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บทคัดย่อ 

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ คือ ๑) เพ่ือสร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เรื่องความเป็นไทยส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ จังหวัด
สุพรรณบุรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๒) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๒๕ คน โดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง สถิติที่ใช้ได้แก่ การหาคารอยละ คาเฉลี่ย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้
จ านวน ๔ แผน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน ๓๐ ข้อ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) จากการศึกษางานวิจัยพบว่าประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ   

เรื่องความเป็นไทยส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗      
จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ปรากฏว่า แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง
ความเป็นไทยทั้ง ๔ แผน มีประสิทธิภาพ ๘๑.๘๘ /๘๔.๒๖ ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐาน
ที่ตั้งไว้ คือ (E1/ E2)  ๘๐/๘๐ 

2) ผลการวิเคราะห์คะแนนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
เรื่องความเป็นไทยส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ย 
๑๕.๙๖ และหลังจากการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย ๒๕.๐๖ ซ่ึงสรุปได้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน ๑๕.๙๖ /๒๕.๐๖ 

ผลการวิจัยโดยรวม พบว่า การสอนแบบร่วมมือเรื่องความเป็นไทยสาระหน้าที่พลเมือง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและท าให้ผู้เรียนได้เกิดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองท าให้เกิดพัฒนาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ และเกิดจิตส านึกที่ดีนักเรียนมีการ
ท างานร่วมกันเป็นการฝึกการใช้ทักษะการด าเนินชีวิตให้อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
                                                           

1ผู้วิจัย 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา 
3 อาจารย์ทีป่รึกษา 
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ค าส าคัญ: การสอนแบบร่วมมือ 
 
 

Abstract 
The purposes of this research had the objective. 1) To create management 

lesion plan a cooperative teaching on civic duty of Thainess to improve achievement 
the students grade vll secondary Banhan Jamsaiwithaya 7 school Supanburi Province 
by benchmark efficiency. 2) To compare an achievement before and after studied. 
The sampling group were the first year students’ amount 25 persons by purposive 
sampling. The statistics for research as namely, percentage average standard 
deviation. The implements for this research were 4 lesion plans and experiment for 
(T-test) and post-test number 30 items. 

Result had found that 
1) From research study had found that an efficiency lesion plan a 

cooperative learning on civic duty of Thainess to improve achievement the students 
grade vll Banhan Jamsaiwithaya 7 school Supanburi Province when comparing with 
benchmark was that 4 lesion plans a cooperative learning on civic duty of Thainess 
had an efficiency as 81.88/84.26 which more than an efficiency had set as (E1/ E2) 
80/80. 

2) Result analysis for score comparing an achievement before and after 
studied on civic duty of Thainess for first year students found that before studied 
had average as 15.96, and after studied had average as 25.06. Summarize an 
achievement studied before higher than after as 15.96/25.06. 

For over view research found that a cooperative teaching on civic duty of 
Thainess to improve achievement the first year students, it was child important 
teaching and let them got self-learning then create their skills analyze and had good 
consciousness students. They worked by cooperative with used skill and lived with 
others people sm 
Keywords: Acooperative Teaching 
 

1. บทน า 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระหน้าที่พลเมืองเป็นการสอนให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมใน
การ แนะน าผู้อ่ืนให้อนุรักษ์ และยกย่องผู้มีมารยาทไทย ในเรื่องการแสดงความเคารพ การสนทนา 
การแต่งกาย การมีสัมมาคารวะ แสดงออก แนะน าผู้อื่นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละต่อสังคม เห็นคุณค่า อนุรักษ์ สืบสาน และประยุกต์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
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ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
อดทน ใฝ่หาความรู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระท าของตนเอง ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างของความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ประยุกต์และเผยแพร่              
พระบรมราโชวาทในเรื่องมีเหตุผล รอบคอบ หลักการทรงงานในเรื่องการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
การปลูกป่าในใจคน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปฏิบัติตนเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ในเรื่อง  
ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝ่หาความรู้ และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ 

การสอนแบบร่วมมือจึงเป็นวิธีการสอนที่ผู้เรียนสามรถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ ได้ข้อมูลได้องค์ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ เป็นวิธีหนึ่ งที่ส่ งเสริมให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ่ งจะช่วยให้ผู้ เรียนได้รับ
ประสบการณ์ที่สัมพันธ์ กับชีวิตจริงได้รับการฝึกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะการ
บันทึกความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการกับความรู้ ทักษะการแสดงออกทักษะการสร้างความรู้
ใหม่และทักษะการท างานเป็นกลุ่มจัดว่า เป็นวิธีเรียนที่สามารถน ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ ได้อีกวิธีหนึ่ง จึงนับว่าเป็นวิธีเรียนที่ควรน ามาใช้ได้ดีกับการเรียนการสอน
ปัจจุบันเพ่ือ ให้การเรียนรู้ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่นักเรียนมี ความสามารถแตกต่างกันโดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ 
ในการเรียนร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งนักเรียนจะบรรลุถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกคนอ่ืนๆใน
กลุ่มไปถึงเป้าหมายเช่นเดียวกัน ความส าเร็จของตนเองก็คือความส าเร็จของกลุ่มด้วย  การสอนจะมี
หลักการดีแค่ไหนก็ตามหากการสอนนั้นไม่มีการวางแผนก็ไม่อาจสอนให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

การวางแผนการสอน เป็นภารกิจส าคัญของครูผู้สอน ท าให้ผู้สอนทราบล่วงหน้าว่าจะสอน
อะไร เพ่ือจุดประสงค์ใด สอนอย่างใด ใช้สื่ออะไร และวัดผลประเมินผลโดยวิธีใดเป็นการเตรียมตัวให้
พร้อมก่อนสอน การที่ผู้สอนได้วางแผนการสอนอย่างถูกต้องตามหลักการย่อมช่วยให้เกิดความมั่นใจ
ในการสอน ท าให้สอนได้ครอบคลุมเนื้อหา สอนอย่างมีแนวทางและมีเป้าหมาย และเป็นการสอนที่ให้
คุณค่าแก่ผู้เรียน ดังนั้น ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย ความส าคัญ 
ลักษณะ ขั้นตอนการจัดท าและหลักการวางแผนการสอน ตลอดจนลักษณะของแผนการสอนที่ดี เพ่ือ
ส่งผลให้การเรียนการสอนด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพแผนการ
จัดการเรียนรู้จึงคงคุณค่าต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง ครูหรือผู้จัดการเรียนการสอนควรมี
ความกระตือรือร้นในการให้ความส าคัญต่อแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือเป็นการน าไปสู่การพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง ความเป็นไทย
ไทย สาระหน้าที่พลเมือง ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพ่ือจะมาท าการเรียนการสอนแก่
นักเรียนเพ่ือพัฒนาสติปัญญารวมถึงถึงการอบรมนักเรียนให้รู้จักรักในความเป็นไทย การประพฤติตน
ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน การเป็นบุคคลที่สม่ าเสมอเพ่ือประโยชน์และความสุขของนักเรียน
และครอบครัวร่วมถึงประเทศชาติเป็นแนวทางการอนุรักษ์ความเป็นไทยและมีจิตส านึกที่ดีใน       
เรื่องความเป็นไทย อีกแนวทางหนึ่งให้คงอยู่คู่ประเทศ ไทยตลอดไป 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
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๑.  เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องความเป็นไทยส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ จังหวัดสุพรรณบุรี  

๒. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องความเป็นไทยส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗  จังหวัดสุพรรณบุรี 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยเรื่องการสอนแบบร่วมมือเรื่องความเป็นไทยสาระหน้าที่พลเมื องเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗  จังหวัดสุพรรณบุรี   
ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอเป็นขั้นตอนตามล าดับดังนี้  
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย  

 ๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ๓.๔ การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 ๓.๔.๑ ขั้นตอนการจัดการท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
 ๓.๔.๒ ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๓.๕ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ๓.๗ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

4. วิธีการด าเนินวิจัย 

 แบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยใช้แบบการวิจัย 4 one grop Pre-test, Pos- test Design 

 ตารางแผนการวิจัย one grop Pre-test, Pos- test Design 
 

กลุ่ม Pre-test Tretment Pos- test 
ทดลอง  T  

 

5. สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องการสอนแบบร่วมมือเรื่องความเป็นไทยสาระหน้าที่พลเมืองเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗  จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์  ๑) เพ่ือจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องความเป็นไทยส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗  จังหวัดสุพรรณบุรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์     
๒) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่องความเป็นไทยส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗  จังหวัดสุพรรณบุรี ในการวิจัยครั้งนี้มี

                                                           

 4 ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ ,๒๕๔๒, เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา พิมพ์ครั้งที่ ๓ ,  กรุงเทพฯ : สุวี
ริยาสาส์น, (๒๕๕๓ ) หน้า ๒๑๕. 
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ประชากร ๔๓ คน เป็นนักเรียนชั้นมั ธยมศึกษาปีที่  ๑  โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗            
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในการสอนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยการหาค่าเฉลี่ย ของผลการเรียนซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องความเป็นไทยส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗  จังหวัดสุพรรณบุรี เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน      
๘๐/๘๐ พบว่าคะแนนการท าแบบฝึกหัดของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องความเป็นไทยทั้ง ๔ แผน            
มีค่าเฉลี่ย ๑๕.๙๖ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๗ คะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องความเป็นไทย     
มีค่าเฉลี่ย ๒๕.๐๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ ซึ่งสรุปได้ว่าจากการทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เรื่องความเป็นไทยทั้ง ๔ แผนซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๒๕ คน ปรากฏว่า 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องความเป็นไทยทั้ง ๔ แผน มีประสิทธิภาพ ๘๑.๘๘/๘๔.๒๖ ซึ่ง
มากกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐานที่ตั้งไว้คือ (E1/ E2) ๘๐/๘๐ 
 ๒. ผลการวิเคราะห์คะแนนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง
ความเป็นไทยส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก่อนและหลังการเรียนรู้พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนโดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่อง
ความเป็นไทยทั้ง ๔ แผน ด้วยการทดสอบก่อนเรียนจ านวน ๓๐ ข้อมีค่าเฉลี่ย ๑๕.๙๖ และหลังจากการ
จัดการเรียนรู้ครบ ๔ แผนแล้วท าการทดสอบหลังเรียนจ านวน ๓๐ ข้อมีค่าเฉลี่ย ๒๕.๐๖ ซึ่งสรุปได้ว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องความเป็นไทยทั้ง ๔  แผน ผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน 
6. ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องการสอนแบบร่วมมือเรื่องความเป็นไทยสาระหน้าที่พลเมืองเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗  จังหวัดสุพรรณบุรี  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
                ๑)  ในการท าวิจัยเกี่ยวกับการสอนแบบร่วมมือเรื่องความเป็นไทยสาระหน้าที่พลเมืองของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๗ จังหวัดสุพรรณบุรี ภาครัฐและเอกชนควร  
มีนโยบายที่สนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือผลคือการพัฒนาผู้เรียน 
 ๒) จากการวิจัยพบว่าการสอนแบบร่วมมือเรื่องความเป็นไทยสาระหน้าที่พลเมืองของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เป็นการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและท าให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองท า
ให้เกิดพัฒนาการด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ และเกิดจิตส านึกที่ดีนักเรียนมีการท างานร่วมกันเป็นการฝึก
การใช้ทักษะการด าเนินชีวิตให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 
 ๓) ครูผู้สอนควรมีการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายท าให้นักเรียนไม่เกิดการเบื่อในการ
เรียน ควรใช้วิธีการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนตลอดเวลาเพ่ือกระตุ้นผู้เรียนให้มีความ
สนใจในการเรียนมากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ๑) ควรศึกษาความเป็นพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 ๒) ควรศึกษาการสอนแบบร่วมมือและน ามาท าการวิจัยในการสอนของสาระต่างๆ ด้วย 
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 ๓) ควรมีการวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนแผนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับสาระหน้าที่พลเมืองและสาระอ่ืนๆ 
 ๔) ควรมีการเพ่ิมเติมเครื่องมือในการวิจัยให้กว้างนอกเหนือจากการเก็บข้อมูลเช่นแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตพฤติกรรมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ให้ได้ผลตรงความจริงที่สุด 
 ๕) ควรมีการวิจัยพัฒนาการสอนสาระหน้าที่พลเมืองเรื่องอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับสาระหน้าที่
พลเมืองเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและต้องเน้นการสอนที่ให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
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