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บทคัดยอ
  การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาผลสมัฤทธิใ์นการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ศกึษาความคดิเหน็ของ

ครพูีเ่ลีย้งตอความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูของนักศกึษา  และศึกษาความคิดเหน็ของนักศกึษาตอ

การเรียนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ  กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาชั้นปที่ 4  ที่           

ลงทะเบียนเรยีนรายวิชา  CI 4603  วธิสีอนในช้ันประถมศกึษา 1  ประจาํภาคเรียนท่ี 1  ปการศกึษา 2557  จาํนวน  46  คน 

เครื่องมือในการวิจัย ไดแก แผนบริหารการสอน เรื่อง การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู  จํานวน  18 ชั่วโมง           

แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิใ์นการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู  แบบสอบถามความคดิเหน็ครพูีเ่ลีย้งตอความสามารถ

ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  และแนวทางการสนทนากลุม ซึ่งประกอบดวยประเด็นคําถาม 5 คําถาม                  

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (%) คาเฉลี่ย (X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ

คะแนนกอนและหลังเรียนโดยวิเคราะหดวยสถิติ t- test  และวิเคราะหเนื้อหา

  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

  1. นักศึกษาท่ีเรียนโดยใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา         

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  2. ครพูีเ่ลีย้งมีความคิดเห็นตอความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูของนักศกึษาสาขาวิชาการ

ประถมศึกษา อยูในระดับมากที่สุด 

การใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  
Using Cooperative Learning Method to Develop Lesson Plan Writing Ability 

for Elementary Program Students in Chiang Mai Rajabhat University
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  3. นักศึกษาไดเรียนรู กระบวนการทํางานเปนกลุม และกระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู                          

มีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเพ่ิมขึ้น   มีความเห็นวาการใชวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ        

มีความเหมาะสมแตก็มีการเสนอวิธีการจัดการเรียนรูแบบอื่นบาง มีความมั่นใจการเขียนแผนการจัดการเรียนรู         

เมื่อไปทดลองสอนในสถานศึกษา ปญหาที่พบ อาทิ การขาดความรับผิดชอบและรูปแบบแผนไมตรงกัน เปนตน

คําสําคัญ
  วิธีการเรียนรูแบบรวมมือ   ความสามารถในการเขียนแผนการจัดการรู

Abstract
  The purpose of this research were to study the achievement in writing lesson plans, the attitudes 

of teachers towards students ability in writing lesson plans, and the attitudes of students towards learning 

using cooperative learning method. The samples was 46 fourth year Elementary Program students who 

enrolled in CI 4603 Methods of Teaching in Elementary Education in the 1st semester of academic year 

2014. The research instrument was consisted of instructional management plan on lesson plan design 

for 18 hours, Achievement test in writing lesson plans, Questionnaires for teachers on the ability to write 

lesson plans, and the focus group responding to five questions. The data analysis included percentage 

(%), average (X ), standard deviation (S.D.), comparison of the pre-test and post-test with statistical t- test 

and content analysis.

  The results were as follows:

  1. Students using cooperative learning method had higher academic achievement scores than 

before using cooperative learning method at .05 statistical significance 

  2.  The mentor teachers thought  lesson plan writing ability of elementary program students was 

at the most level.

  3. Students learned the process of group working and lesson planning. Their ability to write 

lesson plans was increased. The use of cooperative learning method was appropriate, but other learning 

methods are also suggested. They were confident in writing lesson plans for the experimental teaching 

in schools. The problems encountered were, for example, the lack of responsibility in group work and the 

mismatch of lesson plan formats.



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับท่ี 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559 133

Keywords
  Cooperative Learning Method,   Lesson Plan Writing Ability

บทนํา
  ครู เปนผูมีบทบาทสําคัญในการอบรม สั่งสอน  ฝกฝน  ตลอดจนกลอมเกลาจิตใจของเด็ก  เยาวชน  และ

บุคคลผูเขารับการศึกษาใหเปนพลเมืองที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปน

มหาวิทยาลัยของรัฐที่เกาแกที่สุดในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาวิชาการในสาขาวิชาตาง ๆ ตาม

ความตองการของทองถ่ิน และผลิตครูบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีหลักสูตรผลิตครูในประดับปริญญาตรี 5 ป ใน

ปการศึกษา 2557  จํานวน 17 หลักสูตร  

  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  (5 ป)  กําหนดใหนักศึกษาไดเรียนรายวิชาวิธีสอน

ในช้ันประถมศึกษา เพ่ือใหสามารถการออกแบบการจัดการเรียนรูได  ซึ่งหากออกแบบการจัดการเรียนรูไดอยาง

เหมาะสม  ยอมทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาตามมาตรฐานของหลักสูตร  ดังนั้นการออกแบบการจัด  การเรียนรูจึง

ถอืเปนหวัใจสาํคญัในเตรียมการกอนการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยางยิง่การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู  

แผนการจัดการเรยีนรูจดัเปนหลกัสตูรระดับหองเรยีน  ซึง่ผูสอนมบีทบาทสําคญัในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู  

เพราะเปนแนวทางสําคัญในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาใน     

ปการศึกษา 2557  มีนักศึกษาชั้นปที่ 4 ซึ่งตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาวิธีสอนในช้ันประถมศึกษา กวา 93 คน  

โดยทีผ่านมาการจดัการเรยีนการสอนเพือ่ใหนกัศึกษาสามารถวเิคราะหหลักสูตรสูการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูนัน้

บรรลผุลทีค่าดหวงัไวคอนขางยาก  เนือ่งดวยขอจาํกดัทางดานเวลาในการจดัการเรยีนการสอน ประกอบกบันกัศกึษา

ที่มีจํานวนมาก ดังนั้นผูสอนจึงตองหาวิธีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมเพื่อใหนักศึกษาสามารถเขียนแผนการจัด        

การเรียนรูไดโดยควรเปนวิธีการที่ใหผูเรียนมีสวนรวมในการชวยเหลือแนะนําซึ่งกันและกัน   

  วิธีการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนวิธีการที่จัดใหผูเรียนไดรวมมือและชวยเหลือกัน 

โดยแบงกลุมผูเรยีนท่ีมคีวามสามารถแตกตางกนัออกเปนกลุมเลก็ ๆ มกีารทาํงานรวมกนัและแลกเปล่ียนความคิดเหน็ 

มีการชวยเหลือพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  มีความรับผิดชอบรวมกันในสวนตนและสวนรวม  เพ่ือใหตนเองและ     

สมาชิกในกลุมประสบความสําเร็จตามเปาหมาย (มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2555, 41)  ผูวิจัยจึงมีความสนใจ

นาํวิธกีารจัดการเรียนรูแบบรวมมือมาจัดการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียน

รูของนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาการประถมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิธีสอนในช้ันประถมศึกษา 

วัตถุประสงคการวิจัย
  1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาโดย

ใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ

  2. เพือ่ศกึษาความคิดเห็นของครูพีเ่ล้ียงตอความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูของนักศกึษา

สาขาวิชาการประถมศึกษา
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  3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มีตอการเรียนการสอนโดยใช

วิธีการเรียนรูแบบรวมมือ

ระเบียบวิธีวิจัย
  การวิจยัในคร้ังน้ีเปนการวิจยักึง่ทดลอง (Quasi - Experimental Design) ซึง่ผูวจิยัใชแบบทดลองกลุมเด่ียว  

(One Group Pretest-Posttest Design) เพื่อศึกษาผลการใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือเพื่อพัฒนาความสามารถใน

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ที่ปรากฏเปนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

กอนเรียนและหลังเรียนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ  

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

   1.1 ประชากร ไดแก นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ชั้นปที่ 4  จํานวน 93 คน

   1.2  กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปที่ 4 หมูเรียน กป 54. ค 5.2                   

ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา CI 4603 วิธีสอนในชั้นประถมศึกษา 1  ประจําภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2557  จํานวน 

46 คน  โดยสุมกลุมตัวอยางแบบงาย  (Simple Random Sampling)  ดวยวิธีการจับสลาก

  2.   เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก

        2.1 แผนบริหารการสอน เรื่อง การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู จํานวน 18 ชั่วโมง โดยใชวิธีการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือ 

   2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบอัตนัย  

จํานวน 1  ขอ 2  ฉบับ ไดแก แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน   

   2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นครูพี่เลี้ยงตอความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูของ

นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา 

   2.4 แนวทางการสนทนากลุม (Focus Group)  เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการ        

ประถมศึกษา  ที่มีตอการเรียนการสอนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ  ประกอบดวยประเด็นคําถาม 5 ขอ  ไดแก  

ประเด็น 1 สิ่งที่ไดรับจากการเรียน เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู  โดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ  ประเด็น 2                  

การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือทําใหทานมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเพิ่มขึ้นหรือไม

อยางไร ประเด็น  3 มีวิธีการอ่ืนที่เหมาะสมกับการพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูหรือไม  

ประเด็น 4  เม่ือไปทดลองสอนในสถานศกึษาทานมคีวามมัน่ใจในการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูหรือไมอยางไร และ 

ประเดน็ 5 ปญหาและอุปสรรคทีพ่บจากการเรียน เร่ือง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวธิกีารเรียนรูแบบรวมมอื   
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  3. การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการในการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนตอไปน้ี

   3.1 แบงนักศึกษาออกเปน 10 กลุม โดยแตละกลุมมีสมาชิกคละความสามารถการเลือกนักศึกษานั้น

ใชผลการเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาเปนเกณฑ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

        ระดับผลการเรียน           จํานวนนักเรียน (คน)

        ตั้งแต  3.40  ขึ้นไป  คือ กลุมเรียนเกง        10  

        2.66 - 3.39    คือ กลุมเรียนปานกลาง    26 

        ตํ่ากวา  2.65   คือ กลุมเรียนออน     10   

   โดยสมาชิกกลุมที่ 1-6  มีสมาชิกกลุมละ 5 คน  กลุมที่ 7-10  มีสมาชิกกลุมละ  4  คนดําเนินการทดสอบ

กอนเรียน  ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบอัตนัย   

      3.2 ดาํเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนบริหารประจําบท เรือ่ง  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู  

จํานวน  18  ชั่วโมง  โดยเขาสอนครั้งละ  3  ชั่วโมง  จํานวน  6  คร้ัง  

   3.3  ใหนกัศกึษาออกไปฝกปฏบิตักิาร ณ สถานศึกษา โดยกําหนดใหนกัศกึษาออกแบบแผนการจัดการ

เรียนรูไมนอยกวา 3 แผน และใหครูพี่เลี้ยงตอบแบบสอบถามความคิดเห็นครูพี่เล้ียงในสถานศึกษาตอการเขียน

แผนการจัดการเรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา

   3.4 ทาํการทดสอบหลังเรยีนซึง่เปนแบบทดสอบแบบอัตนยัใหเขียนแผนการจัดการเรียนรู  โดยกําหนด

หัวเรื่องใหม ไมซํ้ากับแบบทดสอบกอนเรียน

   3.5 จดัการประชุมเพื่อสนทนากลุม (Focus Group) เกี่ยวกับความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการ

ประถมศึกษาตอการพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือให             

ผูชวยวิจัยบันทึกเสียงการสนทนาหรือบันทึกขอมูลการสนทนาลงในกระดาษ  

   3.6 นําขอมูลมาวิเคราะห  แปลผล  สรุปและอภิปรายผล

  4. การวิเคราะหขอมูลและการแปลผล

   4.1 การวิเคราะหขอมูลจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ของนักศึกษา

สาขาวชิาการประถมศกึษาโดยใชวธิกีารเรยีนรูแบบรวมมอื โดยหาคาเฉล่ีย (X ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

แลวเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลังเรียนโดยวิเคราะหดวยสถิติ t- test  

   4.2  วเิคราะหขอมลูจากแบบสอบถามความคดิเหน็ครพูีเ่ลีย้งในสถานศกึษาตอการเขยีนแผนการจดัการ

เรียนรูของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา โดยหาคาเฉลี่ย  (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)โดยเปรียบ

เทียบกับเกณฑ (ชูศรี  วงศรัตนะ, 2552, 69)  ดังนี้

     คะแนนเฉล่ียระหวาง  4.50 - 5.00  หมายถึง  มีความสามารถในระดับมากที่สุด

     คะแนนเฉล่ียระหวาง  3.50 - 4.49  หมายถึง  มีความสามารถอยูในระดับมาก 

     คะแนนเฉล่ียระหวาง  2.50 - 3.49  หมายถึง  มีความสามารถอยูในระดับปานกลาง

     คะแนนเฉล่ียระหวาง  1.50 - 2.49  หมายถึง  มีความสามารถอยูในระดับนอย

     คะแนนเฉล่ียระหวาง  1.00 - 1.49  หมายถึง  มีความสามารถอยูในระดับนอยที่สุด
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    4.3 ขอมูลจากการสนทนากลุม (Focus Group)

       1) ขอมูลการสนทนากลุมที่ไดจากบันทึกขอมูล นํามาวิเคราะหเนื้อหา จัดขอความท่ีไดให

เปนหมวดหมูและเรียบเรียง

       2) นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบดานภาษาและความถูกตองของขอมูลที่ไดเรียบเรียง

       3) นาํขอมลูทีไ่ดจดัหมวดหมูแลว ไปถามผูใหขอมลูวามีความถกูตองหรอืไมและลบขอมลูการ

บันทึกเสียง

ผลการวิจัย
  จากการวิเคราะหขอมูลผลปรากฏดังนี้

  1. ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู พบวาคะแนนการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนทั้งโดย

ภาพรวมและแยกเปนรายกลุม  10  กลุม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนทดสอบหลัง

เรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน  

  2. ความคดิเหน็ของครพูีเ่ลีย้งตอความสามารถในการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูของนกัศกึษา     จากการ

ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 9 องคประกอบ 30 ประเด็น พบวาโดยภาพรวมครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก

ที่สุด (X  = 4.72) เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวาเกือบทุกประเด็น ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด   

เชนกัน ยกเวนเพียงประเด็นเดียวในขั้นตอนการจัดการเรียนรู  ประเด็นสงเสริมใหเกิดสมรรถนะที่หลากหลาย                 

ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (X = 4.48) เมื่อวิเคราะหผลแยกแตละองคประกอบของแผนการจัด            

การเรยีนรู  9  องคประกอบ  ไดแก สวนนาํ  มาตรฐานการเรียนรู และตวัชีว้ดั สาระสาํคญั จดุประสงคการเรียนรู  ครพูีเ่ลีย้ง     

มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดในทุกองคประกอบ

   หากแยกวิเคราะหเปนรายกลุม จํานวน  10  กลุม  พบวา กลุม  2 ถึงกลุม 10  ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็น

อยูในระดับมากที่สุด  สวนกลุม 1  ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

  3. ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มีตอการเรียน เรื่อง การเขียนแผนการจัดการ

เรียนรูโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ จากการสนทนากลุม (Focus Group) ทั้ง 5 ประเด็น ไดนําเสนอขอสรุปดังนี้

   ประเด็น 1 สิง่ทีไ่ดรบัจากการเรียน เร่ือง การเขยีนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวธิกีารเรยีนรูแบบรวมมอื 

จากการสนทนากลุมนกัศกึษาท้ัง 10 กลุม พบวา สิง่ทีน่กัศกึษาไดเรยีนรูกระบวนการทํางานเปนกลุม ทัง้ความรับผดิชอบ  

การปรึกษาใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน  และไดเรียนรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  

   ประเด็น 2 การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือทําใหทานมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรูเพิ่มขึ้นหรือไมอยางไร  พบวา ทุกกลุมมีความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเพิ่มขึ้น  เพราะได     

แลกเปลีย่นเรยีนรูกนัภายในกลุม  ยอมรบัฟงความคิดเหน็ของเพ่ือนสมาชิก  ทาํใหออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน

ไดอยางเหมาะสม  ตลอดจนการกาํหนดใหคะแนนการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูเปนคะแนนของกลุม  ทาํใหทกุคน

มคีวามกระตือรอืรนในการเรียนรูเรือ่งการเขียนแผนมากข้ึน และทําใหเกดิความรับผิดชอบตองานภายในกลุมมากข้ึน

กวาเดิม
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   ประเด็น 3 มวีธิกีารอ่ืนทีเ่หมาะสมกับการพฒันาความสามารถในการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูหรือไม  

จากการสนทนากลุม พบวา  แตละกลุมมีความเห็นที่ตางกัน โดยบางกลุมไดเสนอวิธีการอื่น ซึ่งไดแก  การสอนเปน

รายบุคคล การศึกษาคนควาดวยตัวเอง และเสนอใหมอบหมายงานเปนงานเดี่ยวและบางกลุมเสนอวาวิธีการเรียนรู

แบบรวมมือเหมาะสมดีแลว   

   ประเด็น 4 เมื่อไปทดลองสอนในสถานศึกษา  ทานมีความม่ันใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูหรือ

ไมอยางไร จากการสนทนากลุม พบวา ทุกกลุมมีความมั่นใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูมากขึ้น เพราะไดจัด

ทําแผนการจัดการเรียนรูเปนจํานวนมากทําใหเกิดความม่ันใจ และไดเรียนรูจากเพ่ือนและอาจารยอยางใกลชิดจน

เขียนแผนการจัดการเรียนรูได

   ประเด็น 5 ปญหาและอุปสรรคที่พบจากการเรียน เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู  โดยใชวิธีการ

เรียนรูแบบรวมมือ  พบวา  โดยรวมแลวจะเปนปญหาท่ีเกิดจากกระบวนการทํางานกลุม  อาทิ เพื่อนสมาชิกบางคน

ขาดความรับผิดชอบทําใหงานกลุมลาชา  ความคิดเห็นที่ไมตรงกัน และรูปแบบการเขียนแผนไมเหมือนกัน  ทําให

เสียเวลาในการจัดรูปแบบการพิมพ  

อภิปรายผล
  1.  ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ทั้งโดยรวมและแยกเปนรายกลุมทั้ง 10 กลุม พบวา         

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน  

สอดคลองกับงานวิจัยของ  มลาวัลย  นกหงษ  (2552) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

และความสามารถการคิดวิเคราะหเรื่อง โจทยปญหาทศนิยม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษา         

ปที่ 6 ที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ และการจัดการเรียนรูตามคูมือครู สสวท. พบวา นักเรียนที่ไดรับการ

จดัการเรียนรูตางกนัมผีลสัมฤทธิท์างการเรยีนและความสามารถการคดิวิเคราะห แตกตางกนั อยางมนียัสําคญัทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีไดรับการเรียนรูโดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

ความสามารถในการคดิวเิคราะหตอวิชาคณติศาสตร สงูกวานกัเรยีนทีไ่ดรบัการเรียนรูโดยวธิกีารจดัเรียนรูตามคูมอื

ครู สสวท. ทั้งนี้เนื่องดวยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือทําใหนักศึกษาแตละกลุมไดฝกเขียนแผนการจัดการเรียนรู  

รวมกัน ตลอดจนผลัดเปลี่ยนกันตรวจ  แลกเปลี่ยนเรียนรู  ใหขอเสนอแนะซ่ึงกันและกัน  จึงทําใหมีความสามารถ        

ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูสงผลใหคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงข้ึน

  2. ความคิดเห็นของครูพี่เลี้ยงตอความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยรวมครูพี่เลี้ยงมี   

ความคิดเหน็อยูในระดบัมากทีส่ดุ  แตหากแยกวิเคราะหแตละองคประกอบ พบวา องคประกอบข้ันตอนการจัดการเรียนรู 

ประเด็นสงเสริมใหเกิดสมรรถนะท่ีหลากหลาย  ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  แสดงใหเห็นวาในการ

ออกแบบขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูนัน้ยงัขาดกจิกรรมทีส่งเสรมิใหผูเรียนเกิดสมรรถนะทีห่ลากหลาย เม่ือวเิคราะหผล

แยกแตละองคประกอบของแผนการจัดการเรียนรู ประกอบกับครูพี่เล้ียงซึ่งมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด            

ในทุกองคประกอบ  แสดงวาการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการเรียนรู         

แบบรวมมือ ทําใหนักศึกษาเขียนแผนการจัดการเรียนรูเปนที่พึงพอใจของครูพี่เลี้ยง
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  เมื่อแยกวิเคราะหเปนรายกลุม จํานวน  10  กลุม  พบวา กลุม  2 ถึงกลุม 10  ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมากที่สุด  มีเพียงกลุม 1  ครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากคะแนนการเขียน

แผนการจดัการเรยีนรูพบวา คะแนนเฉลีย่ของกลุมนีไ้มไดตํา่กวากลุมอืน่ ๆ แตอยางใด การท่ีครูพีเ่ลีย้งมคีวามคิดเหน็

อยูในระดับมากซึ่งแตกตางจากกลุมอื่น ๆ อาจเปนเพราะระดับการใหคะแนนของครูพี่เล้ียงแตละสถานศึกษา               

มีความแตกตางกัน  ซึ่งสมาชิกของกลุมที่ 1 ไปทดลองสอนในสถานศึกษาเดียวกันถึงสองคนในส่ีคน  และท้ังสองมี

ครพูีเ่ลีย้งคนเดียวกัน  ซึง่แตกตางจากลุมอืน่ทีไ่ปทดลองสอนในสถานศึกษาเดียวกันเชนกนัแตมคีรูพีเ่ลีย้งท่ีคอยดูแล

แตกตางกัน   

  3. ความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มีตอการเรียน เรื่อง การเขียนแผนการจัดการ

เรียนรูโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ  จากการสนทนากลุม  (Focus Group)  ทั้ง  5 ประเด็น  

   ประเด็น 1 สิ่งไดรับจากการเรียน เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู  โดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือ 

พบวา ไดเรียนรูกระบวนการทํางานเปนกลุม ทั้งความรับผิดชอบ  การปรึกษาใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน                

ซึ่งสอดคลองกับหลักการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  วิคตอเรีย  ขมิ้นเขียว (2550)  

เรื่อง การใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟง-พูด  และทักษะสัมพันธภาพระหวาง

บคุคลของนกัเรียนระดบัตน  พบวา  ความสามารถดานการฟง พดู ของนกัเรียนสูงขึน้  และทกัษะสัมพนัธภาพระหวาง

บคุคลของนักเรยีนมกีารพฒันาขึน้หลงัจากใชเทคนคิแบบรวมมอื   ดงัที ่สคุนธ  สนิธพานนท และ จนิตนา  วรีเกยีรตสินุทร 

(2556, 165)  กลาววา  การเรียนรูแบบรวมมือนัน้ผูเรียนตองใชทกัษะในการทํางานรวมกันจนสําเร็จ มกีารแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นอยางมีเหตุผล  มีการชวยเหลือและพึ่งพาอาศัยกัน            

มีความไววางใจซึ่งกันและกัน  และนักศึกษายังไดเรียนรู เกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู                          

ซึง่กส็อดคลองกบังานวจิยัทีต่องการใหผูเรยีนมคีวามรูในเรือ่งการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู   ดงันัน้จากการสนทนา

กลุมในประเด็นนี้อาจกลาวไดวา  บรรลุเปาหมายที่ผูวิจัยคาดหวัง คือ ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการทํางาน

กลุมและการเขียนแผนการจัดการเรียนรู

   ประเดน็  2 การจดัการเรยีนการสอนแบบรวมมอืทาํใหทานมีความสามารถในการเขยีนแผนการจัดการ

เรยีนรูเพิม่ขึน้หรอืไมอยางไร ทกุกลุมมคีวามสามารถในการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูเพิม่ข้ึน  เพราะไดแลกเปล่ียน

เรียนรูกันภายในกลุม  ยอมรับฟงความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิก  ทําใหออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนได            

อยางเหมาะสม  ตลอดจนการกําหนดใหคะแนนการเขียนแผนการจัดการเรียนรูเปนคะแนนของกลุม  ทําใหทุกคนมี

ความกระตอืรอืรนในการเรยีนรูเรือ่งการเขยีนแผนมากขึน้ และทาํใหเกดิความรบัผิดชอบตองานภายในกลุมมากขึน้กวาเดมิ  

ทัง้นีใ้นกจิกรรมการเรียนการสอนตามแผนบริหารประจําบท  ผูวจิยัไดมอบหมายใหนกัศกึษาแตละกลุมเขียนแผนการ

จัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตรและภาษาไทยในช้ันปตาง ๆ   โดยใหเขียนแผนการจัดการเรียนรูแบบรายช่ัวโมง

สําหรับ 1 ภาคเรียน  ดังนั้นนักศึกษาจะตองเขียนแผนการจัดการเรียนรูอยางนอยกลุมละ 100  แผน  เฉล่ียประมาณ

คนละ  25  แผน  และกาํหนดคะแนนแผนการจัดการเรียนรูเปนคะแนนกลุมตามหลักการจดัการเรียนรูแบบรวมมอืของ 

Kagan, (1994  อางจาก กณุทร ี เพช็รทวพีรมเดช, ชารดิา  สรยิาภรณ,  สคุนธ  สนิธพานนท และสรุยิา  บงัใบ  , 2552, 84)  
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สมาชิกแตละคนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู (Individual Accountability)   สมาชิกทุกคนใหความรวมมือและ

บทบาทเทาเทียมกัน  (Simultaneous)  สมาชิกแตละคนจะประสบความสําเร็จไดก็ตอเมื่อกลุมประสบความสําเร็จ  

ขอมูลจากการสนทนากลุมในประเดน็นีย้งัสอดคลองกบัผลสมัฤทธ์ิในการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรู ซึง่พบวามคีวาม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาคะแนนทดสอบกอนเรียน

   ประเด็น 3 มวีธิกีารอ่ืนทีเ่หมาะสมกบัการพฒันาความสามารถในการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูหรือไม  

ประเดน็นีแ้ตละกลุมมคีวามเห็นทีต่างกนั โดยบางกลุมไดเสนอวิธกีารอืน่  บางกลุมเสนอวาวธิกีารเรียนรูแบบรวมมือ

เหมาะสมดีแลว   ทั้งนี้ผูวิจัยเปนผูสอนในรายวิชาวิธีสอนในชั้นประถมศึกษามาตั้งแตปการศึกษา 2552  เดิมนั้น

จัดการเรียนการสอนโดยใหเขียนแผนเปนรายบุคคลแลวจึงทําการตรวจเพ่ือวัดและประเมินผล  ซึ่งปญหาท่ีพบคือ   

ผลงานของนกัศกึษาทีจ่ะตองตรวจนัน้มเีปนจาํนวนมาก และผลงานของแตละคนมรีปูแบบและคณุภาพทีแ่ตกตางกนั  

เม่ือนําผลการตรวจมาสะทอนใหแกนักศึกษาเพื่อปรับปรุงแกไข ก็จําเปนตองใหขอเสนอแนะทีละคนหรือจัดกลุม     

ผลงานทีม่ขีอเสนอแนะคลายกนัแลวจงึใหขอเสนอแนะเพ่ือใหปรบัปรุงแกไข  ทัง้น้ีขัน้ตอนดงักลาวตองใชเวลาในการ

ดาํเนินการคอนขางมาก  แตเมือ่ใชวธิกีารเรียนรูแบบรวมมือพบวา ผลงานการเขียนแผนการจัดการเรียนรูของนักศกึษา

มีคุณภาพมากข้ึน  เนื่องดวยนักศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของกลุม  เมื่อใหขอเสนอแกนักศึกษาเปนรายกลุม

เพื่อนสมาชิกก็จะคอยอธิบายหรือแนะนําซึ่งกันและกัน   มีการผลัดเปล่ียนกันตรวจผลงานและปรับปรุงแกไขกอนที่

จะสงอาจารยทําใหลดภาระการตรวจผลงานไดมาก   นอกจากน้ีการที่นักศึกษาแตละกลุมตรวจงานหรือกลั่นกรอง

ผลงานของเพ่ือนสมาชิกกอน  จงึทําใหนกัศึกษามีความรูความเขาใจและทักษะในการออกแบบแผนการจัดการเรียนรู        

มากข้ึนดวย  สอดคลองกับหลักการพ่ึงพาและเก้ือกูลกัน (Positive Interdependence)  และการปรึกษาหารือกัน

อยางใกลชิด (Face-to-Face Promotive Interaction)  ซึ่งทําใหกลุมบรรลุเปาหมาย (Johnson & Johnson, 1994, 

31-32 อางถึงใน  ทิศนา  แขมณี, 2550, 99-101)   

  สาํหรบัประเดน็ทีน่กัศึกษามีการนาํเสนอวิธกีารอืน่ อาทิ  การสอนเปนรายบคุคล การศกึษาคนควาดวยตวัเอง 

และเสนอใหมอบหมายงานเปนงานเด่ียว   อาจเปนเพราะนักศึกษายังขาดความไววางใจตอเพื่อนสมาชิก ตองการ

ใหผลงานการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูเปนผลงานเดยีว ในลกัษณะตางคนตางเรยีน  คอื  แตละคนตางกร็บัผิดชอบ

ดูแลตนเองใหเกิดการเรียนรูไมยุงเกี่ยวกับผูอื่น (สนิท  สัตโยภาส, 2547, 112)  และอาจเปนผลมาจากการจัดการ

เรยีนการสอนในปจจบุนัมกัสงเสรมิการเรียนรูแบบแขงขนั  ซึง่สงผลใหนกัศึกษาเคยชินตอการแขงขนัเพ่ือใหไดมาซ่ึง

ผลการเรียนตามที่ตนคาดหวังมากกวาการรวมมือกัน  แตการเสนอวิธีการของนักศึกษาในครั้งนี้ผูวิจัยก็จะนําไป

พิจารณาปรับปรุงแกไขวิธีการจัดการเรียนรูในรายวิชาวิธีสอนในช้ันประถมศึกษาตอไป

   ประเด็น 4 เมื่อไปทดลองสอนในสถานศึกษาทานมีความม่ันใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูหรือ

ไมอยางไร ในประเด็นน้ีทุกกลุมมีความม่ันใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรูมากข้ึน โดยใหเหตุผลวาเพราะได     

จัดทําแผนการจัดการเรียนรูเปนจํานวนมากทําใหเกิดความม่ันใจ และไดเรียนรูจากเพื่อนและอาจารยอยางใกลชิด

จนเขยีนแผนการจัดการเรียนรูได  การท่ีผูวจิยัมอบหมายใหนกัศกึษาเขยีนแผนการจัดการเรียนรูแบบรายช่ัวโมงเปน

จํานวนไมนอยกวา 100 แผนตอหนึ่งกลุม เฉลี่ยแลวคนละประมาณ 25 แผน   เพราะตองการใหนักศึกษาเกิดทักษะ
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ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค  (Thorndike,  1920   อางจาก 

ศิริพร  ขีปนวัฒนา, 2551, 17) ในสวนของกฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) การที่นักศึกษาไดฝกหัดหรือกระทํา

ซํ้าๆบอยๆ ยอมจะทําใหเกิดความสมบูรณถูกตอง หรือยอมทําใหเกิดการเรียนรูไดนานและคงทนถาวร   

   ประเด็น 5 ปญหาและอุปสรรคที่พบจากการเรียน เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู โดยใชวิธีการ

เรียนรูแบบรวมมือ  พบวา  โดยรวมแลวจะเปนปญหาท่ีเกิดจากกระบวนการทํางานกลุม  อาทิ เพื่อนสมาชิกบางคน

ขาดความรับผิดชอบทําใหงานกลุมลาชา ซึ่งตามหลักการของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ Johnson & Johnson 

(1994, 31-32 อางถึงใน ทิศนา  แขมมณี, 2550, 99-101)  กลาววา ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน                      

(Individual Accountability)  เปนสิ่งสําคัญยิ่งของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  ดังนั้นในระหวางดําเนินการจัดการ

เรียนการสอน  ผูวิจัยจึงเนนยํ้าเร่ืองความรับผิดชอบของสมาชิกมาโดยตลอด  และเม่ือมีขอรองเรียนเก่ียวกับ              

ความ รบัผดิชอบของเพือ่นสมาชกิ  ผูวจิยักจ็ะพูดคยุทาํความเขาใจและเสรมิกาํลังใจในรปูแบบทีห่ลากหลาย อาจมสีมาชกิ

บางคนท่ีสงผลงานใหกลุมลาชาบาง แตเมื่อผูวิจัยกําหนดใหสงผลงานแตละกลุมก็สามารถสงผลงานตามเวลาท่ี

กําหนด   สวนปญหาความคิดเห็นที่ไมตรงกันนั้นเปนปญหาทั่วไปที่เกิดขึ้น ดังนั้นสมาชิกแตละกลุมจําเปนตองใช

ทักษะการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและทักษะการทํางานกลุมยอย (Interpersonal and Small-Group Skills)          

โดยเฉพาะทักษะการแกปญหาขัดแยง  การเคารพ  ยอมรับ  และการไววางใจกันและกัน ซึ่งผูวิจัยก็จะเนนยํ้าทํา    

ความเขาใจกับนักศึกษาเชนกัน   

  ปญหารูปแบบการเขียนแผนการจัดการเรียนรูของสมาชิกแตละคนในกลุมไมเหมือนกัน   ทําใหเสียเวลาใน

การจัดรปูแบบการพิมพ  ทัง้นีผู้วจิยัไดมอบหมายใหเขยีนแผนการจัดการเรียนรูแบบรายช่ัวโมง โดยมีตวัอยางรูปแบบ

การเขียนแผนการจัดการเรียนรูให    ปญหาดังกลาวเกิดจากรูปแบบการพิมพในโปรแกรมพิมพเอกสาร เชน รูปแบบ

ตัวอักษร การยอหนา  ชองระหวางบรรทัด เปนตน เพื่อแกปญหาดังกลาวนักศึกษาจะตองส่ือสารทําความเขาใจหรือ

มีขอตกลงเกี่ยวกับการพิมพใหชัดเจนยิ่งขึ้น  

  ดังนั้น  เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนโดยใชวิธีการเรียนรูแบบรวมมือบรรลุผล ผูสอนจําเปนศึกษาทํา      

ความเขาใจในหลักการและขั้นตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือใหชัดเจน  สําหรับนักศึกษาที่เคยชินกับการเรียน  

ในลักษณะแขงขัน หรือตางคนตางเรียนก็จําเปนตองการปรับทัศนคติใหเห็นความสําคัญของการทํางานรวมกัน      

เปนกลุม สอดคลองกบังานวจิยัของ Tan (2015)  ซึง่ศกึษาเกีย่วกบัการประยกุตใชการเรยีนรูแบบรวมมอื ในการสอน

ภาษาอังกฤษ สําหรับโรงเรียนชนบท  โดยสิ่งที่พบคือปญหาในการประยุกตใชการเรียนรูแบบรวมมือที่ครูยังขาด    

ความเขาใจในรูปแบบและขั้นตอน   ตลอดจนผูเรียนขาดจิตสํานึกและขาดทักษะในการเรียนรูรวมกันเปนกลุม            

ซึ่งสงผลตอการประเมินคะแนนของผูเรียน
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สรุป
  วิธีการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning)  เปนวิธีการที่เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการจัดการเรียน

การสอน เรื่อง การเขียนแผนการจัดการเรียนรู ในรายวิชา CI 4603 วิธีสอนในชั้นประถมศึกษา 1  เพราะทําให             

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาเพิ่มขึ้น  ครูพี่เล้ียงมีความคิดเห็นตอการเขียนแผนอยูในระดับมากที่สุด                    

และนักศึกษาไดเรียนรูกระบวนการทํางานกลุม ตลอดจนไดพัฒนาความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  

เพราะเปนวิธีการที่ใหนักศึกษาที่มีความสามารถแตกตางกันไดทํางานรวมกัน  แลกเปล่ียนเรียนรูกันภายในกลุม  

ทําใหออกแบบแผนการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม  ตลอดจนการกําหนดใหคะแนนการเขียนแผนการจัดการ

เรียนรูเปนคะแนนของกลุม  ทําใหทุกคนมีความกระตือรือรนและเกิดความรับผิดชอบตองานภายในกลุมมากข้ึน       

สิง่ทีจ่าํเปนสาํหรบัการใชวธิกีารจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืคอืควรชีแ้จงใหนกัศกึษาเขาใจในหลกัการและขัน้ตอนการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือ   เพราะนักศึกษามักเคยชินกับการเรียนในลักษณะแขงขัน หรือตางคนตางเรียน จําเปน

ตองการปรับทัศนคติใหเห็นความสําคัญของการทํางานรวมกันเปนกลุมแบบรวมมือ

  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป มีดังนี้

  1. ควรทําความเขาใจกับนักศึกษาเกี่ยวกับหลักการและข้ันตอนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เพื่อเตรียม

ความพรอมใหกับนักศึกษากอนการวิจัย และใหคําปรึกษาอยางใกลชิดในระหวางการดําเนินการวิจัย

  2. ควรมีการศึกษาวิจัยวิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบอ่ืน ในการพัฒนาความสามารถใน   

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

  3. ควรนาํวธิกีารจดัการเรยีนรูแบบรวมมอืไปประยกุตใชกบัการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาหรอืเนือ้หา

อื่น ๆ  

เอกสารอางอิง
กุณทรี  เพ็ชรทวีพรเดช,  ธาริดา  สริยาภรณ  สุคนธ  สินธพานนท  และ สุริยา.  บังใบ  (2552). สุดยอดวิธี  

  สอนวิทยาศาสตร นําไปสู...การจัดการเรียนรูของครูยุคใหม. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน.

ชูศรี  วงศรัตนะ. (2552). เทคนิคการใชสถิติเพื่อการวิจัย. (พิมพคร้ังที่ 11). นนทบุรี: ไทยเนรมิตกิจอินเตอร

  โปรเกรสซิฟ.

ทิศนา  แขมมณี. (2550). ศาสตรการสอน องคความรูเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ.   

  (พิมพครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

มลาวัลย นกหงส. (2552).การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถการคิดวิเคราะห 

  เรื่องโจทยปญหาทศนิยม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่เรียนโดย

  การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ และการจัดการเรียนรูตามคู มอืคร ูสสวท.  วทิยานิพนธครศุาสตรมหาบัณฑติ  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับที่ 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559142

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. (2555). คูมือการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (ตามกรอบ 

  มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.

วิคตอเรีย  ขมิ้นเขียว. (2550). การใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟง-พูด 

  และทักษะสัมพันธภาพระหวางบุคคลของนักเรียนระดับตน. วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   

  มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

ศิริพร  ขีปนวัฒนา. (2551). หลักการจัดการเรียนรู. เชียงใหม: สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน.

สนิท  สัตโยภาส. (2547). กระบวนการเรียนรูชูผูเรียนเปนสําคัญ. กรุงเทพฯ: องคกรการคาของคุรุสภา.

สุคนธ  สินธพานนท และ จินตนา  วีรเกียรติสุนทร. (2556). การจัดการเรียนรูของครูยุคใหมสูประชาคมอาเซียน.  

  กรุงเทพฯ: 9119 เทคนิคพร้ินติ้ง.  

Tan, Xiaoqing. (2015). A Research on the Application of Cooperative Learning in Rural Middle School

             English Teaching. College of International Studies, Southwest University, China. Journal of  

  Language Teaching and Research. 6(4), 847-854. Retrieved July 25, 2015, from  

             http://dx.doi.org/10.17507/jltr.0604.19.


