) ได้วิจัยวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน วิชาสังคมศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการเรียนแบบร่วมมือกับ                
การเรียนแบบปกติและเปรียบเทียบความมีวินัยในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้รับการ
เรียนแบบร่วมมือกับการเรียนแบบปกติในวิชาสังคมศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิ จัยครั้งนี้  
ประกอบด้วยนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบางส่ีวิทยา อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
จํานวน 2 ห้อง ๆ ละ 42 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มอย่างง่าย (Simple Random Samplling) 
ด้วยวิธีการจับฉลากห้องมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 เป็นกลุ่มทดลองซึ่งเรียนด้วยการเรียนแบบร่วมมือและ
ห้องมัธยมศึกษาปีท่ี 3/2 เป็นกลุ่มควบคุมซึ่งเรียนด้วยการเรียนแบบปกติ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ เรื่อง พลเมืองดี
และการเมือง การปกครองของไทย จํานวน 6 แผน กับแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ เรื่อง พลเมืองดี
และการเมือง การปกครองของไทย จํานวน 6 แผน และเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง พลเมืองดีและการเมืองการปกครองไทย 
จํานวน 1 ฉบับ มีท้ังส้ิน 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.23-0.81 ค่าอํานาจจําแนกระหว่าง 
0.18-0.63  และมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.64 แบบสอบถามวัดความมวีินัยในตนเอง จํานวน 1 ฉบับ 
มีท้ังส้ิน 30 ข้อ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.74 และแบบสังเกตพฤติกรรมความมีวินัยใน
ตนเอง จํานวน 1 ฉบับ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันเท่ากับ 0.95 และใช้สถิติค่า t–test 
(Independent Sample) ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาและความมี
วินัยในตนเองของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนแบบร่วมมือ และการเรียนแบบปกติ
ผลการวิจัย พบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วย
การเรียนแบบร่วมมือสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 2) ความมี
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วินัยในตนเองของนักเรียนนมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนด้วย การเรียนแบบร่วมมือกับนักเรียนท่ีเรียนไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
     ประพินท์ สังขา (2554: 113-115) ได้ศึกษาผลการใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือโดยใช้กรณีตัวอย่าง เพื่อฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า ผู้เรียนท่ีเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้กรณี
ตัวอย่าง มีทักษะการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
การประเมินทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนเป็นการคิดท่ีระดับการคิดสังเคราะห์ข้อมูลสรุป 
ผลการวิจัย ผลการใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบร่วมมือโดยใช้กรณีตัวอย่าง เพื่อฝึกทักษะการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าระดับการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ              
ท่ีระดับ .05  โดยระดับการคิดวิเคราะห์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีค่าระดับการคิดวิเคราะห์               
อยู่ท่ีระดับการสังเคราะห์ข้อมูล 
     นิภาจิตร บัวรอด (2554: 125) ได้ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ       
เรื่อง ความเป็นมาของชาติไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา                  
และวัฒนธรรม ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ความ
เป็นมาของชาติไทยช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม      
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.57/82.58 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .6974  ซึ่งหมายความว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 69.74 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้านกิจกรรมการเรียน  
ด้านส่ือการเรียน และด้านการวัดและประเมินผลอยู่ในระดับมาก  
     มณเฑียร ถ่อเงิน (2554: 96-97) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรครูภาษาอังกฤษโรงเรียน
มุกดาหารในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ครูภาษาอังกฤษโรงเรียนมุกดาหาร ให้
มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  
โดยใช้หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของเคมมิสและแม็กเท็กการ์ท 
(Kemmis  and McTaggart, 1988: 265-268) ดําเนินการเป็น 2 วงรอบ ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 
เมื่อดําเนินการพัฒนาบุคลากรในวงรอบท่ี 1 โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเอกสารงาน
รูปแบบการสอนแบบร่วมมือ และการนิเทศแบบมีส่วนร่วมแล้ว ส่งผลให้ครูกลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถดําเนินการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือให้ผู้เรียนได้ โดยมีระบบขั้นตอนในการ
จัดการเรียนรู้ มีการแบ่งกลุ่มผู้เรียน การจัดกลุ่มทํางานของผู้เรียนในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนทุก
คนมีบทบาทสําคัญเท่ากันในการทํางาน บุคลากรสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ปลูกฝังและสร้าง
ความรู้สึกให้ผู้เรียน เกิดความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกเกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียน การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริม
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กันระหว่างผู้เรียนมีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคลกับกลุ่ม ฝึกฝนทักษะระหว่างบุคคล และ
ทักษะการทํางานเป็นกลุ่ม ดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกในการทํา
ประโยชน์ต่อสังคม และมีการติดตามผลประเมินผลกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง                    
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายได้  ในการดําเนินการในวงรอบท่ี 1 ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าบางคนยังไม่ชัดเจน                 
ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือทําให้ผู้เรียนเบ่ือหน่าย และไม่สนใจในการร่วมกิจกรรมในการเรียนรู้ 
นักเรียนบางคนไม่เข้าเรียนจึงได้ดําเนินการพัฒนาในวงรอบท่ี 2 โดยการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร                  
เมื่อส้ินสุดการพัฒนา พบว่า บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตาม
กรอบการศึกษาค้นคว้าท้ัง 5 ด้านบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ  
     มานพ  สมภูมิ (2554: 102-103) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม         
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  โรงเรียนบ้านเชียงยืน อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยมีความมุ่ง
หมายเพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 
อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ให้มีความรู้ความเข้าใจสามารถเขียนแผน และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือได้ถูกต้อง โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาคือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการ
นิเทศภายใน พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ และสามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือตามกรอบ
การศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือตามกรอบพัฒนาแต่ละด้าน
พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือมีคุณภาพอยู่ในระดับดี        
3 ด้าน คือ การนําเสนอบทเรียนต่อท้ังช้ัน (Class Presentation) การเรียนกลุ่มย่อย (Team Study)   
การทดสอบย่อย (Test) ส่วนด้านคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละคน (Individual Improvement  
Scores) และกลุ่มท่ีได้รับการยกย่อง (Team Recognition) จัดได้ถูกต้องมีคุณภาพในระดับปานกลาง  
การให้คําปรึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ทําให้กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือได้อย่างถูกต้อง การปรับปรุงแก้ไขการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ทําให้กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าได้รับทราบข้อบกพร่องของตนเอง
นํามาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือได้ถูกต้องสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นใน
ระดับหนึ่ง ส่วนในวงรอบท่ี 2 กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
ในด้านคะแนนความก้าวหน้าของแต่ละคน (Individual Improvement Scores) และกลุ่มท่ีได้รับ
การยกย่อง (Team Recognition) จัดได้ถูกต้องมีคุณภาพในระดับดี การกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือสามารถออกแบบกิจกรรมได้เหมาะสมกับระดับช้ันและวัยของนักเรียนกลุ่มผู้ร่วม
ศึกษาค้นคว้ามีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือได้เหมาะสมมีคุณภาพ
ระดับดี  
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     อดุลย์ ลมงาม (2555: 87-88) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรในด้านการจัดกิจกรรม              
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) โรงเรียนบ้านภูล้อม อําเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านภูล้อม อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ให้มีความรู้                
ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) ได้                  
โดยใช้กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบ               
ท้ัง 2 วงรอบ พบว่า 1) ด้านการเขียน แผนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) พบว่า 
กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนแผนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
(Cooperative Learning) อยู่ในระดับดีและนําความรู้ท่ีได้รับไปเขียนแผนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
(Cooperative Learning) มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันเรียนรู้และทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
กิจกรรมน่าสนใจ จูงใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน และการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือท่ีกลุ่มผู้ร่วมศึกษาได้มีการพัฒนาและปรับปรุง
นั้นเป็นแผนการเรียนรู้ท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังในส่วนของสาระสําคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรม    
การเรียนรู้ ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดผลและประเมินผล ซึ่งเมื่อนําแผนการเรียนรู้ไปใช้
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทําให้นักเรียนเรียนรู้ได้ดี 2) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
(Cooperative Learning) พบว่า ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ส่งผลให้นักเรียนสามารถนําเอา
ข้อคิด คุณธรรมจริยธรรมเหล่านั้นไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ลดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ให้
น้อยลง ทําให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น บรรยากาศในห้องเรียนส่งเสริมให้
นักเรียนอยากเรียนรู้ เกิดความสนุกสนานไปพร้อมกับการเรียน นักเรียนกล้าแสดงออกท้ังในด้านความคิด
และการปฏิบัติตนมีความกระตือรือร้นสนใจท่ีจะเรียนรู้ในกิจกรรมท่ีครูได้ออกแบบไว้อยู่เสมอ 
     อาภาพร อาจประจัญ (2555: 73) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรม      
การเรียนรู้แบบร่วมมือ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีความมุ่งหมาย
เพื่อพัฒนาบุคลากรครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและสามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือได้ตามกรอบการศึกษาค้นคว้า 5 ด้าน คือ การเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กันทางบวก                       
การมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในระหว่างการทํางานกลุ่ม การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิก
แต่ละคนการใช้ทักษะระหว่างบุคคลและทักษะการทํางานกลุ่มย่อย และกระบวนการกลุ่ม โดยใช้
หลักการวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ดําเนินการพัฒนา 2 วงรอบแต่ละวงรอบประกอบด้วย                    
การวางแผน  (Planning) การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) 
ผลการศึกษาค้นคว้าในวงรอบท่ี 1 พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจ และสามารถ
เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือได้สมบูรณ์ถูกต้อง ด้านความสามารถดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือให้ผู้เรียนยังไม่บรรลุความมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ ส่วนในวงรอบท่ี 2 พบว่า 
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กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจ สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตามกรอบการศึกษาค้นคว้าท้ัง 5 ด้าน อยู่ในระดับดี  
     นงลักษณ์ ภูมิรัตน์ (2556: 96-97) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ
โรงเรียนบ้านพลกรัง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยดําเนินการตามหลักการวิจัยปฏิบัติการ 
(Action Research) ดําเนินการพัฒนา 2 วงรอบ แต่ละวงรอบประกอบด้วยการวางแผน (Planning)       
การปฏิบัติ (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) ผลการศึกษาค้นคว้า                 
ในวงรอบท่ี 1 พบว่า ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สูงขึ้นกว่าเดิม                 
คิดเป็นร้อยละ 17.14 สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ดี คิดเป็นร้อยละ 94.74 มีเทคนิคการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับเนื้อหาและวัยผู้เรียน กิจกรรมครอบคลุมท้ัง 4 ขั้นตอน สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมืออยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  86.67 ส่วนในวงรอบท่ี 2 โดยใช้
กิจกรรมการนิเทศ พบว่า กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือได้อย่าง               
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดําเนินกิจกรรมตามขั้นตอนท้ัง 4 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดจุดประสงค์ในการ
เรียนรู้ จัดขนาดของกลุ่ม จัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม จัดช้ันเรียนและจัดเตรียมส่ือและแหล่งเรียนรู้ 2) การจัด
กิจกรรม อธิบายภาระงานเกณฑ์การประเมิน 3) การดูแลกํากับการเรียนรู้และร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้                  
4) การประเมินกระบวนการทํางานและผลงานได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน  
 แจ่มศรี บุญทองจันทร์ (2558: 129) ได้วิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรใน
โรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานศึกษาพิเศษ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา           
1) ระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของบคุลากรใน โรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษา 
พิเศษ 2) เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของ บุคลากรของโรงเรียนโสตศึกษา สังกัดสำนัก
บริหารงานหารงานการศึกษาพิเศษ จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
ตำแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์การทำงาน และระดับเงินเดือน 3) ศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตการทำงานของ บุคลากรในโรงเรียนโสตศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง จำนวน15 คน และครูผู้สอนในโรงเรียนโสตศึกษา ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
จำนวน 152 คน รวม ท้ังส้ิน 167 คน ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในโรงเรียน โสตศึกษา สังกัดสำนัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ มี ความคิดเห็นว่า คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร ในโรงเรียน        
โสตศึกษา สังกัดสำนักบริหารงาน  การศึกษาพิ เศษ โดยภาพรวมมี ค่าเฉล่ียอยู่ ในระดับมาก             
เมือ่พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับ มากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย
ได้แก่ ด้านความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและลักษณะงานท่ีเป็นงานประจำ ด้านภาระงานและหน้าท่ี
รับผิดชอบ ด้านความเป็นอิสระทางวิชาการ ด้านการติดต่อ ประสานงานกับบุคลากรอื่น และด้าน
โอกาสก้าวหน้า ของบุคลากร ผลการเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรในโรงเรียน
โสตศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
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การศึกษา ตำแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์การทำงาน และระดับเงินเดือน พบว่า โดยรวมและรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน 
 พัชรินทร์ อิ่มเพ็ง (2558: 546) ได้ทำการวิจัยเรื่อง เรื่องการพัฒนาบุคลากรอย่างมีส่วน
ร่วมในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
ต้องการและพัฒนาบุคลากรอย่างมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด  
อุตรดิตถ์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิในโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 435 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม
และแบบสนทนากลุ่ม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรในโรงเรียน  สังกัดองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความต้องการในการพัฒนาตนเองท้ัง 3 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ซึ่งด้านการปฏิบัติงานมีความต้องการในการพัฒนาตนเองอยู่ใน ระดับมากเป็นลำดับแรก 
รองลงมาคือด้านบุคลิกภาพ และด้าน ความรู้ ตามล าดับ การพัฒนาบุคลากรอย่างมีส่วนร่วมใน
โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้านการ ปฏิบัติงานใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนโดยสำรวจความต้องการของครูผู้สอนในเรื่องส่ือท่ีต้องการใช้ในการสร้าง ผลงาน 
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการโดยครูผู้สอนทุกคนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตส่ือเพื่อใช้
ในการ สร้างสรรค์ผลงานโดยยึดตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
โดยคณะผู้บริหารและครูผู้สอน  ร่วมกันสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ ด้านบุคลิกภาพใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมในการวางแผนโดยสำรวจความต้องการ ในการฝึกเทคนิคการพูด การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติการโดยครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ปฏิภาณไหว พริบใน    
การพูดต่อสาธารณชนในโอกาสต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลโดย
คณะกรรมการ สถานศึกษาร่วมสังเกตการจัดการเรียนรู้ของครูและจากการปฏิบัติงานต่าง ๆ และ    
ด้านความรู้การมีส่วนร่วมในการวางแผนใน การก าหนดวิธีการอบรมเกี่ยวกับความช านาญเฉพาะ
ด้านในหน้าท่ีกับวิทยากรท่ีมีความถนัดเฉพาะด้านนั้น  ๆ รวมท้ังให้ ครูผู้สอนทุกท่านท่ีเข้าร่วม        
การอบรมเขียนแผนการน าประโยชน์จากการอบรมมาใช้ในการพัฒนางานในสายงานของตนเองเป็น 
แผนปฏิบัติการ (Action plan) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานให้แก่สถานศึกษา และการมีส่วน
ร่วมในการติดตาม ประเมินผลจากผลลัพธ์ที่เกิดกับสถานศึกษา 
  8.2 งานวิจัยต่างประเทศ  
     แม็คเนียร์และมิสทรี (McNair and Misty,2006: 584-585a) การเรียนแบบร่วมมือเป็น
วิธีการของการเรียนรู้ท่ีได้รับการวิจัยอย่างกว้างขวางและใช้ในห้องเรียน ถึงแม้ว่าการศึกษาจํานวน
มากมีการตรวจสอบการเรียนแบบร่วมมือ คําถามมากมายท่ียังคงไม่มีคําตอบเกี่ยวกับขั้นตอนท่ีใช้ในการ
ต้ังค่าท่ีแตกต่างกันในช้ันเรียนนี้การศึกษาเชิงคุณภาพการตรวจสอบความเหมือนและความแตกต่าง
ของกลุ่มการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชนเมื่อเทียบกับประชาชน การศึกษาครั้งนี้วัดด้านการสนับสนุน
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เกี่ยวกับการเรียนแบบร่วมมือต่อไปนี้ (ก) ขั้นตอนท่ีถูกใช้โดยนักเรียนและครูในระหว่างการเรียนแบบ
ร่วมมือ (ข) มุมมองของนักเรียน ครู และผู้บริหารเกี่ยวกับการเรียนแบบร่วมมือ (ค) ปัจจัยสําคัญ     
การอํานวยความสะดวกในระหว่างกลุ่มการเรียนรู้ (ง) ผลตอบแทนท่ีไม่ใช่การแข่งขันจะได้รับ                 
การพิจารณาด้านศูนย์กลางของ กลุ่มการเรียนรู้ในโรงเรียนเอกชนเมื่อเทียบกับประชาชน ผู้เข้าร่วม
ประชุมรวมนักเรียนในห้องเรียนของโรงเรียนและนักเรียนในห้องเรียนในสถานศึกษาของรัฐ พร้อมกับ
ครูผู้สอน รวมถึงผู้บริหารท้ังสองโรงเรียน นักวิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสังเกตใน
ระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เอกสารจากช้ันเรียนและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ของนักเรียน ครูอาจารย์และผู้บริหารท้ังในโรงเรียนท้ังสอง การศึกษาเชิงคุณภาพนี้ใช้เวลาเก็บข้อมูล
ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างรายบุคคล 
การสังเกต และการศึกษาเอกสารพบว่า ขั้นตอนการดําเนินงานจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดย
ครูผู้สอนได้จัดกลุ่มผู้เรียนกลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 คน ในระหว่างการเรียนรู้แบบร่วมมือได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลอย่างเป็นระบบตามกระบวนการการเรียนรู้แบบพึ่งพากันเชิงบวก การมีปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม
ผู้เรียน มีความรับผิดชอบร่วมกัน มีการดําเนินงานด้วยกระบวนการกลุ่ม โดยครู ผู้บริหาร เป็นผู้มีส่วน
สําคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีน่าเช่ือถือ  
     บาลแลนไทน์ และ ลาร์เลส (Ballantine & Larres, 2007:241a) จุดมุ่งหมายการศึกษา
ค้นคว้ามี 2 ประการ ประการแรกเพื่อให้ผู้สอนมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ประการท่ีสอง พัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนจากการประเมินการทดสอบตอนส้ินปี ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เกิดทักษะ
กระบวนการมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จะเห็นได้จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบ
ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนท่ีมีพัฒนาการเพิ่มสูงขึ้นจากการสอบถามข้อมูลจากผู้เรียนจะเห็นได้ว่า
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถพัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการของผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
ผู้เรียนมีความตระหนักรู้และเข้าใจถึงวิธีการพัฒนาทักษะท่ัวไป การเก็บข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
แบบ Mann–Whitney U  พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างการรับรู้ ได้น้อยหรือเพิ่มขึ้นของผู้เรียน 
การศึกษาผลท่ีคาดหวังการจัด การเรียนรู้แบบร่วมมือวัดได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ตามปริมาณตัวช้ีวัดของการพัฒนาตนเองของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง การตรียม
ความพร้อมเป็นการสร้างความเช่ือมั่นของครูผู้สอน พิจาณาจากรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ หลักการทฤษฎีเช่ือมั่นได้ว่าผู้เรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ ด้าน
วิชาการ ทักษะกระบวนการท่ีเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน รายงานการศึกษาข้อมูลนี้เป็นแนวทางให้
ผู้สนใจศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อนําไปพัฒนา ปรับปรุงและนําไปใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น 
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     โค ร น า ชิ โอ แ ล ะ แ อ น น์  (Cornacchio &Ann, 2008: 78-80) ได้ ทํ าก าร ศึ กษ า
ผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเรียน แบบร่วมมือนี้ไปสู่การสอนในโรงเรียนเกรด 4 ท่ีจัดการเรียน
การสอนดนตรีท่ัวไป ผลลัพธ์ของกลยุทธ์เกี่ยวกับองค์ประกอบดนตรี การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและ
การยอมรับของกลุ่ม ซึ่งมีการตรวจสอบการเรียนแบบร่วมมือเป็นกระบวนการทํางานร่วมกันโดยมี
เป้าหมายร่วมกัน การปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนต่อครู และสนับสนุนโดยการจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่ม ๆ 
ละ  4-6 คน โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา มีปฏิสัมพันธ์ต่อกลุ่ม มีความ
รับผิดชอบต่อการดําเนินงานของกลุ่มมีทักษะทางสังคมท่ีจําเป็นในการดําเนินงานกลุ่มการเรียนการ
สอนโดยการพึ่งพาตนเอง การมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม การติดต่อประชุมระดมความคิดช่วยให้กลุ่ม
ประสบความสําเร็จในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือก่อน/หลังการทดลองท้ังสองกลุ่มมีการออกแบบการ
ทดลอง โดยกลุ่มทดลองมีการเรียนแบบร่วมมือ (n = 26) และการจัดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (n = 
27) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือดําเนินการห้าสัปดาห์ ตัวแปรอิสระคือกลยุทธ์ในการเรียนการเรียนรู้             
แบบร่วมมือและการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล ตัวแปรตามคือ ดนตรี การมีปฏิ สัมพันธ์จากกลุ่ม
ทดสอบ โดยการวัดรวมองค์ประกอบเพลงท่ีสร้างขึ้นโดยนักวิจัย Yager, จอห์นสัน, จอห์นสันแอนด์ 
Snider (1985)  นักเรียนมีส่วนร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่เริ่มต้นศึกษาจนส้ินสุดการศึกษา                
จากผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบ ของคะแนนก่อนและหลังการศึกษา มีความแตกต่างกันระหว่าง
กลุ่มของคะแนนกลุ่มทดลองท้ังสองอย่างมีนัยสําคัญและไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ในด้าน
การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม  
    โซและคณะ  (So and others, 2008: 157-157) ได้ ศึกษาเพื่ อสํารวจตรวจสอบผลการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของฮ่องกง และ
นําเสนอกรอบการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้มีประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาได้ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากโรงเรียนขนาด
เล็กท่ีจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2009 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยใช้วิธีการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมหรือใช้กลยุทธ์เพื่อศึกษาวิจัย แสดงให้เห็นถึงการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ดีในสภาพแวดล้อมการจัดเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก ผล
การศึกษาการเรียนรู้แบบร่วมมือกล่าวถึงสาระสําคัญของความความคาดหวังของผู้บริหาร/ครูผู้สอน 
ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลการดําเนินการสังเกตความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนท้องถิ่น การ
วิเคราะห์ความคาดหวงัจากผลการดําเนินงานได้ตอบสนองความต้องการของผู้ท่ีเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง การ
ออกแบบกรอบการทํางานได้เพื่อสนับสนุนครู บุคลากรในการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ การจัดการเรียนรู้            
ในห้องเรียน ประกอบด้วย ขั้นตอนการดําเนินงานสองขั้นตอน ขั้นตอนแรกให้ผู้ดําเนินการจัดกิจกรรม              
การเรียนรู้แบบร่วมมือดําเนินการตามกลยุทธ์การเรียนการสอน การออกแบบบทเรียนตามสภาพแวดล้อม
บริบทโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือขั้นตอนท่ีสอง คือ การเพิ่ มประสิทธิภาพการจัด           
การเรียนรู้แบบร่วมมือจากการสอบถามของครูและนักเรียน ผู้เกี่ยวข้อง พบว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือช่วย
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ให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านความสามารถทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาการคิด และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
และมีการพัฒนาความสามารถทางภาษาได้ดีขึ้น  
     คริสติน ฮีคอซ (Christine Hecox, 2010: 366-367) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการประเมินผล
ทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ FCAT ระดับคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับเกรด 4 นักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ และนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง จากข้อมูลการศึกษาการเรียนรู้แบบร่วมมือในรายวิชา
คณิตศาสตร์ ในปี 2008-2009 จากปัญหาท่ีพบในรัฐฟลอริดา การเรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไม่ได้ส่งผลถึงความสัมพันธ์ของระดับคะแนนการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ 
FCAT นักเรียนระดับเกรด 4 นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ และนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง จุดประสงค์
ของการศึกษากึ่งทดลองเพื่อสํารวจความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการจัดการ
เรียนรู้แบบด้ังเดิมต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งมีสมมติฐานไว้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ไม่ได้ส่งผลต่ออัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับเกรด 4 แต่อย่างใด คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 
FCAT โรงเรียนทดลองในรัฐฟอริดา มีผลการศึกษาท่ีแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของระดับคะแนน             
การทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ FCAT ของนักเรียนระดับเกรด 4 ซึ่งไม่เป็นผลระหว่างนักเรียนท่ีได้จัด              
การเรียนรู้แบบร่วมมือกับการจัดการเรียนรู้แบบด้ังเดิม นอกจากนี้ยังพบว่าไม่มีความแตกต่างของระดับ
คะแนนการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์  FCAT ของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิ เศษ และนักเรียน                   
ท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงในกลุ่มการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เมื่อเปรียบเทียบกับการจัด การเรียนรู้แบบด้ังเดิม    
ท่ีจัดการเรียนการสอนในปัจจุบนั  

    จากการศึกษารายงานการวิจัยในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ว่าการจัดการศึกษา                     
ของสถานศึกษาจะประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียน ขึ้นอยู่กับบุคลากร               
ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการจัดการเรียนรู้ท่ีสนองความต้องการของผู้เรียน เน้นการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีให้ความสําคัญกับผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึกปฏิบัติจริง  มีการวัดผลประเมินผลท่ี
หลากหลาย โดยท่ีครูนั้นเป็นเพียงผู้คอยให้คําแนะนําช่วยเหลือหรืออํานวยความสะดวกให้กับผู้เรียน
เท่านั้น และครูผู้สอนจะต้องมีการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน ดังนั้นควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีการพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ กระบวนการพัฒนาบุคลากรจึงมีส่วนสําคัญท่ีจําเป็น ต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มี        
การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เจตคติท่ีดี ขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้เรียนและสถานศึกษาให้มี ความเข้มแข็งและมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมหรือกลยุทธ์ท่ีใช้ใน      
การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีหลากหลายรูปแบบ เช่น    
การฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายใน การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ส่วนในการจัดการ
เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) นั้น พบว่า 
การท่ีจะประสบความสําเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สนองความต้องการของผู้เรียนในทุก ๆ ด้านนั้น 
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ครูผู้สอนต้องให้ความสําคัญกับกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมุ่งให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมการเรียนรู้ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่าง
เหมาะสม ให้ผู้เรียนสามารถสร้างและสรุป องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะในการทํางานกลุ่ม สามารถ
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม และมีการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 
9. กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการความรู้ การให้ความรู้

เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

การเรียนรู้แบบร่วมมือและการเขียน

แผนการจัดการความรู้แบบร่วมมือ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนรู้

แบบร่วมมือและการจัดการความรู้

แบบร่วมมือ 

การเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียน

แบบร่วมมือ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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รายงานการประเมิน

ตนเอง (โรงเรียนโสต

ศึกษา จังหวัดขอนแก่น, 

2558 : 15-18) 

การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม

ร่วมมือ (Cooperative 

Learning) (สุวิทย์ มูลคำ 

และอรทัย มูลคำ, 2550 : 

67) 

การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน

เป็นสำคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ

, 2553 : 12 และทิศนา แขมณี, 

2554 : 54-56) 

กลยุทธ์การพัฒนา 

- การจัดการความรู้  

(ประเวศ วะสี, 2553 : 48) 

- การพัฒนาสู่ความเปน็บุคคล 

แห่งการเรียนรู้  

(สุทธิรัตน์ รุจิเกียรตกิำจร, 2551 : 45 

และสุวัฒน์ วัฒนวงศ์, 2552 : 89) 

 

 

การวิจัยเชิงปฏิบัติการ  

(สุวิมล ว่องวานิช, 

2559 : 86-90) 

การจัดการความรู้ การให้ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

การเรียนรู้แบบร่วมมือและการเขียนแผนการจัดการความรู้แบบร่วมมือ 

 

ภาพที ่6 กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี (Theoretical Framework) 104 
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บทที ่3 
วธิีดาํเนนิการวจิยั 

  
  การวิจัยการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้  
 1. กลุ่มเป้าหมาย   
 2. ขั้นตอนดําเนินการวิจัย/วิธีดำเนินการวิจัย 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 5. การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 6. ค่าสถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะข้อมูล 
  
1. กลุม่เปา้หมาย ประกอบด้วย  
 1.1 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้   จํานวน   4  คน   
 1.2 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ     จํานวน   1  คน    
 1.3 ผู้ปกครองนักเรียน     จํานวน   5  คน    
 1.4 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3   จํานวน  41  คน 
 
2. ขั้นตอนดําเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดเชิงปฏิบัติการ (Action Research) โดยผู้วิจัยได้นําเอาหลักการ
ของเคมมิส และแม็กแท็กการ์ท (Kemmis and Metaggart, 1998: 265-268) มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็น
กระบวนการในทางการศึกษา โดยดําเนินการพัฒนาเป็นวงรอบ วงรอบประกอบด้วยขั้นตอน                       
4 ขั้นตอน (สุวิมล ว่องวานิช, 2559 : 86-90) คือ ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบัติ (Action)                   
ขั้นการสังเกต (Observation) ขั้นการสะท้อนผล (Reflection) และสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่7 วิธีดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (สุวิมล ว่องวานิช, 2559 : 86-90) 

ขั้นการวางแผน 

ขั้นการปฏิบัติ ขั้นการสะท้อนผล 

ขั้นการสังเกต 



106 

 

 

 รายละเอียดและขั้นตอนการวิจัย ประกอบด้วย ข้ันตอนเป็นวงรอบ ดังนี้ 
 2.1 ขั้นการวางแผน (Planning) ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

  2.1.1 สภาพปัจจุบันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น ครูมีภาระงานสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลายระดับช้ัน ครูผู้สอนส่วนหนึ่งยังใช้วิธีการ
สอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง ครูผู้สอนขาดเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย สอนโดยใช้การบรรยายเป็น
หลักการสอนของครูขาดกระบวนการการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียน ครูไม่เข้าใจการใช้เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือท่ีจะนํามาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับจํานวนนักเรียนท่ีมีความสามารถใน
การเรียนรู้ท่ีแตกต่างในแต่ละช้ันเรียน ซึ่งส่ิงเหล่านี้เป็นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้ผลการเรียนของนักเรียน
ตกต่ำ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครูท่ีทําหน้าท่ีในการสอนในแต่ละระดับช้ัน 
เรื่องปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งสรุปได้ดังนี้ ครูยังไม่เข้าใจหลักการและวิธีการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตามกรอบท่ีกําหนดไว้ของการเรียนรู้แบบร่วมมือ ครูขาดทักษะในการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือท่ีจะส่งเสริมสร้างความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกให้เกิดข้ึนในกลุ่มผู้เรียน  
ขาดการส่งเสริมใหผู้้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน นักเรียนขาดความรับผิดชอบ ขาดทักษะทาง
สังคมและทักษะการทํางานกลุ่ม ครูไม่เข้าใจเทคนิคการจัดกลุ่มผู้เรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิจัยจึงได้ดําเนินการประชุมระดมความคิด ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กําหนดเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย   ส่งผลดีต่อผู้เรียนตรงกันในด้านต่าง ๆ ตามองค์ประกอบท่ีสําคัญ 5 ประการของการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ  
  2.1.2 กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้ตกลงร่วมกันในการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เพื่อให้ตนเองและกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความสามารถใน
การใช้ เทคนิคการสอนแบบร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามความมุ่งหมายของการพัฒนา
และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน เรียนรู้ตามกรอบหลักของการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 5 ประการคือ การสร้างความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียน 
การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคลกับกลุ่ม ฝึกฝน
ทักษะทางสังคมและทักษะในการทํางานกลุ่ม ดําเนินงานด้วยกระบวนการกลุ่มโดยกําหนดกลยุทธ์การ
พัฒนา 2 กลยุทธ์ คือ  
    2.1.2.1 กลยุทธ์ การจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM) เพื่ อ ให้
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือวาง
แผนการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับสภาพความต้องการและปัญหาของโรงเรียน ประกอบด้วย 
กิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี้ 
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     1) การประชุมระดมความคิด เพื่อกําหนดองค์ความรู้ ท่ี ต้องการพัฒนา                   
เป็นการประชุมระดมความคิดโดยมี จุดมุ่งหมายกําหนดองค์ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากร                   
โดยการแสดงความคิดเห็น การมีส่วนร่วมตัดสินใจ กําหนดองค์ความรู้ท่ีต้องการพัฒนา นําเสนอ
ความรู้ท่ีตนเองได้รับต่อกลุ่มเพื่อวางแผนการจัดการความรู้  
     2) การดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยวิทยากร
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการนําเสนอความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค 
เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินการพัฒนาให้บุคลากร 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์สอดคล้องกับกรอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
     3) การสรุปความรู้ ท่ี ได้ การรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ท่ีมาจากประสบการณ์    
ความเช่ือ หรือความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน เช่น การถ่ายทอดความรู้ความคิด ผ่านการสังเกต 
การสัมภาษณ์ การทดสอบ การสนทนา การฝึกอบรม เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินการพัฒนาให้
บุคลากรให้บรรลุวัตถุประสงค์สอดคล้องกับกรอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
     4) การจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีได้ รวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ ความเข้าใจท่ีมาจาก
ประสบการณ์ ความเช่ือ หรือความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน เช่น การถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ผ่านการสังเกต การสัมภาษณ์ การทดสอบ การสนทนา การฝึกอบรม จัดทําเป็นฐานความรู้ไว้ใน
คอมพิวเตอร์ รูปเล่มเอกสาร กระดาษหรือตัวบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการพัฒนา
บุคลากรให้บรรลุวัตถุประสงค์สอดคล้องกับกรอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
    2.1.2.2 กลยุทธ์การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person: LP) 
เป็นการพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีสมรรถนะในการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง มุ่ งสู่ความเป็นเลิศและรอบรู้  โดยมุ่ งมั่ น ท่ีจะพัฒนาตนเองให้ไปถึงเป้าหมาย                        
ด้วยการสร้างวิสัยทัศน์ส่วนตน เพียรพยายามพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา การใช้ข้อมูลข้อเท็จจริง                   
และเหตุผลเพื่อคิดวิเคราะห์และตัดสินใจท่ีดี รวมทั้งใช้การฝึกจิตใต้สํานึกในการทํางานด้วยการดําเนิน   
ไปอยา่งอัตโนมัติ ประกอบด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรม ดังนี้  
     1) การนําองค์ความรู้มาปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เป็นการวิเคราะห์
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามองค์ประกอบในการเขียนแผน        
การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ สาระสําคัญ ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่ือ/แหล่งเรียนรู้  การวัดและประเมินผล เกณฑ์การประเมินผล ข้อ เสนอแนะ ความคิดเห็น                     
ของผู้บริหาร และบันทึกหลังการเรียนรู้ 
     2) การประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบ
วิเคราะห์ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ 
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     3) การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อหาผลสะท้อนการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้         
หาจุดเด่นจุดด้อย เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์  
     4) การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ความสอดคล้องของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ตรวจสอบ ช่วยเหลือช้ีแนะและเพิ่มเติมแก้ไขข้อบกพร่องของแผนการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ หลังจากท่ีนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้สอนจริงในช้ันเรียน  
     5) การสรุปแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ เป็นการ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจากหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้ประชุมระดมความคิดเห็น การแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ จากสถานการณ์
จริง เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากร มุ่งสู่ความเป็นเลิศและรอบรู้โดยมุ่งมั่นท่ีจะ
พัฒนาตนเองให้ไปถึงเป้าหมาย    
  2.1.3 แผนการปฏิบัติการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผู้วิจัยและหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนจัดระเบียบขั้นตอนกําหนดแผนงาน กระบวนการท่ีจะปฏิบัติการพัฒนา 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ตามรูปแบบของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อช่วยให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 2.2 ขั้นปฏิบัติการ (Action) ผู้วิจัยและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิจัยดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ พัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่กําหนดไว้ ดังนี้ 
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 ตารางที ่1  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) วงรอบท่ี 1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
 

กจิกรรม เปา้หมายกจิกรรม 
ระยะเวลา 

ดำเนินกจิกรรม 
ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

การดำเนินกจิกรรม 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

เครือ่งมอืทีใ่ช ้
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

แหลง่ขอ้มลู/ 
ผูใ้หข้อ้มลู 

1. การจัดการความรู้
และการให้ความรู้
เก่ียวกับการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ การเรียนรู้
แบบร่วมมือ                   
และการเขียน
แผนการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ 
   1.1 การประชุม 
ระดมความคิด  

- เพ่ือทราบถึงองค์ความรู้เดิม                
และองค์ความรู้ที่ต้องการพัฒนา
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้
 

3-4 พฤษภาคม 2559 - ผู้วิจัย 
- หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

- แบบบันทึกการประชมุ 
- แบบสัมภาษณ์ 

- แบบบันทึกการประชุม 
- แบบสัมภาษณ์ 

- ผู้วิจัย 
- หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

   1.2 การดำเนินการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- เพ่ือให้หัวหน้ากลุ่มสาระ 
การเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดการความรู้                 
แบบร่วมมือ 
- เพ่ือให้หัวหน้ากลุ่มสาระ              
การเรียนรู้ได้แลกเปลี่ยนความรู้
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ 

10-11 พฤษภาคม 2559 - ผู้วิจัย 
- หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
- วิทยากร 

- การทดสอบ 
- การสัมภาษณ ์

- แบบทดสอบ 
- แบบสัมภาษณ์หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- แบบสัมภาษณ์วิทยากร 

- ผู้วิจัย 
- หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
- วิทยากร 
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ตารางที ่1  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) วงรอบท่ี 1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น (ต่อ) 
 

กจิกรรม เปา้หมายกจิกรรม 
ระยะเวลา 

ดำเนินกจิกรรม 

ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

การดำเนินกจิกรรม 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

เครือ่งมอืทีใ่ช ้

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

แหลง่ขอ้มลู/ 

ผูใ้หข้อ้มลู 

   1.3 การสรุป                
องค์ความรู้ที่ได้ 

- เพ่ือให้ได้ข้อสรุป ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการดำเนินการจัด              
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

12-13 พฤษภาคม 2559 - ผู้วิจัย 
- หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
- วิทยากร 

- การสัมภาษณ ์ - แบบสัมภาษณ์หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- แบบสัมภาษณ์วิทยากร 

- ผู้วิจัย 
- หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้
- วิทยากร 

   1.4 การจัดเก็บ 

องค์ความรู้ที่ได้ 

- เพ่ือทราบถึงการพัฒนาการ 

ด้านความรู้ ความเข้าใจ                     
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้

- เพ่ือบริหารจัดการองคค์วามรู ้

ที่ได้และจัดเก็บองค์ความรู้ในระบบ 

ฐานข้อมูล 

18 พฤษภาคม 2559 - ผู้วิจัย 

- หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

  

- การทดสอบ 

- การสัมภาษณ ์

- แบบทดสอบ 

- แบบสัมภาษณ์หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- แบบสัมภาษณ์วิทยากร 

- ผู้วิจัย 

- หัวหน้ากลุ่ม
สาระ               
การเรียนรู้ 

- วิทยากร 

2. การพัฒนาสู่ 

ความเป็นบุคคล 

แห่งการเรียนรู ้

กลยุทธ์ที่ใช้ 

   2.1 การเขียน 

แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

- เพ่ือให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือ 

23-24 พฤษภาคม 2559 - ผู้วิจัย 

- หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

  

- การสัมภาษณ ์ - แบบสัมภาษณ์หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- แบบสัมภาษณ์วิทยากร 

- ผู้วิจัย 

- หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

- วิทยากร 
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ตารางที ่1  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) วงรอบท่ี 1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น (ต่อ) 
 

กจิกรรม เปา้หมายกจิกรรม 
ระยะเวลา 

ดำเนินกจิกรรม 

ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

การดำเนินกจิกรรม 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

เครือ่งมอืทีใ่ช ้

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

แหลง่ขอ้มลู/ 

ผูใ้หข้อ้มลู 

   2.2 การประเมินผล 

และปรับปรุง               
แผนการจัดกิจกรรม                 
การเรียนรู้ 

- เพ่ือเป็นการติดตามแก้ไข                  
และให้คำแนะนำแก่หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ใหส้ามารถเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ให้มีประสิทธิภาพ 

26-27 พฤษภาคม 2559 - ผู้วิจัย 

- หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

  

- การประเมิน 

แผนการจัดการเรียนรู้ 

- การสัมภาษณ ์

- แบบประเมินแผน                
การจัดการเรียนรู ้

- แบบสัมภาษณ์หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- แบบสัมภาษณ์วิทยากร 

- ผู้วิจัย 

- หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

- วิทยากร 

   2.3 การจัดกิจกรรม 

ตามแผนการจัด              
การเรียนรู้ 

- เพ่ือให้หัวหน้ากลุ่มสาระ             
การเรียนรู้สามารถจัดกิจกรรม            
การเรียนรู้แบบร่วมมือตามแผนได้ 

30 พฤษภาคม - 

30 มิถุนายน 2559 

- ผู้วิจัยและ 

หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

- ผู้บริหารโรงเรียน 

  

- การสังเกต 

- การสัมภาษณ ์

- การสอบถาม 

ความพึงพอใจ                   
ของนักเรียน 
 

- แบบสังเกต 

- แบบสัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของนักเรียน 

- ผู้วิจัย 

- หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

  

2.4 การปรับปรุง 

แผนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ 

- เพ่ือให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือที่สมบูรณ์ 

4-5 กรกฎาคม 2559 - ผู้วิจัย 

- หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

  

  

- การสัมภาษณ ์

  
 

- แบบสัมภาษณ์หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- แบบสัมภาษณ์วิทยากร 

- ผู้วิจัย 

- หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

- วิทยากร 
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ตารางที ่1  แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  วงรอบท่ี 1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น (ต่อ) 
 

กจิกรรม เปา้หมายกจิกรรม 
ระยะเวลา 

ดำเนินกจิกรรม 

ผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบั 

การดำเนินกจิกรรม 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

เครือ่งมอืทีใ่ช ้

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

แหลง่ขอ้มลู/ 

ผูใ้หข้อ้มลู 

2.5 การสรุปแนวทาง 

การพัฒนาบุคลากร 

ด้านการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้ 
 

- เพ่ือให้ได้กระบวนการ ข้อสรุป 

ข้อเสนอแนะ แนวทางดำเนินการ 

พัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ 

7-8 กรกฎาคม 2559 - ผู้วิจัย 

- หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

  

  

- การบันทึกการประชุม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  
 

- แบบบันทึกการประชุม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- ผู้วิจัย 

- หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

- วิทยากร 
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  2.2.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)       

   2.2.1.1 ประชุมระดมความคิด    
      ดําเนินการประชุมใช้เวลา 2 วัน คือ วันท่ี 3-4 พฤษภาคม 2559 ผู้วิจัย   
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันประชุมระดมความคิดเพื่อกําหนดองค์ความรู้ท่ีต้องการพัฒนา 
วางแผนในการจัดการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตรวจสอบ 
ความรู้พื้นฐานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้มีความชํานาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือตามกรอบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
   2.2.1.2 การดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้   
       ดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใช้เวลาในการศึกษา 2 วัน คือ วันท่ี 10-11 
พฤษภาคม 2559 ในโดยผู้วิจัยทดสอบจากแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นก่อนดําเนินกิจกรรมการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบต่าง ๆ 
และได้รับความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรซึ่งเป็นครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
ท่ีมีความชํานาญในการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือมาให้ความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์
ร่วมกัน  
   2.2.1.3 การสรุปองค์ความรู้ท่ีได้ 
      ดําเนินการสรุปองค์ความรู้ท่ีได้ใช้เวลาสรุปกิจกรรม 2 วัน คือ วันท่ี 12-13 
พฤษภาคม 2559 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สรุปองค์ความรู้ ทักษะกระบวน และเทคนิควิธีการพัฒนา                 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อนําไปใช้ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามกรอบ
การศึกษาท้ัง 5 ด้านของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือได้ ดังนี้ 
      1) การสร้างความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกให้เกิดข้ึนในกลุ่มผู้เรียน  
          ดําเนินการวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 นอกเวลาทําการสอน โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตระหนักว่าสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความสําคัญ และความสําเร็จ
ของกลุ่มขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ดังนั้นแต่ละคนต้องรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตน                 
และช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มตามกรอบการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
      2) การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน      
          ดําเนินการวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 นอกเวลาทําการสอน โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและกันในทางท่ีจะช่วยให้
กลุ่มบรรลุเป้าหมาย สมาชิกกลุ่มจะต้องห่วงใย ไว้วางใจกัน ส่งเสริมและช่วยเหลือกันและกัน                     
ในการทํางานต่าง ๆ ร่วมกันส่งผลให้ เกิดสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันตามกรอบการวิจัยได้อย่าง                          
มีประสิทธิภาพ  
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      3) การมีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่ม    
          ดําเนินการวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 นอกเวลาทําการสอน โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มได้ทําหน้าท่ีของตนอย่างเต็มท่ี 
พยายามทํางานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถตามกรอบการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      4) การฝึกทักษะทางสังคมและทักษะการทํางานเป็นกลุ่ม 
          ดําเนินการวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559 นอกเวลาทําการสอน โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้สอนและฝึกให้ผู้เรียนใช้ทักษะทางสังคม ทักษะการปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่น ทักษะการทํางานกลุ่ม ทักษะการส่ือสาร ทักษะการแก้ปัญหาขัดแย้ง รวมท้ังการเคารพ 
ยอมรับและไว้วางใจกันและกัน ตามกรอบแนวการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
      5) การดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม       
          ดําเนินการวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559 นอกเวลาทําการสอน โดยมีเป้าหมาย
เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้สอนและฝึกให้ผู้เรียนวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม วิเคราะห์                
การเรียนรู้ ช่วยฝึกทักษะการรู้คิด (meta cognition) คือ สามารถท่ีจะประเมินการคิดและพฤติกรรม
ของตนท่ีได้ทําไปตามกรอบแนวการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   2.2.1.4 การจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีได้    
      ดําเนินการวันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 นอกเวลาทําการสอน โดยมีเป้าหมาย 
เพื่อให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  วิทยากรได้สนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตามกรอบแนวการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ บันทึกข้อมูลในรูป
เอกสาร ผู้วิจัยได้ดําเนินรวบรวมข้อมูลระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในตารางแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแผนการจัด                  
การเรียนรู้ และพร้อมจะปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ หรือท่ีดีอยู่แล้ว                 
ก็สนับสนุนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ส่วนท่ีขาดตกบกพร่องอยู่ก็ ช่วยกันแนะนําเพิ่มเติมให้ดีขึ้น ผู้วิจัย                    
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดําเนินการเก็บข้อมูลก่อนการปฏิบัติงาน ระหว่างการปฏิบัติและหลัง
การปฏิบั ติการประชุม ระดมความคิด โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ การบั นทึกการประชุม                      
การประเมินผลจากแบบทดสอบ ภายหลังท่ีได้ดําเนินกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และนําไปจัดเก็บในรูปของฐานความรู้
ในคอมพิวเตอร์ต่อไป  
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    2.2.2 การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person: LP)  
   2.2.2.1 การนําองค์ความรู้มาปฏิบัติการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
      ผู้วิจัยได้ดําเนินกิจกรรมวันท่ี 23-24 พฤษภาคม 2559 เก็บรวบรวมข้อมูล
จากแบบสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  วิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผน               
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อนําข้อมูลไปสรุปผลการพัฒนาบุคลากรในการเขียนแผนการจัด              
การเรียนรู้ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และให้สอดคล้องกับกรอบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
   2.2.2.2 การประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
       ผู้วิจัยได้ดําเนินกิจกรรมวันท่ี 26-27 พฤษภาคม 2559 ได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบประเมินการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
หลังจากท่ีได้นําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน วิเคราะห์
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ี สร้างขึ้น เพื่ อหา                      
ความสอดคล้องของกิจกรรม หรือข้อบกพร่องของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ียังไม่สมบรูณ์นํามาปรับปรุง
แก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสมให้ได้ แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสมบูรณ์ของครูแต่ละคนท่ีปรับปรุง                     
แล้วนําไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนต่อไป  
   2.2.2.3 การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
       ผู้วิจัยได้ดําเนินกิจกรรมวันท่ี 30 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2559 การนํา
แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือในช้ันเรียนของหัวหน้ากลุ่มสาระ               
การเรียนรู้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในตารางแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
รวบรวมข้อมูลจากแบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์จากผู้เกี่ยวข้อง ภายหลังท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้นําแผน       
การจัดการเรียนรู้ไปใช้สอนจริงในช้ันเรียนเพื่อหาผลสะท้อนการดําเนินกิจกรรมนํามาพิจารณาหาจุดเด่น 
จุดด้อย เพื่อนําข้อมูลท่ีได้ไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาส่วนท่ีขาดตกบกพร่องอยู่ก็ช่วยกันแนะนําเพิ่มเติม 
หรือท่ีดีอยู่แล้วก็สนับสนุนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป    
   2.2.2.4 การปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
       ผู้วิจัยได้ดําเนินกิจกรรมวันท่ี 4-5 กรกฎาคม 2559 เก็บรวบรวมข้อมูล                
จากแบบสัมภาษณ์ครู และวิทยากร ภายหลังจากการนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรม                  
การเรียนรู้แบบร่วมมือในช้ันเรียน พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ขาดความชํานาญในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดทําส่ือการสอนท่ีไม่น่าสนใจ กิจกรรม
การเรียนรู้ไม่มีความหลากหลาย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ยอมรับข้อบกพร่องพร้อมจะปรับปรุง
แก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ให้สมบูรณ์หรือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีดีอยู่แล้วให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
ส่วนท่ีขาดตกบกพร่องอยู่ก็ช่วยกันแนะนําเพิ่มเติมให้ดีขึ้น การจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีได้จะเก็บบันทึก
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พฤติกรรมการเรียนรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และข้อมูลทุกอย่างท่ีเกิดขึ้นในช้ันเรียน เพื่อใช้
เป็นแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และให้สอดคล้องกับกรอบของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือได้   
   2.2.2.5 การสรุปแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   
       ผู้วิจัยได้ดําเนินกิจกรรมวันท่ี 7-8 กรกฎาคม 2559 เก็บรวบรวมข้อมูล               
จากแบบบันทึกการประชุมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ วิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผน             
การจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน หลังจากดําเนินกิจกรรมตามระยะเวลา                 
ท่ีกําหนดในตารางแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อสะท้อนผลการดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือให้ประสบความสําเร็จและเพื่อเป็นการสรุปแนวทางการพัฒนา
บุคลากรด้านการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือให้บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ
กรอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 2.3 ขั้นการสังเกต (observation) ผู้วิจัยได้สังเกตการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรม                 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้ความเข้าใจ ดําเนินการเก็บ
ข้อมูลก่อนการปฏิบั ติงาน ระหว่างการปฏิบัติและหลังการปฏิบั ติการประชุมระดมความคิด                    
การจัดการความรู้ การพัฒนาสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยการสังเกต 
การสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ วิเคราะห์ผลการพัฒนาในแต่ละกิจกรรม ดังต่อไปนี้  
   2.3.1 เก็ บ รวบรวมข้อมู ลการ จัดการความ รู้  โดยการประ ชุม ระดมความ คิด                        
การดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้  การสรุปองค์ความรู้และการจัดเก็บองค์ความรู้ ท่ี ได้จาก                
แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบก่อนและหลังการดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ แบบสังเกต แบบบันทึก
ประชุม แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
   2.3.2 เก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ การนํา    
องค์ความรู้ท่ีได้มาเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
การสรุปหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจาก         
แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสังเกตการณ์ แบบสอบถาม         
แบบบันทึกการประชุม      
   2.3.3 วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้นํามารวบรวม โดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงคุณภาพท่ีได้               
จากแบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีได้จากแบบทดสอบ แบบสอบถาม    
แล้วทําความเข้าใจจัดกลุ่มข้อมูล เพื่อนําข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลต่อไป  
   2.3.4 ตรวจสอบคุณภาพของข้อมลู โดยตรวจสอบแบบหลายมิติ 
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 2.4 ขั้นสะท้อนผล (Reflection)   
   การดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative 
Learning)  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)     
ในวงรอบท่ี 1 ตามกรอบการวิจัย 5 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกให้เกิดขึ้น                 
ในกลุ่มผู้เรียน 2) การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน 3) การมีความรับผิดชอบของสมาชิก                
แต่ละบุคคลในกลุ่ม 4) การฝึกทักษะทางสังคมและทักษะการทํางานเป็นกลุ่ม 5) การดําเนินงาน                 
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ได้ใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM)                  
และกลยุทธ์การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  (Learning Person : LP) ข้อมูลท่ีใช้ได้จาก                
การบันทึกการประชุม การสัมภาษณ์ การสังเกต การประชุมเชิงระดมความคิด การสัมภาษณ์                  
การสังเกตการณ์ การประเมิน แผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                   
และการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน  มีข้อค้นพบปรากฏผลดังนี้ 
   2.4.1 กลยุทธ์การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เพื่อให้หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือวางแผน      
การจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมกับสภาพความต้องการและปัญหาของโรงเรียน ประกอบด้วย
กิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี้ 
      2.4.1.1 การประชุมระดมความคิดเพื่อกําหนดองค์ความรู้ ท่ีต้องการพัฒนา                   
เป็นการประชุมระดมความคิดโดยมีจุดมุ่งหมายกําหนดองค์ความรู้แก่บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น      
มีส่วนร่วมตัดสินใจ กําหนดองค์ความรู้ท่ีต้องการพัฒนา นําเสนอความรู้ ท่ีตนเองได้รับต่อกลุ่ม                  
เพื่อวางแผนการจัดการความรู้  วิธีดําเนินการประชุมระดมความคิด ดําเนินการจัดกิจกรรมจัด                   
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) พบว่า บรรยากาศในการประชุมระดมความคิด
เป็นไปอย่างเป็นกันเอง การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในการประชุมระดมความคิดในครั้งนี้ ผู้วิจัย                 
ได้เรียนแจ้งจุดมุ่งหมายและหลักการในการจัดการเรียนการรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
ให้กับกลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าใจ สามารถนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง        
เน้นให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจว่าการเรียนแบบร่วมมือเป็นการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน       
คิดอย่างเป็นระบบ คิดแบบรวบยอด และช่วยให้ผู้เรียนท่ีมีความสามารถด้านการเรียนแตกต่างกัน 
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและกรอบการวิจัย 
และดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียน การประชุมระดม
ความคิดของกลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดําเนินการโดยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบบันทึกการประชุม ซึ่ งมีผลการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว สรุปแนวทางการพัฒนาบุคลากร                     
เป็นรายด้าน ดังนี้ 
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     1) ด้านความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการกําหนดองค์ความรู้ท่ีต้องการพัฒนา เกี่ยวกับ                
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีการวางแผนการจัดการความรู้ เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ท่ีจัดให้
ผู้เรยีนได้ร่วมมือช่วยเหลือกันในการเรียนรู้มากขึ้น  
     2) ด้านความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative Learning) พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ  สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ                    
โดยคํานึงถึงรูปแบบของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้เรียนทํางานเป็นกลุ่มพัฒนาพฤติกรรม       
ทางสังคมและพัฒนาความรู้ความสามารถซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ จัดแหล่งข้อมูลสารสนเทศไว้เพียงพอ                 
ท่ีจะศึกษาและใช้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ผู้วิ จัยตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้                     
และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยละเอียด เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการจัด                  
การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพอันส่งผลถึงประสิทธิภาพของผู้เรียนเป็นสําคัญ  
     3) ด้านความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแผนการการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้  แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ท่ีตนเขียนขึ้น เน้นให้ ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อยสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ประเมินกระบวนการทํางานกลุ่ม   
จนบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว้ มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตามเป้าหมาย
ท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําไปจัดกิจกรรม                
การเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีจัดให้ผู้เรียนได้ร่วมมือ                
และช่วยเหลือกัน ให้ความสําคัญกับ กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน มีการทํางานร่วมกัน                  
มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการพึ่งพาช่วยเหลือกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันท้ังในส่วนตน                  
และส่วนรวม การประชุมประสบผลสําเร็จในภาพรวม บรรยากาศในการประชุมเป็นกันเอง ทําให้เกิด
การพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยพิจารณาเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสม               
กับกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดกิจกรรม                
การเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้ 
   2.4.1.2 การดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เป็นการแสดงความคิดเห็นโดยวิทยากร
และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการเสนอความรู้  ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค แนวทาง                  
การดําเนินงานให้บุคลากรในกลุ่มได้รับความรู้ และแลกเปล่ียนความรู้จากการดําเนินการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในระยะเวลา ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงพัฒนาการความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการจัดการความรู้เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเลือก
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของรายวิชาต่าง ๆ 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการดําเนินการ แลกเปล่ียนเรียนรู้ คือ แบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีผล     
การดําเนินกิจกรรมดังกล่าวสรุปเป็นรายด้าน ดังนี้ 
     1) ด้านความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  
Learning) พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ                 
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพิ่มมากขึ้น มีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์เพื่อให้เกิดทักษะทางสังคม 
และการนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ทําให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นรู้จัก                 
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและคิดสร้างสรรค์  
     2) ด้านความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิ ค     
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ 
ความเข้าใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเขียนแผนการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้         
และส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ สามารถพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์     
การเรียนรู้ท่ีกําหนดไว้ได้  
     3) ด้านความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  
Learning) พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการจัดการเรียนรู้                   
แบบร่วมมือ  (Cooperative Learning) เพิ่มมากขึ้น มกีารประยุกต์เนื้อหาสาระการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ 
ท่ีเป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดทักษะและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้
ดังกล่าว นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อกําหนดความต้องการในการเรียน
และการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ของตนเอง ทําให้นักเรียนมีความเช่ือมั่น มีความคิด
สร้างสรรค์ และแสวงหาศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนคิดเป็น เกิดทักษะ                  
ในการแก้ปัญหาดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กลุ่มผู้วิจัยได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจากการศึกษาเอกสารและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับวิทยากร                 
ตามกรอบการวิจัย 5 ด้าน แล้วร่วมกันกําหนดวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง                  
ตามกรอบการศึกษาค้นคว้าท้ัง 5 ด้าน ซึ่งได้ข้อสรุป ดังนี้ คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกัน
พิจารณาเลือกเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ            
ของวิชานั้น ๆ ซึ่งในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เลือกใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือท่ีแตกต่างกัน 
กล่าวคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 เลือกเทคนิคการสอน                    
แบบ Team Game Tournament หรือ TGT ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษา      
ปีท่ี 1 เลือกเทคนิคการสอนแบบ Jigsaw ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษา     
ปีท่ี 1 เลือกใช้เทคนิคการสอนแบบ Cooperative Learning และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 เลือกเทคนิคการสอนแบบ Team Game 
Tournament หรือ TGT ดังข้อมูลต่อไปนี้ 
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      (1) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความรู้สึกพึ่งพากันทางบวก
ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เลือกใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
ของเนื้อหา วิทยากร และผู้วิจัยสาธิตการจัดการเรียนการสอนแบบ Jigsaw, Cooperative Learning, 
Team  Game Tournament หรือ TGT เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนเทคนิคนี้  มีทักษะปฏิบัติและเกิด                
ความมั่นใจ สามารถดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือได้  
      (2) ด้านความรู้ความ เข้าใจเกี่ ยวกับการจัดการเรียนรู้ ให้ ผู้ เรียน                  
มีการปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรม
แบบร่วมมือ โดยการจัดกิจกรรมแบบกระบวนการกลุ่มเน้นผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
ช่วยเหลือกัน อธิบาย และสอนกันและกัน คิดแก้ปัญหาร่วมกัน ส่งเสริมความสําเร็จซึ่งกันและกัน                  
เพิม่มากขึน้  
      (3) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการฝึกความรับผิดชอบ
ของสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่ม พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกบทบาทความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือกันกับกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ยอมรับสนับสนุน คัดค้านด้วยเหตุด้วยผล จนเกิดเป็นค่านิยมของผู้เรียนในด้านความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคล  
      (4) ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกทักษะทางสังคม และทักษะ
การทํางานกลุ่ม พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะทางสังคม กล่าวคือ เน้นให้มีทักษะในการติดต่อส่ือสาร เช่น การให้ข้อมูล     
การแสวงหาข้อมูล การให้ความร่วมมือ การตัดสินใจ การนําข้อมูลท่ีตนได้รับนําไปแจ้งให้กับสมาชิก
ของกลุ่มของตนรู้ปลูกฝังความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ แบ่งปันแกผู้่อื่น ให้ผู้เรียนเข้าสังคมได้    
     4) ด้านความรู้ ความเข้าใจในการดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม พบว่า  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่ม
ในการปฏิบัติกิจกรรมทุกกลุ่มกิจกรรม เพื่อปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให้ ผู้เรียนมีความรัก                   
มีความสามัคคีมีระเบียบวินัย มีความเสียสละและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข การดําเนินการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยให้ครู
มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ตามกรอบ
การวิจัยท้ัง 5 ด้าน เพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์และวางแผน                 
การดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี ร่วมทดลอง
ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคท่ีแตกต่างกันตามกรอบการวิจัยท้ัง 5 ด้าน 
ฝึกภาคปฏิบัติโดยการแสดงบทบาทสมมติ ผลัดกันเป็นครูผู้สอนและเป็นผู้เรียน พร้อมท้ังช่วยกัน
เสนอแนะแนวคิดในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบเพื่อให้
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สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของวิชานั้น ๆ บรรยากาศของการประชุมระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้
มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสนุกสนาน และกระตือรือร้นในการฝึก
ภาคปฏิบัติ แสดงให้ เห็นว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมท่ีจะปฏิบั ติ                    
เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตามกรอบการวิจัยท้ัง 5 ด้าน การท่ีผู้วิจัยได้จัด
ประชุมระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบต่าง ๆ พิจารณาเลือก
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบสอน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความต้ังใจท่ีจะดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือให้ได้             
ตามกรอบการวิจัยท้ัง 5 ด้าน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรม              
การเรียนรู้แบบร่วมมือให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
   2.4.1.3 การสรุปความรู้ท่ีได้ การรวบรวมความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์ ความเช่ือ  
หรือความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน เช่น การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ผ่านการสังเกต       
การสนทนา การฝึกอบรม ดําเนินการสรุปองค์ความรู้ ท่ี ได้จากการประชุมระดมความคิด                        
และแลกเปล่ียนเรียนรู้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรสรุปองค์ความรู้                  
ท่ีต้องการพัฒนาบุคลากรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องตามกรอบการวิจัยท้ัง 5 ด้าน                    
ท่ีกําหนดไว้ คือ 1) การสร้างความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียน 2) การมีปฏิสัมพันธ์                  
ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน 3) การมีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคลกับกลุ่ม 4) การฝึกทักษะ
ทางสังคมและทักษะการทํางานกลุ่ม 5) การดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มท่ีทําให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมกันคิดและวางแผนการดําเนิน                
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ให้ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี ทดลองดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคท่ีแตกต่างกันตามกรอบ
การวิจัยท้ัง 5 ด้าน ฝึกภาคปฏิบัติ โดยการแสดงบทบาทสมมุติ ผลัดกันเป็นครูผู้สอนและเป็นผู้เรียน 
พร้อมท้ังช่วยกันเสนอแนะแนวคิดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตน
รับผิดชอบสอน เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา บรรยากาศของการประชุม ระดมความคิด 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสนุกสนาน                   
และกระตือรือร้นในการได้ฝึกภาคปฏิบัติ  แสดงให้เห็นว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้                   
ความเข้าใจ พร้อมท่ีจะดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิธีการวางแผน การศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร แลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรท่ีมาให้ความรู้ ร่วมฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม
เทคนิคการเรียนรู้แบบต่าง ๆ เลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตนสอน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความพยายามท่ีจะดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเทคนิควิธี 
Cooperative Learning ตามกรอบการวิจัยท้ัง 5 ด้าน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดําเนินการ
ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากเอกสารหนังสือคู่มือท่ีผู้วิจัยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ข้อมูล 



122 

 

 

สารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบของการเขียนแผนแบบร่วมมือ    
ณ ห้องสมุดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร จากการท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมมือ ปรากฏว่า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ วิธีการและกระบวนการจัดกิจกรรม               
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  Learning) มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของกรอบการวิจัย เพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้               
แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียน        
การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน เน้นความรับผิดชอบของสมาชิกกับกลุ่ม ฝึกทักษะ                   
ทางสังคมและทักษะการทํางานกลุ่มและดําเนินการจัดกิจกรรมด้วยกระบวนการกลุ่ม จัดประเมินผล
ตามสภาพจริงเพื่อให้เกิดการ เปล่ียนแปลงด้านความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู 
และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ เรียนรู้ของนักเรียน สรุปได้ ดังนี้ 
     1) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการวางแผนดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเลือกเทคนิค วิธีการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาของกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ท่ีตนเองสอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนําหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน  
(Cooperative Learning) ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง                  
มีประสิทธิภาพ           
     2)  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอนให้ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริม
กันระหว่างผู้เรียน พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ                  
โดยการจัดกิจกรรมแบบเน้นกระบวนการกลุ่ม เน้นผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน 
ผู้เรียนท่ีเรียนเก่งกว่าช่วยสอนอธิบายผู้เรียนท่ีเรียนอ่อนกว่า ผู้เรียนรู้จักคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ส่งเสริม 
ความสําเร็จซึ่งกันและกัน 
     3) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการฝึกความรับผิดชอบ                   
ของสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่ม พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                   
แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกบทบาทความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ                    
ซึ่งกันและกัน ยอมรับ สนับสนุนส่งเสริมกันด้วยเหตุด้วยผล จนเกิดเป็นค่านิยมของผู้เรียนในด้าน
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
     4) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกทักษะทางสังคม และทักษะการทํางานกลุ่ม 
พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกฝน
ทักษะทางสังคม กล่าวคือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการติดต่อส่ือสาร เช่น การให้ข้อมูล                     
การแสวงหาข้อมูล การให้ความร่วมมือ ติดต่อประสานงานกับครูผู้สอน สร้างมนุษยสัมพันธ์กับกลุ่ม
และระหว่างกลุ่ม ร่วมกันตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยหลักประชาธิปไตย 
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       5) ความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม พบว่า 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการ
กลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมทุกกลุ่มกิจกรรม เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรัก มีความสามัคคี มีระเบียบ
วินัย มีความเสียสละ และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข    
   2.4.1.4 การจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีได้รวบรวมความรู้ท่ีมาจากประสบการณ์ ความเช่ือ  
หรือความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน เช่น การถ่ายทอดความรู้ ความคิด  ผ่านการสังเกต การสนทนา  
การฝึกอบรม จัดทําเป็นฐานความรู้ไว้ ในคอมพิวเตอร์ รูปเล่มเอกสาร กระดาษหรือตัวบุคคล  
ดําเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีได้จากการประชุมระดมความคิด และแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสรุป   
องค์ความรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อวางแผนการจัดเก็บความรู้ท่ีได้ในระบบฐานข้อมูล       
ทางคอมพิวเตอร์ กําหนดแนวทางในการศึกษาวิธีการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                   
แบบร่วมมือให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีได้ให้ความร่วมมือ              
ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี  ทดลองดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ                    
แต่ละเทคนิคตามกรอบการวิจัยท้ัง 5 ด้าน มีการฝึกภาคปฏิบัติโดยการแสดงบทบาทสมมติ ผลัดกัน                  
เป็นครูผู้สอนและเป็นผู้เรียน พร้อมท้ังช่วยกันเสนอแนะแนวคิดในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติม
ตามแต่ละวิชาท่ีตนเองสอน เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา บรรยากาศของการประชุม
ระดมความคิดแลก เปล่ียน เรียนรู้มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกั น  ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน                     
มีความสนุกสนานและกระตือรือร้นในการฝึกภาคปฏิบัติ  แสดงให้เห็นว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
มีความก้าวหน้าด้านความรู้ความเข้าใจ พร้อมท่ีจะปฏิบัติเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
แบบร่วมมือตามกรอบการศึกษาท้ัง 5 ด้าน ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการสรุปการจัดการความรู้ พบว่า      
การดําเนินการรวบรวมข้อมูลความรู้ความเข้าใจของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในภาพรวม               
ประสบผลสําเร็จ วิทยากรเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและมีเทคนิคในการถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี 
เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทํางานสูง สามารถยกตัวอย่างมาประกอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เข้าใจได้ง่ายและมีความกระตือรือร้นแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน  
วิทยากรให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฏิบัติจริงจากการดําเนินการจัดประชุมระดมความคิด 
แลกเปล่ียนเรียนรู้และการสรุปองค์ความรู้ท่ีได้ ผู้วิจัยได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพิ่มมากขึน้ ปรากฏผลดังนี้ 
       1) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิจัยโดยรวมเพิ่มมากขึ้น สามารถจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา                
ท่ีตนเองสอนและการนําหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Cooperative Learning)             
ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้อมลูท่ีได้  
       2) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ ผู้เรียน                     
มีการปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียนโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถ
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วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเน้นกระบวนการกลุ่มเน้นผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์                
ซึ่งกันและกันได้   
       3) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการฝึกความรับผิดชอบ
ของสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่มโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกบทบาทความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รับผิดชอบในหน้าท่ีร่วมกันได้  
       4) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกทักษะทางสังคม และทักษะ                  
การทํางานกลุ่มโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้                    
แบบร่วมมือได้  
       5) ด้านความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มโดยรวม
เพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมทุกกลุ่มกิจกรรมได้    
   2.4.2 กลยุทธ์การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person) เป็นการพัฒนา
สมรรถภาพของบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และมีสมรรถนะในการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง             
มุ่งสู่ความเป็นเลิศและรอบรู้ โดยมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเองให้ไปถึงเป้าหมายด้วยการสร้าง วิสัยทัศน์
ส่วนตน การใช้ข้อมูลข้อเท็จจริง เพื่อคิดวิเคราะห์และตัดสินใจท่ีดี รวมท้ังใช้การฝึกจิตใต้สํานึก                     
ในการทํางานด้วยการดําเนินไปอย่างอัตโนมัติ ประกอบด้วยกิจกรรม 5 กิจกรรม ดังนี้ 
      2.4.2.1 การนําองค์ความรู้มาปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ หัวหน้า       
กลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถนําความรู้ความเข้าใจ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและเขียน                 
เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ตามองค์ประกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ สาระสําคัญ          
ผลการเรียนรู้ จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
เกณฑ์การประเมินผล ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของผู้บริหาร และบันทึกหลังการเรียนรู้ได้  
      2.4.2.2 การประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบผล   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) มีเป้าหมายเพื่อให้ หัวหน้ากลุ่มสาระ      
การเรียนรู้ ทุกคนสามารถใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ท่ีสร้างขึ้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ                         
ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์โดยผู้วิจัยสามารถนําแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
ท่ีสร้างขึ้นไปจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของผู้วิจัยได้พัฒนา 
ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ โดยมีวิทยากรผู้ให้คําปรึกษา เสนอข้อช้ีแนะ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในส่วน                    
ท่ียังมีความเข้าใจกรอบการวิจัยของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีไม่ชัดเจน เพื่อหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้นําไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) พบว่า 
การดําเนินการนําองค์ความรู้มาปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ประเมินผล และปรับปรุงแผน                 
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การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ตามกรอบพัฒนาแต่ละด้าน หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้รับการเสนอแนะให้คำปรึกษา แนะนำช่วยเหลือ ทำให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  เพิ่มมากขึ้น สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม                
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ได้ถูกต้อง สามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
       1) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือและนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความพร้อมและความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะสนอง
ความต้องการของผู้เรียนด้านการพึ่งพากันทางบวกโดยรวมเพิ่มมากขึ้น สามารถเลือกเทคนิค วิธีการสอน
แบบร่วมมือให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาท่ีตนเองสอน และสามารถนําหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
       2) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียนโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม                
เน้นผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีการเสริมแรงทางบวกโดยมีการยกย่องชมเชย ให้รางวัลกลุ่ม
ผู้เรียนท่ีมีพัฒนาการด้านการเรียนสูงขึ้น    
       3) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                                          
แบบร่วมมือท่ีเน้นกิจกรรมการฝึกความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่มโดยรวมเพิ่มมากขึ้น 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถเขียนแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียน     
ฝึกบทบาท ความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รับผิดชอบ             
ในหน้าท่ีร่วมกัน  
       4) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้           
แบบร่วมมือท่ีเน้นฝึกทักษะทางสังคม และทักษะการทํางานกลุ่มโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้สามารถวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือได้  
       5) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
แบบร่วมมือท่ีเน้นการดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระ                
การเรียนรู้สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่ม                    
ในการปฏิบัติกิจกรรมทุกกลุ่มกิจกรรม 
    2.4.2.3 การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นการดําเนินการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิจัยมีความสามารถ                 
ในการเขียนแผนการจัด การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ทําให้หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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(Cooperative Learning) ได้ถูกต้อง ครบถ้วนสามารถปรับปรุงข้อบกพร่องของแผนการจัดการเรียนรู้
มีแนวโน้มอยู่ในระดับมาก  
    2.4.2.4 การปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ การตรวจสอบและเพิ่มเติม แก้ไข
ข้อบกพร่องของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ร่วมศึกษาค้นคว้าทุกคน  
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ พัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) ท่ีสร้างขึ้นไปจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถจัด                 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ทําให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
       1) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ           
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนในการสร้าง
ความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความพร้อมและความมั่นใจในการจัด
กิจกรรมการ เรียนรู้ท่ีจะสนองความต้องการของผู้เรียนโดยรวมเพิ่มมากขึ้น สามารถเลือกเทคนิค 
วิธีการสอนแบบร่วมมือให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาท่ีตนเองสอน และสามารถนําหลักการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
       2) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ                
ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียนโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระ    
การเรียนรู้สามารถวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเน้นกระบวนการกลุ่มเน้นผู้เรียน
ให้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีการเสริมแรงทางบวกโดยมีการยกย่องชมเชย ให้รางวัลกลุ่มผู้เรียน               
ท่ีมีพัฒนาการด้านการเรียนสูงขึ้น  
       3) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ               
ท่ีเน้นกิจกรรมการฝึกความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่มโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้า     
กลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกบทบาท
ความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รับผิดชอบในหน้าท่ีร่วมกันได้ 
       4) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ              
ท่ีเน้นฝึกทักษะทางสังคม และทักษะการทํางานกลุ่มโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สามารถวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือได้  
       5) ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ                
ท่ีเน้นการดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถ
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติ
กิจกรรมทุกกลุ่มกิจกรรม พบว่า การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  
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Learning) ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทําให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ  การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สามารถ
ปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เลือกเทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสม
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนมีแนวโน้มอยู่ในระดับมาก 
    2.4.2.5 การสรุปแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ การรวบรวม
ความรู้ความเข้าใจ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจากผู้มีส่วนร่วมในการจั ดกิจกรรม                  
โดยการประชุมระดมความคิดเห็น การแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์จากสถานการณ์จริง เพื่อเป็น
แนวทางพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากร มุ่งสู่ความเป็นเลิศและรอบรู้ โดยมุ่ งมั่นท่ีจะพัฒนาตนเอง                 
ให้ไปถึงเป้าหมาย การดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
research) ได้ ใช้กลยุทธ์การ จัดการความ รู้  (Knowledge Management : KM) และกลยุทธ์                    
การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียน รู้ (Learning Person) ข้อมูลท่ีใช้ได้จากการบันทึก                   
การประชุมระดมความคิด การสัมภาษณ์ การสังเกต การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมิน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน พบว่า กลุ่มผู้ศึกษาตระหนัก              
และเห็นความสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีส่ือการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นผู้ปฏิบั ติ                    
เป็นผู้วิจัยด้วยตนเอง ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ    
 การดำเนินการวิเคราะห์ผลของการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น แบ่งออกเป็น 2 วงรอบ มีขั้นตอน
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปเป็นรูปภาพได้ดังนี้  
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ภาพที ่8 แสดงขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมูลในวงรอบท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9 แสดงขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลในวงรอบท่ี 2 

 

 

วงรอบที่ 1 

1. การจัดการความรู้ (Knowledge   

     Management : KM) 

 

2. การพฒันาสู่ความเป็นบุคคลแห่ง 

การเรียนรู้ (Learning Person : LP) 

1. วิธีดำเนินการประชุมระดมความคิด 

2. การดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3. การสรุปองคค์วามรู้ที่ได้ 

4. การจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้ 

1. กิจกรรมการนำองคค์วามรู้มาปฏิบัติในการเขียนแผนการจัด     

    กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

2. กิจกกรมการประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม   

   การเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  

   Learning) 

3. การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

4. การสรุปแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

วงรอบที่ 2 

1.  ผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative Learning) 

2. การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

3. การปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัด 
การเรียนรู้ ประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) 

4. การสรุปแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้

การพฒันาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person : LP) 

 

2 กิจกรรม 
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จําแนกประเภท ลักษณะ วิธีสร้างและการหาคุณภาพ
ดังต่อไปนี้  
 3.1 ประเภทเครื่องมือ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 
6 ประเภท คือ  
  3.1.1 แบบทดสอบวั ดความรู้ ความ เข้ าใจ ด้านการจัดการเรีย น รู้ แบบร่วมมื อ 
(Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ฉบับ  
  3.1.2 แบบสัมภาษณ์ จำนวน 4 ฉบับ ได้แก ่ 
     3.1.2.1 แบบสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินการประชุม
ระดมความคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้  
     3.1.2.2 แบบสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้                  
และจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีได้  
     3.1.2.3 แบบสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เกี่ยวกับการเขียนแผน         
การจัดการเรียนรู้  
     3.1.2.4 แบบสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม                 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3.1.3 แบบบันทึก จำนวน 2 ฉบับ  ได้แก่  
     3.1.3.1 แบบบันทึกการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการประชุม
ระดมความคิด  
     3.1.3.2 แบบบันทึกการประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการประชุม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
  3.1.4 แบบประเมิน จำนวน 1 ฉบับ  ได้แก่ แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3.1.5 แบบสังเกต จำนวน 1 ฉบับ ได้แก่ แบบสังเกตหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                    
ในการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  
  3.1.6 แบบวัดความพึงพอใจ จำนวน 1 ฉบับ คือ แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3.2 ลักษณะเครื่องมือ  
  3.2.1 แบบทดสอบก่อนและหลังการดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้ทราบถึง       
องค์ความรู้เดิมของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และให้ทราบถึงพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจ             
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
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  3.2.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)  
     3.2.2.1 แบบสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการดําเนินการประชุม
ระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ตอน  
         ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์  
         ตอนท่ี 2 ข้อมูลสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประชุมระดมความคิดของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     3.2.2.2 แบบสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้               
และจัดเก็บองค์ความรู้ แบ่งเป็น 3 ตอน  
         ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์      
         ตอนท่ี 2 ข้อมูลรายละเอียดของผู้ให้สัมภาษณ์  
         ตอนท่ี 3 ข้อมูลสัมภาษณ์เกี่ยวกับการสรุปองค์ความรู้และจัดเก็บองค์ความรู้  
     3.2.2.3 แบบสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัด                 
การเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ตอน  
         ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์  
         ตอนท่ี 2 ข้อมูลสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     3.2.2.4 แบบสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบ่งเป็น 3 ตอน      
         ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ์  
         ตอนท่ี 2 ข้อมูลรายละเอียดของผู้ให้สัมภาษณ์        
         ตอนท่ี 3 ข้อมูลสัมภาษณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้แบบร่วมมือของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3.2.3 แบบบันทึก 
     3.2.3.1 แบบบันทึกการประชุมระดมความคิดหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     3.2.3.2 แบบบันทึกการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  3.2.4 แบบประเมิน มีลักษณะเป็นแบบประเมินแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
  3.2.5 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิคและความเปน็ไปได้ของกิจกรรมการเรียนรู้  
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   3.2.6 แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation)  
      แบบสังเกตหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมตามแผนการจัด          
การเรียนรู้แบบร่วมมือ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
      ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกีย่วกับการสังเกต  
      ตอนท่ี 2 ข้อมูลสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   3.2.7 แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 1 ฉบับ คือ
แบบวัดความพึงพอใจของผู้เรียนเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของครู     
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ แบ่งเป็น 2 ตอน 
      ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้เรียน  
      ตอนท่ี 2 เป็นคําถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของครูผู้สอน    
มีจํานวน 20 ข้อ  
 3.3 วิธีการสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
   การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดําเนินการ ดังนี้ 
   3.3.1 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ มีข้ันตอนดังนี้  
      แบบทดสอบ (Test) ใช้ทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม                  
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ท้ังก่อนและภายหลังการประชุมระดมความคิด 
ลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัย (Objective Test) แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก ดําเนินการ                
ตามข้ันตอน ดังนี้  
      3.3.1.1 ศึกษารายละเอียดจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) อย่างหลากหลายเพื่อกําหนด
ขอบข่ายเนื้อหาให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาบุคลากร 
      3.3.1.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสาร วิธีการสร้างเครื่องมือจากหนังสือ  
การวิจัยเบื้องต้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 28-30) หนังสือการวิจัยปฏิบัติการ (สุวิมล ว่องวานิช, 
2559: 150-155)  
      3.3.1.3 ดําเนินการสร้างแบบทดสอบฉบับร่าง จํานวน 35 ข้อ เพื่อพิจารณา
คัดเลือกตามเกณฑ์ไว้ 30 ข้อ ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมความมุ่งหมายและขอบเขตของการวิจัย 
      3.3.1.4 นําแบบทดสอบฉบับร่างท่ีสร้างขึ้นเสนอ ผู้เช่ียวชาญตรวจพิจารณา                  
ความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) และการคัดเลือก
แบบทดสอบให้ครอบคลุมความมุ่งหมายและขอบเขตของการวิจัย 
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     3.3.1.5 นําแบบทดสอบฉบับร่างท่ีปรับปรุงให้ครอบคลุมความมุ่งหมายและ
ขอบเขตของการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน  
       1) ดร.อภิชา ถีระพันธ์   
       2) ดร.พงษ์ศักด์ิ ภูกาบขาว   
       3) รศ.ดร.วชิระ อินทร์อุดม   
       4) ดร.เมืองคร สิริสาร   
       5) ดร.มงคล อติอนุวรรตน์    
     3.3.1.6 ปรับปรุงแบบทดสอบตามผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อ
ทดสอบกับจุดประสงค์ของการพัฒนาและขอบเขตของการวิจัยของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 29-30)    
        +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามความมุ่งหมายและขอบเขตของการพัฒนา 
        0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามความมุ่งหมายและขอบเขตของการพัฒนา  
        -1  เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่วัดตามความมุ่งหมายและขอบเขตของการพัฒนา  
     3.3.1.7 วิเคราะห์เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามของแบบทดสอบ
กับความมุ่งหมายและขอบเขตของการพัฒนา ดัชนีความสอดคล้องโดยใช้วิธีของ Rovinelli                      
และ R.K.Hambleton (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 30-32) โดยกําหนดค่า IOC ต้ังแต่ 0.50 ถึง 1.00 
เป็นแบบทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาท่ีใช้ได้ ผลปรากฏว่าแบบทดสอบท่ีใช้ได้มีค่า IOC ต้ังแต่ 
0.60 ถึง  1.00 จํานวน 35 ข้อ และได้นําเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
     3.3.1.8 คัดเลือกข้อสอบท่ีมีความเหมาะสม แบบทดสอบท่ีใช้ได้มีค่า IOC จากค่ามาก          
ไปหาค่าน้อย จํานวน 30 ข้อ และจัดพิมพ์แบบทดสอบฉบับสมบรูณ์เพื่อนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  
  3.3.2 แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการประชุม
ระดมความคิด การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การสรุปองค์ความรู้และการจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีได้ การเขียน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจัย
กําหนดขั้นตอน ในการสร้าง ดังนี้ 
     3.3.2.1 ศึกษารายละเอียดจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
และเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) อย่างหลากหลาย                 
เพื่อกําหนดขอบข่ายเนื้อหาให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาบุคลากร  
     3.3.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสาร วิธีการสร้างเครื่องมือจากหนังสือ 
การวิจัยเบื้องต้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 30-32) หนังสือการวิจัยปฏิบัติการ (สุวิมล ว่องวานิช, 
2559: 156) 
       3.3.2.3 ดําเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์ฉบับร่าง เนื้อหาครอบคลุมความมุ่งหมาย
และขอบเขตของการวิจัย 
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     3.3.2.4 นําแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างท่ีสร้างขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจพิจารณา                
ความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อคําถามในการสัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย
และขอบเขตของการวิจัย 
     3.3.2.5 นําแบบสัมภาษณ์ท่ีปรับปรุงให้ครอบคลุมความมุ่งหมายและขอบเขต               
ของ การวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญตามข้อ 3.1.5 เพื่อพิจารณาตรวจสอบเสนอแนะ
ปรับปรุงแก้ไขข้อคําถามกับจุดประสงค์ แล้วเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์    
     3.3.2.6 ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามผลการประเมินความสอดคล้องระหว่าง         
ข้อคําถามกับจุดมุ่งหมายและขอบเขตของการวิจัยของผู้เช่ียวชาญ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 30-32)  
     3.3.2.7 จัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  
  3.3.3 แบบบันทึก  
     แบบบันทึก จํานวน 2 ฉบับ คือ แบบบันทึกการประชุมระดมความคิด แบบบันทึก
การดําเนินแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีลําดับข้ันตอนในการสร้าง ดังนี้  
     3.3.3.1 ศึกษารายละเอียดจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
และเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) อย่างหลากหลาย                  
เพื่อกําหนดขอบข่ายเนื้อหาให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาบุคลากร  
     3.3.3.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสารวิธีการสร้างเครื่องมือจากหนังสือ   
การวิจัยเบื้องต้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 33-35)  
     3.3.3.3 ดําเนินการสร้างแบบบันทึกการประชุมฉบับร่าง โดยมีระเบียบวาระ                
การประชุมท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมความมุ่งหมายและขอบเขตของการวิจัย 
     3.3.3.4 นําแบบบันทึกการประชุมท่ีสร้างขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ                 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกําหนดระเบียบวาระการประชุมหรือ
หัวข้อการประชุมให้มีความสอดคล้อง ครอบคลุมความมุ่งหมายและขอบเขตของการวิจัย 
     3.3.3.5 ปรับปรุงแบบบันทึกการประชุมให้มีระเบียบวาระการประชุมท่ีสอดคล้อง
ครอบคลุมความมุ่งหมายและขอบเขตของการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ และนําเสนอ
ผู้เช่ียวชาญตามข้อ 3.1.5 เพื่อพิจารณาตรวจสอบ เสนอแนะ ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์  
     3.3.3.6 ปรับปรุงแบบบันทึกการประชุม ตามผลการประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างระเบียบวาระการประชุมหรือหัวข้อการประชุมกับความมุ่งหมายและขอบเขตของการวิจัย              
ของผู้เช่ียวชาญ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 33-35)  
     3.3.3.7 จัดพิมพ์แบบบันทึกการประชุมฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป  
 



134 

 

 

  3.3.4 แบบประเมิน เป็นแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative Learning) ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งกําหนดขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
     3.3.4.1 ศึกษารายละเอียดจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
และเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) อย่างหลากหลาย              
เพื่อกําหนดขอบข่ายเนื้อหาให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาบุคลากร  
     3.3.4.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสารวิธีสร้างเครื่องมือจากหนังสือ                
การวิจัยปฏิบัติการ (สุวิมล ว่องวานิช, 2559: 158)  
     3.3.4.3 ดําเนินการสร้างแบบประเมินฉบับร่าง เนื้อหาครอบคลุมความมุ่งหมาย     
และขอบเขตของการวิจยั 
     3.3.4.4 นําแบบประเมินท่ีสร้างขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
ความเหมาะสมในการใช้ภาษา  
     3.3.4.5 นําแบบประเมิน ท่ีปรับปรุงในเรื่องการใช้ ภาษาตามข้อเสนอแนะ                    
ของผู้เช่ียวชาญ ตามข้อ 3.1.5 เพื่อพิจารณาตรวจสอบเสนอแนะให้มีความสมบูรณ์    
     3.3.4.6 ปรับปรุงแบบประเมิน ตามผลการประเมินความสอดคล้องระหว่าง                 
ข้อคําถามของแบบประเมินกับจุดประสงค์ของการพัฒนาและขอบเขตของการวิจัยของผู้เช่ียวชาญ                    
ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 36)    
        +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามความมุ่งหมายและขอบเขตของการพัฒนา 
        0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามความมุ่งหมายและขอบเขตของการพัฒนา  
        -1  เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่วัดตามความมุ่งหมายและขอบเขตของการพัฒนา  
     3.3.4.7 วิเคราะห์เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามของแบบประเมิน
กับความมุ่งหมายและขอบเขตของการพัฒนา ดัชนีความสอดคล้องโดยใช้วิธีของ Rovinelli                    
และ R.K.Hambleton (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 36) โดยกําหนดค่า IOC  ต้ังแต่ 0.50 ถึง 1.00      
เป็นแบบประเมินท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาท่ีใช้ได้ ผลปรากฏว่าแบบประเมินท่ีใช้ได้มีค่า IOC ต้ังแต่ 
0.60  ถึง 1.00 และได้นําเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง  
     3.3.4.8 จัดพิมพ์แบบประเมินฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 
  3.3.5 แบบสังเกต เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งผู้วิจยักําหนดขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้       
     3.3.5.1 ศึกษารายละเอียดจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
และเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) อย่างหลากหลาย              
เพื่อกําหนดขอบข่ายเนื้อหาให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาบุคลากร  
     3.3.5.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสารวิธีการสร้างเครื่องมือจากหนังสือ    
การวิจัยเบื้องต้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 102-105)  
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     3.3.5.3 ดําเนินการสร้างแบบสังเกตฉบับร่าง เนื้อหาครอบคลุมความมุ่งหมาย               
และขอบเขตของการวิจยั 
     3.3.5.4 นําแบบสังเกตท่ีสร้างขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
เหมาะสม ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการสังเกตให้มีความสอดคล้อง ครอบคลุมความมุ่งหมาย                
และขอบเขตของการวิจัย 
     3.3.5.5 นําแบบสังเกตฉบับร่างท่ีปรับปรุงให้มีความสอดคล้อง ครอบคลุม ความมุ่งหมาย
และขอบเขตของการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญตามข้อ 3.1.5 เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
เพิ่มเติมใหม้ีความสมบูรณ์ 
     3.3.5.6 ปรับปรุงแบบสังเกตตามผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างรายการ
สังเกตกับจุดประสงค์ของการพัฒนาและขอบเขตของการศึกษาค้นคว้าของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งมีเกณฑ์ 
การให้คะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 120) 
         +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามความมุ่งหมายและขอบเขตของการพัฒนา 
         0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดตามความมุ่งหมายและขอบเขตของการพัฒนา  
         -1  เมื่อแน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่วัดตามความมุ่งหมายและขอบเขตของการพัฒนา  
     3.3.5.7 วิเคราะห์เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการสังเกตของแบบ
สังเกตกับความมุ่งหมายและขอบเขตของการพัฒนา ดัชนีความสอดคล้องโดยใช้วิธีของ Rovinelli 
และ R.K. Hambleton (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 124-125)  โดยกําหนดค่า IOC ต้ังแต่ 0.60 ถึง
1.00  เป็นแบบสังเกตท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาท่ีใช้ได้ ผลปรากฏว่าแบบสังเกตท่ีใช้ได้มีค่า IOC 
ต้ังแต่ 0.60  ถึง 1.00 และได้นําเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง  
     3.3.5.8 จัดพิมพ์แบบสังเกตฉบับสมบูรณ์  เพื่อนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  
  3.3.6 แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม   
การเรียนรู้แบบร่วมมือเกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้วิจัยกําหนดขั้นตอนในการสร้าง ดังนี้ 
     3.3.6.1 ศึกษารายละเอียดจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
และเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) อย่างหลากหลาย               
เพื่อกําหนดขอบข่ายเนื้อหาให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาบุคลากร  
     3.3.6.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือจากเอกสารวิธีการสร้างเครื่องมือจากหนังสือ   
การวิจัยเบื้องต้น (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 120-124)  
     3.3.6.3 ดําเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง เนื้อหาครอบคลุมความมุ่งหมาย 
และขอบเขตของการวิจัย 
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    3.3.6.4 นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนอผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง  
ความเหมาะสม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามให้มีความสอดคล้อง ครอบคลุม
ความมุ่งหมายและขอบเขตของการวิจัย 
    3.3.6.5 ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีความสอดคล้อง ครอบคลุมความมุ่งหมายและ
ขอบเขตของการวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญตามข้อ 3.1.5 เพื่อพิจารณาตรวจสอบ  
เสนอแนะ ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์    
    3.3.6.6 ปรับปรุงแบบสอบถามตามผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามกับจุดประสงค์ของการพัฒนาและขอบเขตของการวิจัยของผู้เช่ียวชาญ ซึ่งมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 125)  
      +1 เมื่อแน่ใจว่าขอ้คำถามนั้นวัดตามความมุ่งหมายและขอบเขตของการพัฒนา 
        0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้นวัดตามความมุ่งหมายและขอบเขตของการพัฒนา 
       -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามนั้นไม่วัดตามความมุ่งหมายและขอบเขตของการพัฒนา 
    3.3.6.7 วิเคราะห์เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามของแบบสอบถาม
กับความมุ่งหมายและขอบเขตของการพัฒนา ดัชนีความสอดคล้องโดยใช้วิธีของ Rovinelli และ 
R.K.Hambleton (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 128) โดยกําหนดค่า IOC ต้ังแต่ 0.60 ถึง 1.00 เป็นแบบ 
สอบถามท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาท่ีใช้ได้ ผลปรากฏว่าแบบสอบถามท่ีใช้ได้มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.60  
ถึง 1.00 และได้นําเสนอผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง  
    3.3.6.8 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป  
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4.การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน        
ดังตารางท่ี 2  

 

ตารางที ่2   รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้อมูลการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น 

                วงรอบท่ี 1 
 

ที ่ ขอ้มลูที่ตอ้งการ 
วธิเีกบ็รวบรวม

ขอ้มลู 

เครือ่งมอืทีใ่ช ้
เก็บรวบรวม

ขอ้มลู 

แหลง่ขอ้มลู 
หรอืผูใ้ห้ขอ้มลู 

ระยะเวลา 
ในการเกบ็

รวบรวมขอ้มลู 

1 

ความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรเกีย่วกับ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
Learning) ก่อนและหลัง 
การประชุมระดมความคิด 

- การทดสอบ 
- การบนัทึกการ
ประชุม 
- การสัมภาษณ์ 

- แบบทดสอบ 
- แบบบันทึกการ
ประชุม 
- แบบสัมภาษณ์ 

- หัวหน้ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู ้
จำนวน 4 คน 
- กลุ่มผู้ให้
ข้อมลูเพิ่มเติม 

1-13 
พฤษภาคม 

2559 

2 

ความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการ 
เรียนรู้แบบร่วมมือจาก
องค์ความรู้ท่ีได้ 

- แบบสัมภาษณ์ 
- การประเมิน 
แผนการจัดการ
เรียนรู ้
- การสังเกต 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบการ
ประเมิน 
แผนการจัดการ
เรียนรู ้
- แบบสังเกต 

- หัวหน้ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ จำนวน 
4 คน 
- กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลเพิม่เติม 

19-27 
พฤษภาคม 

2559 

3 

ความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
Learning) 

- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์ 
- การบันทึกการ
ประชุม 
- การสอบถาม
ความพึงพอใจ 

- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึกการ
ประชุม 
- แบบสอบถาม
ความพงึพอใจ 

- หัวหน้ากลุ่ม
สาระการ
เรียนรู้ จำนวน
4 คน 
- กลุ่มผู้ให้
ข้อมูลเพิ่มเติม 

30 พฤษภาคม 
- 

30 มิถุนายน 
2559 
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5. การจัดกระทําและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 การจัดกระทําข้อมูล 
  5.1.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ  
   5.1.1.1 แบบทดสอบนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และตรวจให้คะแนน    
ตามเกณฑ์การให้คะแนน 

    เกณฑ์ค่าน้ำหนักคะแนนระดับของการแปลผล  

    ช่วงคะแนนค่าเฉล่ีย ระดับความรู้ ความเขา้ใจ   
     25 - 30  มากท่ีสุด 

     19 - 24  มาก 

     13 - 18  ปานกลาง 

     7 - 12  น้อย 

     1 - 6  น้อยท่ีสุด 

   5.1.1.2 แบบวัดความพึงพอใจนํามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และตรวจ                   
ให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนน 

    ระดับการปฏิบัติ  คะแนนท่ีได้  

     5   มากท่ีสุด 

     4   มาก 

     3   ปานกลาง 

     2   น้อย 

     1   น้อยท่ีสุด 

 นําคะแนนท่ีได้ไปดําเนินการวิเคราะห์ หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลผลโดยเทียบ
เกณฑ์ดังต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 136)  
     ค่าเฉล่ีย   ระดับความพึงพอใจ 
     4.51 - 5.00  มากท่ีสุด 
     3.51 - 4.50  มาก 
     2.51 - 3.50  ปานกลาง 
     1.51 - 2.50  น้อย 
     1.00 - 1.50  น้อยท่ีสุด 
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    5.1.1.3 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  นําแบบประเมินมาตรวจสอบ                   
ความถูกต้องให้คะแนนแล้วนําข้อมูลท่ีได้จากการประเมินมาวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน นํามาแปลผลโดยเทียบเกณฑ์ต่อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 140)  
     คะแนน   ความคิดเห็น 
         3   ดี  
         2   พอใช้  
         1   ต้องปรับปรุง  
     ค่าเฉล่ีย   ระดับความคิดเห็น 
     2.51 - 3.00  ดี 
     2.01 - 2.50  พอใช้ 
     1.00 - 2.00  ต้องปรับปรุง 
   5.1.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ นําข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมแล้วมาตรวจสอบโดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบข้อมูลด้วยเทคนิคแบบสามเส้า (Triangulation Technique) จากการสังเกตการสัมภาษณ์ 
การทดสอบ การประเมิน แล้วจัดหมวดหมู่หาความสัมพันธ์ของข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาสร้างข้อสรุป 
และนําเสนอตามกรอบการวิจัย 
  5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์การดําเนินการตามกลยุทธ์การพัฒนา  
   5.2.1 การจัดการความรู้ รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการบันทึกการประชุมระดมความคิด   
การสัมภาษณ์ การดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้และทดสอบจากแบบทดสอบความรู้ การสรุป      
องค์ความรู้และจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ การดําเนินการพัฒนา
ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สังเกตพฤติกรรม เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ                    
และการสัมภาษณ์ ความรู้ความเข้าใจของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
โดยใช้เทคนิคแบบสามเส้าจําแนกหมวดหมู่ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลท้ังหมดหลาย ๆ รอบ (Read and      
Re-read) แล้วหาความสัมพันธ์ของข้อมูลในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง กําหนดทิศทาง (Trend)                 
และสร้างข้อสรุปนําเสนอ โดยการบรรยาย (Narrative Form) โดยอ้างอิงข้อมูลบางส่วนท่ีเป็นท่ีมา
ของข้อสรุปนั้น  
   5.2.2 การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการสังเกตการณ์
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การปรับปรุงแผน การนําแผนไปใช้                
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกสรุปแนวทางการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้แบบร่วมมือ วัดความพึงพอใจของนักเรียน โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลกําหนดทิศทาง (Trend) และสร้างข้อสรุป นําเสนอ
โดยการบรรยาย (Narrative Form) โดยอ้างอิงข้อมูลบางส่วนท่ีเป็นที่มาของข้อสรุปนั้น  
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6. ค่าสถิติที่เหมาะสมที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 สถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่องมือ  
 การวิจัยการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยค่าสถิติท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 6.1 การหาความเท่ียงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตร
ดัชนีค่าความสอดคล้อง IOC (สมนึก ภัททิยธนี, 2555: 89-90)  
 

     IOC  =  N
R  

 

  เมื่อ   IOC แทน  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์หรือระหว่าง 
                           จุดประสงค์กับเนื้อหา         

   R   แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
   N      แทน  จํานวนของผู้เช่ียวชาญ  
 

 6.2 ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 154)  
 

      p  =  100N
f   

 

  เมื่อ  P  แทน  ร้อยละ  
   f       แทน  ความถ่ีท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ  
   N      แทน  จํานวนความถ่ีท้ังหมด  
 

 6.3 ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) ของคะแนนใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 153)  
 

     
N

XX 
=  

 

  เมือ่  X   แทน  ค่าเฉล่ียของคะแนน 

   X แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุ่ม  
   N   แทน  จํานวนนักเรียนท้ังหมด  
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 6.4 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556: 
149) 

     S.D.  =  )1N(N
2)X(2XN

−
−      

 
   เมื่อ  S.D.  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
         X      แทน  คะแนนแต่ละตัว   
            N       แทน  จำนวนคะแนนในกลุ่ม 

                  แทน  ผลรวม 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 

  
  การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ดําเนินการวิเคราะห์และปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ตามลําดับ ดังต่อไปนี้  
  วงรอบท่ี 1 
  1. การดําเนินการพัฒนา  
  2. การสะท้อนผลการพัฒนา  
  3. สรุปผลการพัฒนา  
  วงรอบท่ี 2 
  1. การดําเนินการพัฒนา  
  2. การสะท้อนผลการพัฒนา  
  3. สรุปผลการพัฒนา  
 
วงรอบที่ 1 
1. การดําเนินการพัฒนา  
 เป็นการดําเนินเพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  
Learning) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) ซึ่งในวงรอบท่ี 1 ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 
 กิจกรรมท่ี 1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)  
 กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning  Person)  
 1.1 กิจกรรมท่ี  1 การจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM) การจัดกิจกรรม          
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ผู้วิจัยและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน 5 คน 
โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรกําหนดองค์ความรู้ท่ีต้องการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้และสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)                  
ตามข้ันตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ กรอบการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม 2) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม                 
3) ขั้นตรวจสอบผลงานและการทดสอบ 4) ขั้นการสรุปบทเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้สึกพึ่งพากัน
ทางบวก การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ฝึกทักษะทางสังคม ฝึกความรับผิดชอบ ดําเนินงาน    
โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ใช้เวลาในการจัดกิจกรรม จํานวน 2 วัน ระหว่างวันท่ี 3-4 พฤษภาคม 2559 
ซึ่งมีรายละเอียดของกิจกรรมและสรุปผลการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
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 1.1.1 วิธีดําเนินการประชุมระดมความคิด 
      1.1.1.1 การประชุมระดมความคิด ดําเนินการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) ในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00–16.30 น. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 
ได้แก่ ผู้วิจัยและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 5 คน บรรยากาศในการประชุมระดมความคิด
เป็นไปอย่างเป็นกันเองผู้วิจัยเป็นประธานการประชุมระดมความคิด โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน ส่วนใหญ่ยังใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบเดิม ๆ คือ การสอน
เฉพาะความรู้ความจําโดยการอธิบายเนื้อหาจากหนังสือเรียนและให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม การวัดผล              
และประเมินผลการเรียนรู้เป็นแบบทดสอบท่ีเน้นเฉพาะความรู้ความจํา ขาดกระบวนการคิดวิเคราะห์ 
ขาดทักษะทางสังคมและการนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ส่งผลให้ผู้เรียน               
ขาดความกระตือรือร้น ไม่ขวนขวายแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เกิดความเฉื่อยชา เบื่อหน่าย                   
ในการเรียน ปัญหาด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจ               
และทักษะในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ท่ียังไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน                  
ขาดการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งเมื่อนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน             
จึงไม่ประสบความสําเร็จในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ตามความมุ่งหมาย
ท่ีหลักสูตรกําหนดไว้ ในการประชุมระดมความคิดในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เรียนแจ้งจุดมุ่งหมายและหลักการ
ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าใจ 
สามารถนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง เน้นให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจว่าการเรียน
แบบร่วมมือเป็นการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบ คิดแบบรวบยอด และช่วยให้
ผู้เรียนท่ีมีความสามารถด้านการเรียนแตกต่างกันได้เรียนรู้โดยการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากเพื่อนคนอื่น 
เช่น ฝึกการต้ังคําถาม-การตอบคําถาม รับรู้  - รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  นอกจากนี้การเรียน                
แบบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนทํางานด้วยกันเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3–5 คน โดยมีจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน ช่วยเหลือกันและกันภายในกลุ่ม นักเรียนเก่งช่วยเหลือนักเรียนท่ีอ่อนกว่า และต้องยอมรับฟัง
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ระดมความคิดเห็นแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษาสภาพปัญหาท่ีพบในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพื่อหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร            
และกรอบการวิจัย และดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนต่อไป  
           จากการดําเนินการประชุมระดมความคิด ผู้วิจัยและหัวหน้ากลุ่มสาระ              
การเรียนรู้ มีความเห็นร่วมกันว่าต้องการท่ีจะพัฒนาบุคลากรโดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองความต้องการของหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนเป็นสําคัญ การประชุมระดมความคิด
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดําเนินการโดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบบันทึก
การประชุม ซึ่งมีผลการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวสรุปแนวทางการพัฒนาบุคลากรเป็นรายด้าน ดังนี้ 



144 

 

 

   1) ด้านความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  
Learning) แนวทางการพัฒนาควรมีการกําหนดองค์ความรู้ท่ีต้องการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเพื่อวางแผนการจัดการความรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
กระบวนการเรียนรู้ ท่ี จัดให้ ผู้ เรียนได้ร่วมมือช่วยเห ลือกันในการเรียนรู้  โดยการแบ่งกลุ่ม                           
ท่ีมีความสามารถต่างกันออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่งมีลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างท่ีชัดเจน                   
มีการทํางานร่วมกัน  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่ งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน                      
มีความรับผิดชอบร่วมกันท้ังในส่วนตนและส่วนรวม เพื่ อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่ม                   
ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
   2) ด้านความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) แนวทางการพัฒนาควรมีการกําหนดองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้        
แบบร่วมมือเพื่อวางแผนการจัดการความรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สามารถเขียนแผน               
การจัดการเรียนรู้ตามข้ันตอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เริ่มต้นจากขั้นเตรียมแผน ขั้นเริ่มบทเรียน 
ขั้นกํากับดูแลการเรียนรู้ ขั้นการประเมินผล แผนการจัดการเรียนรู้ต้องคํานึงถึงรูปแบบของกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้เรียนทํางานเป็นกลุ่ม การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมและพัฒนาความรู้
ความสามารถซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ โดยผู้สอนต้องจัดแหล่งข้อมูลสารสนเทศไว้เพียงพอท่ีจะศึกษา
และใช้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ บทบาทของครูผู้สอนเป็น ผู้ให้ คําปรึกษาติดตามความก้าวหน้า                    
ในการทํางานและให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนต้องการ ผู้วิจัยควรมีการตรวจสอบแผนการจัด                
การเรียนรู้ และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนการจัด                 
การเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพอันส่งผลถึงประสิทธิภาพของผู้เรียนเป็นสําคัญ 
   3) ด้านความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่ วมมือ (Cooperative  
Learning) แนวทางการพัฒนาควรมีการกําหนดกระบวนการจัดการความรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระ                  
การเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมื อ 
(Cooperative Learning) ตามรูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้นให้ผู้เรียน               
ลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถท่ีแตกต่างกัน เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคนสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนบรรลุตามเป้าหมาย                  
ท่ีวางไว้     ในกระบวนการนี้ ส่ิงท่ีสําคัญ คือ การประเมินท้ังในส่วนท่ีเป็นวิธีการทํางานของกลุ่ม 
พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม และผลงานของกลุ่ม  โดยเน้นการประเมินคะแนนของผู้เรียนแต่ละคน               
ในกลุ่มมาเป็นคะแนนกลุ่ม เพื่อตัดสินความสําเร็จของกลุ่มด้วย ประเมินกระบวนการทํางานกลุ่ม 
ประเมินหัวหน้า และประเมินสมาชิกกลุ่ม ท้ังนี้เพื่อให้ ผู้เรียนเห็นความสําคัญของกระบวนการกลุ่ม                 
ท่ีจะนําไปสู่ความสําเร็จของกลุ่มได้ ปลูกฝังการรู้จักร่วมมือกันอย่างมีประชาธิปไตยภายในกลุ่มในแง่
ของการกระจายภาระงาน สิทธิแสดงความคิดเห็นการช่วยเหลือกันและพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
ศึกษาขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ ขั้นเริ่มต้นบทเรียนขั้นกํากับดูแลการเรียนรู้  ขั้นการประเมิน
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กระบวนการทํางานและผลงาน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตามเป้าหมาย
ท่ีหลักสูตรกําหนดไว้  
  1.1.1.2 การประชุมระดมความคิ ด วั น ท่ี  5 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00–16.30 น .                    
แจ้งจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และหลักการของการจัด             
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ให้กับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าใจ สามารถ
นําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง เน้นให้ครูผู้สอนเข้าใจกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีจัด
ให้ ผู้เรียนได้ร่วมมือและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน
ออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ซึ่ งลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมี โครงสร้างท่ี ชัดเจน มีการทํางานร่วมกัน                         
มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการพึ่งพาช่วยเหลือกัน มีความรับผิดชอบร่วมกันท้ังในส่วนตน                  
และส่วนรวม นอกจากนี้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการจัดให้ผู้เรียนทํางานด้วยกันเป็นกลุ่ม ๆ ละ
3–5 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่ม นักเรียนเก่งช่วยเหลือนักเรียน      
ท่ีอ่อนกว่าและต้องยอมรับความแตกต่างของกันและกัน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เข้ากลุ่มระดม
ความคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมศึกษาสภาพปัญหาท่ีพบในแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือตามกรอบการวิจัย และจะดําเนินการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือให้เกิดผลสัมฤทธิ์กับผู้เรียนต่อไป หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตามกรอบการวิจัยท้ัง 5 ด้าน                  
แล้วร่วมกันกําหนดวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระในวิชานั้น ๆ ซึ่งในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เลือกใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือท่ีสามารถพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ พัฒนาได้อย่าง                  
มีประสิทธิภาพ ปิดการประชุมระดมความคิด  
  1.1.1.3 ผลการประชุมระดมความคิด โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน  ประสบผลสําเร็จ                       
ในภาพรวมบรรยากาศในการประชุมเป็นกันเอง ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงความรู้ความเข้าใจของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งมีจุดประสงค์การทํางานร่วมกันเพื่อกําหนดองค์ความรู้ท่ีต้องการพัฒนา 
วางแผนในการจัดการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning)  ตรวจสอบความรู้พื้นฐานของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้เกิด
ความชํานาญในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตามกรอบการวิจัยท้ัง 5 ด้าน หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ท่ีดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้จะต้องดําเนินการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยพิจารณาเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้
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 1.1.2 การดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
      ดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้  ใช้เวลาในการศึกษา 2 วัน คือ ระหว่างวันท่ี 10–11 
พฤษภาคม 2559 ในช่วงเวลา 14.00–16.30 น. โดยผู้วิจัยดําเนินการทดสอบหัวหน้ากลุ่มสาระ                  
การเรียนรู้ จํานวน 4 คน ก่อนการดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้น               
เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมกันศึกษาเอกสาร ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้แบบต่าง ๆ  ท่ีจัดเตรียมไว้ที่ห้องสมุดโรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดขอนแก่น และได้รับความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากร คือ  รศ.ดร.วชิระ อินทร์อุดม ซึ่งเป็น
ข้าราชการบำนาญของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีมีความชํานาญด้านการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ  มาให้ความรู้และแลกเปล่ียนประสบการณ์การทํางานร่วมกันตามกรอบ                 
การวิจัยท้ัง 5 ด้าน    
      1.1.2.1 ผลการดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้  
           จากการดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                   
ในระยะเวลา 2 วัน ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงพัฒนาการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการจัดการ
ความรู้เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยเลือกเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของรายวิชาต่าง ๆ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวม
รวมข้อมูลการดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ คือ แบบสัมภาษณ์  ซึ่งมีผลการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว
สามารถสรุปเป็นตารางในหน้าถัดไป ดังนี้ 
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ตารางที ่3 ผลการดำเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

ที ่ การดำเนนิงาน  ผลการดำเนนิกจิกกรม แนวทางการพฒันา 

1 

ด้านความรู้ความเข้าใจ
ด้านการจัดการเรียนรู้     
แบบร่วมมือ 
(Cooperative 
Learning) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ              
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญเพิ่มข้ึน มีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้เกิด
ทักษะทางสังคมและการนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน ทําให้
ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น รู้จักการแสวงหาความรูด้้วยตนเองและคิดสร้างสรรค์ 

ควรมีการกําหนดแผนการจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ เพื่อดําเนินการเขียนแผนการจัดการกิจกรรม
การเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับกิจกรรม การเรียนรู้                  
ของเนื้ อหาสาระการเรียนรู้ ท่ี หั วหน้ ากลุ่ มสาระ                
การเรียนรู ้วิจัยกําหนดไว้ 

2 

ด้านความสามารถ                 
ในการเขียนแผนการจัด              
การเรียนรู้โดยใช้เทคนิค            
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้มคีวามรูค้วามเข้าใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพิ่ ม ข้ึน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการเขียน
แผนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมให้
นักเรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์คิดวิเคราะห์สามารถพัฒนาผู้เรียนตามจุดประสงค์             
การเรียนรูท่ี้กําหนดไว้ได้ 

ควรกําหนดการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ            
ท่ีชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ ท่ีสามารถพัฒนา ปรับปรุง ประเมินผลการใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

3 

ด้านความสามารถ                
ในการจัดกิจกรรม                 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) เพิ่มข้ึน มีการประยุกต์เนื้อหาสาระการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ ท่ี
เป็นการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียน เกิดทักษะและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งวิธีการ
จัดการเรียนรู้ดังกล่าว นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
กําหนดความต้องการในการเรียนและการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ของ
ตนเอง ทําให้นักเรียนมีความเชื่อมั่น มีความคิดสร้างสรรค์ และแสวงหาศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งส่งผลให้นักเรียนคิดเป็น เกิดทักษะในการแก้ปัญหา  

ควรมีการกําหนดแผนการจัดการความรู้ของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู ้ท่ีชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการวาง
แผนการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative Learning) ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 
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 ดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างวันท่ี 11 พฤษภาคม 2559 ในช่วงเวลา 14.00–16.30 น.    
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
จากการศึกษาเอกสารและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับวิทยากรตามกรอบการวิจัย 5 ด้าน แล้วร่วมกัน
กําหนดวิธีการ  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามกรอบการวิจัยท้ัง 5 ด้าน ซึ่งได้ข้อสรุปดังนี้ 
คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันพิจารณาเลือกเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative  Learning) ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของวิชานั้น ๆ ดังข้อมูลจาก                  
การสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้  
 1)  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกใหเ้กิดขึ้นกับผู้เรียน 
  “...สรุปผล พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สนใจศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการจัด
กิจกรรมการเรียน แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์แบบกัลยาณมิตร เลือกใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของเนื้อหา...”  

(ผู้วิจัย, 11 พฤษภาคม 2559 : สังเกต) 
   
  “...ให้ผู้วิจัยแนะนําวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนเทคนิคนี้ มีทักษะปฏิบัติ และเกิดความมั่นใจ สามารถดําเนินงานการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนแบบร่วมมือได้...”  

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 11 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

  “...ให้ผู้วิจัยแนะนําประสบการณ์ท่ีเคยนําเทคนิคการสอนแบบร่วมมือไปใช้จัดการเรียน
การสอนในห้องเรียน เพื่อเป็นแนวทางนําไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติจริงในช้ันเรียน สามารถดําเนินงาน                 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือได้...”  

 (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,  
11 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์)  

 
  2)  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกัน
ระหว่างผู้เรียน พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรมแบบร่วมมือ                 
โดยการจัดกิจกรรมแบบกระบวนการกลุ่มเน้นผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือกัน 
อธิบายและสอนกันและกัน คิดแก้ปัญหาร่วมกัน ส่งเสริมความสําเร็จซึ่งกันและกัน ดังข้อมูลจาก                
การสังเกต  
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   “...สรุปผล พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สนใจศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการจัด
กิจกรรมการเรียน แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ตามกรอบการวิจัย โดยร่วมกันวางแผนจัด
กิจกรรมแลกเปล่ียน เรียนรู้ประสบการณ์แบบกัลยาณมิตร เลือกใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตาม                    
ความเหมาะสมของเนื้อหา...”  

   (ผู้วิจัย, 11 พฤษภาคม 2559 : สังเกต)  
 

   “...เมื่อก่อนไม่เข้าใจถึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทําให้ผู้เรียน              
ขาดการปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน ภายหลังได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง ขณะฝึกการปฏิบัติในการประชุม
ระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้จึงเริ่มเข้าใจวิธีการ...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 11 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 
   “...มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ พยายาม
เน้นให้ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน ส่งเสริมการทํางานเป็นกลุ่มเพื่อให้กลุ่ม     
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ภายหลังการประชุมระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้ และได้ลงมือ
ปฏิบัติ...”   

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 11 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 
   “...ภายหลังการประชุมระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้ทําให้เข้าใจกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีจะต้องเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้เรียน    
มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 11 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

   “...หลังจากได้ดําเนินการระดมความคิด แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทําให้เข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพิ่มขึ้ น การจัด
กิจกรรม การเรียนรู้ในช้ันเรียนควรเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสดงความสามารถของตนเอง     
มากท่ีสุด”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,  
11 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
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  3)  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการฝึกความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละ
บุคคลในกลุ่ม พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนฝึกบทบาทความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือกันกับกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ยอมรับ 
สนับสนุน คัดค้านด้วยเหตุด้วยผล จนเกิดเป็นค่านิยมของผู้เรียนในด้านความรับผิดชอบส่วนบุคคล                 
ดังข้อมูล การสัมภาษณ์ ต่อไปนี้  
   “...สรุปผล พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สนใจศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการจัด
กิ จกรรมการเรียนแบบร่วมมื อ  (Cooperative Learning) เกี่ ย วกับการ จัดกิ จกรรมการ ฝึก                         
ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่มโดยร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์แบบกัลยาณมิตร เลือกใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของเนื้อหา...” 

  (ผู้วิจัย, 11 พฤษภาคม 2559 : สังเกต) 
              
   “...การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้ ผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม           
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ                   
ต่อส่วนรวม...” 

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 11 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

   “...การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือพยายามเน้นให้ ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ                    
ต่อส่วนรวม ส่งเสริมการทํางานเป็นกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน...” 

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 11 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

   “...การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทําให้เข้าใจกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีจะต้องเน้นการจัดการเรียนรู้ ให้ ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบ                  
ต่อความสําเร็จของกลุ่มร่วมกัน ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน...” 

  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 11 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือทําให้เข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน
เพิ่มขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนควรเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเพิ่มขึ้น...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 
11 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
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  4)  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกทักษะทางสังคมและทักษะการทํางานกลุ่ม พบว่า  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกฝนทักษะ
ทางสังคม กล่าวคือ เน้นให้มีทักษะในการติดต่อส่ือสาร เช่น การให้ข้อมูล การแสวงหาข้อมูล การให้                
ความร่วมมือการตัดสินใจ การนําข้อมูลท่ีตนได้รับนําไปแจ้งให้กับสมาชิกของกลุ่มของตนรู้ ไม่ใช่ค้นหา
ข้อมูลเพียงคนเดียว แต่ผู้เรียนต้องศึกษาข้อมูลจากกลุ่มแล้วนําข้อมูลนั้นเสนอให้กลุ่มของตน                 
เป็นการปลูกฝัง ความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ แบ่งปันแก่ผู้อื่น ให้ผู้เรียนเข้าสังคมได้ ดังข้อมูลการสัมภาษณ์ 
ดังต่อไปนี้  
   “...สรุปผล พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สนใจศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการจัด
กิจกรรมการเรียน แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะ               
ทางสังคมและทักษะการทํางานกลุ่มของสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่ม โดยร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์แบบกัลยาณมิตร เลือกใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
ของเนื้อหา...” 

   (ผู้วิจัย, 11 พฤษภาคม 2559 : สังเกต) 
 

   “...กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทําให้ผู้เรียนมีทักษะการทํางานกลุ่ม 
ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างอิสระมีเหตุมีผล กลุ่มร่วมกันตัดสินใจพิจารณาเลือก           
อย่างมีเหตุผล...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 11 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทําให้ผู้เรียนมีทักษะการทํางานกลุ่ม 
ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นของตนได้อย่างอิสระมีเหตุมีผล กลุ่มร่วมกันตัดสินใจพิจารณาเลือก           
อย่างมีเหตุผล...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 11 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

   “...ทําให้เข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีจะต้องเน้นการจัด               
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของกลุ่ม คิดแก้ปัญหาร่วมกัน 
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 11 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
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   “...การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือมีส่วนกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจใฝ่เรียนเพิ่มขึ้น   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนควรเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสดงความสามารถของตนเอง
ยอมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มมากท่ีสุด…” 

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 
11 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์)  

 
  5)  ด้านความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนใช้กระบวนการก ลุ่ม                   
ในการปฏิบัติกิจกรรมทุกกลุ่มกิจกรรม เพื่อปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยให้ผู้เรียนมีความรัก                 
มีความสามัคคี มีระเบียบวินั ย มีความเสียสละ และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ดังข้อมูล                       
การสัมภาษณ์ ต่อไปนี้  
   “...สรุปผล พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สนใจศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
ร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์แบบกัลยาณมิตร เลือกใช้เทคนิค                 
การจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของเนื้อหา...”  

   (ผู้วิจัย, 11 พฤษภาคม 2559 : สังเกต) 
 

   “...การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทําให้ผู้เรียนฝึกการทํางานกลุ่ม ร่วมมือกัน 
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สมาชิกทุกคนเอื้อเฟื้อและช่วยเหลือกัน...” 

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 11 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

    “...การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือพยายามเน้นให้ผู้เรียนมีการทํางานเป็นกลุ่ม 
เพื่อให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมต่อความสําเร็จของกลุ่ม ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียน  
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 11 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

    “...เข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ท่ีจะต้องเน้นการจัด                    
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 11 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
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   “...การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือมีส่วนกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจใฝ่เรียนเพิ่มขึ้น   
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนควรเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสดงความสามารถของตนเอง
ยอมรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มมากท่ีสุด…” 

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 
11 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์)  

 
   1.1.2.2 สรุปผลการดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
          การดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือใช้ระยะเวลา 2 วัน ช่วยให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ตามกรอบการวิจัยท้ัง 5 ด้านเพิ่มขึ้น หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์  และวางแผนการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                  
แบบร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามจุดประสงค์ท่ีวางไว้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ให้                     
ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี ร่วมทดลองดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคท่ีแตกต่างกันตามกรอบการวิจัยท้ัง 5 ด้าน  ฝึกภาคปฏิบัติโดยการแสดง
บทบาทสมมติ ผลัดกันเป็นครูผู้สอนและเป็นผู้เรียน พร้อมท้ังช่วยกันเสนอแนะแนวคิดในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ                
ของวิชานั้น ๆ บรรยากาศของการประชุมระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสนุกสนานและกระตือรือร้นในการฝึกภาคปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่า
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจพร้อมท่ีจะปฏิบัติเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือตามกรอบการวิจัยท้ัง 5 ด้าน การท่ีผู้วิจัยได้จัดประชุมระดมความคิด  แลกเปล่ียนเรียนรู้
ร่วมกันกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัด
กิจกรรมโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบต่าง ๆ พิจารณาเลือกเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบสอน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความต้ังใจ
ท่ีจะดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาบุคลากร                       
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือใหม้ีประสิทธิภาพต่อไป 
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  1.1.3 การสรุปองค์ความรู้ท่ีได้  
       ดําเนินการสรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการประชุมระดมความคิด และแลกเปล่ียนเรียนรู้  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในวันท่ี 12-13 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00–16.30 น.  ณ ห้องสมุด
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ตามโครงการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative  Learning) มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จํานวน 6 คน  ได้แก่ ผู้วิจัย หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จํานวน 4 คน วิทยากร 1 คน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บุคลากรสรุปองค์ความรู้ท่ีต้องการ
พัฒนาบุคลากรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องตามกรอบการวิจัย ท้ัง 5 ด้าน ท่ีกําหนดไว้ คือ    
1) การสร้างความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียน 2) การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่าง
ผู้เรียน 3) การมีความรับผิดชอบ ของสมาชิกแต่ละบุคคลกับกลุ่ม 4) การฝึกทักษะทางสังคมและทักษะ             
การทํางานกลุ่ม  5) การดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มท่ีทําให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้                
อย่างมีความสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมกันคิดและวางแผนการดําเนินการจัดกิจกรรม            
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ให้ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
เป็นอย่างดี ทดลองดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคท่ีแตกต่างกันตามกรอบการวิจัย            
ท้ัง 5 ด้าน การฝึกภาคปฏิบัติโดยการแสดงบทบาทสมมติ ผลัดกันเป็นครูผู้สอนและเป็นผู้เรียน              
พร้อมท้ังช่วยกันเสนอแนะแนวคิดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตน
รับผิดชอบสอน เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาบรรยากาศของการประชุมระดมความคิด 
แลกเปล่ียนเรียนรู้มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสนุกสนาน           
และกระตือรือร้นในการได้ฝึกภาคปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจ 
พร้อมท่ีจะดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาวิธีการวางแผน การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรท่ีมาให้ความรู้ ร่วมฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม เทคนิค                 
การเรียนรู้แบบต่างๆ เลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตนสอน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีความพยายามท่ีจะดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เทคนิควิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ตามกรอบการวิจัยท้ัง 5 ด้าน ซึ่งเป็นการพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพต่อไป หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ดำเนินการวิจัยความรู้เพิ่มเติมจาก
เอกสารหนังสือ คู่มือท่ีผู้วิจัยศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ข้อมูลสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต ตัวอย่าง
แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ณ ห้องสมุดโรงเรียน          
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ศึกษาข้อมูลจากเอกสารการปฏิบั ติจริงจากวิทยากรท่ีมาให้ความรู้  
หลังจากเข้าร่วมการสรุปองค์ความรู้ท่ีได้ในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2559 โดยต่างคนต่างศึกษาในกิจกรรม
ท่ียังไม่ชัดเจนเพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตามกรอบการวิจัย           
ท้ัง 5 ด้าน ศึกษาข้ันตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ วางแผนดําเนินการจัดกิจกรรมและกําหนด
แผนเพื่อท่ีจะร่วมสรุปรายละเอียดองค์ความรู้อีกครั้ง วันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00–16.30 น. 
จากการท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานการจัดกิจกรรม
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การเรียนรู้แบบร่วมมือ ปรากฏว่าหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ วิธีการ
และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) มากขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้
การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายของกรอบการวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากร            
ในการจัดกิจกรรมการเรียนเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมใหผู้้เรียนเกิดความรู้สึกพึ่งพากัน
ทางบวกให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียน การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียนเน้นความรับผิดชอบ     
ของสมาชิกกับกลุ่ม ฝึกทักษะทางสังคมและทักษะการทํางานกลุ่ม และดําเนินการจัดกิจกรรม             
ด้วยกระบวนการกลุ่ม จัดประเมินผลตามสภาพจริงเพื่ อให้ เกิดการเปล่ียนแปลงด้านความรู้
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 
สรุปได้ดังนี้ 
   1.1.3.1 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการวางแผนดําเนินการจัดกิจกรรม                 
การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเลือกเทคนิค วิธีการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาของกลุ่มสาระ                  
การเรียนรู้ท่ีตนเองสอน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนําหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน 
(Cooperative Learning) ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง                     
มีประสิทธิภาพ  
   1.1.3.2 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ ผู้เรียน                     
มีการปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกัน พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                  
แบบร่วมมือโดยการจัด กิจกรรมแบบเน้นกระบวนการกลุ่ม เน้นผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
ช่วยเหลือกัน ผู้เรียนท่ีเรียนเก่งกว่าช่วยสอนผู้เรียนท่ีเรียนอ่อนกว่า รู้จักคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ส่งเสริม
ความสําเร็จซึ่งกันและกัน    
   1.1.3.3 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการฝึกความรับผิดชอบ                      
ของสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่ม พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้               
แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนฝึกบทบาทความรับผิดชอบร่วมกันภายในกลุ่ม ให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยอมรับ สนับสนุนส่งเสริมกันด้วยเหตุด้วยผล จนเกิดเป็นค่านิยมของผู้เรียน      
ในด้านความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
   1.1.3.4 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกทักษะทางสังคม และทักษะการทํางานกลุ่ม 
พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกฝน
ทักษะทางสังคม กล่าวคือ ส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการติดต่อส่ือสาร เช่น การให้ข้อมูล                 
การแสวงหาข้อมูล การให้ความร่วมมือ ติดต่อประสานงานกับครูผู้สอน สร้างมนุษย์สัมพันธ์กับกลุ่ม
และระหว่างกลุ่ม ร่วมกันตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยหลักประชาธิปไตย    
   1.1.3.5 ด้านความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม พบว่า หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่ม
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ในการปฏิบัติกิจกรรมทุกกลุ่มกิจกรรม เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรัก มีความสามัคคี มีระเบียบวินัย 
มีความเสียสละ และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
  1.1.4 การจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีได้  
       ดําเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีได้จากการประชุมระดมความคิด และแลกเปล่ียน
เรียนรู้เพื่อสรุปองค์ความรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ในระหว่างวันท่ี 18 พฤษภาคม 2559       
เวลา 15.00–16.30 น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เพื่อวางแผนการจัดเก็บความรู้
ท่ีได้ในระบบฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ รวบรวมเอกสารแนวทางในการศึกษาวิธีการดําเนินงาน              
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือใหบ้รรลุเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร จัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี ทดลองดําเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ แต่ละเทคนิคตามกรอบการวิจัยท้ัง 5 ด้าน ฝึกภาคปฏิบั ติ                  
โดยการแสดงบทบาทสมมติ ผลัดกันเป็นครูผู้สอนและเป็นผู้เรียน พร้อมท้ังช่วยกันเสนอแนะแนวคิด               
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมตามแต่ละวิชาท่ีตนเองสอน  เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา 
บรรยากาศของการประชุมระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้มีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกัน ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน มีความสนุกสนานและกระตือรือร้นในการฝึกภาคปฏิบัติ แสดงให้เห็นว่าหัวหน้า            
กลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจพร้อมท่ีจะปฏิบัติเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้              
แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคท่ีแตกต่างกันตามกรอบการวิจัยท้ัง 5 ด้าน ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการสรุป                 
การจัดการความรู้ โดยมีวิทยากร 1 คน ให้คําแนะนําแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มเติม                
ในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และขั้นตอนของการประเมินผลการเรียนรู้ ยกตัวอย่างเพิ่มเติม
ในขั้นตอนท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ยังไม่เข้าใจเท่าท่ีควร หลังจากการประชุมระดมความคิด 
แลกเปล่ียนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ ท่ี ได้ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative  Learning) ตามกรอบเนื้อหาท่ีวิจัยแล้ว ผู้วิจัยทําการทดสอบความรู้ของหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนการประชุมระดมความคิด ใช้เวลา 
20 นาที ผลการจัดเก็บองค์ความรู้ ท่ีได้ พบว่า การดําเนินการรวบรวมข้อมูลความรู้ความเข้าใจ          
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ในภาพรวมประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี วิทยากรเป็นบุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ในการทํางานสูงและมีเทคนิคในการถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี สามารถ
ยกตัวอย่างมาประกอบให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายและมีความกระตือรือร้นแสดง  
ความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน วิทยากรให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ปฏิบัติจริง โดยดําเนินการจัดประชุมระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้และการสรุปองค์ความรู้ท่ีได้
ผู้วิจัยได้รับ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  
Learning) เพิ่มมากขึ้น ดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
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   1.1.4.1 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวมเพิ่มมากขึ้น  แต่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกเทคนิค วิธีการสอน                 
แบบร่วมมือให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาท่ีตนเองสอน และการนําหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                 
แบบร่วมมือกัน (Cooperative  Learning) ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 
ดังนี้ 
    “...สรุปผล พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สร้างความเข้าใจในการจัดกิจกรรม       
การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ร่วมกันอย่าง
กัลยาณมิตร...”  

   (ผู้วิจัย, 18 พฤษภาคม 2559 : สังเกต)  
 

    “...เข้ าใจถึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ท่ีทำให้ ผู้ เรียน             
มีปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน เมื่อได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ และได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง ทำให้เกิดการเรียนรู้และเริ่มเข้าใจวิธีการ...” 

    (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 18 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 
    “...มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
สามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน ส่งเสริมการทํางานเป็นกลุ่ม 
เพื่อใหก้ลุ่มมกีารช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้ลงมือปฏิบัติ...”  

  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 18 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

    “...เข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมื อท่ีจะต้องเน้นการจัด      
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้น...” 

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 18 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 
    “...เข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพิ่มขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้          
ในช้ันเรียน ควรเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสดงความสามารถและมีส่วนร่วมทุกกิจกรรม...” 

(หัวหน้าวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,  
18 พฤษภาคม 2559 :  สัมภาษณ์) 
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   1.1.4.2 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์              
ท่ีส่งเสริมกันโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รู้จักวิธีวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน เกิดความเช่ือมั่นในตนเองมากท่ีสุด ดังข้อมูล     
ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
    “...สรุปผล พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ สร้างความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน              
มีการปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกัน โดยการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร...”  

   (ผู้วิจัย, 18 พฤษภาคม 2559 : สังเกต)  
 

    “...เข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน และได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง เริ่มเข้าใจวิธีการดําเนินการจัดกิจกรรม...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 18 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

    “...มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
สามารถจัดกิจกรรมท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน ส่งเสริมการทํางาน
เป็นกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ลงมือปฏิบัติจริง...” 

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 18 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

    “...ทําให้เข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีจะต้องเน้นการจัด 
การเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรม    
มากขึ้น...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 18 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 
    “...ทําให้เข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ในช้ันเรียนเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสดงความสามารถและมีส่วนร่วมมากท่ีสุด...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,  
18 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
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   1.1.4.3 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บการจัดกิจกรรมการฝึกความรับผิดชอบ                  
ของสมาชิก แต่ละบุคคลในกลุ่มโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รู้จักวางแผนจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนฝึกบทบาทความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม                        
ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รับผิดชอบในหน้าท่ีร่วมกัน ดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 
ดังนี้  
    “...สรุปผล พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม
การเรียน แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ ผู้ เรียนฝึก               
ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่ม โดยการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ร่วมกัน              
อย่างกัลยาณมิตร...” 

   (ผู้วิจัย, 18 พฤษภาคม 2559 : สังเกต)  
 

    “...เข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทําให้ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์ 
ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน มีความรับผิดชอบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมจริง เริ่มเข้าใจวิธีการ...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 18 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

    “...มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้น
ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน ส่งเสริมการทํางานเป็นกลุ่ม                    
กลุ่มมี การช่วยเหลือ ซึ่งผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 18 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

    “...จากการดําเนินการระดมความคิด แลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือทําให้เข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพิ่มขึ้น การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ในช้ันเรียนควรเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และกลุ่มมากขึ้น...” 

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,  
18 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
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   1.1.4.4 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกทักษะทางสังคม และทักษะการทํางานกลุ่ม  
โดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รู้จักวิธีการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ท่ีส่งเสริมกิจกรรมการฝึกทักษะของสังคมและทักษะกระบวนการกลุ่ม ดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 
ดังนี้  
    “...สรุปผล พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้สร้างความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เกี่ยวกับการฝึกทักษะทางสังคมและทักษะ
การทํางานกลุ่ม  โดยการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร...” 

    (ผู้วิจัย, 18 พฤษภาคม 2559 : สังเกต) 
 

    “...เข้าใจถึงกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทําให้ผู้เรียนมีทักษะ                
ทางสังคม ประสานงานกันร่วมมือกันระหว่างกลุ่ม มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน...” 

    (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 18 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

    “...มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือฝึกทักษะ                
ทางสังคม มีการปฏิสัมพันธ์กัน ส่งเสริมกันระหว่างกลุ่ม กลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แลกเปล่ียน
เรียนรู้ และได้ลงมือปฏิบัติ...”  

    (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,  
18 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์) 

 
    “...จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทําให้เข้ าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                    
แบบร่วมมือท่ีจะต้องเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้เรียนมีปฏิ สัมพันธ์                
ซึ่งกันและกัน มีมนุษยสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม...” 

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 18 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

    “...จากการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
แบบร่วมมือ ทําให้เข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพิ่มขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน
ควรเน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทในการแสดงความสามารถของตนเอง มีทักษะทางสังคมให้ความสําคัญ     
ต่อกิจกรรมกลุ่ม และความสําเร็จต่อส่วนรวม”  

  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,  
18 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
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   1.1.4.5 ด้านความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มโดยรวมเพิ่มมากขึ้น
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ รู้จักวิธีวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมทุกกลุ่มกิจกรรม ดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้  
    “...สรุปผล พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความรู้ สร้างความเข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้กระบวนการกลุ่มด้วยการแลกเปล่ียน
ความรู้ประสบการณ์ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร...”  

    (ผู้วิจัย, 18 พฤษภาคม 2559 : สังเกต)  
 

    “...เข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทําให้ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่ม 
ร่วมมือช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน เริ่มเข้าใจวิธีการ...” 

    (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 18 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

    “...มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เน้นให้ผู้เรียน
จัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ได้ลงมือปฏิบัติจริง...” 

   (หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 18 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

    “...จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทําให้เข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                  
แบบร่วมมือท่ีจะต้องเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดใช้กระบวนการกลุ่มแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้เรียน                
มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สามัคคีกัน...” 

    (หัวหน้าวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 18 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

    “...จากการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                 
แบบร่วมมือ  ทําให้เข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพิ่มขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้               
ในช้ันเรียนควรเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่ม ผู้เรียนมีบทบาทในการแสดงความสามารถของตนเอง
มากท่ีสุด...” 

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,  
18 พฤษภาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
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    ผลการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
(Cooperative Learning) โดยใช้ทดสอบหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน  4 คน ก่อนการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และหลังการจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีได้ พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพิ่มมากขึ้น ดังผล                
การทดสอบก่อนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และหลังการจัดเก็บองค์ความรู้ เพื่อเปรียบเทียบผลก่อน                
และหลังการทดสอบ ว่าผู้วิจัยมีพัฒนาการมากขึ้นอย่างไรตามเกณฑ์ค่าน้ำหนักคะแนนระดับ                  
ของการแปลผล ดังตารางท่ี 4  
  
ตารางที่ 4   การเปรียบเทียบ ผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  ก่อนการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้และหลังการจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีได้ 

 

 
 

หวัหนา้กลุม่สาระ 
การเรยีนรู ้

คะแนนการทดสอบ  จาํนวน 30 คะแนน 

กอ่นการประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ หลงัการจดัเกบ็องค์ความรู ้

คะแนน 
ระดบัความรู ้
ความเข้าใจ 

คะแนน 
ระดบัความรู้
ความเข้าใจ 

คนท่ี 1 11 น้อย 19 มาก 

คนท่ี 2 9 น้อย 21 มาก 

คนท่ี 3 10 น้อย 24 มาก 

คนท่ี 4 12 น้อย 26 มาก 

ค่าเฉล่ีย ( X ) 10.5 35.00 22.5 75 

ร้อยละ 35 35.00 75 75 

  
 จากตารางท่ี 4 พบว่า จากการทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) จํานวน 30 ข้อ คะแนน 30 คะแนน หัวหน้ากลุ่มสาระ             
การเรียนรู้ มีคะแนนก่อนการแลกเปล่ียนเรียนรู้อยู่ในระดับความรู้ความเข้าใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 35      
และค่าเฉล่ียคะแนนหลังการแลกเปล่ียนรู้อยู่ในระดับความรู้ความเข้าใจมาก คิดเป็นร้อยละ 75 ซึ่งระดับ
ความรู้ความเข้าใจหลังการแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีได้สูงกว่าระดับความรู้ความเข้าใจก่อนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ แสดงให้เห็นว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความก้าวหน้าด้านความรู้ความ เข้าใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative Learning) เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบ
กับคุณภาพท่ีกําหนดไว้ 
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 สรุปผลการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่ วมมือ (Cooperative  
Learning) โดยใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) พบว่า หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) ตามกรอบการวิจัยท้ัง 5 ด้าน คือ 1) การสร้างความรู้ สึกพึ่งพากันทางบวกให้เกิดขึ้นในกลุ่ม
ผู้เรียน 2) การมีปฏิสัมพันธ์ ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน 3) การมีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละ
บุคคลกับกลุ่ม 4) การฝึกทักษะทางสังคมและทักษะการทํางานกลุ่ม 5) การดําเนินงานโดยใช้
กระบวนการกลุ่มเพิ่มมากขึ้น  
 1.2 กิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person : LP) มีกิจกรรม
สําคัญ คือ การพัฒนาสมรรถภาพของบุคลากรโดยมีเป้าหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถ
นําองค์ความรู้มาปฏิบั ติการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง ประเมินผล                   
และปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สมบูรณ์ สามารถจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดําเนินการระหว่างวันท่ี 30 พฤษภาคม  2559 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559                   
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น มีกิจกรรมสําคัญในการดําเนินการ ดังนี้  
      1.2.1 กิจกรรมการนําองค์ความรู้มาปฏิบัติการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้             
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) มีเป้าหมายเพื่อให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนสามารถ
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือได้อย่างถูกต้อง โดยมีวิทยากรให้คําปรึกษา เสนอแนะ                  
และการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โดยดําเนินการระหว่าง
วันท่ี 26-27 พฤษภาคม 2559 ณ  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ วันท่ี 26-27 พฤษภาคม 
2559 เวลา 15.00-16.30 น . รศ.ดร.วชิระ อินทร์อุดม ข้าราชการบำนาญ คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้คําปรึกษาแนะนําช่วยเหลือการปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้                   
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) แก่หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งมีข้อสงสัยในส่วนของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้     
           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนท่ี 1 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ก ลุ่มสาระ                  
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 เรื่อง a Year after Year จํานวน 2 แผน                   
ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง  
           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  คนท่ี 2 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ                  
การเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 1-3 เรื่อง การฟัง การดู การพูด ในชีวิตประจําวัน จํานวน           
6 แผน ใช้เวลา 6 ช่ัวโมง  
           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนท่ี 3 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 1-3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร จํานวน 3 แผน ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง  
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           หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนท่ี 4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ก ลุ่มสาระ                 
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 เรื่อง ชีวิตเป็นสุขด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน 6 แผน ใช้เวลา 6 ช่ัวโมง  
 1.2.2 กิจกรรมการประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม  
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) มีเป้าหมายเพื่อให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้              
ทุกคนสามารถใช้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือได้อย่างถูกต้อง 
สมบูรณ์ โดยผู้วิจัยทดลองนําแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ท่ีสร้างขึ้น
ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ใน ช้ัน เรียน พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของผู้ วิ จัย                 
ยังมีข้อบกพร่องท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ วิทยากรได้ให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในส่วนกิจกรรมท่ียังมีความเข้าใจไม่ชัดเจนตามกรอบวิจัยของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                 
แบบร่วมมือ เพื่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จะได้นําไปปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                  
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ต่อไป ดําเนินการระหว่างวันท่ี 26-27 พฤษภาคม 2559                   
ในเวลาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริงในช้ันเรียนท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รับผิดชอบ ณ โรงเรียน      
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนท่ี 1 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 เรื่อง a Year after Year จํานวน 2 แผน ใช้เวลา 2 ช่ัวโมง  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนท่ี 2 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 1-3 เรื่อง การฟัง การดู การพูด ในชีวิตประจําวัน จํานวน 6 แผน      
ใช้เวลา 6 ช่ัวโมง  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนท่ี 3 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยม ศึกษาปีท่ี 1-3 เรื่อง สารและสมบัติของสาร จํานวน 3 แผน ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง  
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คนท่ี 4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้   
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 เรื่อง ชีวิตเป็นสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน 6 แผน ใช้เวลา 6 ช่ัวโมง  
  ผลการดําเนินการนําองค์ความรู้มาปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลและ
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) มีเป้าหมายเพื่อให้หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกคน สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือได้อย่างถูกต้อง สามารถนําไป
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดย นายชนะ โนนทนวงษ์ ผู้อํานวยการ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น และ รศ.ดร.วชิระ อินทร์อุดม ข้าราชการบำนาญ คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดําเนินการติดตาม ประเมินผลโดยการให้คําปรึกษากับหัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ัง 4 คน ในการเขียนแผนการจัดการเรียน รู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) ตามกรอบพัฒนาแต่ละด้าน พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการเสนอแนะให้
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คําปรึกษา แนะนําช่วยเหลือ เกิดความมั่นใจสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ได้ถูกต้อง นําไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์  ดังนี้ 
  1.2.2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                  
แบบร่วมมือและนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความพร้อมและความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะสนอง
ความต้องการของผู้เรียนโดยรวมเพิ่มมากขึ้น สามารถเลือกเทคนิค วิธีการสอนแบบร่วมมือให้
เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาท่ีตนเองสอน และสามารถนําหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ ดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้  
   “...สรุปผล พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผน                 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ตามกรอบการวิจัย สามารถ
วางแผนจัดกิจกรรมการเลือกใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของเนื้อหา...” 

   (ผู้วิจัย, 9 กรกฎาคม 2559 : สังเกต) 
 

   “...มีความเข้าใจการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทําให้ผู้เรียน           
มีการปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง  
ขณะฝึกการปฏิบัติในการประชุมระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้จึงเริ่มเข้าใจวิธีการ...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 9 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

   “...มีความเข้าใจการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทําให้ผู้เรียน             
มีการปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง  
ขณะฝึกการปฏิบัติในการประชุมระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้จึงเริ่มเข้าใจวิธีการ...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 9 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

   “...มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รู้จัก
วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน ส่งเสริมการทํางานเป็นกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ภายหลังการฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ ..”  

  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 9 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
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   “...หลังจากได้ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ทําให้ เข้าใจ
กระบวนการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนเพิ่มขึ้น การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนเน้นผู้เรียนมีบทบาทในการแสดงความสามารถของตนเองมากท่ีสุด...” 

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,  
9 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  

 
  1.2.2.2 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือท่ีเน้นให้ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียนโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้รู้จักวิธีวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม       
เน้นผู้เรียนให้มีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน มีการเสริมแรงทางบวกโดยมีการยกย่องชมเชย ให้รางวัล
กลุ่ม ผู้เรียนท่ีมีพัฒนาการด้านการเรียนสูงขึ้น ดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้  
   “...สรุปผล พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ ทําให้ ผู้เรียนมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน สามารถจัดกิจกรรม               
การเรียนรู้แบบร่วมมือและได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง เข้าใจวิธีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือโดยเน้น กระบวนการกลุ่มเน้นผู้เรียนทำงานเป็นกลุ่ม...” 

   (ผู้วิจัย, 9 กรกฎาคม 2559 : สังเกต) 
 

   “...มีความเข้าใจการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทําให้ผู้เรียนมี
การปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง  
ขณะฝึกการปฏิบัติในการประชุมระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้จึงเริ่มเข้าใจวิธีการ...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 9 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

   “...เข้าใจวิธีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม
เน้นผู้เรียนทํางานเป็นกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และลงมือปฏิบัติ...” 

  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 9 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 
   “...การนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้แล้ว พบข้อบกพร่องทําให้เข้าใจกระบวนการ               
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีจะต้องเน้นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาร่วมกัน ผู้เรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากท่ีสุด...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 9 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
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   “...ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทําให้เข้าใจกระบวนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน เน้นผู้เรียนมีบทบาทในการแสดงความสามารถของตนเองมากท่ีสุด...” 

    (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 
9 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  

 
  1.2.2.3 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือท่ีเน้นกิจกรรมการฝึกความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่มโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้รู้จักวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกบทบาทความ
รับผิดชอบร่วมกัน ในกลุ่ม ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รับผิดชอบในหน้าท่ีร่วมกัน          
ดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   “...สรุปผล พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ ร่วมมือ ทําให้ผู้เรียนฝึกความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่ม สามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือและได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง เข้าใจวิธีการวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกบทบาทความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม...” 

   (ผู้วิจัย, 10 กรกฎาคม 2559 : สังเกต)  
 

   “...มีความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทําให้ผู้เรียนฝึก
บทบาทความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือและได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 10 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

   “...เข้าใจวิธีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเน้นความ
รับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม ส่งเสริมการทํางานเป็นกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน                
และลงมือปฏิบัติจริง...”  

  (หัวหน้าวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 10 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

   “...การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีจะต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
ร่วมกันในกลุ่ม ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน...”  

  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 10 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
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   “...ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทําให้เข้าใจกระบวนการ
วางแผน ฝึกบทบาทความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันตระหนัก
ถึงความสําเร็จของกลุ่ม...”  

  (หัวหน้าวิจัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,  
10 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  

 
  1.2.2.4 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือท่ีเน้นฝึกทักษะทางสังคมและทักษะการทํางานกลุ่มโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระ               
การเรียนรู้รู้จักวิธีการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   “...สรุปผล พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ยมีความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบ ร่วมมือ ท่ีเน้นฝึกทักษะทางสังคม และทักษะการทํางานกลุ่ม สามารถจัดกิจกรรม              
การเรียนรู้แบบร่วมมือ และได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง เข้าใจวิธีการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนฝึกบทบาทความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม...”  

  (ผู้วิจัย, 10 กรกฎาคม 2559 : สังเกต)  
   “...มีความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทําให้ผู้เรียนฝึก
ทักษะทางสังคม และทักษะการทํางานกลุ่ม สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ และได้ลงมือ
ปฏิบัติกิจกรรมจริง...”  

 (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 10 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

   “...เข้าใจวิธีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเน้นฝึกทักษะทาง
สังคม และทักษะการทํางานกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน...”  

  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 10 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
   “...การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีจะต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ
ร่วมกันในกลุ่ม ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน...”  

  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 10 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทําให้เข้าใจกระบวนการ
วางแผน ฝึกบทบาทความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่ม ให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันตระหนัก
ถึงความสําเร็จของกลุ่ม...”  

  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,  
10 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
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  1.2.2.5 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดกิกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือท่ีเน้นการดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รู้จักวิธีวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการ
ปฏิบัติกิจกรรมทุกกลุ่มกิจกรรม ดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   “...สรุปผล พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความเข้าใจการเขียนแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ แบบเน้นการดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม และทักษะการทํางานกลุ่ม สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง...” 

   (ผู้วิจัย, 10 กรกฎาคม 2559 : สังเกต)  
 

   “...มีความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ทําให้ผู้เรียนดําเนิน
กิจกรรม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม มีทักษะการทํางานกลุ่ม สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
และได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง...”  

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 10 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 
   “...เข้าใจวิธีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดําเนินกิจกรรมโดยใช้ 
กระบวนการทํางานกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามัคคีกัน...”  

  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 10 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

   “...การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม  
ฝึกความ เป็นประชาธิปไตยเห็นความสําเร็จของกลุ่มเป็นสําคัญ...”  

  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 10 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...เมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทําให้เข้าใจกระบวนการ
วางแผน ดําเนินกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ผู้เรียนยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
มากท่ีสุด...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 
 10 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
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 ผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) ทําให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัด 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ได้ถูกต้อง ครบถ้วนสามารถปรับปรุงข้อบกพร่อง
ของแผนการจัดการเรียนรู้มีแนวโน้มอยู่ในระดับมาก ซึ่งจะเห็นได้จากข้อมูลจากแบบประเมินแผน  
การจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ดังตารางท่ี 5  
 
ตารางที ่5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ของครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

 

รายการประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4   
ระดบั 

คุณภาพ 

สาระสาํคญั   

1. แสดงความคิดรวบยอด 
   ของเนื้อหาหรือแก่นของเรื่อง  2 3 2 3 2.50 0.58 พอใช้ 

2. เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  2 3 2 3 2.50 0.58 พอใช้ 

3. มีความชัดเจนเข้าใจง่าย  2 3 2 3 2.50 0.58 พอใช้ 

สรุป 2.00 3.00 2.00 3.00 2.50 0.33 พอใช้ 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้  

4. ความถูกต้องตามหลักการเขียน  2 3 2 2 2.25 0.50 พอใช้ 

5. ครอบคลุมพฤติกรรมผู้เรียน 
   ทุกด้าน  (พุทธิพิสัย จิตพิสัย   
   และทักษะพิสัย)  2 2 3 3 2.50 0.58 พอใช้ 

6. ระบุพฤติกรรมท่ีสามารถวัด 
   และประเมินได้  2 3 2 2 2.25 0.50 พอใช้ 

7. ระดับพฤติกรรมท่ีกําหนด 
   เหมาะสมกับเวลา เนื้อหาและ 
   ผู้เรียน  2 2 3 3 2.50 0.58 พอใช้ 

8. มีความชัดเจนเข้าใจง่าย  2 3 2 3 2.50 0.58 พอใช้ 

สรุป 2.00 2.60 2.40 2.60 2.40 0.28 พอใช้ 
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ตารางที ่5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ของครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4   
ระดบั 

คุณภาพ 

เนือ้หา   2 3 3 2.50 0.58 พอใช้ 

9. มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   และทันสมัย  2 3 2 3 2.50 0.58 พอใช้ 

10. สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
     การเรียนรู้  2 2 3 3 2.50 0.58 พอใช้ 

11. ครบถ้วน เพียงพอท่ีจะทําให้ 
     เกิดพฤติกรรมท่ีต้องการ  2 3 2 3 2.50 0.58 พอใช้ 

14. สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
     การเรียนรู้  2 2 2 3 2.25 0.50 พอใช้ 

15. สอดคล้องกับเนื้อหา  3 3 2 2 2.50 0.58 พอใช้ 

16. สอดคล้องกับความต้องการ 
     และความสามารถของผู้เรียน  2 3 2 3 2.50 0.58 พอใช้ 

17. เรียงลําดับกิจกรรม 
     ได้เหมาะสม  2 2 2 3 2.25 0.50 พอใช้ 

18. เหมาะสมกับเวลา สถานท่ี 
     และสภาพแวดล้อม  3 3 2 2 2.50 0.58 พอใช้ 

19. สนองความต้องการและ 
     กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน  2 3 2 3 2.50 0.58 พอใช้ 

20. ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกัน 
     เรียนรู้ และทํางานร่วมกัน  2 3 2 3 2.50 0.58 พอใช้ 

21. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  3 3 2 2 2.50 0.58 พอใช้ 

สรุป 2.38 2.75 2.00 2.63 2.44 0.33 พอใช้ 

สือ่การเรยีนรู ้  

22. เหมาะสมกับวัยความสามารถ 
     และความสนใจของผู้เรียน  2 3 2 3 2.50 0.58 พอใช้ 
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ตารางที ่5 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ของครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4   
ระดบั 

คุณภาพ 

23. สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
     การเรียนรู้ เนื้อหาและกิจกรรม  3 3 2 2 2.50 0.58 พอใช้ 

24. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด    
     ความคิดรวบยอด  3 3 2 2 2.50 0.58 พอใช้ 

25. ผู้เรียนและครูผู้สอนมีส่วน 
     ร่วมในการจัดหา จัดทําและ    
     พัฒนาส่ือการเรียนรู้ 2 3 2 3 2.50 0.58 พอใช้ 

สรุป 2.50 3.00 2.00 2.50 2.50 0.41 พอใช้ 

การวดัผลประเมนิผล   

26. สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
     การเรียนรู้  2 3 2 3 2.50 0.58 พอใช้ 

27. ประเมินไปพร้อมกับการจัด 
     กิจกรรมการเรียนรู ้ 3 3 2 2 2.50 0.58 พอใช้ 

28. ประเมินโดยใช้วิธีการ 
     ท่ีหลากหลาย  2 2 2 2 2.00 0.00 พอใช้ 

29. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ 
     ประเมินผลการเรียนรู้ 3 3 2 2 2.50 0.58 พอใช้ 

30. เกณฑ์การประเมินสอดคล้อง 
     กับระดับความสามารถ 
     ของผู้เรียน  2 3 2 3 2.50 0.58 พอใช้ 

สรุป 2.40 2.80 2.00 2.40 2.40 0.33 พอใช้ 

 2.21 2.76 2.17 2.67 2.46 0.32 - 

 0.43 0.45 0.38 0.30 0.48 - - 
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   จากตารางท่ี 5 พบว่า ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนการประเมินแผน  
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้โดยรวมอยู่

ในระดับพอใช้ (=  2.46) เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ (Cooperative Learning) อยู่ในระดับพอใช้ทุกด้านโดยเรียงจากมาก - น้อย คือ ด้านเนื้อหา (= 

2.50) ด้านส่ือการเรียนรู้ (= 2.50) ด้านสาระสําคัญ (= 2.50) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ (= 2.44) ด้าน

จุดประสงค์การเรียนรู้ (= 2.40) และด้านการวัดผลประเมินผล (= 2.40) 
  1.2.3 การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
   ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) มีเป้าหมายเพื่อให้   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้น
ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) ท่ีสร้างขึ้นไปจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน พบว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือของผู้วิจัยยังมีข้อบกพร่องท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิทยากรผู้ให้
คําปรึกษา  ข้อช้ีแนะในส่วนท่ียังมีความเข้าใจกรอบการศึกษาของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีไม่
ชัดเจนเพื่อกลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นําไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning)  ตามความมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ต่อไป  
  ดําเนินการระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ถึงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2559 ในเวลา  
ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริงในช้ันเรียนท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รับผิดชอบ ณ โรงเรียนโสตศึกษา
จังหวัดขอนแก่น ดังข้อมูลจากการสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) ดังนี้ 
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ตารางที ่6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือ    
  (Cooperative Learning)  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
 

รายการประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4   
ระดบั 

คุณภาพ 

ขั้นเตรียมเนื้อหา   

1. การจัดเตรียมเนื้อหาสาระ    3 3 2 2 2.50 0.58 พอใช้ 

2. การจัดเตรียมกิจกรรม 
   การเรียนรู้ 2 3 2 3 2.50 0.58 พอใช้ 

3. การจัดเตรียมใช้ส่ือการเรียนรู้ 2 2 2 2 2.00 0.00 พอใช้ 

4. การจัดบรรยากาศให้เอื้อ 
   ต่อการเรียนรู้  2 2 3 3 2.50 0.58 พอใช้ 

สรุป 2.25 2.50 2.25 2.50 2.38 0.17 พอใช้ 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู         

5. การแบ่งกลุ่มนักเรียน 
   ตามหลักเกณฑ์  2 2 2 2 2.00 0.00 พอใช้ 

6. เทคนิควิธีการแบ่งกลุ่ม  3 3 2 2 2.50 0.58 พอใช้ 

สรุป 2.50 2.50 2.00 2.00 2.25 0.28 พอใช้ 

การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้        

7. นักเรียนได้ร่วมกนัทํางาน 
   เพื่อให้กลุ่มประสบผลสําเร็จ  2 2 2 3 2.25 0.50 พอใช้ 

8. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน 
   ได้คิดและช่วยเหลือกันในกลุ่ม  3 3 2 2 2.25 0.58 พอใช้ 

9. ใช้กิจกรรมท่ีเน้นการปฏิบัติจริง  2 2 2 2 2.00 0.00 พอใช้ 

10. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นคว้า 
     และเรียนรู้ด้วยกันเป็นกลุ่ม  2 2 2 3 2.25 0.50 พอใช้ 

11. ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 
     ท่ีหลากหลาย  2 3 2 3 2.50 0.58 พอใช้ 

12. เปิดโอกาสใหผู้้เรียนได้เรียนรู ้
     ด้วยตนเอง  2 2 2 2 2.00 0.00 พอใช้ 
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ตารางที ่6 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือ    
  (Cooperative Learning)  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4   
ระดบั 

คุณภาพ 

13. ใช้ส่ือท่ีหลายหลาย   
     สนองความต้องการของ
ผู้เรียน  2 2 2 3 2.25 0.50 พอใช้ 

14. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เช่ือมโยง 
     ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน  2 2 2 2 2.00 0.00 พอใช้ 

สรุป 2.13 2.25 2.00 2.50 2.22 0.22 พอใช้ 

ประเมนิผลการจดักจิกรรม 
การเรยีนรู ้

       

15. ประเมินครอบคลุม 
     ท้ังกระบวนการ ผลงานและ 
     คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
     ของผู้เรียน  2 2 2 2 2.00 0.00 พอใช้ 

16. ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
     ในการประเมินตนเอง  2 2 2 2 2.00 0.00 พอใช้ 

17. ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
     ในการประเมินงานกลุ่ม  2 2 2 2 2.00 0.00 พอใช้ 

18. การจัดทําคะแนนการพัฒนา  2 2 2 2 2.00 0.00 พอใช้ 

สรุป 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 พอใช้ 

รบัรองผลการจดักจิกรรม 
การเรยีนรู ้        

19. ประเมินผลงานกลุ่ม  2 2 2 2 2.00 0.00 พอใช้ 

20. นําเสนอผลความสําเร็จ 
     งานกลุ่ม  2 2 2 3 2.25 0.50 พอใช้ 

สรุป 2.00 2.00 2.00 2.50 2.13 0.24 พอใช้ 

 2.17 2.25 2.05 2.30 2.39 - - 

 0.20 0.24 0.46 0.28 0.14 - - 
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     จากตารางท่ี 6 พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(Cooperative  Learning) ทําให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ (= 
2.39) คิดเป็น เมื่ อจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับพฤติกรรมการจัดการ เรียนรู้แบบร่วมมื อ  

(Cooperative Learning)    มีระดับพอใช้ จํานวน 5 ด้าน คือขั้นการเตรียมเนื้อหา (= 2.38) ขั้นการเก็บ

รวบรวมข้อมูล  (= 2.25) ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (= 2.22) ขั้นประเมินผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ (= 2.00) และขั้นรับรองผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (= 2.13)    
 1.2.4 การปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน   
การจัดการเรียนรู้ ประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) มีเป้าหมายเพื่อให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนสามารถนําผลการประเมินการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือมาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถ
นําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบการพัฒนาแต่ละด้าน พบว่า 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการเสนอแนะให้คําปรึกษา แนะนําช่วยเหลือ ทําให้มีความรู้ความ
เข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Cooperative  Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
      1.2.4.1 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ              
ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนในการสร้าง
ความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความพร้อมและความมั่นใจในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีจะ สนองความต้องการของผู้เรียนโดยรวมเพิ่มมากขึ้น สามารถเลือกเทคนิค 
วิธีการสอนแบบร่วมมือให้ เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาท่ีตนเองสอน และสามารถนําหลักการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative Learning) ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ ดังข้อมูลท่ีได้จากการ
สัมภาษณ์ ดังนี้ 
  
   “…หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถนําผลการประเมินการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถนําไป       
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ...”  

   (ผู้วิจัย, 4 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...มีความเข้าใจกระบวนการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
ถูกต้อง สมบูรณ์  สามารถนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใน ช้ัน เรียนได้อย่ างมีประสิทธิภาพ            
สร้างความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกของผู้เรียน มีความพร้อมและมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ..”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 4 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
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   “...เข้าใจวิธีการนําผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมาปรับปรุง  
พัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือให้สมบูรณ์...”  

  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 4 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 
   “...หลังการนําแผนการจัดการเรียนรู้ และไปใช้แล้วพบข้อบกพร่อง ทําให้เข้าใจ
วิธีการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เพิ่มขึ้น...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 4 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...หลังดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทําให้เข้าใจกระบวนการ
วางแผน  นาํผลการประเมินการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,  
4 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 

 
  1.2.4.2 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้นให้
ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียนโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รู้จักวิธีวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม เน้นผู้เรียนให้มี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมีการเสริมแรงทางบวก โดยมีการยกย่องชมเชย ให้รางวัลกลุ่มผู้เรียนท่ีมี
พัฒนาการด้านการเรียนสูงขึ้น ดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้  
 
   “…หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รู้จักนําผลการประเมินการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ดําเนินงานโดยใช้การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม เหมาะสมของเนื้อหาวิชา...”  

   (ผู้วิจัย, 4 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...มีความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถนําผลการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ทําให้
ผู้เรียนดําเนินกิจกรรมโดยใช้ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและสมาชิกในกลุ่ม
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 4 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 



178 

 

 

   “...เข้าใจวิธีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ นําผลการประเมิน
แผนการ จัดการเรียนรู้มาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ดําเนินกิจกรรมโดยใช้
ปฏิสัมพันธ์กลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน...”  

  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 4 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
   “...การนําแผนการจัดการเรียนรู้ และไปใช้แล้วพบข้อบกพร่องทําให้เข้าใจวิธีการ
ปรับปรุง พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้แบบร่วมมือ ท่ีดำเนินกิจกรรมให้ก ลุ่มสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทุกคนมีส่วนร่วมกันเพิ่มขึ้น...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 4 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทําให้เข้าใจกระบวนการ
วางแผน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับสมาชิกในกลุ่มและ   
มีส่วนร่วมกันเพิ่มขึ้น….”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,  
4 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 

 
  1.2.4.3 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้น
กิจกรรมการฝึกความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่มโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้รู้ จักวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่ งเน้นให้ ผู้เรียนฝึกบทบาทความ
รับผิดชอบร่วมกันในกลุ่มให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รบัผิดชอบในหน้าท่ีร่วมกัน ดังข้อมูล
ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้  
   “…หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนการพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพิ่มความ
รับผิดชอบร่วมกันในกลุ่มตามกรอบการวิจัยโดยวางแผนจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของ
เนื้อหาวิชา...” 

   (ผู้วิจัย, 5 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...มีความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้นผู้เรียนให้
ผู้เรียน มีความรับผิดชอบต่อผลงานกลุ่ม มีทักษะการทํางาน ร่วมมือช่วยเหลือกัน...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 5 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
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   “...เข้าใจวิธีการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีสร้างความ
รับผิดชอบใหเ้กิดกับกลุ่ม ส่งเสริมการทํางานกลุ่มเพื่อให้กลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน.” 

  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 5 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...สามารถนําผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้มาพัฒนาปรับปรุงให้สมบูรณ์   
ทําให้เข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีดําเนินกิจกรรมโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความ 
รับผิดชอบต่อความสําเร็จของกลุ่มเพิ่มขึ้น...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 5 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...จากการดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า มีข้อบกพร่อง 
ของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีต้องปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ พยายามแลกเปล่ียนกับ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เริ่มเข้าใจวิธีการดําเนินกิจกรรม ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสมาชิกในกลุ่ม 
ให้ทุกคน  มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มมากท่ีสุด...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 
5 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 

 

  1.2.4.4 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้นฝึก
ทักษะทางสังคม และทักษะการทํางานกลุ่มโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รู้จัก
วิธีการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้  
   “…หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รู้จักวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ี
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพิ่มความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่มตามกรอบการ
วิจัยโดยวางแผน จัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา...”  

   (ผู้วิจัย, 5 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

   “...มีความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนดําเนินกิจกรรมโดยใช้ทักษะทางสังคม มีทักษะ
การทํางานกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 5 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
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    “...เข้าใจวิธีการวางแผน ปรับปรุงคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ดําเนินกิจกรรมโดยใช้ทักษะทางสังคมส่งเสริมสมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทํางานกลุ่ม เพื่อให้กลุ่ม
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพิ่มข้ึน...”  

(หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 5 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 
   “...การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เน้นการสร้าง
ทักษะทางสังคม ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันทํากิจกรรมท่ีครูมอบหมายจนสําเร็จ...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 5 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...เข้าใจวิธีการนําผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือมาปรับปรุง     
แผนการจัดการเรียนรู้ ทําให้เข้าใจกระบวนการทักษะทางสังคม เพื่อสร้างความเช่ือมั่นของสมาชิกใน
กลุ่มมากขึ้น...”   

  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 
5 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  

 

  1.2.4.5 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้น               
การดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รู้จักวิธีวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติ
กิจกรรมทุกกลุ่มกิจกรรมดังขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้  
   “…หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ จากแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้โดยท่ี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพิ่มความรับผิดชอบ
ร่วมกันในกลุ่มตามกรอบการวิจัยโดยวางแผนจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา...”  

   (ผู้วิจัย, 7 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...มีความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เข้าใจแนวทาง
ปรับปรุงคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สมาชิก      
ในกลุ่มมีทักษะการทํางานกลุ่ม ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง..”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 7 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
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   “...เข้าใจวิธี จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถปรับปรุงกิจกรรมเน้น
กระบวนการกลุ่ม การทํางานกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,  
7 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 

 

   “...เมือ่นําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ แล้วพบข้อบกพร่องทําให้เข้าใจวิธีการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
มาเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 7 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...หลังจากดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ทําให้ เข้าใจ
กระบวนการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีให้แก่สมาชิกในกลุ่มตระหนักถึงความสําเร็จของกลุ่ม ร่วมมือช่วยเหลือกัน...” 

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 
7 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 

 
  ผลการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ตามแผน 
การจัดการเรียนรู้ ทําใหห้ัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
ตามแผน การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มี
ความพยายามท่ีจะปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยเลือกเทคนิควิธีการสอนท่ี
เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตนสอน การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนมีแนวโน้มอยู่ในระดับพอใช้ 
  ซึ่งจะเห็นได้จากข้อมูลแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรม    
การเรียนรู้  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  
Learning)        
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 1.2.5 การสรุปแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
         ผู้วิจัยและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนสรุปแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้ระยะเวลาในระหว่างวันท่ี    
7-8 กรกฎาคม 2559 การสรุปผลการดําเนินการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) มี เป้าหมายเพื่ อให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกคน สามารถนํา
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้เขียนขึ้นและนําไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน ประกอบกับการนําผลการ
ประเมินการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพให้ได้แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สมบูรณ์ สามารถนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนได้ในระดับพอใช้ ดังข้อมูลท่ีได้จากการบันทึก
การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดังนี้  
      การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เริ่มต้นจากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของครูผู้สอนท่ีประสบกับสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ ครูผู้สอนบางส่วนยังใช้
วธิีการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง ขาดเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้       
การบรรยายเป็นหลัก การสอนของครูขาดกระบวนการการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียน  
จึงทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ำ กลุ่มผู้วิจัยตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดการ 
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  
Learning) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการกลุ่มจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีส่ือการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้
ปฏิบัติ เป็นผู้วิจัยด้วยตนเอง เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  
      ในการพัฒนาครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจ 
และมีความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ตามกรอบ
หลักสูตรของการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ขั้นตอนของสลาวิน (Slavin, 
1995: 245-246) ดังนี้ 1) การสร้าง ความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียน 2) การมี
ปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน  3) การมีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่ม 4) การ
ฝึกทักษะทางสังคมและทักษะการทํางานกลุ่ม  5) การดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้การ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรบรรลุเป้าหมายตามกรอบการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบการพัฒนา
บุคลากร ดังนี้ 1) ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) ครูสามารถเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือได้ 3) ครูสามารถจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือได้ และ
เพื่อให้การดําเนินการพัฒนาบุคลากรบรรลุเป้าหมายตามกรอบการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบกลยุทธ์ 
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ดังนี้ 1) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) 2) การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Person : LP)  
  การดําเนินการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบผลสําเร็จในภาพรวม บรรยากาศในการ
ประชุมเป็นกันเอง วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ได้เป็น 
อย่างดี เสนอแนะให้คําปรึกษา แนะนําช่วยเหลือ มีการแลกเปล่ียนกระบวนการ เทคนิควิธีการ 
รวมถึงปัญหา อุปสรรค และเปิดโอกาสให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ซักถามแสดงความคิดเห็น 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสนใจ กระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในการดําเนินการโดยใช้เทคนิค
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทําให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) และสามารถนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปปรับปรุง พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
2. การสะท้อนผลการพัฒนา  
 การดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  
Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในวงรอบ    
ท่ี 1 ตามขั้นตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ กรอบการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม 2) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม    
3) ขั้นตรวจสอบผลงานและการทดสอบ 4) ขั้นการสรุปบทเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้สึก
พึ่งพากันทางบวก การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ฝึกทักษะทางสังคม ฝึกความรับผิดชอบ  
ดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กลยุทธท่ีใช้ดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ประกอบด้วย กลยุทธ์การจัดการความรู้ (Knowledge  
Management : KM) และกลยุทธ์การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person)  
ข้อมูลท่ีใช้ได้จากการบันทึกการประชุม การสัมภาษณ์ การสังเกต การประชุมระดมความคิด         
การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการสอบถามความ   
พึงพอใจของผู้เรียน มีข้อค้นพบ สรุปได้ ดังนี้  
 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียม พบว่า การดําเนินการประชุมระดมความคิดของหัวหน้ากลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ จํานวน 4 คน เพื่อกําหนดองค์ความรู้ท่ีต้องการพัฒนาเป็นการประชุมระดมความคิดโดยมี
จุดมุ่งหมายกําหนดองค์ความรู้แก่บุคลากร ได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมตัดสินใจ กํ าหนดองค์
ความรู้ ท่ี ต้องการ พัฒนา  นําเสนอความรู้ ท่ีตนเองได้รับต่อกลุ่ม วางแผนการจัดการความรู้  
วธิีดําเนินการประชุมระดมความคิด  ดําเนินการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) สามารถบรรลุเป้าหมายของการนํากลยุทธ์มาใช้นั้นคือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้
ความเข้าใจจุดประสงค์การพัฒนาบุคลากรโดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สนอง
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ความต้องการของหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนเป็นสําคัญ การประชุมประสบผลสําเร็จใน
ภาพรวม บรรยากาศในการประชุมเป็นกันเอง ทําให้เกิดการพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจของ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้โดยพิจารณาเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับเนื้อหาสาระในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  
 ขัน้ตอนท่ี 2 ขั้นกิจกรรมกลุ่ม พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์              
และวางแผนการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
จุดประสงค์ท่ีวางไว้ ดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ กําหนดปัญหา อุปสรรค แนวทาง                
การดําเนินการ แก้ปัญหา และนําปัญหาดังกล่าวมาวิเคราะห์กับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงกับนักเรียนท่ี
ตนรับผิดชอบให้บุคลากรในกลุ่มค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากเอกสารหนังสือคู่มือท่ีผู้วิจัยศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ข้อมูลสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบของ
การเขียน แผนการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องสมุดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารการปฏิบัติจริง จากวิทยากรท่ีมาให้ความรู้ ศึกษาขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
วางแผนดําเนินการจัดกิจกรรมและกําหนดแผนเพื่อท่ีจะร่วมสรุปรายละเอียดองค์ความรู้ จัดเก็บองค์
ความรู้  ท่ีได้รวบรวม ความรู้ ท่ีมาจากประสบการณ์ ความเช่ือ หรือความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น  การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ผ่านการสังเกต การสนทนา การฝึกอบรม จัดทําเป็น
ฐานความรู้ไว้ในคอมพิวเตอร์ รูปเล่มเอกสาร กระดาษ หรือตัวบุคคล ใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ของสถานศึกษา  
 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตรวจสอบผลงานและการทดสอบ พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน 
4 คน สามารถนําแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ท่ีผ่านการปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้ ผ่านการตรวจสอบและเพิ่มเติม แก้ไขข้อบกพร่องของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรียบร้อยแล้ว  ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน สร้างความพึงพอใจแก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก ใน
การมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู บรรยากาศในการดําเนินกิจกรรมเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ผู้เรียนกระตือรือร้น สนใจร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ กล้าแสดงออกด้านความคิด                  
เกิดความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการเสนอแนะให้คําปรึกษา แนะนํา
ช่วยเหลือ ทําให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
เพิม่ข้ึน  
 ขัน้ตอนท่ี 4 ขั้นการสรุปบทเรียน พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดําเนินกิจกรรมสรุป              
องค์ความรู้ท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative  Learning) ประสบผลสําเร็จในภาพรวม กิจกรรมดําเนินไปอย่างกัลยาณมิตร หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพิ่มขึ้น ได้รับการเสนอแนะ 
ให้คําปรึกษา แนะนําช่วยเหลือ  แลกเปล่ียนกระบวนการ เทคนิควิธีการ รวมถึงปัญหา อุปสรรค และ
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เปิดโอกาสให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ซักถามแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมในการดําเนินการ   
โดยใช้เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และสามารถนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปปรับปรุง 
พัฒนาต่อไปในวงรอบท่ี 2 
  
3. สรุปผลการพัฒนา  
 ผลการดําเนินการในวงรอบท่ี 1 พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานการพัฒนา
บุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจในระดับดี ท้ัง 4 คน ซึ่งถือว่าผ่านการพัฒนาทุกคน ด้านความสามารถ
เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) อยู่ในระดับพอใช้ ท้ัง 4 คน ซึ่ง
ต้องพัฒนาในวงรอบท่ี 2 สรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) จากการดําเนินตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรในการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น               
โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ได้ใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ (Knowledge Management 
: KM) และกลยุทธ์การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person)  ตามขั้นตอนการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม  2) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 3) ขั้นตรวจสอบผลงานและการทดสอบ               
4) ขั้นการสรุปบทเรียน เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนําให้กําลังใจในการดําเนินกิจกรรมเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  สามารถนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมได้อย่าง              
มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ซักถามแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียน
เรียนรู้ประสบการณ์ดําเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือนี้ ทําให้หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) ได้ในระดับพอใช้ ซึ่งจะมีการปรับปรุงและพัฒนาในวงรอบท่ี 2 
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วงรอบที่ 2 
1. การดําเนินการพัฒนา    
 เป็นการดําเนินเพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  
Learning) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) ซึ่งในวงรอบท่ี 2 ประกอบด้วย 1 กิจกรรม คือกิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ (Learning  Person) มีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person) การพัฒนาสู่
ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person) มีกิจกรรมสําคัญ คือ การพัฒนาสมรรถภาพของ
บุคลากรโดยมีเป้าหมายให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถนําองค์ความรู้มาปฏิบัติการเขียน
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง ประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้สมบูรณ์ สามารถจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดําเนินการระหว่าง
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น มี
กิจกรรมสําคัญในการดําเนินการ ดังนี้  
   1.1 ผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
(Cooperative Learning) ทําให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เขียนแผนการจัด การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งจะเห็นได้
จากข้อมูลจากแบบประเมินแผน  การจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
ดังตารางท่ี 7  
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ตารางที ่7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ของครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

 

รายการประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4   
ระดบั 

คุณภาพ 

สาระสาํคญั   

1. แสดงความคิดรวบยอด 
   ของเนื้อหาหรือแก่นของเรื่อง  3 2 3 3 2.75 0.50 ดี 

2. เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  3 2 3 3 2.75 0.50 ดี 

3. มีความชัดเจนเข้าใจง่าย  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

สรุป 3.00 2.33 3.00 3.00 2.83 0.33 ดี 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้  

4. ความถูกต้องตามหลักการเขียน  3 2 3 3 2.75 0.50 ดี 

5. ครอบคลุมพฤติกรรมผู้เรียน 
   ทุกด้าน  (พุทธิพิสัย จิตพิสัย   
   และทักษะพิสัย)  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

6. ระบุพฤติกรรมท่ีสามารถวัด 
   และประเมินได้  3 2 3 3 2.75 0.50 ดี 

7. ระดับพฤติกรรมท่ีกําหนด 
   เหมาะสมกับเวลา เนื้อหาและ 
   ผู้เรียน  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

8. มีความชัดเจนเข้าใจง่าย  
3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

สรุป 3.00 2.60 3.00 3.00 2.90 0.20 ดี 

เนือ้หา   

9. มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   และทันสมัย  2 3 3 3 2.75 0.50 ดี 

10. สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
     การเรียนรู้  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

11. ครบถ้วน เพียงพอท่ีจะทําให้ 
     เกิดพฤติกรรมท่ีต้องการ  2 3 3 3 2.75 0.50 ดี 
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ตารางที ่7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ของครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4   
ระดบั 

คุณภาพ 

12. เหมาะสมกับเวลา เนื้อหา   
     และผู้เรียน 3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

13. มีความชัดเจน ไม่สับสน   
     น่าสนใจ  2 3 3 3 2.75 0.50 ดี 

สรปุ 2.40 3.00 3.00 3.00 2.85 0.30 ดี 

กจิกรรมการเรยีนรู ้        

14. สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
     การเรียนรู้  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

15. สอดคล้องกับเนื้อหา  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

16. สอดคล้องกับความต้องการ 
     และความสามารถของผู้เรียน  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

17. เรียงลําดับกิจกรรม 
     ได้เหมาะสม  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

18. เหมาะสมกับเวลา สถานท่ี 
     และสภาพแวดล้อม  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

19. สนองความต้องการและ 
     กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

20. ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกัน 
     เรียนรู้ และทํางานร่วมกัน  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

21. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

สรุป 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 ดี 

สือ่การเรยีนรู ้  

22. เหมาะสมกับวัยความสามารถ 
     และความสนใจของผู้เรียน  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

23. สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
     การเรียนรู้ เนื้อหาและกิจกรรม  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 
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ตารางที ่7 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
   แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ของครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น (ต่อ) 

 

รายการประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4   
ระดบั 

คุณภาพ 

24. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิด 
     รวบยอด  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

25. ผู้เรียนและครูผู้สอนมีส่วนร่วม 
     ในการจัดหา จัดทําและพัฒนา 
     ส่ือการเรียนรู้ 3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

สรุป 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 ดี 

การวดัผลประเมนิผล   

26. สอดคล้องกับจุดประสงค์ 
     การเรียนรู้  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

27. ประเมินไปพร้อมกับการจัด 
     กิจกรรมการเรียนรู ้ 3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

28. ประเมินโดยใช้วิธีการ 
     ท่ีหลากหลาย  2 3 3 3 2.75 0.50 ดี 

29. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ 
     ประเมินผลการเรียนรู้ 2 3 3 3 2.75 0.50 ดี 

30. เกณฑ์การประเมินสอดคล้อง 
     กับระดับความสามารถ 
     ของผู้เรียน  2 3 3 3 2.75 0.50 ดี 

สรุป 2.40 3.00 3.00 3.00 2.85 0.30 ดี 

 2.80 2.82 3.00 3.00 2.91 0.11 - 

 0.32 0.29 0.00 0.00 0.07 - - 
  
   จากตารางท่ี 7 พบว่า ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนการประเมินแผน  
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยรวมอยู่

ในระดับดี ( = 2.91) เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ (Cooperative Learning) อยู่ในระดับดีทุกด้าน คือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ( = 3.00)      
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ด้านส่ือการเรียนรู้ ( = 3.00) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้  ( = 2.90) ด้านการวัดผลประเมินผล         

( = 2.85) ด้านเนื้อหา ( = 2.85) และด้านสาระสําคัญ ( = 2.83) 
  1.2 การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
      ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) มีเป้าหมายเพื่อให้   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้น
ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ พัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้วิจัยนําแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) ท่ีสร้างขึ้นไปจัดการเรียนรู้ในช้ันเรียน พบว่า แผนการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือของผู้วิจัยยังมีข้อบกพร่องท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น วิทยากรผู้ให้
คําปรึกษาข้อช้ีแนะในส่วนท่ียังมีความเข้าใจกรอบการศึกษาของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีไม่
ชัดเจนเพื่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นําไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) ตามความมุ่งหมายท่ีต้ังไว้ต่อไป  
   ดําเนินการระหว่างวันท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  
 ในเวลาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้จริงในช้ันเรียนท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รับผิดชอบ ณ โรงเรียน                 
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ดังข้อมูลจากการสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และการสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนด้วยเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) ดังนี้ 
 
ตารางที ่8 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือ    
  (Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
 

รายการประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4   
ระดบั 

คุณภาพ 

ขั้นเตรียมเนื้อหา   

1. การจัดเตรยีมเนื้อหาสาระ    3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

2. การจัดเตรียมกิจกรรม 
   การเรียนรู้ 3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

3. การจัดเตรียมใช้ส่ือการเรียนรู้ 3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

4. การจัดบรรยากาศให้เอื้อ 
   ต่อการเรียนรู้  2 3 3 3 2.75 0.50 ดี 

สรุป 2.75 3.00 3.00 3.00 2.94 0.12 ดี 
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ตารางที ่8 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือ    
  (Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น (ต่อ) 
 

รายการประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4   
ระดบั 

คุณภาพ 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู         

5. การแบ่งกลุ่มนักเรียน 
   ตามหลักเกณฑ์  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

6. เทคนิควิธีการแบ่งกลุ่ม  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

สรุป 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 ดี 

การจดักจิกรรมการเรยีนรู ้        

7. นักเรียนได้ร่วมกนัทํางาน 
   เพื่อให้กลุ่มประสบผลสําเร็จ  2 3 3 3 2.75 0.50 ดี 

8. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน 
   ได้คิดและช่วยเหลือกันในกลุ่ม  2 3 3 3 2.75 0.50 ดี 

9. ใช้กิจกรรมท่ีเน้นการปฏิบัติจริง  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

10. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นคว้า 
     และเรียนรู้ด้วยกันเป็นกลุ่ม  2 3 3 3 2.75 0.50 ดี 

11. ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ 
     ท่ีหลากหลาย  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

12. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู ้
     ด้วยตนเอง  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

13. ใช้ส่ือท่ีหลายหลายสนอง 
     ความต้องการของผู้เรียน  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

14. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เช่ือมโยง 
     ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

สรุป 2.63 3.00 3.00 3.00 2.91 0.19 ดี 
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ตารางที ่8 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบรว่มมือ    
  (Cooperative Learning)  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
 

รายการประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4   
ระดบั 

คุณภาพ 

ประเมนิผลการจดักจิกรรม 
การเรยีนรู ้

       

15. ประเมินครอบคลุมท้ัง    
     กระบวนการ ผลงานและ 
     คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
     ของผู้เรียน  2 3 3 3 2.75 0.50 ดี 

16. ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
     ในการประเมินตนเอง  2 3 3 3 2.75 0.50 ดี 

17. ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
     ในการประเมินงานกลุ่ม  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

18. การจัดทําคะแนนการพัฒนา  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

สรุป 2.50 3.00 3.00 3.00 2.88 0.25 ดี 

รบัรองผลการจดักจิกรรม 
การเรยีนรู ้        

19. ประเมินผลงานกลุ่ม  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

20. นําเสนอผลความสําเร็จ 
     งานกลุ่ม  3 3 3 3 3.00 0.00 ดี 

สรุป 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.00 ดี 

 2.78 3.00 3.00 3.00 2.95 0.11 - 

 0.22 0.00 0.00 0.00 0.08 - - 
  
  จากตารางท่ี 8 พบว่า กลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative  Learning) ทําให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับดี      

( = 2.95) เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับพฤติกรรมการ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
(Cooperative Learning) มีระดับดี จํานวน 5 ด้าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ขั้นการ

เก็บรวบรวมข้อมูล (= 3.00) ขั้นรับรองผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (= 3.00) ขั้นการเตรียม
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เนื้อหา (= 2.94)  ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (= 2.91) และขั้นประเมินผลการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ (= 2.88)  
 
ตารางที ่9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดกิจกรรม 
  การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
 

รายการประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4  
ระดบั 

คุณภาพ 

ขัน้เตรยีมเนือ้หา       

1. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์ 
   การเรียนรู้และสาระน่ารู้ 
   ก่อนดําเนินการสอน  

5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 

2. ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียน 
   เกิดความกระหายใคร่รู้  

5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 

3. ผู้สอนช้ีแจงงานต่าง ๆ ท่ีให้ 
   นักเรียนปฏิบัติอย่างชัดเจน  

4 4 4 4 4.00 มาก 

สรุป 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 มากท่ีสุด 

ขัน้กจิกรรมการเรยีนรู ้       

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
   ช่วยให้นักเรียนบรรลุ 
   วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว ้ 

4 4 4 4 4.00 มาก 

5. กิจกรรมการเรียนการสอน 
   สอดคล้องกับผู้เรียน  

3 3 4 4 3.50 มาก 

6. ผู้เรียนมีโอกาสได้ถาม-ตอบ 
   บ่อยๆ  

5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 

7. ผู้เรียนได้ลงมือทําการปฏิบัติ 
   ได้อย่างเหมาะสม  

5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 

8. ผู้สอนใช้คําถามหลายแบบ 
   ให้ผู้เรียนได้คิดและตอบ  

5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 

สรุป 4.40 4.40 4.60 4.60 4.50 มาก 
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ตารางที ่9  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดกิจกรรม 
  การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
 

รายการประเมนิ คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4  
ระดบั 

คุณภาพ 

ขัน้เก็บรวบรวมขอ้มลู       

9. ส่งเสริมผู้เรียนทํางานกลุ่ม 
   ประสบผลสําเร็จ  

5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 

10. ผู้เรียนทราบผลความก้าวหน้า 
     ในการเรียน  

5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 

11. ผู้สอนมีการเน้นในสาระ 
     ท่ีสําคัญ  

3 3 4 4 3.50 มาก 

12. ผู้สอนยกตัวอย่างท่ีช่วยให้ 
     เข้าใจในเนื้อหาบทเรียน 
     ดีขึ้นเสมอ  

5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 

13. ผู้สอนมีการเปรียบเทียบ 
     การทํางานกลุ่มให้เห็นชัดเจน  

3 3 3 3 3.00 มาก 

สรุป 4.20 4.20 4.40 4.40 4.30 มาก 

ขัน้ประเมนิผล       

14. มีการสรุปบทเรียน  5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 

15. ส่งเสริมผู้เรียนได้คิดและ 
     ช่วยเหลือกันในกลุ่ม  

5 5 5 5 5.00 มากท่ีสุด 

สรุป 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 มากท่ีสุด  

 4.55 4.55 4.65 4.65 4.60  

ร้อยละ 91 91 93 93 92  

  
 จากตารางท่ี 9 พบว่า  ผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วม มือ

(Cooperative Learning) โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.53) คิดเป็นร้อยละ 92 เมื่อจําแนกเป็น    
รายด้าน พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  Learning) 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 รายการ โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ขั้นการประเมินผล ( = 

5.00) ขั้นการเตรียมเนื้อหา ( = 4.60) ระดับความพึงพอใจต่อด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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(Cooperative Learning) อยู่ในระดับมาก 2 รายการ โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ  ขั้นการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( = 4.50) และขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ( = 4.30) 
 1.3 การปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลการดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผน     
การจัดการเรียนรู้ประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) มีเป้าหมายเพื่อให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนสามารถนําผลการประเมินการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือมาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถ
นําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบการพัฒนาแต่ละด้าน หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการเสนอแนะให้คําปรึกษา แนะนําช่วยเหลือ ทําให้มีความรู้ความเข้าใจด้าน
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative  Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  1.3.1 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแผน    
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนในการสร้างความรู้สึก
พึ่งพากันทางบวกของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความพร้อมและความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีจะ สนองความต้องการของผู้เรียนโดยรวมเพิ่มมากขึ้น สามารถเลือกเทคนิค วิธีการสอนแบบ
ร่วมมือให้ เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาท่ีตนเองสอน และสามารถนําหลักการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ  (Cooperative Learning) ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ ดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้  
   “…หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถนําผลการประเมินการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง สมบูรณ์ สามารถนําไปจัด
กิจกรรมการเรียนรู้   ในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ...”  

   (ผู้วิจัย, 4 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...มีความเข้าใจกระบวนการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
ถูกต้อง สมบูรณ์  สามารถนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใน ช้ัน เรียนได้อย่ างมีประสิทธิภาพ            
สร้างความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกของผู้เรียน มีความพร้อมและมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ..”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 4 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

   “...เข้าใจวิธีการนําผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมาปรับปรุ ง 
พัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือให้สมบูรณ์...”  

  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 4 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
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   “...หลังการนําแผนการจัดการเรียนรู้ และไปใช้แล้วพบข้อบกพร่อง ทําให้เข้าใจ
วิธีการปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เพิ่มขึ้น...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 4 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...หลังดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทําให้เข้าใจกระบวนการ
วางแผน  นําผลการประเมินการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้มปีระสิทธิภาพ...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,  
4 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 

 
  1.3.2 ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้นให้
ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียนโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รู้จักวิธีวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม เน้นผู้เรียนให้มี
ปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมีการเสริมแรงทางบวก โดยมีการยกย่องชมเชย ให้รางวัลกลุ่มผู้เรียนท่ีมี
พัฒนาการด้านการเรียนสูงขึ้น ดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้  
   “…หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รู้จักนําผลการประเมินการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
มาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ดําเนินงานโดยใช้การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม เหมาะสมของเนื้อหาวิชา...”  

   (ผู้วิจัย, 4 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...มีความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถนําผลการ
ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ทําให้
ผู้เรียนดําเนินกิจกรรมโดยใช้ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและสมาชิกในกลุ่ม
ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจรงิ...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 4 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...เข้าใจวิธีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ นําผลการประเมิน
แผนการ จัดการเรียนรู้มาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้  ดําเนินกิจกรรมโดยใช้
ปฏิสัมพันธ์กลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน...”  

  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 4 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
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   “...การนําแผนการจัดการเรียนรู้ และไปใช้แล้วพบข้อบกพร่องทําให้เข้าใจวิธีการ
ปรับปรุง พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือ ท่ีดำเนินกิจกรรมให้ก ลุ่มสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทุกคนมีส่วนร่วมกันเพิ่มขึ้น...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 4 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...ดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทําให้เข้าใจกระบวนการ
วางแผน ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับสมาชิกในกลุ่มและ   
มีส่วนร่วมกันเพิ่มขึ้น….”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,  
4 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 

 
  1.3.3  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้น
กิจกรรมการฝึกความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่มโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ รู้ จักวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ ผู้เรียนฝึกบทบาทความ
รับผิดชอบร่วมกันในกลุ่มให้ความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกนั รับผิดชอบในหน้าท่ีร่วมกัน ดังข้อมูล
ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้  
   “…หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนการพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพิ่มความ
รับผิดชอบร่วมกันในกลุ่มตามกรอบการวิจัยโดยวางแผนจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของ
เนื้อหาวิชา...” 

   (ผู้วจัิย, 5 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...มีความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้นผู้เรียนให้
ผู้เรียน มีความรับผิดชอบต่อผลงานกลุ่ม มีทักษะการทํางาน ร่วมมือช่วยเหลือกัน...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 5 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 
   “...เข้าใจวิธีการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีสร้างความ
รับผิดชอบให้เกิดกับกลุ่ม ส่งเสริมการทํางานกลุ่มเพื่อให้กลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน.” 

  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 5 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
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   “...สามารถนําผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้มาพัฒนาปรับปรุงให้สมบูรณ์   
ทําให้เข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีดําเนินกิจกรรมโดยเน้นให้ผู้เรียนมีความ 
รับผิดชอบต่อความสําเร็จของกลุ่มเพิ่มขึ้น...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 5 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...จากการดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า มีข้อบกพร่อง 
ของแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีต้องปรับปรุงพัฒนาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ พยายามแลกเปล่ียนกับ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เริ่มเข้าใจวิธีการดําเนินกิจกรรม ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสมาชิกในกลุ่ม 
ให้ทุกคน  มีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มมากท่ีสุด...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 
5 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 

 

  1.3.4  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้นฝึกทักษะ
ทางสังคมและทักษะการทํางานกลุ่มโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รู้จักวิธีการ
วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้  
   “…หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รู้จักวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ี
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพิ่มความรับผิดชอบร่วมกันในกลุ่มตามกรอบการ
วิจัยโดยวางแผน จัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา...”  

   (ผู้วิจัย, 5 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

   “...มีความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถพัฒนา  
ปรับปรุงคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนดําเนินกิจกรรมโดยใช้ทักษะทางสังคม มีทักษะ
การทํางานกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 5 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

    “...เข้าใจวิธีการวางแผน ปรับปรุงคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
ดําเนินกิจกรรมโดยใช้ทักษะทางสังคมส่งเสริมสมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการทํางานกลุ่ม เพื่อให้กลุ่ม
มกีารช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้น...”  

(หัวหน้าลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ, 5 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
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   “...การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้เน้นการสร้าง
ทักษะทางสังคม ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันทํากิจกรรมท่ีครูมอบหมายจนสําเร็จ...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 5 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...เข้าใจวิธีการนําผลการประเมินการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมาปรับปรุง  
แผนการจัดการเรียนรู้ ทําให้เข้าใจกระบวนทักษะทางสังคม เพื่อสร้างความเช่ือมั่นของสมาชิกในกลุ่ม
มากขึน้...”   

  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 
5 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  

 

  1.3.5  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีเน้นการ
ดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มโดยรวมเพิ่มมากขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้รู้จักวิธีวางแผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรมทุกกลุ่ม
กิจกรรมดังข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ ดังนี้  
   “…หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ จากแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้โดยท่ี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพิ่มความรับผิดชอบ
ร่วมกันในกลุ่มตามกรอบการวิจัยโดยวางแผนจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา...”  

   (ผู้วิจัย, 7 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
 

   “...มีความเข้าใจกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เข้ าใจแนวทาง
ปรับปรุงคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม สมาชิก      
ในกลุ่มมีทักษะการทํางานกลุ่ม ได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจริง..”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์, 7 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์)  
 

   “...เข้าใจวิธี จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถปรับปรุงกิจกรรมเน้น
กระบวนการกลุ่ม การทํางานกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ,  
7 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 

 

   “...เมื่อนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ แล้วพบข้อบกพร่องทําใหเ้ข้าใจวิธีการปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีดําเนินกิจกรรมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
มาเพิ่มประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มขึ้น...”  

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, 7 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 
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   “...หลังจากดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  ทําให้ เข้าใจ
กระบวนการปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแผน โดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์อันดีให้แก่สมาชิกในกลุ่มตระหนักถึงความสําเร็จของกลุ่ม ร่วมมือช่วยเหลือกัน...” 

   (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, 
7 กรกฎาคม 2559 : สัมภาษณ์) 

 
   ผลการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative Learning)                
ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทําให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ                 
การจัดกิจกรรมตามแผน การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีความพยายามท่ีจะปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยเลือก
เทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีตนสอน การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนมีแนวโน้ม
อยู่ในระดับมาก 
   ซึ่งจะเห็นได้จากข้อมูลแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรม    
การเรียนรู้ แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  
Learning)        
 1.4 การสรุปแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
   ผู้วิจัยและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนสรุปแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้ระยะเวลาในระหว่างวันท่ี 7-8 
กรกฎาคม 2559 การสรุปผลการดําเนินการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative  Learning) มีเป้าหมายเพื่อให้ ผู้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน สามารถนํา
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีหัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้เขียนขึ้นและนําไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียน ประกอบกับการนําผลการ
ประเมินการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพให้ได้แผนการจัดการเรีย นรู้ท่ี
สมบูรณ์ สามารถนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบการพัฒนา
แต่ละด้าน ดังข้อมูลท่ีได้จากการบันทึกการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดังนี้  
  การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้เริ่มต้นจากการศึกษาสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูผู้สอนท่ีประสบกับสภาพปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ ครูผู้สอนบางส่วนยังใช้วิธีการ
สอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง ขาดเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้       
การบรรยายเป็นหลัก การสอนของครูขาดกระบวนการการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาผู้เรียนเป็น
รายบุคคล เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียน  
จึงทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต่ำ กลุ่มผู้วิจัยตระหนักและเห็นความสําคัญของการจัดการ 
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  
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Learning) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการกลุ่มจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย มีส่ือการสอนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้
ปฏิบัติ เป็นผู้วิจัยด้วยตนเอง เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  
  ในการพัฒนาครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจ      
และมีความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ตามกรอบ
หลักสูตรของการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 ขั้นตอนของสลาวิน (Slavin, 
1995) ดังนี้ 1) การสร้าง ความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียน 2) การมีปฏิสัมพันธ์                
ท่ีส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน  3) การมีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่ม 4) การฝึกทักษะทาง
สังคมและทักษะการทํางานกลุ่ม  5) การดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อให้การดําเนินการพัฒนา
บุคลากรบรรลุเป้าหมายตามกรอบการวิจัย ผู้วิ จัยได้กําหนดกรอบการพัฒนาบุคลากร ดังนี้                       
1) ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) ครูสามารถเขียนแผนการจัด              
การเรียนรู้แบบร่วมมือได้ 3) ครูสามารถจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือได้ และเพื่อให้               
การดําเนินการพัฒนาบุคลากรบรรลุเป้าหมายตามกรอบการวิจัย ผู้วิจัยได้กําหนดกรอบกลยุทธ์ ดังนี้                 
1) การจัดการความรู้  (Knowledge Management : KM) 2) การพัฒนาสู่ความเป็ นบุคคลแห่ ง                     
การเรียนรู้ (Learning Person : LP)  
  การดําเนินการประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบผลสําเร็จในภาพรวม บรรยากาศ                  
ในการประชุมเป็นกันเอง วิทยากรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ได้
เป็น อย่างดี เสนอแนะให้คําปรึกษา แนะนําช่วยเหลือ มีการแลกเปล่ียนกระบวนการ เทคนิควิธีการ 
รวมถึงปัญหา อุปสรรค และเปิดโอกาสให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ซักถามแสดงความคิดเห็น 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความสนใจ กระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในการดําเนินการโดยใช้เทคนิค
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึงวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทําให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) และสามารถนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปปรับปรุง พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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2. การสะท้อนผลการพัฒนา  
 การดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  
Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ในวงรอบ    
ท่ี 1 ตามขั้นตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ กรอบการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม 2) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม    
3) ขั้นตรวจสอบผลงานและการทดสอบ 4) ขั้นการสรุปบทเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้สึก
พึ่งพากันทางบวก การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน ฝึกทักษะทางสังคม ฝึกความรับผิดชอบ  
ดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม กลยุทธท่ีใช้ดำเนินงานการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ประกอบด้วย กลยุทธ์การจัดการความรู้ (Knowledge  
Management : KM) และกลยุทธ์การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person)  
ข้อมูลท่ีใช้ได้จากการบันทึกการประชุม การสัมภาษณ์ การสังเกต การประชุมระดมความคิด         
การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการสอบถาม               
ความ   พึงพอใจของผู้เรียน มีข้อค้นพบ สรุปได้ ดังนี้  
 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียม พบว่า การดําเนินการประชุมระดมความคิดของหัวหน้ากลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ จํานวน 4 คน เพื่อกําหนดองค์ความรู้ท่ีต้องการพัฒนาเป็นการประชุมระดมความคิดโดยมี
จุดมุ่งหมายกําหนดองค์ความรู้แก่บุคลากร ได้แสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมตัดสินใจ กําหนดองค์
ความรู้ ท่ี ต้องการ  พัฒนา นําเสนอความรู้ ท่ีตนเองได้รับต่อกลุ่ม วางแผนการจัดการความรู้  
วิธีดําเนินการประชุมระดมความคิด  ดําเนินการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) สามารถบรรลุเป้าหมายของการนํากลยุทธ์มาใช้นั้นคือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้            
มีความรู้ความเข้าใจจุดประสงค์การพัฒนาบุคลากรโดยใช้เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning) เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สนองความต้องการของหลักสูตรและความต้องการของผู้เรียนเป็นสําคัญ การประชุมประสบผลสําเร็จ
ในภาพรวม บรรยากาศในการประชุมเป็นกันเอง ทําให้เกิดการพัฒนาการด้านความรู้ความเข้าใจ               
ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้โดยพิจารณาเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  
 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นกิจกรรมกลุ่ม พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์                                            
และวางแผนการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
จุดประสงค์ท่ีวางไว้ ดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ กําหนดปัญหา อุปสรรค แนวทาง              
การดําเนินการ แก้ปัญหา และนําปัญหาดังกล่าวมาวิเคราะห์กับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงกับนักเรียน               
ท่ีตนรับผิดชอบให้บุคลากรในกลุ่มค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากเอกสารหนังสือคู่มือท่ีผู้วิจัยศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ข้อมูลสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบของ
การเขียน แผนการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องสมุดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ศึกษาข้อมูลจาก
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เอกสารการปฏิบัติจริง จากวิทยากรท่ีมาให้ความรู้ ศึกษาขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
วางแผนดําเนินการจัดกิจกรรมและกําหนดแผนเพื่อท่ีจะร่วมสรุปรายละเอียดองค์ความรู้ จัดเก็บองค์
ความรู้  ท่ีได้รวบรวม ความรู้ ท่ีมาจากประสบการณ์ ความเช่ือ หรือความคิดสร้างสรรค์ในการ
ปฏิบัติงาน เช่น  การถ่ายทอดความรู้ ความคิด ผ่านการสังเกต การสนทนา การฝึกอบรม จัดทําเป็น
ฐานความรู้ไว้ในคอมพิวเตอร์ รูปเล่มเอกสาร กระดาษ หรือตัวบุคคล ใช้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ของสถานศึกษา  
 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตรวจสอบผลงานและการทดสอบ พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน 
4 คน สามารถนําแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ท่ีผ่านการปรับปรุงแผนการ
จัดการเรียนรู้ผ่านการตรวจสอบและเพิ่มเติม แก้ไขข้อบกพร่องของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรยีบร้อยแล้ว ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก ในการ
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู บรรยากาศในการดําเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น 
ผู้เรียนกระตือรือร้น สนใจร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ กล้าแสดงออกด้านความคิด เกิดความมั่นใจ
ในตนเองเพิ่มขึ้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการเสนอแนะให้คําปรึกษา แนะนําช่วยเหลือ ทําให้
มีความรู้   ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพิ่มขึ้น  
 ขัน้ตอนท่ี 4 ขั้นการสรุปบทเรียน พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดําเนินกิจกรรมสรุป                
องค์ความรู้ท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative  Learning) ประสบผลสําเร็จในภาพรวม กิจกรรมดําเนินไปอย่างกัลยาณมิตร หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเพิ่มขึ้น ได้รับการเสนอแนะ 
ให้คําปรึกษา แนะนําช่วยเหลือ  แลกเปล่ียนกระบวนการ เทคนิควิธีการ รวมถึงปัญหา อุปสรรค              
และเปิด โอกาสให้ หั วหน้ าก ลุ่มสาระการเรียนรู้ ไ ด้ซั กถามแสดงความ คิดเห็น  มี ส่วนร่วม                        
ในการดําเนินการโดยใช้เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถเขียนแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และสามารถนําแผนการจัดกิจกรรม               
การเรียนรู้ไปปรับปรุง พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
3. สรุปผลการพัฒนา  
 ผลการดําเนินการในวงรอบท่ี 1 พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานการพัฒนา
บุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หัวหน้ากลุ่มสาระ                  
การเรียนรู้มีความรู้ ความเข้าใจในระดับดี ท้ัง 4 คน ซึ่งถือว่าผ่านการพัฒนาทุกคน ด้านความสามารถ
เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) อยู่ในระดับดี ท้ัง 4 คน                  
ซึ่งถือว่าผ่านการพัฒนาทุกคน ด้านความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ อยู่ในระดับดี                  
ท้ัง 4 คน ซึ่งถือว่าผ่านการพัฒนาทุกคน สรุปผลการดําเนินงานการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรม              
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) จากการดําเนินตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร



204 

 

 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ขอนแก่น โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ได้ใช้กลยุทธ์การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management : KM) และกลยุทธ์การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person)                   
ตามขั้นตอนการเรียนรู้ แบบร่วมมือ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม  2) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 3) ขั้นตรวจสอบ
ผลงานและการทดสอบ 4) ขั้นการสรุปบทเรียน เพื่อ ช่วยเหลือ สนับสนุน แนะนําให้กําลังใจ                   
ในการดําเนินกิ จกรรมเขี ยนแผนการจัดการเรียน รู้ แบบร่วมมื อสามารถนํ าแผนการจัด                 
การเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ซักถาม
แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ดําเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความ
กระตือรือร้น มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในการดําเนินการจัดกิจกรรม              
การเรียนรู้แบบร่วมมือนี้ ทําให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ ด้านการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
และจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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บทที ่5 
สรปุ อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

  
   การวิจัยการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยได้นําเสนอ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ เรียงตามลําดับ  
ดังนี้     
  1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 2. สรุปผล  
 3. อภิปรายผล  
 4. ข้อเสนอแนะ  

  
1. วัตถปุระสงคข์องการวจิยั 
  1.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือได้  
  1.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ให้สามารถเขียนแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้  
  1.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ใหส้ามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือได้  
 
2. สรุป 
 ก่อนการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น พบว่า บุคลากรในโรงเรียนขาดความรู้ความเข้าใจท่ีจะนํา
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นลงสู่การปฏิบัติจริง ท้ังๆ ท่ีบุคลากรเองมีความตระหนักท่ีจะ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของตน เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา
โดยเฉพาะการปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนของครูในยุคปฏิรูปด้วยแล้ว ครูผู้สอนทุกคนเข้าใจถึงวิธีท่ีจะ
นํากระบวนการต่าง ๆ มาแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้จึงประชุมระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อหาวิธีการในการท่ีจะพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนของตนเอง และกิจกรรมท่ีจะนํามาสู่ความรู้ความเข้าใจจนสามารถท่ีจะจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือได้ จึงมีมติในท่ีประชุมว่าเห็นควรนํากลยุทธ์การจัดการความ รู้ 
(Knowledge  Management : KM) และกลยุทธ์การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียน รู้  
(Learning Person) มาดําเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ                 
ของการทําวิจัยในช้ันเรียน และการนิเทศท่ีมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือติดตามให้การจัดกิจกรรม             
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การเรียนรู้แบบร่วมมือ สนับสนุนให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เกิดกําลังใจในการจัดกิจกรรม               
การเรียนรู้แบบร่วมมือตามขั้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม 2) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม                         
3) ขั้นตรวจสอบผลงานและการทดสอบ 4) ขั้นการสรุป บทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุ่ม  
 

 2.1 สรุปผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1  
 จากการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียน รู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  สามารถบรรลุเป้าหมายของการนํากลยุทธ์มาใช้นั้นคือ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และสามารถนําแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือสู่การปฏิบัติได้ สรุปตามข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียม พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน 4 คน มีความรู้ความเข้าใจ 
กําหนดองค์ความรู้ ท่ีต้องการพัฒนาโดยการประชุมระดมความคิดแลกเปล่ียนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น                
มีส่วนร่วมตัดสินใจ กําหนดองค์ความรู้ท่ีต้องการพัฒนา นําเสนอความรู้ท่ีตนเองได้รับต่อกลุ่ม วางแผน    
การจัดการความรู้ สามารถบรรลุเป้าหมายของการนํากลยุทธ์มาใช้นั้น คือ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                 
มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สอดคล้อง
กับเนื้อหาสาระในกลุ่มสาระ การเรียนรู้เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  
 ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นกิจกรรมกลุ่ม พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์                
และวางแผนการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจนบรรลุเป้าหมายตามจุดประสงค์           
ท่ีวางไว้ โดยดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ กําหนดปัญหา อุปสรรค แนวทาง                  
การดําเนินการแก้ปัญหาและนําปัญหาดังกล่าวมาวิเคราะห์กับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงกับนักเรียน       
ท่ีตนรับผิดชอบ  ให้บุคลากรในกลุ่มค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากเอกสารหนังสือคู่มือท่ีผู้วิจัยศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ข้อมูลสารสนเทศจากอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบของ
การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องสมุดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารการปฏิบัติจริงจากวิทยากรท่ีมาให้ความรู้ สามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ร่วมกัน
วางแผนดําเนินการจัดกิจกรรม และสามารถสรุปรายละเอียดองค์ความรู้ เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีได้
จัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ รูปเล่มเอกสาร กระดาษ หรือตัวบุคคล เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลใน  การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียน รู้แบบร่วมมือ  (Cooperative Learning)           
ของสถานศึกษา 
 ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตรวจสอบผลงานและการทดสอบ พบวา่ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน 
4 คน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
ท่ีผ่านการปรับปรุงและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนตามขั้น
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 4 ขั้นตอน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กระตือรือร้น สนใจ
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ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ กล้าแสดงออกด้านความคิด ได้ฝึกทักษะการทํางาน กลุ่มสมาชิกทุกคน    
มีส่วนรับผิดชอบต่อความสําเร็จของกลุ่ม เกิดความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น  สร้างความพึงพอใจ         
แก่ผู้เรียนเป็นอย่างมาก บรรยากาศในการดําเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น สอดคล้องกับ (ทิศนา แขมมณี, 
2554: 56) การเรียนรู้แบบร่วมมือจะมีประสิทธิภาพ ถ้าสมาชิกในกลุ่มมองเห็นคุณค่าของการทํางาน
ร่วมกันโดยท่ีสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการทํางานนั้น มีการแบ่งปัน วัสดุ อุปกรณ์ต่าง  ๆ  ในการทํางาน 
ทุกคนมีบทบาทหน้าท่ีและประสบความสําเร็จร่วมกัน สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 
23-24) การเรียนเป็นกระบวนการท่ีควรเป็นไปอย่างมีชีวิตชีวา ดังนั้นผู้เรียนควรมีบทบาทรับผิดชอบ
ต่อความสําเร็จของตนเองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้รับการเสนอแนะให้คําปรึกษา แนะนําช่วยเหลือ ทําให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้                 
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพิ่มขึ้น  
 ขัน้ตอนท่ี 4 ขั้นการสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุ่ม พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระ                
การเรียนรู้ จํานวน 4 คน สามารถสรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรด้านการจัด             
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ตามขั้นการเรียนรู้                 
4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นเตรียม 2) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 3) ขั้นตรวจสอบผลงานและการทดสอบ 4) ขั้นการสรุป
บทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุ่ม โดยใช้เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) และสามารถนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

  2.2 สรุปผลการพัฒนาในวงรอบที่ 2 
   ผลการประเมินความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้  
 
ตารางที่ 10 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative            
                Learning) ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

รายการประเมนิ  ระดับ 
1. สาระสำคัญ 2.83 ดี 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 2.90 ดี 
3. เนื้อหา 2.85 ดี 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ 3.00 ดี 
5. ส่ือสารการเรียนรู ้ 3.00 ดี 
6. การวัดและประเมินผล 2.85 ดี 

สรุป 2.91 ดี 
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 จากตารางท่ี 10 พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งจะเห็นได้จาก
ข้อมูลจากแบบประเมินแผน  การจัดการเรียนรู้ด้วยกลุ่มแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)                 

ซึ่งสรุปได้โดยรวมอยู่ในระดับดี (=  2.91) เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ระดับการประเมินแผน              
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) อยู่ในระดับดีทุกด้าน คือ ด้านกิจกรรม            

การเรียนรู้ (= 3.00) ด้านส่ือการเรียนรู้ (= 3.00) ด้านจุดประสงค์การเรียนรู้ (= 2.90) ด้านการวัดผล 

ประเมินผล (= 2.85) ด้านเนื้อหา ( = 2.85) และด้านสาระสําคัญ ( = 2.83) ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 11 พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative    
               Learning) ของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

รายการประเมนิ  ระดับคุณภาพ 
1. ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 3.00 มากท่ีสุด 
2. ขั้นรับรองผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3.00 ดี 
3. ขั้นการเตรียมเนื้อหา 2.94 ดี 
4. ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.91 ดี 
5. ขั้นประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2.88 ดี 
สรุป 2.94 ดี 

 
  จากตารางท่ี 11 พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สามารถจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative  Learning) ทําให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม โดยรวมอยู่ในระดับดี   

(= 2.94) เมื่อจําแนกเป็นรายด้าน พบว่ า ระดับพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) มีระดับ ดี จํานวน  4 ด้าน  โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ                      

ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล ( = 3.00) ขั้นรับรองผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ( = 3.00)                     

ขั้นการเตรียมเนื้อหา (= 2.94)  ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (= 2.91) และขั้นประเมินผล                

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ( = 2.88)  
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ตารางที่ 12  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
 

รายการประเมนิ  ระดับคุณภาพ 
1. ขั้นเตรียมเนื้อหา 4.60 มากท่ีสุด 
2. ขั้นการจัดกิจกกรมการเรียนรู้ 4.50 มาก 
3. ขั้นการเก็บรวบรวมข้อมูล 4.30 มาก 
4. ขั้นการประเมินผล 5.00 มาก 
สรุป 4.53 มาก 

ร้อยละ 90.67 

 
  จากตารางท่ี 12 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

(Cooperative Learning) โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.53) คิดเป็นร้อยละ 90.67 เมื่อจําแนกเป็น
รายด้าน พบว่า ระดับความพึงพอใจต่อด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 

อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2 รายการ โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ขั้นการประเมินผล ( = 5.00) 

ขั้นการเตรียมเนื้อหา ( = 4.60) ระดับความพึงพอใจต่อด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative Learning) อยู่ในระดับมาก 2 รายการ โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ ขั้นการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ ( = 4.50) และขัน้การเก็บรวบรวมข้อมูล ( = 4.30) 
 
3. อภปิรายผล  
  จากการศึกษาเรื่องพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา คือ กลยุทธ์การจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management : KM) กลยุทธ์การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Person) ทําให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้                   
และดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ตามขั้นการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน  
คือ 1) ขั้นเตรียม 2) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 3) ขั้นตรวจสอบผลงานและการทดสอบ 4) ขั้นการสรุปบทเรียน
และประเมินผลการทํางานกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปราย ดังนี้ 

  ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียม พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน 4 คน มีความรู้ความเข้าใจ 
กำหนดองค์ความรู้ ท่ี ต้องการพัฒนาโดยการประชุมระดมความคิด แลกเปล่ียนเรียนรู้  แสดง                      
ความคิดเห็น มีส่วนร่วมตัดสินใจ กําหนดองค์ความรู้ท่ีต้องการพัฒนา นําเสนอความรู้ท่ีตนเองได้รับ
ต่อกลุ่ม วางแผนการจัด การความรู้ สามารถบรรลุเป้าหมายของการนํากลยุทธ์มาใช้นั้น คือ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
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Learning) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ อดุลย์ ลมงาม (2555: 24-26) ได้ศึกษาการพัฒนา
บุคลากรด้านจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (Cooperative Learning) โรงเรียนบ้านภูล้อม 
อําเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ ทําให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเขียนแผนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
(Cooperative Learning) มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันเรียนรู้และทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
กิจกรรมน่าสนใจ จูงใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ และการวัดผลประเมินผล สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงเป็นแผน           
การเรียนรู้ท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังในส่วนของสาระสําคัญ  จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้                  
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดผลและประเมินผลกับเนื้อหาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้  ผลการวิจัย พบว่า หลังจากใช้กลยุทธ์
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กลยุทธ์การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Person) บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือและจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นกิจกรรมกลุ่ม พบว่า กลุ่มหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ 
และวางแผนการดําเนินงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือจนบรรลุเป้าหมายตามจุดประสงค์
ท่ีวางไว้ โดยดําเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ กําหนดปัญหา อุปสรรค แนวทางการ
ดําเนินการแก้ปัญหาและนําปัญหาดังกล่าวมาวิเคราะห์กับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นจริงกับนักเรียนท่ีตน
รับผิดชอบให้บุคลากรในกลุ่มค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากเอกสารหนังสือคู่มือท่ีผู้วิจัยศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ห้องสมุด ศึกษาข้อมูลจากเอกสารการปฏิบัติจริงจากวิทยากรท่ีมาให้ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ
จากอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ รูปแบบของการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้              
ณ ห้องสมุดโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จนสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน     
วางแผนการจัดกิจกรรม และสามารถสรุปรายละเอียดองค์ความรู้เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีได้ในระบบ 
ฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มานพ สมภูมิ (2554: 105) ได้ศึกษา                 
การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โรงเรียนบ้านเชียงยืน อําเภอ    
เชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน ทําให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ และสามารถ
เขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือตามกรอบการวิจัยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม         
ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสําคัญและประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง  
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  ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตรวจสอบผลงานและการทดสอบ พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จํานวน 
4 คน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนําแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
ท่ีผ่านการปรับปรุงและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนตามขั้น
การเรียนรู้แบบร่วมมือ 4 ขั้นตอน ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กระตือรือร้น สนใจร่วม
กิจกรรม การจัดการเรียนรู้ กล้าแสดงออกด้านความคิด ได้ฝึกทักษะการทํางานกลุ่ม สมาชิกทุกคน                 
มีส่วนรับผิดชอบต่อความสําเร็จของกลุ่ม เกิดความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น สร้างความพึงพอใจแก่
ผู้เรียนเป็นอย่างมาก บรรยากาศในการดําเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างราบรื่น  ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ นงลักษณ์ ภูมิรัตน (2556: 36) ได้ศึกษาการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมแบบ
ร่วมมือ โรงเรียนบ้านพลกรัง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการนิเทศ  ทําให้บุคลากรมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือครอบคลุมท้ัง 4  ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดจุดประสงค์ในการเรียนรู้ จัดขนาดของกลุ่ม                
จัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม จัดช้ันเรียนและจัดเตรียมส่ือและแหล่งเรียนรู้ 2) การจัดกิจกรรม อธิบายภาระงาน 
เกณฑ์การประเมิน 3) การดูแล กํากับการเรียนรู้และร่วมกันสรุปผลการเรียนรู้ 4) การประเมิน
กระบวนการทํางานและผลงานได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน ทําให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ กระฉับกระเฉงใน
การทํางานกลุ่ม ช่วยเหลือแนะนําช้ีแนะสมาชิกในกลุ่ม ยอมรับความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก มีความสุขในการเรียนรู้ ทําให้ผู้เรียนปฏิบัติตนอยู่ในสังคมได้อย่าง
เหมาะสม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการเสนอแนะให้คําปรึกษา แนะนําช่วยเหลือ ทําให้             
มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพิ่มขึ้น  

  ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นการสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุ่ม พบว่า หัวหน้ากลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ จํานวน 4 คน สามารถสรุปผลการดําเนินงานและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรด้าน             
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ตามขั้น
การเรียนรู้ 4 ขั้นตอน  คือ 1) ขั้นเตรียม  2) ขั้นกิจกรรมกลุ่ม 3) ขั้นตรวจสอบผลงานและการทดสอบ               
4) ขั้นการสรุปบทเรียน และประเมินผลการทํางานกลุ่ม โดยใช้เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ  (Cooperative Learning) สามารถเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Cooperative  Learning) และสามารถนําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างขึ้นมีความสําคัญและประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มณเฑียร ถ่อเงิน (2554: 98) ได้ศึกษาการพัฒนา
บุคลากรครูภาษาอังกฤษโรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้
กลยุทธ์  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศแบบมีส่วนร่วมและการนิเทศแบบกัลยาณมิตร                    
ทําให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถดําเนินการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือให้ผู้เรียนได้          
โดยมีระบบขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ มีการแบ่งกลุ่มผู้เรียน การจัดกลุ่มทํางานของผู้เรียนในกลุ่ม   



212 

 

 

ได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนทุกคนมีบทบาทสําคัญเท่ากันในการทํางาน บุคลากร สามารถจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ปลูกฝังและสร้างความรู้สึกให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกเกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียน 
การมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน มีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคลกับกลุ่ม ฝึกฝน
ทักษะระหว่างบุคคล และทักษะการทํางานเป็นกลุ่ม ดําเนินงานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ปลูกฝัง               
และสร้างจิตสํานึกในการทําประโยชน์ต่อสังคม และมีการติดตามผลประเมินผลกิจกรรมการจัดการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

4. ขอ้เสนอแนะ  
  4.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการนําไปใช้ 

    4.1.1 ควรเพิ่มระยะเวลาในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เพื่อให้ เกิดความหลากหลายในการนําไปใช้ในการจัด              
การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  

    4.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ท่ีเน้นให้ผู้เรียน  
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด เป็นขั้นตอนท่ีมีการพัฒนายากท่ีสุด ควรเพิ่มระยะเวลา    
ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้และด้านการนําแผนการจัดการเรียนรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดให้              
มีการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารควรสร้างขวัญและกําลังใจให้เกิดขึ้น  
กับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  
Learning) ให้เกิดความหลากหลายในการนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง  

    4.1.3 ควรประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความมั่นใจ และสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสม  

    4.1.4 ควรมีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรก่อนนําไปใช้จัดการเรียนรู้ 
เพื่อให้มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปใช้จัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน 
เป็นสําคัญ  

    4.1.5 ควรมีการเผยแพร่ผลท่ีได้จากการวิจัยไปยังโรงเรียนใกล้เคียง เพื่อสร้างเครือข่าย 
การปฏิรูปการศึกษา และพัฒนาวิชาชีพครูให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

    4.1.6 ควรนํากลยุทธ์การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ไปบูรณาการ      
ใช้ดําเนินกิจกรรมหรือภารกิจในการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิรูปการศึกษา และพัฒนา 
วิชาชีพครูให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  
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    4.1.7 ควรนํากลยุทธ์การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person :  
LP) ไปบูรณาการในด้านการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์สนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

    4.1.8 ควรนํากลยุทธ์ ท่ีใช้ไปแลกเปล่ียนประสบการณ์  (Benchmarking) ความรู้                       
วิธีดําเนินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีประสบความสําเร็จ เพื่อนํามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนา    
ท่ียั่งยืน  

    4.1.9 ควรมีการแลกเปล่ียนความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ และแลกเปล่ียนวิธีปฏิบัติ     
ท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) กับสถานศึกษา องค์กรอื่น   

   ดังนั้นการศึกษาจากประสบการณ์ตรงขององค์กรอื่น แล้วนํามาประยุกต์ให้เหมาะสม     
จะช่วยประหยัดเวลาและลดการดําเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทําให้ทราบถึงศักยภาพหรือ         
ขีดความสามารถท่ีแท้จริงขององค์กร สถานศึกษาของตนเอง ทําให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ผลท่ีได้รับจากการทํา Benchmarking คือ ทําให้รู้ว่าใครหรือ
องค์กรใดเป็นผู้ปฏิบัติได้ดีท่ีสุดและมีวิธีปฏิบัติอย่างไร เพื่อองค์กรอื่นจะนํามาปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานของตน โดยเลือกสรรและนําวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ทํางานของตนเอง ซึ่งไม่ใช่การลอกเลียนแบบแต่เป็นการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ อันเกิดจากการเรียนรู้
อย่างแท้จริง 

  4.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป  

    4.2.1 ควรมีการศึกษาการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
โดยใช้เทคนิควิธีหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบอื่น เพื่อเกิดความหลากหลายและเป็น 
แบบอย่างท่ีจะนําไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  

    4.2.2 ควรมีการศึกษาการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง 
ตลอดจนการนําผลท่ีได้ไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  

    4.2.3 ควรมีการศึกษาการพัฒนาบุคลากรด้านการทําวิจัยในช้ันเรียน และนําไปใช้
แก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในชัน้เรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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ภาคผนวก  ก 

     -   รายนามผู้เช่ียวชาญ 

     -   หนังสือแต่งต้ังผู้เช่ียวชาญ 

        -   หนังสือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

              -   หนังสือตอบรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

              -   การแผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต 
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รายนามผู้เชีย่วชาญ 
 

 

 

1. ดร.อภิชา  ถีระพันธ์  การศึกษาปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

  (ค.ด. การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

  ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะเช่ียวชาญ 

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 

2. ดร.พงษ์ศักด์ิ ภูกาบขาว  การศึกษาปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาชาวิชาการบริหาร 

 การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะเช่ียวชาญ  

 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

3. รศ.ดร.วชิระ อินทร์อุดม   การศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

  ตำแหน่งข้าราชการบำนาญ คณะศึกษาศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

4. ดร.เมืองคร สิริสาร  การศึกษาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

 ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเนนิยางประชาสามัคคี  

  วิทยฐานะเช่ียวชาญ  

5.  ดร.มงคล  อติอนุวรรตน์ การศึกษาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  

  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม     

  วิทยฐานะเช่ียวชาญ  
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ท่ี ศธ ๐๔๐๐๗.๑๕๑/๒๗        โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
 ถนนเหล่านาดี  อำเภอเมือง 
         จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

 

                                                             ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 
 

เรียน ดร.อภิชา  ถีระพันธ์  
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ซีดีผลงานทางวิชาการ   จำนวน  ๑  แผ่น 
 

ด้วยข้าพเจ้า นายชนะ โนนทนวงษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดทำ
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะผู้อำนวยการเช่ียวชาญ  โดยได้ทำงานวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ได้พิจารณาแล้วว่าท่านเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี   จึงขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ
เพื่อตรวจสอบและพิจารณาเครื่องมือในการวิจัยดังกล่าว 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายชนะ  โนนทนวงษ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

กลุ่มอำนวยการ 
โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๗๕๑  โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๒๙๖๒ 

E-mail : sskhonkaen@hotmail.com 
Website : http://skkd.net/  

mailto:sskhonkaen@hotmail.com
http://skkd.net/
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ท่ี ศธ ๐๔๐๐๗.๑๕๑/๒๘         โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

          ถนนเหล่านาดี  อำเภอเมือง 
          จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

 

                                                             ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 
 

เรียน ดร.พงษ์ศักดิ์  ภูกาบขาว  
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ซีดีผลงานทางวิชาการ   จำนวน  ๑  แผ่น 
 

ด้วยข้าพเจ้า นายชนะ โนนทนวงษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
เล่ือนวิทยฐานะผู้อำนวยการเช่ียวชาญ  โดยได้ทำงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาแล้วว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี   
จึงขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและพิจารณาเครื่องมือในการวิจัยดังกล่าว 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายชนะ  โนนทนวงษ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

กลุ่มอำนวยการ 
โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๗๕๑  โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๒๙๖๒ 

E-mail : sskhonkaen@hotmail.com 
Website : http://skkd.net/  

mailto:sskhonkaen@hotmail.com
http://skkd.net/
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ท่ี ศธ ๐๔๐๐๗.๑๕๑/๒๙        โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
         ถนนเหล่านาดี  อำเภอเมือง 
         จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

 

                                                             ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 
 

เรียน รศ.ดร.วชิระ  อินทร์อุดม  
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ซีดีผลงานทางวิชาการ   จำนวน  ๑  แผ่น 
 

ด้วยข้าพเจ้า นายชนะ โนนทนวงษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดทำ
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะผู้อำนวยการเช่ียวชาญ  โดยได้ทำงานวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ได้พิจารณาแล้วว่าท่านเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี   จึงขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ
เพื่อตรวจสอบและพิจารณาเครื่องมือในการวิจัยดังกล่าว 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายชนะ  โนนทนวงษ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

กลุ่มอำนวยการ 
โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๗๕๑  โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๒๙๖๒ 

E-mail : sskhonkaen@hotmail.com 
Website : http://skkd.net/  

mailto:sskhonkaen@hotmail.com
http://skkd.net/
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ท่ี ศธ ๐๔๐๐๗.๑๕๑/๓๐         โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
          ถนนเหล่านาดี  อำเภอเมือง 
          จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

 

                                                             ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 
 

เรียน ดร.เมืองคร  สิริสาร  
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ซีดีผลงานทางวิชาการ   จำนวน  ๑  แผ่น 
 

ด้วยข้าพเจ้า นายชนะ โนนทนวงษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอ
เล่ือนวิทยฐานะผู้อำนวยการเช่ียวชาญ  โดยได้ทำงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น ได้พิจารณาแล้วว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี   
จึงขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบและพิจารณาเครื่องมือในการวิจัยดังกล่าว 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายชนะ  โนนทนวงษ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

กลุ่มอำนวยการ 
โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๗๕๑  โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๒๙๖๒ 

E-mail : sskhonkaen@hotmail.com 
Website : http://skkd.net/  
 

mailto:sskhonkaen@hotmail.com
http://skkd.net/
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ท่ี ศธ ๐๔๐๐๗.๑๕๑/๓๑        โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
         ถนนเหล่านาดี  อำเภอเมือง 
         จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 

 

                                                             ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ 
 

เรียน ดร.มงคล  อติอนุวรรตน์  
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  ซีดีผลงานทางวิชาการ   จำนวน  ๑  แผ่น 
 

ด้วยข้าพเจ้า นายชนะ โนนทนวงษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ได้จัดทำ
ผลงานทางวิชาการเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะผู้อำนวยการเช่ียวชาญ  โดยได้ทำงานวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ได้พิจารณาแล้วว่าท่านเป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี   จึงขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญ
เพื่อตรวจสอบและพิจารณาเครื่องมือในการวิจัยดังกล่าว 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(นายชนะ  โนนทนวงษ์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 

 
 
 

กลุ่มอำนวยการ 
โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๒-๑๗๕๑  โทรสาร ๐-๔๓๒๒-๒๙๖๒ 

E-mail : sskhonkaen@hotmail.com 
Website : http://skkd.net/  

mailto:sskhonkaen@hotmail.com
http://skkd.net/


288 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก  ข 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
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แบบทดสอบ 
วดัความรูค้วามเขา้ใจ เรือ่ง การจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื (Cooperative Learning) 

 

คําชี้แจง ข้อสอบมีจํานวน 30 ข้อ จงเลือกคําตอบท่ีดีท่ีสุดเพียงข้อเดียว แล้วทําเครื่องหมาย   
  ลงในช่องตรงกับตัวเลือก ก, ข, ค หรือ ง ท่ีเลือกไว้ในกระดาษคําตอบ  
  
1. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) มีความหมาย ตรงกับข้อใด ?  
 ก.  กระบวนการเรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้เรียนคิดท่ีจะพึ่งพาอาศัยกัน  
 ข.  กระบวนการเรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้เรียนคิดท่ีจะช่วยเหลือกันในการทํางาน  
 ค.  กระบวนการเรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้เรียนคิดท่ีจะอยู่ร่วมกัน  
 ง.  กระบวนการเรียนรู้ท่ีจัดให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน  
2. ข้อใดหมายถึงการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  
 ก.  ผู้เรียนได้ออกแบบองค์ความรู้อย่างแท้จริง  
 ข.  ผู้เรียนใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการเรียนรูร้่วมกัน  
 ค.  ผู้เรียนได้เรียนรู้ในหลายสาระการเรียนรู้ในคราวเดียวกัน  
 ง.  ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  
3. ความสําคัญของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือคือข้อใด  
 ก.  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกทุกคน  
 ข.  สมาชิกทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการแสดงออก  
 ค.  สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือกันอย่างภาคภูมิใจ  
 ง.  ถูกทุกข้อ  
4. การกําหนดเป้าหมายของกลุ่มถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานข้อใด  
 ก.  ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของนักเรียนในทางบวก  
 ข.  การปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในระหว่างการทํางานกลุ่ม  
 ค.  การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน  
 ง.  กระบวนการกลุ่ม  
5. กิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่มให้ประสบความสําเร็จคือองค์ประกอบใด  
 ก.  ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของนักเรียนในทางบวก  
 ข.  การปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในระหว่างการทํางานกลุ่ม  
 ค.  การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน  
 ง.  กระบวนการกลุ่ม  
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6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง  
 ก.  STAD : ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสามารถ อธิบายบทเรียน นักเรียนทํางานกลุ่ม 
     ตามท่ีกําหนด สมาชิกทําแบบทดสอบ นําคะแนนมารวมกันเป็นคะแนนของกลุ่ม  
 ข.  TGT : ครูแบ่งกลุ่มผู้เรียนตามความสามารถ นักเรียนท่ีมีความรู้ในระดับเดียวกัน  
     เรียนพร้อมกัน โดยมีเนื้อหายากง่ายแตกต่างกัน แล้วจึงกลับเข้ากลุ่ม  
 ค.  TAI : แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อท่ีต้องการศึกษาค้นคว้า สมาชิกแบ่งงานและนําเสนอ  
       ผลงานของกลุ่ม  
 ง.  ถูกทุกข้อ  
7. ขั้นตอนในการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือขั้นตอนใดท่ีครูผู้สอนแนะนําเกี่ยวกับระเบียบของกลุ่ม  
 ก.  ขั้นเตรียม  
 ข.  ขั้นสอน  
 ค.  ขั้นทํากิจกรรม  
 ง.  ขั้นตรวจสอบผลงาน  
8. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพิจารณาจัดช้ันเรียน  
 ก.  แนวปฏิบัติของห้องเรียน  
 ข.  มารยาทการเรียน  
 ค.  อุปกรณ์ต่าง ๆ  
 ง.  การเปล่ียนช่ัวโมงเรียน  
9. การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเหมาะสําหรับจัดการเรียนรู้ในระดับใด  
 ก.  ระดับประถมศึกษา  
 ข.  ระดับมัธยมศึกษา  
 ค.  ระดับอุดมศึกษา  
 ง.  ทุกระดับช้ัน  
10. ข้อใดคือประโยชน์ของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือต่อการพัฒนาผู้เรียน  
 ก.  เพื่อพัฒนาความสามารถของเด็กเรียนอ่อน  
 ข.  เพื่อส่งเสริมความสามารถของเด็กเรียนดี  
 ค.  เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 ง.  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีบทบาททางสังคมมากขึ้น   
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11.  กิจกรรมใดอยู่ในขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้  
 ก.  การวางแผนการเรียนรู้  
 ข.  การจัดเตรียมแบบทดสอบย่อย  
 ค.  การจัดกลุ่ม  
 ง.  การทดสอบ  
12.  องค์ประกอบสําคัญของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ตรงกับข้อใด ?  
 ก.  ใช้ทักษะการทํางานกลุ่มใหญ่ 
 ข.  สมาชิกมีการแข่งขันทักษะการทํางานกลุ่ม  
 ค.  สมาชิกมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในทางลบ  
 ง.  สมาชิกในกลุ่มมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในทางบวก   
13.  กระบวนการกลุ่ม มีข้ันตอนการทํางานตรงกับข้อใด ?  
 ก.  สมาชิกวางแผน ประเมินผลงาน ดําเนินงานตามแผน และปรับปรุงงานร่วมกัน  
 ข.  สมาชิกดําเนินงานตามแผน วางแผนประเมินผลงานและปรับปรุงร่วมกัน  
 ค.  สมาชิกวางแผนปรับปรุงงาน ดําเนินงานตามแผน และประเมินผลงานร่วมกัน  
 ง.  สมาชิกวางแผน ดําเนินงานตามแผน ประเมินผลงานและปรับปรุงงานร่วมกัน  
14.  ทําไมครูผู้สอนต้องช้ีแจงกติกาก่อนเรียน ?  
 ก.  เพื่อให้สมาชิกท่ีเรียนอ่อนได้รับการดูแล  
 ข.  เพื่อให้สมาชิกท่ีเรียนเก่งคอยช่วยครูสอน  
 ค.  เพื่อให้สมาชิกตระหนักในบทบาทของการทํางานร่วมกัน  
 ง.  เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มย่อยรับรู้บทเรียนเนื้อหาร่วมกัน   
15.  การตรวจสอบความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคน ควรใช้วิธีใด ?  
 ก.  การสังเกตการทํางานรายบุคคล  
 ข.  การสัมภาษณ์รายบุคคล  
 ค.  ประเมินผลงานของกลุ่ม  
 ง.  ถูกทุกข้อ  
16. การจัดขนาดของกลุ่มท่ีเหมาะสม ควรจัดอย่างไร ?  
 ก.  จัดกลุ่มขนาดเล็ก จํานวน  3 – 5 คน คละความสามารถและเพศ  
 ข.  จัดกลุ่มขนากลาง จํานวน  5 – 8 คน คละความสามารถและเพศ  
 ค.  จัดกลุ่มขนาดใหญ่  จํานวน  8 – 10 คน คละความสามารถและเพศ  
 ง.  จัดกลุ่มขนาดเล็ก จํานวน  4 – 6 คน  คละเพศ  
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17. ข้อใดเป็นเหตุผลของการจัดกลุ่มผู้เรียนท่ีถูกต้อง ?  
 ก.  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย  
 ข.  เพื่อให้ช่วยเหลือกลุ่มอื่นได้  
 ค.  เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคน  
 ง.  ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง  
18. กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือ มี 3 ประเภท ได้แก่ข้อใด ?  
 ก.  กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นระบบ เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ  
 ข.  กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไม่เป็นระบบ เป็นทางการ และอย่างถาวร  
 ค.  กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ ไม่เป็นทางการ และอย่างท่ัวถึง  
 ง.  กลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างเป็นทางการ ไม่เป็นทางการ และอย่างช่ัวคราว  
19. ข้อดีของการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือข้อใด ?  
 ก.  สร้างสัมพันธ์แต่ภายในกลุ่มย่อย  
 ข.  ผู้เรียนมีความสามารถต่างกันได้เรียนรู้ร่วมกนั  
 ค.  ผู้เรียนเรียนรู้จากเพื่อนกลุ่มใหญ่  
 ง.  ส่งเสริมผู้เรียนเก่งให้ช่วยเหลือครู  
20. ข้อจํากัดของการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือข้อใด ?  
 ก.  เป็นวิธีการท่ีใช้เวลาน้อย  
 ข.  สมาชิกบางคนในกลุ่มมีทักษะกระบวนการกลุ่ม  
 ค.  ผู้สอนต้องใช้เวลาในการเตรียมการและต้องดูแลเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างใกล้ชิด  
 ง.  สมาชิกในกลุ่มเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อผลงานกลุ่มใหญ่  
21. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเหมาะสมท่ีจะใช้เตรียมคนเพื่ออนาคตในข้อใด  
 มากท่ีสุด ?  
 ก.  ให้สามารถดํารงชีวิตได้อย่างอิสระ  
 ข.  ให้สามารถดํารงชีวิตในสังคมเมือง  
 ค.  ให้สามารถดํารงชีวิตแบบสมบูรณ์ในสังคมนิยม  
 ง.  ให้สมาชิกดํารงชีวิตในสังคมประชาธิปไตย  
22. นักเรียนจะได้อะไร จากการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมือ ?  
 ก.  ได้การแข่งขัน  
 ข.  ได้เพื่อนเพิ่มขึ้น  
 ค.  ได้การเรียนรู้กับเพื่อน  
 ง.  ได้รับความเห็นอกเห็นใจ  
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23. ข้อใดเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุด ?  
 ก.  รับรางวัลไม่เท่ากัน เพราะมีคนเก่งในกลุ่มคนเดียว  
 ข.  สมาชิกทุกคนได้รับผลประโยชน์หรือรางวัลโดยเท่าเทียมกัน  
 ค.  สมาชิกทุกคนในกลุ่มเป็นคนรับรางวัล เพราะจะได้เป็นขวัญกําลังใจ  
 ง.  ครูผู้สอนจะเป็นคนพิจารณามอบผลประโยชน์หรือรางวัลให้คนท่ีเหมาะสมท่ีสุดเท่านั้น  
24. บทบาทของครูผู้สอนท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีทําให้ผู้เรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
 คือขอ้ใด ?  
 ก.  บทบาทผู้บอกความรู้แก่ผู้เรียน  
 ข.  บทบาทผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 ค.  บทบาทผู้วางแผนในการแสวงหาคําตอบ  
 ง.  บทบาทผู้ปรับกระบวนการเรียนรู้ตามคู่มือแผนการสอนสําเร็จรูป   
25.  ข้อใดเป็นทักษะการทํางานกลุ่มย่อย ?  
 ก.  แบ่งภาระงานระหว่างกลุ่ม  
 ข.  เข้าใจเป้าหมายการทํางาน  
 ค.  สมาชิกแต่ละคนคิดวางแผนการทํางาน  
 ง.  สมาชิกแต่ละคนทําความเข้าใจเป้าหมายการทํางานและวางแผนร่วมกัน  
26. ข้อใดกล่าวถึงการปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างกลุ่มไม่ถูกต้อง ?  
 ก.  ทดสอบนักเรียนเป็นรายบุคคล  
 ข.  อธิบายความรู้ให้แก่เพื่อนสมาชิกในกลุ่มฟัง  
 ค.  สมาชิกในกลุ่มแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
 ง.  มีการใช้วัสดุอุปกรณ์และข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกัน  
27. ใครเป็นผู้มีบทบาทประเมินกระบวนการทํางานและผลงาน ?  
 ก.  ครูผู้สอนให้ผู้เรียนประเมินตนเอง  
 ข.  ครูผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน  
 ค.  ครูผู้สอนให้ผู้ปกครองประเมินผลงานของผู้เรียน  
 ง.  ผู้ปกครองและผู้บริหารประเมินเองเพื่อจะได้ข้อเท็จจริงมากท่ีสุด  
28. รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมากท่ีสุด ? 
 ก.  ภาษาไทย เพราะช่วยให้นักเรียนท่ีอ่านหนังสือไม่ออกได้ดี  
 ข.  ภาษาต่างประเทศ เพราะกลุ่มเก่งสามารถสอนแทนครูได้  
 ค.  วิทยาศาสตร์ เพราะผู้เรียนสืบเสาะหาความรู้เองตรงกับหลักการเรียนวิทยาศาสตร์  
 ง.  กลุ่มสาระการเรียนรู้ใดก็ได้ เพราะเป็นเทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมในเนื้อหาสาระนั้น ๆ   
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29.  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง ?  
 ก.  เทคนิคการสอนแบบร่วมมือไม่สามารถนําไปแทรกในกิจกรรมได้  
 ข.  เทคนิคการสอนแบบร่วมมือกําหนดให้ประเมินผลงานรายบุคคลเท่านั้น  
 ค.  ใช้เทคนิคการสอนแบบร่วมมือได้หลายเทคนิคต่อแผนการจัดการเรียนรู้  
 ง.  ในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน สามารถนําไปใช้ได้เพียงเทคนิคเดียวเท่านั้น  
30.  เมื่อนําเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้กับผู้เรียนแล้ว ทําให้เกิดคุณลักษณะใดต่อผู้เรียน 
 มากท่ีสุด ?  
 ก.  ความรับผิดชอบ  
 ข.  ความเห็นอกเห็นใจ  
 ค.  ความเสียสละ  
 ง.  ความพอใจ   
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เฉลยแบบทดสอบ  
 

ขอ้  ขอ้ 
1. ง  16. ก 
2. ข  17. ค 
3. ง  18. ข 
4. ก  19. ข 
5. ข  20. ค 
6. ก  21. ง 
7. ก  22. ค 
8. ค  23. ข 
9. ง  24. ข 
10. ง  25. ง 
11. ก  26. ก 
12. ง  27. ข 
13. ง  28. ง 
14. ค  29. ค 
15. ง  30. ก 
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แบบสมัภาษณ์  ฉบบัที ่1  
แบบสมัภาษณผ์ูร้ว่มวจิยั  วทิยากร แบบมโีครงสรา้งเพือ่การศกึษาคน้ควา้อสิระ 

การประชุมระดมความคดิ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ เรือ่ง การพฒันาบุคลากรในการจดักิจกรรม 
การเรยีนการสอนแบบรว่มมอื  โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัขอนแกน่ 

......................................................... 
  
ตอนที ่1 ขอ้มลูเกีย่วกบัการสมัภาษณ ์ 

1. สัมภาษณ์วันท่ี................ เดือน.......................................................... พ.ศ. .............  
2. สถานท่ีสัมภาษณ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
3. ผู้ให้สัมภาษณ์ คณะครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  

 
 ตอนที ่2 ขอ้มลูรายละเอยีดของผูใ้หส้มัภาษณ์  

1. ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์...................................................นามสกุล...............................................
ตําแหน่ง............................................................................................................................. 
สถานท่ีทํางาน................................................................................................................... 
วิชาท่ีสอน.........................................................................................................................  

2. ประสบการณ์ในการสอน..........................................ปี 
 เพศ (   ) ชาย (   ) หญิง อายุ..................................ปี 
 

 ยินดีให้เผยแพร่คําให้สัมภาษณ์เพื่อประโยชน์ในการวิจัย  
  
  

ลงช่ือ….............................................................ผู้ให้สัมภาษณ์ 
                                                         (...............................................................)  
 
                  ลงช่ือ…................................................................ผู้สัมภาษณ์  
                                                                 (นายชนะ  โนนทนวงษ์)  
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ตอนที่ 3  รายการสัมภาษณ์การวิจัย การดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 แบบร่วมมือ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เพื่อนําผลการสัมภาษณ์ไปปรับปรุง    
 การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือ (Cooperative 
 Learning) ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 
1. ท่านวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้านความรู้ความเข้าใจอย่างไร   
 .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  
2. หลังจากกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้แล้ว ท่านมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบร่วมมือตามกรอบการวิจัยต่อไปนี้ อย่างไร  
 2.1  ด้านการสร้างความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกให้เกิดข้ึนในกลุ่มผู้เรียน  
 .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  
 2.2  ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน  
 .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  
 2.3  ด้านการฝึกความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคลกับกลุ่ม  
 .........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  
 2.4  ด้านการฝึกฝนทักษะทางสังคมและทักษะในการทํางานกลุ่ม  
 ........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................  
 2.5  ด้านดําเนินการกระบวนการกลุ่ม 

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................  
  

(ลงช่ือ)…...........…………………………ผู้สัมภาษณ์  
                                                                             (นายชนะ  โนนทนวงษ์)  
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แบบสมัภาษณ์ ฉบบัที ่2 
แบบสมัภาษณผ์ูร้ว่มวจิยั วทิยากร แบบมโีครงสรา้งเพือ่การวจิยัดา้นการสรปุองคค์วามรู ้ความ

เขา้ใจ และการจัดเกบ็องค์ความรู ้เรือ่ง การพฒันาบคุลากรในการจดัการเรยีนรู ้
แบบรว่มมอื (Cooperative Learning) โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัขอนแกน่  

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ตอนที ่1 ขอ้มลูเกีย่วกบัการสมัภาษณ ์ 
   สัมภาษณ์วันท่ี...........เดือน.................................พ.ศ. ............ 
   สถานท่ีสัมภาษณ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น   เวลา................น.  
  ผู้ให้สัมภาษณ์ วิทยากรครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  
  
ตอนที ่2 ขอ้มลูรายละเอยีดผูใ้หส้มัภาษณ ์ 
1. ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์................................................................นามสกุล............................................  

ตําแหน่ง....................................................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน.............................................................................................................................. 
วิชาท่ีสอน....................................................................................................................................  

    ประสบการณ์ในการสอน.................ปี 
 
2. เพศ (  ) ชาย  (  ) หญิง อายุ.........................ปี 
  
  ยินดีให้เผยแพร่คําให้สัมภาษณ์เพื่อประโยชน์ในการวิจัย 
 
 

ลงช่ือ….............................................................ผู้ให้สัมภาษณ์ 
                                                         (...............................................................)  
 
                  ลงช่ือ…................................................................ผู้สัมภาษณ์  
                                                                 (นายชนะ  โนนทนวงษ์)  
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ตอนที่ 3  รายการสัมภาษณ์การวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินการสรุปองค์ความรู้และการจัดเก็บองค์ความรู้ 
  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือของผู้ร่วมวิจัย วิทยากร โรงเรยีนโสตศึกษา 
  จังหวัดขอนแก่น เพื่อนําผลการสัมภาษณ์ไปปรับปรุง พัฒนา บุคลากรในการจัดกิจกรรม 
  การเรียนการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
  
1. ท่านคิดว่าการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือได้สรุปข้ันตอนวางแผนและปฏิบัติ
 ตามแผนอย่างไรให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของคร ู
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................
2. ท่านมีหลักและแนวทางในการวางแผนการดําเนินการสรุปองค์ความรู้ จัดเก็บองค์ความรู้ท่ีได้จาก
 การปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือในด้านต่อไปนี้ อย่างไร  
   2.1  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียน  
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................
 2.2  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน  
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................... 
 2.3  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการฝึกความรับผิดชอบของสมาชิกของบุคคลกับกลุ่ม  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................ 
 2.4  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการฝึกฝนทักษะทางสังคมและทักษะ  
       ในการทํางานกลุ่ม  
 .........................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................... 
 2.5  ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกี่ยวกับการดําเนินการกระบวนการกลุ่ม  
 .........................................................................................................................................................
 .........................................................................................................................................................  
            

        ลงช่ือ…................................................................ผู้สัมภาษณ์  
                                                                        (นายชนะ  โนนทนวงษ์)  
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แบบสมัภาษณ์ ฉบบัที ่3 
แบบสมัภาษณผ์ูร้ว่มวจิยั  วทิยากร แบบมโีครงสรา้งเพือ่การวจิยัการนาํองค์ความรูม้าปฏบิตั ิ

การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ้เรือ่ง การพฒันาบุคลากรในการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนแบบ
รว่มมอื โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัขอนแกน่ 

  
 ตอนที ่1 ขอ้มลูเกีย่วกบัการสมัภาษณ ์ 
  สัมภาษณ์วันท่ี...................เดือน..................................................... พ.ศ. ..........  
  สถานท่ีสัมภาษณ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
  
ตอนที ่2 ขอ้มลูรายละเอยีดผูใ้หส้มัภาษณ ์ 
1. ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์................................................................นามสกุล............................................  

ตําแหน่ง....................................................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน.............................................................................................................................. 
วิชาท่ีสอน....................................................................................................................................  

    ประสบการณ์ในการสอน.................ปี 
 
2. เพศ (  ) ชาย  (  ) หญิง อายุ.........................ปี 
  
  ยินดีให้เผยแพร่คําให้สัมภาษณ์เพื่อประโยชน์ในการวิจัย 
 
 

ลงช่ือ….............................................................ผู้ให้สัมภาษณ์ 
                                                         (...............................................................)  
 
                  ลงช่ือ…................................................................ผู้สัมภาษณ์  
                                                                 (นายชนะ  โนนทนวงษ์)  
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ตอนที่ 3  รายการสัมภาษณ์การวิจัย การนําองค์ความรู้มาปฏิบัติการเขียนแผนการจัดกิจกรรม  
  การเรียนรู้แบบร่วมมือของผู้ร่วมวิจัย  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น เพื่อนําผล 
  การสัมภาษณ์ไปปรับปรุง พัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
  แบบร่วมมือกันเรียนรู้ Cooperative Learning) ให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
1. ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการนําองค์ความรู้มาปฏิบัติการเขียนแผนการจัดกิจกรรม 
 การเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไร  
 ........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................
 .......................................................................................................................................................  
2. หลังจากได้รับประชุมระดมความคิด การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท่านจะนําความรู้ ความเข้าใจท่ีได้รับ 
 ไปดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไร ในด้านต่อไปนี้  
  2.1  ด้านการสร้างความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกให้เกิดข้ึนในกลุ่มผู้เรียน  
 ........................................................................................................................................................ 
 ........................................................................................................................................................ 
 2.2  ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเริมกันระหว่างผู้เรียน 
 ........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................... 
 2.3  ด้านการฝึกความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคลกับกลุ่ม  
 ........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................... 
 2.4  ด้านการฝึกฝนทักษะทางสังคมและทักษะในการทํางานกลุ่ม  
 ........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................... 
 2.5  ด้านดําเนินการกระบวนการกลุ่ม  
 ........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................... 
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 3. แนวโน้มในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ การนําทักษะกระบวนการไปสู่ความสําเร็จได้
 ต้องพัฒนาบุคลากรก่อน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  
 ........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................... 
 
                  ลงช่ือ…................................................................ผู้สัมภาษณ์  
                                                                 (นายชนะ  โนนทนวงษ์)  
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แบบสมัภาษณ์  ฉบบัที ่4 
แบบสมัภาษณผ์ูร้ว่มวจิยั วทิยากร แบบมโีครงสรา้งเพือ่การวจิยั 

การจดักจิกรรมตามแผนการจดักิจกรรมการเรยีนรู ้เรือ่ง การพฒันาบคุลากรในการจัดกจิกรรม การ
เรยีนรูแ้บบแบบรว่มมอื โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัขอนแกน่ 

 
 ตอนที ่1 ขอ้มลูเกีย่วกบัการสมัภาษณ ์ 
  สัมภาษณ์วันท่ี...................เดือน..................................................... พ.ศ. ............ 
  สถานท่ีสัมภาษณ์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
  
ตอนที ่2 ขอ้มลูรายละเอยีดผูใ้หส้มัภาษณ ์ 
1. ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์................................................................นามสกุล............................................  

ตําแหน่ง....................................................................................................................................... 
สถานท่ีทํางาน.............................................................................................................................. 
วิชาท่ีสอน....................................................................................................................................  

    ประสบการณ์ในการสอน.................ปี 
 
2. เพศ (  ) ชาย  (  ) หญิง อายุ.........................ปี 
  
  ยินดีให้เผยแพร่คําให้สัมภาษณ์เพื่อประโยชน์ในการวิจัย 
 
 

ลงช่ือ….............................................................ผู้ให้สัมภาษณ์ 
                                                         (...............................................................)  
 
                  ลงช่ือ…................................................................ผู้สัมภาษณ์  
                                                                 (นายชนะ  โนนทนวงษ์)  
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ตอนที่ 3  รายการสัมภาษณ์การวิจัย การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ    
  เพื่อนําผลการสัมภาษณ์ไปปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรในการจัด 
 กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Cooperative Learning) ให้มีประสิทธิภาพ
 ต่อไป  

 
1.  ท่านวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ทักษะกระบวนการ เสนอแนะวิธีการจัดกิจกรรม  
 การเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไร ในด้านต่อไปนี้  
 ....................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 1.1  ด้านการสร้างความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกให้เกิดข้ึนในกลุ่มผู้เรียน  
 ....................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 1.2  ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเริมกันระหว่างผู้เรียน  
 ....................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 1.3  ด้านการฝึกความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละบุคคลกับกลุ่ม  
 ....................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 1.4  ด้านการฝึกฝนทักษะทางสังคมและทักษะในการทํางานกลุ่ม  
 ....................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
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  1.5  ด้านดําเนินการกระบวนการกลุ่ม 
 ....................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
2. แนวโน้มการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้ทักษะกระบวนการนําไปสู่ความ
 ความสําเร็จได้ ต้องพัฒนาบุคลากรก่อน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  
 ....................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
  .......................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
  
  
                  ลงช่ือ…................................................................ผู้สัมภาษณ์  
                                                                 (นายชนะ  โนนทนวงษ์)  
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แบบบนัทกึการประชมุระดมความคิดเหน็ 
เรือ่ง  การพฒันาบคุลากรในการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื (Cooperative Learning) 

 
การประชุมครั้งท่ี........./............... วนัท่ี......... เดือน......................พ.ศ. .................. เวลา...................น. 
สถานท่ีประชุม........................................................................................................................................ 
ประธานการประชุม................................................................................................................................  
รายช่ือผู้เข้าประชุม  
  ช่ือ – สกุล      ลายเซ็น  
  1………………………………………………  ……………………………  
   2………………………………………………  ……………………………  
  3………………………………………………  ……………………………  
  4………………………………………………  ……………………………  
 

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่เป็นจุดเด่น/จุดท่ีได้รับ 
 การพัฒนา  
 .......................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................... 
2. ด้านความสามารถในการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ   
 จุดท่ีได้รับการพัฒนา  
 .......................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................... 
3. ด้านความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ จุดท่ีได้รับการพัฒนา  

 .......................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................... 

 
  ปิดประชุมเวลา....................... น.  

 
     ลงช่ือ...........................................................ผู้บันทึกการประชุม         
           (.........................................................)  
 
   ลงช่ือ...........................................................ผู้รบัรองการประชุม         
          (.........................................................)  
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บนัทกึการประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
การพฒันาบุคลากรดา้นการจัดการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื (Cooperative Learning)  

โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัขอนแกน่ 
วนัที.่...............เดอืน.....................................................พ.ศ. .................  

ณ หอ้งหอ้งสมดุโรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัขอนแกน่ 
 

เริ่มประชุม เวลา.......................น. 
  
1. ผู้เข้าประชุม  
 1.1  ...............................................................................................................................................  
 1.2  ............................................................................................................................................... 
 1.3  ............................................................................................................................................... 
 1.4  ...............................................................................................................................................  
 1.5  ...............................................................................................................................................  
  
2. ผู้ไม่มาประชุม  
 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 
 ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
 1.1  .............................................................................................................................................. 
 1.2  ..............................................................................................................................................  
  
 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว  
 .......................................................................................................................................................
 ....................................................................................................................................................... 
 
 ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบและปฏิบัติ  
 3.1  .............................................................................................................................................. 
 3.2  ..............................................................................................................................................  
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 ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
 4.1  ปัญหาการจัดการเรียนรู้  ปีการศึกษา ............. 
            ............................................................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................  
 4.2  กรอบเนื้อหาในการพัฒนา  
             ............................................................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................  
 4.3  กรอบพัฒนา  
             ............................................................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................  
 4.4  กลยุทธ์หรือวิธีการพัฒนา  
            ............................................................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................ 
       ............................................................................................................................................  
 
 ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอื่น ๆ  
 .....................................................................................................................................................  
  .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
  
  
 ปิดประชุม เวลา............................น.  
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แบบสอบถามความพงึพอใจของผู้เรยีนทีม่ีตอ่การจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื 
(Cooperative Learning) โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัขอนแกน่ 

 
คําชี้แจง     
   แบบสอบถามนี้มีท้ังหมด 3 ตอน   
   ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนท่ี 2  ให้นักเรียนกาเครื่องหมาย  √  ลงในแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ท่ีตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด  
  ตอนท่ี 3  ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  
   เกณฑ์ความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  
Learning) มีท้ังหมด 20 ข้อ โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้  
  1.  เกณฑ์การให้คะแนนรายข้อ ดังนี้  
 ระดับ 5    
                           ระดับ 4   
                           ระดับ 3    
                           ระดับ 2    

                           ระดับ 1   

หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก  
หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง  
หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย  
หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  

 
 2.  เกณฑ์การประเมินค่าเฉล่ีย ดังนี้ 
 4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 3.51 - 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก  
 2.51 - 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง  
 1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย  
 1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  
 
  
  ตอนที ่1  ขอ้มลูทัว่ไป   
ช้ันท่ีเรียน........................................................... กลุ่มสาระการเรียนรู้.................................................  
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ตอนที ่2 รายการประเมนิ  
  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้และสาระน่ารู้ 
   ก่อนดําเนินการสอน  

     

2. ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความกระหายใคร่รู้       
3. ผู้สอนช้ีแจงงานต่าง ๆ ท่ีให้นักเรียนปฏิบัติอย่างชัดเจน       
4. กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนบรรลุ 
   วัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้  

     

5. กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับผู้เรียน       
6. ผู้เรียนมีโอกาสได้ถาม-ตอบบ่อย ๆ       
7. ผู้เรียนได้ลงมือทําการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม       
8. ผู้สอนใช้คําถามหลายแบบให้ผู้เรียนได้คิดและตอบ       
9. ส่งเสริมผู้เรียนทํางานกลุ่มประสบผลสําเร็จ       
10. ผู้เรียนทราบผลความก้าวหน้าในการเรียน       
11. ผู้สอนมีการเน้นในสาระท่ีสําคัญ       
12. ผู้สอนยกตัวอย่างท่ีช่วยให้เข้าใจในเนื้อหาบทเรียน 
     ดีขึ้นเสมอ  

     

13. ผู้สอนมีการเปรียบเทียบการทํางานกลุ่มให้เห็นชัดเจน       
14. มีการสรุปบทเรียน       
15. ส่งเสริมผู้เรียนได้คิดและช่วยเหลือกันในกลุ่ม       
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แบบสงัเกตการณจ์ดักจิกรรมการเรยีนรู้ กลุม่ผู้รว่มวจิยัเพือ่การวจิยั  
เรือ่ง การพฒันาบคุลากรในการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื  

โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัขอนแกน่ 
................................................................. 

 
ตอนที ่1 ขอ้มลูเกีย่วกบัการสงัเกต  
   การสังเกตครั้งท่ี.................................วงจรปฏิบัติ  
   ผู้รับการสังเกต........................................................................................................................  
   วัน เดือน ปี ท่ีสังเกต.............................................................................................................. 
   สถานท่ีสังเกต.........................................................................................................................  
 
ตอนที ่2 ขอ้มลูรายละเอยีดของการสงัเกต  
  
คําชี้แจง  
 1.  กาเครื่องหมาย √ ลงในแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด  
     2. เกณฑ์การให้คะแนนรายข้อ ดังนี้ 
             ระดับ 5    

                      ระดับ 4   
             ระดับ 3    
                      ระดับ 2  
             ระดับ 1   

หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรู้เหมาะสมมากท่ีสุด  
หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรู้เหมาะสมมาก  
หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรู้เหมาะสมปานกลาง  
หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรู้เหมาะสมน้อย  
หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรู้เหมาะสมน้อยท่ีสุด  
 

 3. เกณฑ์การประเมินค่าเฉล่ีย ดังนี้ 
   4.51 - 5.00 หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรู้เหมาะสมมากท่ีสุด 
   4.51 - 5.00 หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรู้เหมาะสมมาก  
   4.51 - 5.00 หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรู้เหมาะสมปานกลาง 
   4.51 - 5.00 หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรู้เหมาะสมน้อย 
   4.51 - 5.00 หมายถึง  พฤติกรรมการเรียนรู้เหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 
 
 
  



312 

 

 

 แบบสังเกตการณ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรู้  
  

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ขัน้เตรยีมเนือ้หา  
1.  แสดงความคิดรวบยอดของเนื้อหาสาระ   
2.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
3.  ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม 
    การเรียนรู้ 
4.  จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้  

 
......... 
......... 
 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
 
......... 
......... 

 
.......... 
.......... 
 
.......... 
.......... 

 
......... 
......... 
 
......... 
......... 

ขัน้เก็บรวบรวมขอ้มลู  
5.  การแบ่งกลุ่มนักเรียนตามหลักเกณฑ์   
6.  เทคนิควิธีการแบ่งกลุ่ม   

 
......... 
......... 

 
......... 
......... 

 
......... 
......... 

 
......... 
......... 

 
......... 
......... 

ขัน้เรยีนรู ้
7.  นักเรียนได้ร่วมกนัทํางานเพื่อให้กลุ่มประสบผลสําเร็จ  
8.  กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดและช่วยเหลือ 
    กันในกลุ่ม  
9.  ใช้กิจกรรมท่ีเน้นการปฏิบัติจริง  
10.  ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยกัน 
      เป็นกลุ่ม  
11.  ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
12.  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  
13.  ใช้ส่ือท่ีหลายหลาย สนองความต้องการของผู้เรียน  
14.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เช่ือมโยงความรู้ไปใช้ใน  
      ชีวิตประจําวัน  
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.......... 
 
..........
..........
..........
.......... 
 
.......... 

 
......... 
 
.........
......... 
 
.........
.........
.........
......... 
 
......... 

ขัน้ประเมนิผล  
15.  ประเมินครอบคลุมท้ังกระบวนการผลงาน 
      และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
16.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง  
17.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินงานกลุ่ม  
18.  การจัดทําคะแนนการพัฒนา  
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
ขัน้รบัรองผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
19.  ประเมินผลงานกลุ่ม  
20.  นําเสนอผลความสําเร็จงานกลุ่ม  

 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
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......... 

 
ตอนที ่3 ขอ้คิดเหน็และขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ  
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
  
  
            ลงช่ือ….............................................................ผู้สัมภาษณ์  
                                                                  (นายชนะ  โนนทนวงษ์)  
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แบบประเมนิแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื (Cooperative Learning) 
โรงเรยีนโสตศกึษาจงัหวดัขอนแกน่ 

******************************************************************* 
 

ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป  
 
 ช่ือครูผู้สอน...........................................................กลุ่มสาระการเรียนรู้ ................................................  
ระดับช้ัน................................................................แผนการเรียนรู้ท่ี ......................................................  
 วันท่ี.......................เดือน..........................................พ.ศ................  
 
  
 ตอนที ่2 รายละเอยีด/ระดบัการปฏบิัตกิารจัดกจิกรรมการเรยีนรู ้
คําชี้แจง  
 1. กาเครื่องหมาย √ ลงในแบบประเมินการจัดการเรียนรู้ท่ีตรงกับความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 2. เกณฑ์การให้คะแนนรายข้อ ดังนี้  
   ระดับ 5     หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 
   ระดับ 4     หมายถึง  เหมาะสมมาก  
   ระดับ 3     หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
   ระดับ 2     หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
   ระดับ 1     หมายถึง  เหมาะสมน้อยท่ีสุด 
  
 3. เกณฑ์การประเมินค่าเฉล่ีย ดังนี้ 
   4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสมมากท่ีสุด 
   4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสมมาก   
   4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
   4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
   4.51 - 5.00 หมายถึง  เหมาะสมน้อยท่ีสุด 
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 แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรู้  
  

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
สาระสาํคญั  
1. แสดงความคิดรวบยอดของเนื้อหาหรือแก่นของเรื่อง  
2. เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  
3. มีความชัดเจนเข้าใจง่าย   

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
......... 

 
.......... 
.......... 
.......... 

 
......... 
......... 
......... 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
4. ความถูกต้องตามหลักการเขียน  
5. ครอบคลุมพฤติกรรมผู้เรียนทุกด้าน (พุทธิสัย จิตพิสัย  
   และทักษะพิสัย)  
6. ระบุพฤติกรรมท่ีสามารถวัดและประเมินได้   
7. ระดับพฤติกรรมท่ีกําหนดเหมาะสมกับเวลา เนื้อหา 
   และผู้เรียน  
8. มีความชัดเจนเข้าใจง่าย  
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......... 
......... 

 
......... 
 
......... 
......... 
 
......... 
......... 

เนือ้หา  
9. มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและทันสมัย  
10. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้   
11. ครบถ้วน เพียงพอท่ีจะทําให้เกิดพฤติกรรมท่ีต้องการ  
     เหมาะสมกับเวลา เนื้อหา และผู้เรียน  
12. มีความชัดเจน ไม่สับสน น่าสนใจ  
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กจิกรรมการเรยีนรู ้ 
13. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
14. สอดคล้องกับเนื้อหา 
15. สอดคล้องกับความต้องการและความสามารถ 
     ของผู้เรียน  
16. เรียงลําดับกิจกรรมได้เหมาะสม 
17. เหมาะสมกับเวลา สถานท่ี และสภาพแวดล้อม  
18. สนองความต้องการและกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียน  
19. ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันเรียนรู้และทํางานร่วมกัน  
20. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม  

 
......... 
......... 
 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 

 
......... 
......... 
 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 
......... 



316 

 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
สือ่การเรยีนรู ้ 
22. เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความสนใจ 
     ของ ผู้เรียน  
23. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาและ  
     กิจกรรม  
24. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอด  
25. ผู้เรียนและครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการจัดหา จัดทํา 
     และพัฒนาส่ือการเรียนรู้  
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......... 

การวดัผลประเมนิผล  
26. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้   
27. ประเมินไปพร้อมกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
28. ประเมินโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย  
29. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการเรียนรู ้ 
30. เกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับระดับความสามารถ 
     ของผู้เรียน  

 
......... 
......... 
......... 
......... 
 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
 
......... 

 
......... 
......... 
......... 
......... 
 
......... 

 
ตอนที ่3 ความคดิเหน็/ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ  
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................  
  
             ลงช่ือ….................................................ผู้ประเมิน  
                                                                     (..................................................)  
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ภาคผนวก  ค 
ผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
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ตารางที ่13  ผู้เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้อง  (IOC) ระหว่างแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ 
               เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative Learning)  
 

 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
R IOC แปลผล 

ข้อท่ี คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
2 +1 0 +1 +1 +1 5 0.80 ใช้ได้ 
3 +1 0 +1 +1 +1 5 0.80 ใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
8 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
17 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
21 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
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ตารางที ่13  ผู้เช่ียวชาญประเมินความสอดคล้อง  (IOC) ระหว่างแบบทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ 
               เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Cooperative Learning)  (ต่อ) 
 

 ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
R IOC แปลผล 

ข้อท่ี คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 
26 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
27 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 ใช้ได้ 
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
29 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 
30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 ใช้ได้ 

 

       หมายเหตุ         IOC   =  
N

R  

             IOC    คือ    ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
                  R        คือ    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
               N    คือ    จำนวนผู้เช่ียวชาญ  
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ตารางที ่14  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามของแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน  
                ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรู้  (Cooperative Learning)   
 

ข้อ ข้อความ 
ผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญ 

(คนท่ี) เฉล่ีย แปลผล 
1 2 3 4 5 

1  ผู้สอนแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
และสาระน่ารู้ก่อนดําเนินการสอน  

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

2  ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด 
ความกระหายใคร่รู้  

+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

3  ผู้สอนช้ีแจงงานต่าง ๆ ท่ีให้นักเรียน
ปฏิบัติอย่างชัดเจน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4  กิจกรรมการเรียนการสอนช่วยให้
นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว  ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5  กิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้อง 
กับผู้เรียน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6  ผู้เรียนมีโอกาสได้ถาม-ตอบบ่อย ๆ  +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
7  ผู้เรียนได้ลงมือทําการปฏิบัติได้ 

อย่างเหมาะสม  
+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

8  ผู้สอนใช้คําถามหลายแบบให้ผู้เรียน 
ได้คิดและตอบ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9  ส่งเสริมผู้เรียนทํางานกลุ่มประสบ
ผลสําเร็จ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10  ผู้เรียนทราบผลความก้าวหน้าในการเรียน  +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
11  ผู้สอนมีการเน้นในสาระท่ีสําคัญ  +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
12  ผู้สอนยกตัวอย่างท่ีช่วยให้เข้าใจ 

ในเนื้อหา บทเรียนดีขึ้นเสมอ  
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

13  ผู้สอนมีการเปรียบเทียบการทํางาน 
กลุ่มให้เห็นชัดเจน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

14  มีการสรุปบทเรียน  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
15  ส่งเสริมผู้เรียนได้คิดและช่วยเหลือกัน 

ในกลุ่ม  
+1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
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ตารางที ่15  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามของแบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
                (Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
 

ข้อความ 
คะแนน 
(คนท่ี) 

คะแนน
รวม 

คะแนน 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ขัน้เตรยีมเนือ้หา  
1. แสดงความคิดรวบยอดของเนื้อหา 
   สาระ  
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
3. ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
   ในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้  
4. จัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 
 
1
1  
1  
  
1  

 
 
1  
1  
1  
 
1  

 
 
1  
1  
1  
 
1  

 
 
1  
1  
1  
 
1  

 
 
1  
1  
1  
 
1  

 
 
5  
5  
5  
 
5  

 
 
1  
1  
1  
 
1  

 
 

ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
ใช้ได้  

 
ใช้ได้ 

ขัน้เก็บรวบรวมขอ้มลู  
5. การแบ่งกลุ่มนักเรียนตามหลักเกณฑ์  
6. เทคนิควิธีการแบ่งกลุ่ม  

 
1  
1  

 
1  
1  

 
1  
1  

 
1  
1  

 
1  
1  

 
5  
5  

 
1  
1  

 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 

ขัน้เรยีนรู ้
7. นักเรียนได้ร่วมกนัทํางานเพื่อให้ 
   กลุ่มประสบผลสําเร็จ  
8. กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้คิด 
   และช่วยเหลือกันในกลุ่ม  
9. ใช้กิจกรรมท่ีเน้นการปฏิบัติจริง  
10. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ค้นคว้า 
     และเรียนรู้ด้วยกันเป็นกลุ่ม  
11. ใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
12. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู ้
     ด้วยตนเอง  
13. ใช้ส่ือท่ีหลายหลาย สนองความ 
     ต้องการของผู้เรียน  
14. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เช่ือมโยงความรู้ 
     ไปใช้ในชีวิตประจําวัน  

 
 
1  
 
1  
1  
 
1  
1  
 
1  
 
1  
 
1  

 
 
1  
 
1  
1  
 
1  
1  
 
1  
 
1  
 
1  

 
 
1  
 
1  
1  
 
1  
1  
 
1  
 
1  
 
1  

 
 
1  
 
1  
1  
 
1  
1  
 
1  
 
1  
 
1  

 
 
1  
 
1  
1  
 
1  
1  
 
1  
 
1  
 
1  

 
 
5  
 
5  
5  
 
5  
5  
 
5  
 
5  
 
5  

 
 
1  
 
1  
1  
 
1  
1  
 
1  
 
1  
 
1  

 
 

ใช้ได้ 
 

ใช้ได้ 
ใช้ได้  

 
ใช้ได้ 
ใช้ได้  

 
ใช้ได้  

 
ใช้ได้ 

 
ใช้ได้ 
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ตารางที ่15  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามของแบบสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
                (Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น (ต่อ) 
 

ข้อความ 
คะแนน 
(คนท่ี) 

คะแนน
รวม 

คะแนน 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

ขัน้ประเมนิผล  
15. ประเมินครอบคลุมท้ังกระบวนการ 
     ผลงานและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
     ของผู้เรียน  
16. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
     ตนเอง  

 
 
 
1  
 
1  

 
 
 
1  
 
1  

 
 
 
1  
 
1  

 
 
 
1  
 
1  

 
 
 
1  
 
1  

 
 
 
5  
 
5  

 
 
 
1  
 
1  

 
 
 

ใช้ได้  
 

ใช้ได้ 
17. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 
     งานกลุ่ม  
18. การจัดทําคะแนนการพัฒนา  

 
1  
1  

 
1  
1  

 
1  
1  

 
1  
1  

 
1  
1  

 
5  
5  

 
1  
1  

 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 

ขัน้รบัรองผลการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้
19. ประเมินผลงานกลุ่ม  
20. นําเสนอผลความสําเร็จงานกลุ่ม  

 
1  
1  

 
1  
1  

 
1  
1  

 
1  
1  

 
1  
1  

 
5  
5  

 
1  
1  

 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
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ตารางที ่16   ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
                 (Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
 

ข้อความ 
คะแนน 
(คนท่ี) 

คะแนน
รวม 

คะแนน 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

สาระสาํคญั  
1. แสดงความคิดรวบยอดของเนื้อหา 
   หรือแก่นของเรื่อง  
2. เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน  
3. มีความชัดเจนเข้าใจง่าย   

 
 
1  
1  
1 

 
 
1  
1  
1 

 
 
1  
1  
1 

 
 
1  
1  
1 

 
 
1  
1  
1 

 
 
5  
5 
5  

 
 
1  
1 
1  

 
 

ใช้ได้  
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 

จุดประสงคก์ารเรยีนรู ้
4. ความถูกต้องตามหลักการเขียน  
5. ครอบคลุมพฤติกรรมผู้เรียนทุกด้าน 
   (พุทธิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย)  
6. ระบุพฤติกรรมท่ีสามารถวัดและ 
   ประเมินได้   
7. ระดับพฤติกรรมท่ีกําหนดเหมาะสม 
   กับเวลา เนื้อหา และผู้เรียน  
8. มีความชัดเจนเข้าใจง่าย  

 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
1 

 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
1 

 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
1 

 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
1 

 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
1 

 
5  
 
5  
 
5  
 
5  
5 

 
1  
 
1  
 
1  
 
1  
1 

 
ใช้ได้  

 
ใช้ได้ 

 
ใช้ได้  

 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 

เนือ้หา  
9. มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและ 
   ทันสมัย  
10. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้   
11. ครบถ้วน เพียงพอท่ีจะทําให้เกิด 
     พฤติกรรมท่ีต้องการ เหมาะสม 
     กับเวลา เนื้อหา และผู้เรียน  
12. มีความชัดเจน ไม่สับสน น่าสนใจ  

 
 
1  
1 
 
 
1  
1 

 
 
1  
1 
 
 
1  
1 

 
 
1  
1 
 
 
1  
1 

 
 
1  
1 
 
 
1  
1 

 
 
1  
1 
 
 
1  
1 

 
 
5  
5  
 
 
5 
5 

 
 
1  
1 
 
 
1  
1 

 
 

ใช้ได้  
ใช้ได้ 

 
 

ใช้ได้ 
ใช้ได้ 
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ตารางที ่16   ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
                 (Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น (ต่อ) 
 

ข้อความ 
คะแนน 
(คนท่ี) 

คะแนน
รวม 

คะแนน 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

กจิกรรมการเรยีนรู ้ 
13. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
14. สอดคล้องกับเนื้อหา  

 
1  
1  

 
1  
1  

 
1  
1  

 
1  
1  

 
1  
1  

 
5  
5  

 
1  
1  

 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 

15. สอดคล้องกับความต้องการและ 
     ความสามารถของผู้เรียน  
16. เรียงลําดับกิจกรรมได้เหมาะสม 
17. เหมาะสมกับเวลา สถานท่ี และ 
     สภาพแวดล้อม  
18. สนองความต้องการและกระตุ้นให้ 
     ผู้เรียนอยากเรียน  
19. ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันเรียนรู ้
     และทํางานร่วมกัน  
20. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

 
1  
1 
 
1  
 
1  
 
1  
1 

 
1  
1 
 
1  
 
1  
 
1  
1 

 
1  
1 
 
1  
 
1  
 
1  
1 

 
1  
1 
 
1  
 
1  
 
1  
1 

 
1  
1 
 
1  
 
1  
 
1  
1 

 
5  
5  
 
5  
 
5  
 
5 
5 

 
1  
1 
 
1  
 
1  
 
1  
1 

 
ใช้ได้  
ใช้ได้ 

 
ใช้ได้  

 
ใช้ได้ 

 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 

สือ่การเรยีนรู ้ 
22. เหมาะสมกับวัย ความสามารถและ 
     ความสนใจของผู้เรียน  
23. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  
     เนื้อหาและกิจกรรม  
24. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิด 
     รวบยอด  
25. ผู้เรียนและครูผู้สอนมีส่วนร่วม 
     ในการจัดหา จัดทํา  และพัฒนา 
     ส่ือการเรียนรู้  

 
 
1  
 
1 
 
1  
 
 
1 

 
 
1  
 
1 
 
1  
 
 
1 

 
 
1  
 
1 
 
1  
 
 
1 

 
 
1  
 
1 
 
1  
 
 
1 

 
 
1  
 
1 
 
1  
 
 
1 

 
 
5  
 
5  
 
5 
 
 
5 

 
 
1  
 
1 
 
1  
 
 
1 

 
 

ใช้ได้  
 

ใช้ได้ 
 

ใช้ได้ 
 
 

ใช้ได้ 
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ตารางที ่16   ค่าดัชนีความสอดคล้องแบบประเมินแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
                 (Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น (ต่อ) 
 

ข้อความ 
คะแนน 
(คนท่ี) 

คะแนน
รวม 

คะแนน 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

การวดัผลประเมนิผล  
26. สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้   
27. ประเมินไปพร้อมกับการจัดกิจกรรม 
     การเรียนรู้  
28. ประเมินโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย  
29. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
     การเรียนรู้  
30. เกณฑ์การประเมินสอดคล้องกับ 
     ระดับความสามารถของผู้เรียน  

 
1  
 
1 
1  
 
1 
 
1 

 
1  
 
1 
1  
 
1 
 
1 

 
1  
 
1 
1  
 
1 
 
1 

 
1  
 
1 
1  
 
1 
 
1 

 
1  
 
1 
1  
 
1 
 
1 

 
5  
 
5  
5 
 
5 
 
5 

 
1  
 
1 
1  
 
1 
 
1 

 
ใช้ได้  

 
ใช้ได้ 
ใช้ได้ 

 
ใช้ได้ 

 
ใช้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



326 

 

 

ตารางที ่17 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามของแบบสัมภาษณ์กับจุดมุ่งหมายและ 
  ขอบเขต การพัฒนาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
  Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น แบบสัมภาษณ์ ฉบับท่ี 1 ความรู้  
  ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  
 

ข้อท่ี 
คะแนน (คนท่ี) คะแนน

รวม 
คะแนน  

IOC 1 2 3 4 5 
1. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือเกี่ยวด้านความรู้ความเข้าใจ
อย่างไร  

 
1  

 
1  

 
1  1 1 

 
5  

 
1  

2. หลังจากกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
แล้วท่านมีความรู้ ความเข้าใจในการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตามกรอบ
การศึกษาอย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1 

2.1 หลังจากกิจกรรมการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้แล้วท่านมีความรู้ ความเข้าใจ 
ด้านการสร้าความรู้สึกพึ่งพากันทางบวก
ให้เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียนอย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1 

2.2 หลังจากกิจกรรมการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้แล้ว ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ 
ปฏิสัมพันธ์ส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียนอย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1 

2.3 หลังจากกิจกรรมการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้แล้วท่านมีความรู้ ความเข้าใจ  
ด้านการฝึกทักษะทางสังคมและทักษะ  
การทํางานกลุ่มของผู้เรียนอย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1 

2.4 หลังจากกิจกรรมการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้แล้วท่านมีความรับผิดชอบของ 
สมาชิกแต่ละบุคคลต่อกลุ่มผู้เรียนอย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1 

2.5 หลังจากกิจกรรมการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้แล้วท่านมีความรู้ ความเข้าใจ  
ด้านการทํางานโดยใช้กระบวนการกลุ่ม 
ของกลุ่มผู้เรียนอย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1 
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ตารางที ่18 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามของแบบสัมภาษณ์กับจุดมุ่งหมายและ 
  ขอบเขต การพัฒนาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
 Learning)  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  แบบสัมภาษณ์ ฉบับท่ี 2 ความรู้  
  ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรุปและจัดเก็บองค์ความรู้ 
 

ข้อท่ี 
คะแนน (คนท่ี) คะแนน

รวม 
คะแนน  

IOC 1 2 3 4 5 
1. การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือได้สรุปข้ันตอนวางแผน 
และปฏิบัติตามแผนอย่างไรให้เกิด 
การเปล่ียนแปลงด้านความสามารถ 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู  

1 1 1 1 1 5 1 

2. มีหลักและแนวทางในการวางแผน 
การดําเนินการ สรุปองค์ความรู้ จัดเก็บ 
องค์ความรู้ท่ีได้จากการปฏิบัติการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมืออย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1 

2.1 มีหลักและแนวทางในการวางแผน 
การดําเนินการ สรุปองค์ความรู้ จัดเก็บ 
องค์ความรู้ด้านการสร้างความรู้สึก 
พึ่งพากันทางบวกอย่างไรให้เกิดข้ึน 
ในกลุ่มผู้เรียน  

1 1 1 1 1 5 1 

2.2 มีหลักและแนวทางในการวางแผน 
การดําเนินการ สรุปองค์ความรู้ จัดเก็บ 
องค์ความรู้ในด้านปฏิสัมพันธ์ ส่งเสริมกัน
ระหว่างผู้เรียนอย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1 

2.3 มีหลักและแนวทางในการวางแผน 
การดําเนินการ สรุปองค์ความรู้ จัดเก็บ 
องค์ความรู้ในด้านด้านการฝึก ทักษะทาง
สังคมและทักษะการทํางานกลุ่มของผู้เรียน 
อย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1 
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ตารางที ่18 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามของแบบสัมภาษณ์กับจุดมุ่งหมายและ 
  ขอบเขต การพัฒนาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
 Learning)  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  แบบสัมภาษณ์ ฉบับท่ี 2 ความรู้  
  ความเข้าใจเกี่ยวกับการสรุปและจัดเก็บองค์ความรู้ (ต่อ) 
 

ข้อท่ี 
คะแนน (คนท่ี) คะแนน

รวม 
คะแนน  

IOC 1 2 3 4 5 
2.4 มีหลักและแนวทางในการวางแผน 
การดําเนินการ สรุปองค์ความรู้ จัดเก็บ 
องค์ความรู้ในด้านการฝึกความรับผิดชอบ
ของผู้เรียนอย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1 

2.5 มีหลักและแนวทางในการวางแผน 
การดําเนินการ สรุปองค์ความรู้ จัดเก็บ 
องค์ความรู้ในด้านการดําเนินการ
กระบวนการกลุ่ม  

1 1 1 1 1 5 1 
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ตารางที ่19 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามของแบบสัมภาษณ์กับจุดมุ่งหมายและ 
  ขอบเขตการพัฒนาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
 Learning)  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น แบบสัมภาษณ์ ฉบับท่ี 3  
  การนําองค์ความรู้มาปฏิบัติเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
 

ข้อท่ี 
คะแนน (คนท่ี) คะแนน

รวม 
คะแนน  

IOC 1 2 3 4 5 
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนํา 
องค์ความรู้ มาปฏิบัติการเขียนแผน 
การจัดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
แบบร่วมมืออย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1 

2. ประชุมระดมความคิด การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ท่านนําความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับ 
ไปดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
แบบร่วมมืออย่างไร   

1 1 1 1 1 5 1 

2.1 ประชุมระดมความคิด การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ท่านนําความรู้ความเข้าใจ 
มาปฏิบัติการเขียนแผนเกี่ยวกับการสร้าง
ความรู้สึกพึ่งพากันทางบวกอย่างไร 
ให้เกิดข้ึนในกลุ่มผู้เรียน  

1 1 1 1 1 5 1 

2.2 ประชุมระดมความคิด การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ท่านนําความรู้ ความเข้าใจ 
มาปฏิบัติการเขียนแผนเกี่ยวกับการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียน
อย่างไรให้ เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียน  

1 1 1 1 1 5 1 

2.3 ประชุมระดมความคิด การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ท่านนําความรู้ความเข้าใจ 
มาปฏิบัติการเขียนแผนเกี่ยวกับ 
การฝึกทักษะทางสังคมและทักษะ 
การทํางานกลุ่มของผู้เรียนอย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1 
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ตารางที ่19 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามของแบบสัมภาษณ์กับจุดมุ่งหมายและ 
  ขอบเขตการพัฒนาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 
 Learning)  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น แบบสัมภาษณ์ ฉบับท่ี 3  
  การนําองค์ความรู้มาปฏิบัติเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ข้อท่ี 
คะแนน (คนท่ี) คะแนน

รวม 
คะแนน  

IOC 1 2 3 4 5 
2.4 ประชุมระดมความคิด การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ท่านนําความรู้ความเข้าใจ 
มาปฏิบัติการเขียนแผนเกี่ยวกับการฝึก
ความรับผิดชอบของผู้เรียนอย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1 

2.5 ประชุมระดมความคิด การแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ท่านนําความรู้ความเข้าใจ 
มาปฏิบัติการเขียนแผนเกี่ยวกับ  
การดําเนินการกระบวนการกลุ่มอย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1 
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ตารางที ่20  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามของแบบสัมภาษณ์กับจุดมุ่งหมายและ 
  ขอบเขตการพัฒนาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  
  Learning)  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  แบบสัมภาษณ์ ฉบับท่ี 4  
  การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 

ข้อท่ี 
คะแนน (คนท่ี) คะแนน

รวม 
คะแนน  

IOC 1 2 3 4 5 
1. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้ทักษะ กระบวนการเสนอแนะวิธีการ
จัดกิจกรรมการกิจกรรมการเรียนรู ้
แบบร่วมมืออย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1 

2. วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยใช้ทักษะ กระบวนการเสนอแนะวิธีการ
จัดกิจกรรมการกิจกรรมการเรียนรู ้
แบบร่วมมือด้านการสร้างความรู้สึก 
พึ่งพากันทางบวกอย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1 

2.1 วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้ทักษะ กระบวนการเสนอแนะวิธีการ
จัดกิจกรรมการกิจกรรมการเรียนรู ้
แบบร่วมมือด้านการมีปฏิสัมพันธ์ที่ 
ส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียนอย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1 

2.2 วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้ทักษะ กระบวนการเสนอแนะวิธีการ
จัดกิจกรรมการกิจกรรมการเรียนรู ้
แบบร่วมมือด้านการฝึกความรับผิดชอบ 
ระหว่างผู้เรียนอย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1 

2.3 วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้ทักษะ กระบวนการเสนอแนะวิธีการ
จัดกิจกรรมการกิจกรรมการเรียนรู ้
แบบร่วมมือด้านทักษะทางสังคมและ
ทักษะการทํางานกลุ่มอย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1 
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ตารางที ่19  ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามของแบบสัมภาษณ์กับจุดมุ่งหมายและ 
  ขอบเขตการพัฒนาท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative  
  Learning)  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  แบบสัมภาษณ์ ฉบับท่ี 4  
  การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ) 
 

ข้อท่ี 
คะแนน (คนท่ี) คะแนน

รวม 
คะแนน  

IOC 1 2 3 4 5 
2.4 วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
โดยใช้ทักษะ กระบวนการเสนอแนะวิธีการ
จัดกิจกรรมการกิจกรรมการเรียนรู ้
แบบร่วมมือด้านกระบวนการกลุ่มอย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1 

2.5 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ โดยใช้ทักษะกระบวนการ
นําไปสู่ความสําเร็จได้ ต้องพัฒนาบุคลากร
ก่อน ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร  

1 1 1 1 1 5 1 
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ภาคผนวก  ง 
ประวตัิโรงเรยีนโสตศกึษาจังหวัดขอนแกน่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



334 
 

บริบทของโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
  1. ข้อมูลทั่วไป 

 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ต้ังอยู่เลขท่ี 93 หมู่ท่ี 17 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 0-4322-1751 โทรสาร 0-4322-2962 สังกัดสำนักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตั้งแต่
ระดับอนุบาล ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีเนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา 
             ประวัติโรงเรียนโดยย่อปี พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดต้ังโรงเรียนสอน
คนหูหนวกเป็นแห่งที่ 3 ในประเทศไทย และเป็นแห่งแรกของส่วนภูมิภาคขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น                     
โดยใช้ที่ป่าช้าสาธารณะของบ้านเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 18  ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา  
ได้ดำเนินการก่อสร้างและเปิดดำเนินการในปีการศึกษา 2512 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนสอนคนหูหนวก จังหวัด
ขอนแก่น พิธีเปิดได้กระทำอย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ธันวาคม 2512 โดยนายสุกิจ นิมมานเหมินทร์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีและมีนายสำเนียร สามแก้ว                     
เป็นผู้บริหารโรงเรียนในตำแหน่งครูใหญ่ การดำเนินการในระยะแรกโรงเรียนเปิดสอนในระดับ
ประถมศึกษาด้วยอาคารเรียนแบบไม้ชั ้นเดียว  1 หลัง  โรงอาหารและบ้านพักครูอย่างละ 1 หลัง                     
พร้อมด้วยเรือนนอนนักเรียนจำนวน 2 หลัง ต่อมาจำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นเป็นลำดับทำให้โรงเรียน         
มีความจำเป็นต้องขยายอาคารเรียนและสถานที่เพื่อรองรับให้เพียงพอ จึงได้ดำเนินการขอที่ดิน         
ด้านทิศตะวันออกของโรงเรียนจำนวน 6 ไร่ จากกระทรวงมหาดไทย เพื ่อมาใช้ในการดังกล่าว                       
และได้รับอนุมัติเมื ่อปี พ.ศ.2516 รวมแล้วโรงเรียนสอนคนหูหนวกขอนแก่น มีเนื ้อที่ 24 ไร่ 3 งาน                       
53 ตารางวา ในปีเดียวกันโรงเรียนได้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนคนหูหนวกและตาบอดจังหวัด
ขอนแก่นขึ้น โดยนายบุรี พรหมลักขโณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในขณะนั้นเป็นประธานมูลนิธิ 
คนแรก มีทุนก่อตั้งจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) สำนักงานตั้งอยู่ที่เหล่ากาชาดจังหวัด
ขอนแก่น 
             ปี พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องขยายการเรียนการสอนไป
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จึงได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ไว้โดยได้รับงบประมาณสำหรับ
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบคอนกรีต 2 ชั ้นเพิ ่มเติมอีก 1 หลัง และ พ.ศ. 2521 ได้ร ับอนุมัติจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พร้อมกับเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม  
มาเป็นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น จนถึงปัจจุบัน  
             ปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้ขยายช้ันเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร
วิชาชีพ 1 (วช.1) สาขาคหกรรม แผนกเส้ือผ้า และการแต่งกาย และสาขาศิลปกรรม แผนกจิตรกรรม 
จนถึงปี พ.ศ.2546 เป็นโรงเรียนนำร่องหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี (ประถมศึกษาปีที่ 1– 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6) และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน เพิ่มเติมอีก 1 หลัง 
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                  ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้ดำเนินการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยสารพัดช่าง
จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดการเรียนร่วมหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาเสริมสวย                       
และเพิ่มเติมสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี พ.ศ.2551 
                  ในปี พ.ศ.2553 โรงเรียนดำเนินการใช้หลักสูตรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พ.ศ.2551                    
ตามประกาศ ของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับช้ัน ป.1–6  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 
          2. ข้อมูลผู้บริหาร (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) 
        1) ผู้อำนวยการโรงเรียน นายชนะ โนนทนวงษ์   
            โทรศัพท์ 08-7437-4747  e-mailsskhonkaen@hotmail.com 
            วุฒิการศึกษาสูงสุด กศ.ม. สาขาวิชาบริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ 
ต้ังแต่วันท่ี 20  พฤศจิกายน 2550  จนปัจจุบันเป็นเวลา 11 ปี 4 เดือน 
        2) รองผู้อำนวยการโรงเรียน 5 คน   
          2.1 นางจำรูญ คำแพง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ     
วุฒิการศึกษาสูงสุด คบ. จิตวิทยาและการแนะแนว โทรศัพท์ 08-9576-5257 บริหารกลุ่มอำนวยการ 

      2.2 นางวิชุดา โชคภูเขียว ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ    
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม การประเมินการศึกษา โทรศัพท์ 08-6879-1078 บริหารกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ 
        2.3 นางนิตยา ไผ่เฉลิม ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษา
สูงสุด คบ. สาขาศิลปศึกษา โทรศัพท์ 08-9628-0370 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ บริหารกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน 
        2.4 นางเพ็ญแข กัลยาณลาภ ตำแหน่งคร ู ว ิทยฐานะครูชำนาญการพิเศ ษ                               
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศ.บ. สาขาสังคมศึกษา  โทรศัพท์ 08-1871-8285 ปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อำนวยการ 
บริหารกลุ่มบริหารงานแผนและงบประมาณ 
        2.5 นางประภาพร ธรรมวิพากย์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ                         
วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม.การศึกษาพิเศษ  โทรศัพท์ 083-4139911 ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
          3. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559) 
      1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน 229 คน 
      2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 229 คน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 
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ระดบัชัน้ 
จำนวน
หอ้ง 

เพศ 
รวม เฉลีย่ตอ่หอ้ง 

ชาย หญงิ 
อนุบาล 1      
อนุบาล 2 1 8 8 16  

รวม 1 8 8 16  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 3 14 9 23  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 3 6 5 11  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 2 5 6 11  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 1 4 9 13  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 2 9 9 18  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 2 3 9 12  

รวม 12 41 47 88  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 3 13 11 24  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 3 11 5 16  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 3 8 10 18  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 3 14 11 25  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 3 5 18 23  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 3 10 9 19  

รวม 18 61 64 125  
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 32 110 119 229  

  
      3) จำนวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษา หรือสำนักงาน
กองทุนสนับสนุน (สสส.) 105 คน คิดเป็นร้อยละ 45.9 
      4) จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  153 คน คิดเป็น                
ร้อยละ 66.81 

    5) จำนวนนักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม..-....คน  คิดเป็นร้อยละ...-... 
      6) จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ - คน คิดเป็นร้อยละ -   
      7) จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ....-....คน คิดเป็นร้อยละ...-... 
      8) จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ...-...คน คิดเป็นร้อยละ...-... 
      9) จำนวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน (ปัจจุบัน) 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.45 
      10) สถิติการขาดเรียน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.36  
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      11) จำนวนนักเรียนท่ีเรียนซ้ำช้ัน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 
      12) จำนวนนักเรียนท่ีจบหลักสูตร 
               อ.2   จำนวน   -   คน คิดเป็นร้อยละ    - 
                  ป.6  จำนวน  11  คน คิดเป็นร้อยละ  90.91 
                   ม.3  จำนวน  18  คน คิดเป็นร้อยละ  100 
                  ม.6  จำนวน  19  คน คิดเป็นร้อยละ  100 
             13) อัตราส่วนครู: นักเรียน = 1: 6 
      14) จำนวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดี และนันทนาการ    
229 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
      15) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 229 คน คิดเป็น    
ร้อยละ 100 
      16) จำนวนนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 
      17) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกโรงเรียน        
229 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
      18) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ 229 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
      19) จำนวนนักเรียนที ่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที ่กำหนด                 
ในหลักสูตรสถานศึกษา 229 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
      20) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ
สังคมตามท่ีกำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา 229 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
  4. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

  1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชุมชนเมือง บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย วัดนันทิการาม สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนเทศบาล
วัดกลาง วัดวุฒาราม ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและสถานประกอบการร้านค้า อาชีพหลักของชุมชน 
คือ รับจ้าง ค้าขาย ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีก ธุรกิจส่วนตัว ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือประเพณีทำบุญ 12 เดือน (ฮีต 12) 

  2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ อาชีพหลักทำนา รับจ้าง 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 7,000 บาท 
จำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 5 คน 
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  5. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
     หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียน 
ดังนี้ 
 

กลุม่สาระการ
เรยีนรู/้
กจิกรรม 

เวลาเรยีน 

ระดบัประถมศกึษา ระดบั ม.ต้น 
ระดบั 

ม. ปลาย 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120 
(3) 

120 
(3) 

120 
(3) 

240 
(6) 

คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120 
(3) 

120 
(3) 

120 
(3) 

240 
(6) 

วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 120 
(3) 

120 
(3) 

120 
(3) 

240 
(6) 

สังคมศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

80 80 80 80 80 80 120 
(3) 

120 
(3) 

120 
(3) 

200 
(5) 

ประวัติศาสตร ์ 40 40 40 40 40 40 40 
(1) 

40 
(1) 

40 
(1) 

120 
(3) 

หน้าท่ีพลเมือง 40 40 40 40 40 40 40 
(1) 

40 
(1) 

40 
(1) 

80 
(1) 

สุขศึกษาและ
พลศึกษา 

80 80 80 80 80 80 80 
(2) 

80 
(2) 

80 
(2) 

120 
(3) 

ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80 
(2) 

80 
(2) 

80 
(2) 

120 
(3) 

การงานอาชีพ
และ
เทคโนโลยี 

40 40 40 80 80 80 80 
(2) 

80 
(2) 

80 
(2) 

120 
(3) 

ภาษา 
ต่างประเทศ 

40 40 40 80 80 80 120 
(3) 

120 
(3) 

120 
(3) 

240 
(6) 

รวมระยะ 
เวลาเรียน 
(พ้ืนฐาน) 

880 880 880 880 880 880 920 
(23) 

920 
(23) 

920 
(23) 

1,720 
(43) 

 

 

 



339 
 

กลุม่สาระการเรยีนรู/้
กจิกรรม 

เวลาเรยีน 

ระดบัประถมศกึษา ระดบั ม. ต้น 
ระดบั 

ม.ปลาย 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4-6 

•  กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 
  - ลูกเสือ / ยุวกาชาด /                        
ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
  - * กิจกรรมเพ่ือสังคม
และสาธารณประโยชน์ 
  - แนะแนว 
  - ชุมนุมวิชาชีพ 

 
30 
 
10 
 
40 
40 

 
30 
 

10 
 

40 
40 

 
30 
 

10 
 

40 
40 

 
30 
 

10 
 

40 
40 

 
30 
 

10 
 

40 
40 

 
30 
 

10 
 

40 
40 

 
30 
 

*10 
 

40 
35 
*5 

 
30 
 

*10 
 

40 
35 
*5 

 
30 
 

*10 
 

40 
35 
*5 

 
 
     120 
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รวมระยะเวลาเรยีน 
(กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน) 

120 120 120 120 120 
 

120 120 
 

120 
 

120 
 

360 

• รายวิชา/กิจกรรม
เพ่ิมเติม 

40 40 40 40 40 40 200 
(5) 

200 
(5) 

200 
(5) 

1,600 
(40) 

รวมระยะเวลาเรียนทัง้สิ้น 1,240 1,320 3,680 

 
*รวมเวลาเรียนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ช้ัน ม.1-ม.3 รวม 45 ช่ัวโมง   

  6. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ปณิธาน ปรัชญา คำขวัญ ค่านิยม คติพจน์ เอกลักษณข์อง
สถานศึกษา และอัตลักษณ์ 
   6.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
           นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ ครูเป็นผู้นำทางวิชาการ สถานศึกษาได้มาตรฐานเสริม
ประสบการณ์สู่อาเซียน 
   6.2 พันธกิจ (Mission) 

         มุ่งมั ่นจัดการศึกษา พัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ อยู่ดี มีสุข มีทักษะ                         
ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นพลเมืองของประชาคมอาเซยีน 
และส่งเสริมการนำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบูรณาการเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน                   
และชุมชน 
   6.3 เป้าประสงค์ (Goal) 
          นักเรียน กินอิ่ม นอนอุ่น เพิ่มพูนสติปัญญา พัฒนาต้นกล้าแห่งความดี ครูสอนดี                   
มีวิจัยงานสถานศึกษาได้มาตรฐาน 
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   6.4 เอกลักษณ์ (Entity) 
        แหล่งศิลป์ จินตลีลา มือส่ือภาษา สะอาดตา สวยงาม 

   6.4 อัตลักษณ์ (Identity) 
        ทำดีอย่างสร้างสรรค์ ขยันทำมาหากิน 

   6.5 ค่านิยม (Value) 
          รัก สามัคคี ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
   6.6 คำขวัญ (Motto) 
          สะอาด มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬา ศิลปะเด่น เน้นอาชีพ 
   6.7 คติพจน์ (Proverb) 
          สุปฏิปทา วาจนโต เสยฺโย (ตัวอย่างท่ีดี ดีกว่าคำสอน) 
   6.8 ปรัชญา/ความเช่ือ (Philosophy) 
          คนหูหนวกไม่ไร้ค่า หากพัฒนาให้ถูกทาง 
   6.9 เป้าประสงค์หลัก (Corporate Objective) 
         1) นักเรียนอยู่ดี มีสุข (กินอิ่ม นอนอุ่น) 
          2) นักเรียนได้รับการศึกษาและพัฒนาเต็มศักยภาพทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 
(เพิ่มพูนสติปัญญา) 
          3) นักเรียนได้รับการปลูกฝังและส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม (พัฒนาต้นกล้า                      
แห่งความดี) 
         4) ครู-บุคลากร มีสมรรถนะตามสายงาน และยึดมั่นตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
สามารถใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนางานการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ครูสอนดี มีวิจัยงาน) 
         5) สถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (สถานศึกษาได้มาตรฐาน) 
   6.10 กลยุทธ์ (Strategy) 
           1) ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
           2) ยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักเร ียน                   
ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
          3)  ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคม
อาเซียน   
          4)  เพิ่มศักยภาพครู บุคลากร ตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
           5) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปรัชญา         
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



341 
 

ประวตัผิูว้จิยั 
 

ชื่อ  นายชนะ  โนนทนวงษ์ 
เกิด   30  พฤษภาคม 2503 
วฒุกิารศกึษา  ค.บ. วิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
  ศษ.บ. บริหารการศึกษา 
  กศ.ม. บริหารการศึกษา 
ที่อยู ่  150/2 หมู่ 2 ซอยชัยพฤกษ์ ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง 
  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
สถานที่ทำงาน  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น ถนนเหล่านาดี 
  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ประวตักิารศกึษา  มศ.3   โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
  ป.กศ.  วิทยาลัยครูเลย จังหวัดเลย 
  ค.บ.    วิทยาลัยครูเลย จังหวัดเลย 
  ศษ.บ.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
  กศ.ม.  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
ความภาคภมูใิจ  1.  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี 
  2.  สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง 
  3.  นักเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 คน 
 


