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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เคร่ืองมือท่ีในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการ

เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อาณาจักรอยุธยา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อาณาจักรอยุธยา  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อาณาจักรอยุธยาของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 
75 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาประวัติศาสตร์  

เร่ือง อาณาจักรอยุธยา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 อยู่ในระดับมาก 

 

คำสำคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were to 1)  develop Prathomsuksa 5 students 

learning achievement in History using cooperative learning technique and 2)  investigate 

the student satisfaction towards being taught History using cooperative learning technique 
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in learning climate, learning activities and benefits obtained. The study sample consisted of 23 

Prathomsuksa 5 students of Bansubnoineau School in Muaklek District, Saraburi Province in 

the second semester, academic year 2019. The instruments used for collecting the data 

included a History learning achievement test to evaluate the student’s knowledge of 

“ The Ayutthaya Kingdom”  and a questionnaire to survey the Prathomsuksa 5 student’s 

satisfaction towards being taught History using cooperative learning technique. 

The research results revealed that 1)  the Prathomsuksa 5 students gained their 

learning achievement in History “ The Ayutthaya Kingdom” , after being taught using 

cooperative learning technique at 82.75 percent which was higher than the 75 percent 

criteria determined and 2)  the students expressed their satisfaction towards studying 

History through cooperative learning technique at high level in whole and in part. 
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บทนำ 

ปัจจุบันโลกมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
เม่ือโลกมีความเจริญก้าวหน้าก็ย่อมมีผลกระทบต่อสังคมเช่นกัน โดยเฉพาะด้านการศึกษาท่ีมีความสำคัญ

อย่างย่ิงต่อการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเป็นการสร้างคนของประเทศให้มีคุณภาพตามท่ีมุ่งหวัง  

โดยกระบวนการถ่ายทอดค่านิยมและเจตคติ ให้คนมีความรู้ความสามารถตามความจำเป็นและความมุ่งหวัง

ของประเทศ เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่และมาตรฐานการดำเนินชีวิต ท้ังน้ี การศึกษาของประเทศไทย
นับต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการเปล่ียนแปลง มาหลายยุคหลายสมัยเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ

สังคมไทย จากการเปล่ียนแปลงดังกล่าวน้ัน ทำให้ระบบการศึกษาของไทยจำเป็นท่ีจะต้องมุ่งเน้นไปท่ีการ

พัฒนาเด็กไทย ให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ซ่ึงการท่ีจะพัฒนาเด็กไทยให้ เป็นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุขน้ัน การศึกษาจำเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญท่ีสุด ดังจะเห็นได้จาก

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดหลักการใหญ่ในหมวด 4 มาตรา 22 ว่า “การจัดการ

ศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญ

ท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” 

(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2542) 

สำหรับ วิชาประวัติศาสตร์ เป็น วิชาห น่ึงของกลุ่มสาระการเรียน รู้สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม ท่ีมีความสำคัญ ท้ังน้ี เพราะถือว่าเป็นรากฐานของวิชาการทุกสาขา (สมศักด์ิ ชูโต, 2517: 

12) และเป็นวิชาท่ีมีส่วนสำคัญต่อการสร้างคนให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ความสามารถในการดำเนินชีวิต 
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในสังคมปัจจุบันได้ และยังช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ว่ามนุษย์ดำรงชีวิต
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อย่างไร ท้ังในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อม การจัดการ

ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจำกัด นอกจากน้ียังช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการพัฒนาการเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย

กาลเวลา และตามเหตุปัจจัยต่าง ๆ ทำให้เกิดความเข้าใจในตนเอง และผู้อ่ืน มีความอดทน อดกล้ัน ยอมรับ
ในความแตกต่าง และมีคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองท่ีดีของ

ประเทศชาติ และสังคมโลก แม้ว่าวิชาประวัติศาสตร์จะเป็นวิชาท่ีมีคุณค่า แต่สำหรับวิชาประวัติศาสตร์ใน

ประเทศไทยยังคงเป็นวิชาท่ีไม่ได้รับความสำคัญ เน่ืองจากคนท่ัวไปมีความเข้าใจว่า ประวัติศาสตร์ คือ 

การศึกษาเร่ืองราวในอดีต เร่ืองราวของคนท่ีตายไปแล้ว กับซากปรักหักพังของโบราณสถานและโบราณวัตถุ
ต่าง ๆ ซ่ึงมีอายุกว่าร้อยปี ก็ย่ิงทำให้ประวัติศาสตร์ห่างไกลจากตัวนักเรียน อีกท้ังเน้ือหาสาระก็จะมีแต่ช่ือ

คน ช่ือสถานท่ี เหตุการณ์ และช่วงเวลา ซ่ึงจะต้องใช้การท่องจำ จึงทำให้วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาท่ีไม่น่า

เรียนรู้ และน่าเบ่ือหน่ายสำหรับผู้เรียน (ระวิวรรณ ภาคพรต, ม.ป.ป.: 1)  

การเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นนวัตกรรมอย่างหน่ึงท่ีมีจุดเน้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีส่วน

ร่วมในการทำกิจกรรมทุกคน มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็น

การช่วยเพ่ิมสมรรถภาพในการทำงานร่วมกัน และเป็นการฝึกฝนทักษะการทำงานกลุ่มให้นักเรียนด้วย ดังท่ี 

ปสาสน์ กงตาล (2535: 20) ได้กล่าวว่า วิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ของนักเรียนสูงข้ึนและเพ่ิมพูนทักษะการทำงานของกลุ่ม นอกจากน้ันยังก่อให้เกิดบรรยากาศท่ีนักเรียน

พูดคุยกัน เป็นการช่วยให้ตัวนักเรียนเองและเพ่ือนเข้าใจปัญหาชัดเจนมากข้ึน สามารถพัฒนาความสามารถ

ในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจากงานท่ีกำหนดให้กลุ่มรับผิดชอบ เพราะการเปิดโอกาสให้

นักเรียนได้ร่วมมือทำงานมากเท่าใดนักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมโดยเฉพาะอย่างย่ิง ทักษะ 
การทำงานร่วมกันมากข้ึนเท่าน้ัน 

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ซ่ึงจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 2 – ช้ันประถมศึกษา

ปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2561 มีปัญหาด้านผลการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ในรายวิชา
ประวัติศาสตร์ มีผลการเรียนอยู่ในระดับต่ำ  

จากปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจท่ีนำวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมาทำการสอน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของนักเรียนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อาณาจักรอยุธยา ของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 
เร่ือง อาณาจักรอยุธยา ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
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สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธ์ิทาง 

การเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 

การดำเนินการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านซับน้อย
เหนือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียน 46 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านซับน้อย
เหนือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน  
23 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
2.1 ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ 
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2) ความพึงพอใจในการเรียนของนักเรียน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แผนจัดการเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ จำนวน 10 แผน รวมเวลาเรียน 10 ช่ัวโมง 
(อาภรณ์ ใจเท่ียง 2550: 122-123) 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อาณาจักรอยุธยา จำนวน  

30 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จำนวน 

1 ฉบับ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ 
ขอบเขตด้านเวลา  
ระยะเวลาท่ีใช้ในการวิจัย ดำเนินการสอนด้วยตนเอง สัปดาห์ละ 1 คาบ คาบละ 1 ช่ัวโมง  

รวม 10 คาบ 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 

เน้ือหาท่ี ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่  เน้ือหาสาระของหลักสูตรรายวิชาประวัติศาสตร์  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำมาสร้างเป็น 
แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ืองอาณาจักรอยุธยา โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตามข้ันตอนของ

อาภรณ์ ใจเท่ียง (2550: 122-123)  

การสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
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ผู้วิจัยได้สร้างและและหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษางานวิจัยมีข้ันตอน ดังน้ี 

1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง อาณาจักรอยุธยา 

1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

1.2 ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา นโยบาย จุดเน้นของสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้

โครงสร้างรายวิชา 

1.3 ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ ประวัติศาสตร์สมัยอาณาจักรอยุธยา 
1.4 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เร่ือง อาณาจักรอยุธยา จำนวน 10 แผน ได้แก่ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1 การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 2 พัฒนาการอยุธยาด้านการเมืองการปกครองสมัยตอนต้น 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 3 พัฒนาการอยุธยาด้านการเมืองการปกครองสมัยตอนกลาง 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 4 พัฒนาการอยุธยาด้านการเมืองการปกครองสมัยตอนปลาย 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 พัฒนาการอยุธยาด้านเศรษฐกิจ 

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6 พัฒนาการอยุธยาด้านสังคม 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 7 ประวัติและผลงานของสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 และสมเด็จ 

           พระนเรศวรมหาราช            

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 ประวัติและผลงานของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและ 

           ชาวบ้านบางระจัน 
แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 9 ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยา    

 แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 10 กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ และทดสอบผลสัมฤทธ์ิ 

       ทางการเรียน 
1.5 นำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบ 

ความถูกต้องในด้านลำดับข้ันตอน ความเหมาะสมของกิจกรรม 

1.6 นำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านได้แก่ นายพิษณุ วิจารจิตต์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ นางสาวนาตยา อ่อนทรวง ครู โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ  
และนายนนทิศักด์ิ ผาผาย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ตรวจสอบความถูกต้องและความเท่ียงตรงของเน้ือหา 

1.7 นำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีได้รับการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ไปจัดการเรียนการสอน

กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 23 คน 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีข้ันตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังน้ี 



 21 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับหลักการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน รวมท้ังศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2.2 สร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการ

เรียนรู้แกนกลาง จุดประสงค์การเรียนรู้ และระดับพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ได้แก่ ด้าน

ความรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า 

2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์หลักสูตร 
จำนวน 30 ข้อ เป็นข้อสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ตอบถูกให้  

1 คะแนน ตอบผิดหรือไม่ตอบให้ 0 คะแนน 

2.4 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือนำไปปรับปรุงแก้ไข 

2.5 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 

นายพิษณุ วิจารจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ นางสาวนาตยา อ่อนทรวง ครู โรงเรียน  

บ้านซับน้อยเหนือ และนายนนทิศักด์ิ ผาผาย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา  

โดยพิจารณาความสอดคล้องตามจุดประสงค์การเรียน และระดับพฤติกรรมในการวัดผลสัมฤทธ์ิ  

ทางการเรียน 

2.6 วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดย
พิจารณาข้อสอบท่ีมีค่า IOC ต้ังแต่ 0.5-1.0 ถือว่าเป็นข้อสอบท่ีมีความสอดคล้อง ซ่ึงจากการวิเคราะห์พบว่า 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1.0 ทุกข้อ 

2.7 นำแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 23 คน เพ่ือหาค่าความยากง่ายและค่าอำนาจจำแนก

ของข้อทดสอบเป็นรายข้อ ได้ความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.48-0.78 และมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง  

0.26-0.43 และมีค่าความเช่ือม่ัน เท่ากับ 0.81  

2.8 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือนำไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
3. แบบวัดความพึงพอใจ  

แบบสอบถามการวัดความพึงพอใจ ต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง 

อาณาจักรอยุธยา จำนวน 10 ข้อ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ โดยมีข้ันตอนการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ ดังน้ี 
3.1 ผู้วิจัยศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ แล้วจึงดำเนินการการสร้าง

แบบทดสอบความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ท่ีได้รับ จำนวน 10 ข้อ 
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3.2 ผู้ วิจัยนำแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) โดยการนำไปให้ผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านได้แก่ นายพิษณุ วิจารจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน 

ซับน้อยเหนือ นางสาวนาตยา อ่อนทรวง ครูโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ และนายนนทิศักด์ิ ผาผาย 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระบุรี เขต 2 ตรวจสอบถึงความถูกต้องแล้วนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ 

(Index of Item - Objective Congruence: IOC) ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1 ทุกข้อ 

3.3 นำแบบสอบถามความพึงพอใจ มาทดลองใช้กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
บ้านซับน้อยเหนือ ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 23 คน แล้วมาหาค่าความเช่ือม่ัน ตามวิธีการของ         

ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือม่ันท้ังฉบับเท่ากับ 0.83 

3.4 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์แล้วนำแบบสอบถามความพึงพอใจไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ท่ีเป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 23 คน  

ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 
 

ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก      

ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง      

ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย      

ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด    
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี มีข้ันตอนการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลำดับข้ันตอน ดังน้ี 

1. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จำนวน  
10 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง 

2. เม่ือทำการสอนเสร็จส้ินแล้ว ผู้วิจัยดำเนินการทดสอบผู้เรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ท่ีผู้วิจัยได้ทำการสร้างข้ึน และทำแบบสอบถามความพึงพอใจ 

3. ตรวจคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง 
อาณาจักรอยุธยา แล้วบันทึกคะแนน นำคะแนนท่ีได้จากการทดสอบ และคะแนนจากแบบสอบถามความ

พึงพอใจของนักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มาวิเคราะห์ผลทางสถิติเพ่ือทดสอบ

สมมติฐานท่ีต้ังไว้ต่อไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อาณาจักรอยุธยา ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละและเทียบกับเกณฑ์ผ่าน 

ร้อยละ 75 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน วิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อาณาจักรอยุธยา  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้วนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของค่าเฉล่ีย ดังน้ี  

(บุญชม ศรีสะอาด: 2541) 
 

ระดับ 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ระดับ 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ระดับ 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

  ระดับ 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  
 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1. ร้อยละ 
2. ค่าเฉล่ีย (Mean) 

3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) 

 

ผลการวิจัย 

จากการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อาณาจักรอยุธยา  

ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนกับเกณฑ์ ร้อยละ 75  

มีผลการวิจัย ดังน้ี 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ นักเรียนมีคะแนน

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 82.75 เม่ือพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่า นักเรียนผ่าน

เกณฑ์ท่ีร้อยละ 75 จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูง

กว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 

2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ วิชาประวัติศาสตร์ 

เร่ือง อาณาจักรอยุธยา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า
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นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านประโยชน์ท่ี

ได้รับ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

 

อภิปรายผล 

1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีพัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง อาณาจักรอยุธยา 

คิดเป็นร้อยละ 82.75 ตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 75 ท่ีต้ังไว้ แสดงว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถพัฒนาทักษะทางการเรียน เร่ือง อาณาจักรอยุธยา ได้ดี ทำให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน อาจเป็นเพราะว่าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีข้ันตอนการสร้างตามหลักและแนวทาง

ในการจัดทำเป็นอย่างดี ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญ ดังน้ัน เน้ือหาสาระ จุดประสงค์ 

กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ มีความเหมาะสมกับระดับของนักเรียน จากสาเหตุ
ดังกล่าวทำให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  

มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนภายในกลุ่ม โดยสมาชิกทุก

คนในกลุ่มจะมีบทบาทและหน้าท่ี ท่ี ชัดเจน  มีความรับผิดชอบร่วมงานกันทุกคนเพ่ือเป้าหมาย 
และความสำเร็จของกลุ่ม สอดคล้องกับ วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2542: 38) ท่ีกล่าวว่า การเรียนแบบร่วมมือ 

เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้เรียน ได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 

เล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน คนท่ีเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อน

กว่า สมาชิกไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองเท่าน้ัน หากแต่จะต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้
ของเพ่ือนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ดังน้ัน ความสำเร็จและความล้มเหลวของกลุ่ม สมาชิกในกลุ่มจะต้อง

รับผิดชอบร่วมกัน จึงก่อให้เกิดบรรยากาศให้นักเรียนได้พูดคุย แลกเปล่ียน รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

อย่างมีเหตุผล ส่วนการเรียนแบบปกติน้ันจะไม่มีการกำหนดให้มีการจัดกลุ่มผู้เรียน โดยคละตาม
ความสามารถของนักเรียน ในการทำกิจกรรมนักเรียนท่ีเก่งจะเป็นผู้ทำกิจกรรม ส่วนนักเรียนท่ีอ่อนจะคอย

ปฏิบัติตามคนท่ีไม่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม  จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยท่ีมีผลทำให้นักเรียน  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 

2. จากผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีความพึงพอใจต่อ
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เม่ือพิจารณาผลของความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือ และแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เน่ืองจาก

นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 

ซ่ึงสอดคล้องกับกฎความพึงพอใจท่ี นฤมล มีชัย (2535: 15) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือ 
เจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงานตามภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบน้ัน ๆ ด้วยใจรัก มีความกระตือรือร้นใน

การทำงาน พยายามต้ังใจทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความสุขกับงานท่ีทำและมี

ความพึงพอใจ เม่ืองานน้ันได้ผลประโยชน์ตอบแทน ดังน้ัน จึงส่งผลให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจต่อ 
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การเรียน โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ท่ีเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาประวัติศาสตร์ เร่ือง อาณาจักร

อยุธยา มีความพึงพอใจในการเรียน อยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในคร้ังน้ี 

1.1 ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ท่ีสูงข้ึน ดังน้ัน จึงควรส่งเสริมวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือต่อไป เพ่ือเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

1.2 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีแผนในการจัดการเรียนรู้ท้ังส้ิน 10 แผน ซ่ึงครูจะต้อง 
ทำความเข้าใจและควบคุมเวลาในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละข้ันตอนให้ชัดเจน และสามารถยืดหยุ่นได้ตาม

ความเหมาะสม เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

2. ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรนำวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้วิจัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา  
และวัฒนธรรม ในช่วงช้ันอ่ืน ๆ 

2.2 ควรนำวิจัยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้วิจัยในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 

2.3 ควรมีการวิจัยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในรูปแบบอ่ืน ๆ เพ่ือนำไปพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนในกลุ่มสาระอ่ืน ๆ 
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