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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและการ
พัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนแบบปกติ 2) เพื่อศึกษาทักษะ
การท างานกลุ่มของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนปกติ 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนปกติ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยเป็น
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีท่ี 3 ที่เรียนรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 หมู่เรียน  จ านวน 50 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมกลุ่มละ 25 คน ใช้เวลาทดลองสอนจ านวน 8 ช่ัวโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน แบบประเมินทักษะการท างานกลุม่ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที (t-test dependent, independent) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษา ที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้
ร่วมกันกับวิธีการสอนปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอน
การเรียนรู้ร่วมกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการสอนปกติ ทักษะการท างานกลุ่มของนักศึกษาที่
เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกัน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และทักษะการท างานกลุ่มของนักศึกษาที่เรียนด้วย
วิธีการสอนปกติ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการ
เรียนรู้ร่วมกัน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

ค าส าคัญ:  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน/ เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกัน / การสอนแบบปกต ิ

ABSTRACT 
 The objectives of this study were to 1) compare the learning achievement between 
students who learnt from participatory learning technique and normal learning technique on 
Curriculum Design and Development subject 2) study the team player skill of students while using 
participatory learning as well as normal one and 3) study the satisfaction of students while 
exercising both technique. Samples used in this study were 50 third-year students from two classes 
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who studied the Curriculum Design and Development Subject, Faculty of Education, Kamphaeng 
Phet Rajabhat University. The students were divided into 2 group, experimental group and control 
group, each group had 25 students. Eight hours of classes were implemented. Tools used in the 
study were learning management plan, learning achievement test, team player skill test, and 
questionnaire. Data was analyzed in order to find percentage, average, standard deviation, and t-
test (dependent and independent) value. The result indicated that learning achievement of the 
Curriculum Design and Development subject that used participatory learning technique together 
with normal technique had a statistical significant different level at .01 with students who learnt 
from participatory learning technique had a higher achievement than students who learnt from a 
normal one. In the aspect of team player skill, students who learnt from participatory learning 
technique had a higher overall rating which was at high level, than the ones who learnt from 
normal technique which was at average level. Lastly, the satisfaction of students who learnt from 
participatory learning technique was overall at high level and for the students who learnt from 
normal technique, the satisfaction was at average level. 
Keywords: Learning Achievement/ Participatory Learning Technique/ Normal Learning Technique 

ความเป็นมาและความส าคญั 

 การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สถาบันอุดมศึกษาได้จัดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับพระราชบัญญตัิการศึกาแห่งชาติฉบับ 2542 มาตราที่ 24 ที่ได้ก าหนดการเรียนท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อเป็นการฝึกกระทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อ
น ามาใช้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาได้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, หน้า 14) โดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนที่หลากหลายวิธี เพื่อให้ผู้สอนสามารถถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้
ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการบูรณาการเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และ
ความคิด สิ่งที่สถาบันอุดทศึกษา ค านึงถึงในการจัดการศึกษาอีกสิง่หนึ่งคือ การจัดการศึกษาตอ้งยึดหลักว่าผูเ้รยีนทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิธีหนึ่งก็คือ
วิธีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในลักษณะที่ผู้เรียนมีการอภิปราย การระดมพลังสมอง การตั้งประเด็น
ค าถามการสบืสวนและการเรยีนรู้แบบร่วมมือ เพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ ร่วมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย
ใช้ความรู้ ความคิดและประสบการณ์ของตนเองในการพิจารณาหลักฐานและข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้มาสนับสนุน เพื่อ
น าไปสู่การสรุปที่สมเหตุสมผล (เสาวลักษณ์ รัตนชูวงศ์, 2551,หน้า 73-74) ซึ่งก็คือการเกิดทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณนั่นเอง 
 การเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning) เป็นเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ดังท่ี Cooper (1995) ได้กล่าวไว้ว่า การให้นักเรียนเรียนด้วยกันเป็นกลุ่ม เป็นวิธีการที่ดีที่สุด ในการสนับสนุนการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ด้วยโครงสร้างเฉพาะของการเรียนร่วมนั้น นักเรียนปฏิบัติตนด้วยความกระตือรือร้น หรืออาจ
กล่าวได้ว่าการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือนี้เป็นรูปแบบการเรียนการสอนหนึ่งที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงาน
เป็นกลุ่มย่อย โดยมีความสามารถท่ีแตกต่างกัน แลกเปลี่ยนระดมสมองคิดแก้ปัญหา ทั้งนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพ
การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล สนับสนุนให้ช่วยเหลือกัน และส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
 ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรมีความตระหนักถึงความส าคัญในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถท างานเป็นกลุม่รว่มกับผู้อื่นได้ จึงได้ท าวิจัยเรื่องนี้ข้ึนเพื่อใช้
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การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนให้
ดียิ่งขึ้นไป 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอน
การเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนแบบปกติ  
 2. เพื่อศึกษาทักษะการท างานกลุ่มของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนปกติ 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนปกติ 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแลลและพัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการ
ประถมศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะครุศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏก าแพงเพชรที่เรยีนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกัน
กับการสอนแบบปกติแตกต่างกัน  

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วจิัยก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังน้ี 
 1. ประชากร  
 ประชากรที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาการ
ออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 
ห้องเรียน จ านวน 62 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาการ
ออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนห้องเรียนละ 25 คน รวมจ านวน 50 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก 
(Simple Random Sampling) 
 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การสอน 2 วิธี คือ การสอนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันและการ
สอนแบบปกติ 
     3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทักษะการท างานกลุ่ม ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอน  
 4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
     ด าเนินการทดลองในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  ใช้เวลาในการทดลอง 4 สัปดาห์จ านวน 8 ช่ัวโมง 
โดยท าการสอนสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 2 ช่ัวโมง 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกัน หมายถึง เทคนิคการจัดการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและการพัฒนา
หลักสูตร โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันของ David Johnson and Robert Johnson (1991) ที่เสนอการเรียนการ
สอนตามรูปแบบการเรียนด้วยกัน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีความคล้ายคลึงกับรูปแบบการสอนแบบสืบสวน
สอบสวน (Group Investigation) ซึ่งรูปแบบการเรียนด้วยกันนี้ จะแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ เน้นการ
สร้างกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมก่อนที่จะท างานร่วมกันจริง และเน้นการอภิปรายในกลุ่มว่าสมาชิกท างานช่วยกันได้ดีเพียงใด 
การเรียนรู้แบบการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนด้วยกัน มีลักษณะการเรียนรู้ ดังนี้ 1) ครูก าหนดงานให้นักเรียน
ท า ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งท่ีนักเรียนเคยเรียนมาก่อนก าหนดว่าให้ท างานอะไร แต่ไม่ได้ก าหนดรายละเอียดของงาน 
เพื่อให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ผลงานเอง อาจจะเป็นงานขนาดใหญ่ที่ต้องท าทั้งช้ันเรียน แต่ต้องมีการแบ่งงาน
กันท าในส่วนต่าง ๆ และน ามารวมกัน และจะต้องรับรู้ในงานส่วนอื่น ๆ ของเพื่อนนักเรียนคนอื่นที่ทาด้วย 2) การจัด
นักเรียนเข้ากลุ่ม โดยคละความสามารถ ซึ่งแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3– 5 คนและท างานตามที่ครูได้ก าหนดไว้
ให้ จากนั้นร่วมกันวางแผนการท างาน มอบหมายบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนให้ชัดเจน 3) งานที่ท านั้นมีลักษณะที่เกิด
จากความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน สมาชิกกลุ่ม มีความรับผิดชอบในงานส่วนของตนเอง เมื่องานในส่วนของตนเอง
เสร็จแล้ว จะน างานของทุกคนมารวมเป็นงานของกลุ่ม ดังนั้นความส าเร็จของกลุ่มเกิดจากความรว่มมือของสมาชิกกลุ่ม
ทุกคน 4) มีการน าเสนอผลงานเมื่องานเสร็จสิ้นลง โดยสมาชิกกลุ่มได้ร่วมปรึกษาถึงวิธีการน าเสนอผลงานและวิธีการ
ท างานของกลุ่ม 5) ครูเป็นผู้ประเมินผลการท างานของกลุ่ม โดยเน้นผลงานและกระบวนการท างาน ซึ่งมีวิธีการ
ประเมินโดยคัดเลือกตัวแทนกลุ่มออกมาสอบถามเกี่ยวกับงานท่ีได้ท า และกระบวนการท างานของกลุ่ม 
 2. การเรียนการสอนแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรโดยจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายควบคู่กับการใช้เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร 
 3. รายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง รายวิชาที่สอนเกี่ยวกับปรัชญา แนวคิดทฤษฎี
การศึกษา ประวัติความเป็นมาและระบบการจัดการศึกษาไทย วิสัยทัศน์ และแผนพัฒนาการศึกษาไทย พ.ร.บ. 
การศึกษา ความเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มที่มีผลกระทบต่อการศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตรและ
วิชาชีพครูในปัจจุบันและอนาคต การจัดและการบริหารการศึกษา ทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานและ
มาตรฐานช่วงช้ันของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร ฝึกการสร้าง
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชา หลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 4. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเทคนิคการเรียนรู้
ร่วมกันและการเรียนด้วยวิธีปกติของนักศึกษาโปรแกรมวิชาประถมศึกษาช้ันปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิรายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
 5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิรายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร หมายถึง แบบทดสอบก่อนและหลัง
เรียนด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนด้วยวิธีปกติของนักศึกษาโปรแกรมวิชาประถมศึกษาช้ันปีท่ี3 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่อง ประวัติความเป็นมาของการจัดการศึกษาในประเทศไทย 
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร จ านวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
ก าหนดให้ค่าคะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จ านวน 30 ข้อ 
 6. ทักษะการท างานกลุ่ม หมายถึง ความสามารถในการท างานของบุคคลในกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายร่วมกัน โดยปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเองในการท างานกลุ่มให้ส าเร็จซึ่งประกอบด้วย การท างาน
ร่วมกัน การสื่อสารสื่อความหมาย การยกย่องให้ก าลังใจ และการขจัดความขัดแย้ง 
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 7. แบบประเมินทักษะการท างานกลุ่ม หมายถึง แบบประเมินโดยครูใช้ประเมินหลังเรียนเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวน 20 ข้อ ซึ่งถามใน 4 
ประเด็น ที่กล่าวถึงทักษะการท างานกลุ่มที่ส าคัญส าหรับการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ ด้านการท างานกลุ่ม การ
สื่อสาร การยกย่องให้ก าลังใจ และการขจัดความขัดแย้ง 
 8. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนด้วยวิธีปกติ ในด้านต่อไปนี้ คือ การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน บรรยากาศในการเรียนการสอน พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และปัญหาแลข้อเสนอแนะ 
 9. แบบสอบถามความพึงพอใจ หมายถึง แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวน 20 ข้อ ถามในประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศ
ในการเรียนการสอน พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และปัญหาและข้อเสนอแนะ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร โดยใช้เทคนิค
การสอนการเรียนรู้ร่วมกัน ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
            ประชากร  
            ประชากรที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาการ
ออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 
ห้องเรียน จ านวน 62 คน 
 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาการ
ออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

วิธีการสอน 

1. การสอนโดยใช้เทคนิคการสอนการ
เรียนรูร้่วมกัน 
2. การสอนแบบปกต ิ

 

 

 

1.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน  
2. ทักษะการท างานกลุ่ม  
3. ความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน  
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จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวนห้องเรียนละ 25 คน รวมจ านวน 50 คน ที่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับสลาก 
(Simple Random Sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้ก าหนดเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจัยดังนี้ คือ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนปกติจ านวน 4 แผน ประกอบด้วยขั้นตอน
การสอนดังนี้ ขั้นที่ 1) ขั้นเตรียมการสอน ขั้นที่ 2) ขั้นสอน ข้ันท่ี 3) ขั้นสรุป ขั้นที่ 4) ขั้นวดัและประเมินผล  
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันจ านวน 4 แผน 
ประกอบด้วยขั้นตอนการสอนดังนี้ ขั้นที่ 1) ขั้นเตรียม ขั้นที่ 2) ขั้นสอน ข้ันที่ 3) ขั้นท ากิจกรรม ขั้นที่ 4) ขั้นตรวจสอบ
ผลงาน ขั้นที่ 5) ขั้นสรุปบทเรียน 
    3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเรื่อง ประวัติความ
เป็นมาของการจัดการศึกษาในประเทศไทย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร จ านวน 1 ฉบับ เป็น
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ก าหนดให้ค่าคะแนน คือ ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน จ านวน 
30 ข้อ 
 4. แบบประเมินทักษะการท างานกลุ่มเป็นแบบประเมินโดยครูใช้ประเมินหลังเรียนเป็นแบบมาตรประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด จ านวน 20 ข้อ ซึ่งถามใน 4 ประเด็น ที่
กล่าวถึงทักษะการท างานกลุ่มที่ส าคัญส าหรับการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกัน ได้แก่ ด้านการท างานกลุ่ม การสื่อสาร การ
ยกย่องให้ก าลังใจ และการขจัดความขัดแย้ง 
 5. แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันและ
การสอนแบบปกติ เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย น้อยที่สุด จ านวน 20 ข้อ ถามในประเด็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศในการเรียนการสอน 
พฤติกรรมการท างานกลุ่ม และปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ  
 สรุปขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 
 1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ร่วมกันของ David Johnson and Robert Johnson 
(1991)  
 2. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโดยใช้การสอนปกติ จ านวน 4 แผน
 3. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน 
จ านวน 4 แผน 
 4. จัดท าแบบประเมินทักษะการท างานกลุ่ม 
 5. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันและการสอน
ปกต ิ
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 ขั้นตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1. ผู้วิจัยน าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโดยใช้การสอนปกติและ
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน ให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความเหมาะสมของแผนพบว่ามีค่าความเหมาะสมในภาพรวมอยู่ในระดับมากท้ังสองแผน 
 2. ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ในงานวิจัยนี้พบว่ามีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.60-1.00 ทั้ง 40 ข้อ น าแบบทดสอบไปทดสอบกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ได้ค่าความยากตั้งแต่ 
0.24-0.75 ได้ค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.25 - 0.68 ได้ค่าความเช่ือมั่นรายฉบับเท่ากับ 0.825 คัดเลือกข้อที่มีค่าความ
ยากอ านาจจ าแนกเหมาะสมไปใช้ในการทดสอบจ านวน 30 ข้อ 
 3. แบบประเมินทักษะการท างานกลุ่มน าไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) คัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ในงานวิจัยนี้พบว่ามีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.60-1.00 
 4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันและการสอนปกติ
น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) คัดเลือกข้อสอบ
ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ในงานวิจัยนี้พบว่ามีค่า IOC ตั้งแต่ 0.60-1.00 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจัดเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ ท้ังรูปแบบปกติและแบบใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน 
 2. ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) นักศึกษาท้ัง 2 ห้องเรียน และด าเนินการสอนตามแผน 
 3. ประเมินทักษะการท างานกลุ่มและประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
 4. น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันและวิธีการสอนปกติ ใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent 
 3. การวิเคราะห์ทักษะการท างานกลุ่มใช้แนวคิดของเบสท์ (Best, 1981, p.182) โดยมีเกณฑ์ระดับปฏิบัติ
ดังนี ้
 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติน้อย 
 ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากที่สุด 
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 4. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (John W.Best, 
1997, p.190) มีรายละเอียดดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00  หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50- 4.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50- 3.49 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50- 2.49    หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนโดยใช้
เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนแบบปกติ  
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) ระหว่างกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนการสอน
โดย 

             ใช้เทคนิคการเรียนรูร้่วมกันและกลุ่มควบคมุที่สอนด้วยวธิีการสอนปกติ 

วิธีสอน N คะแนนรวม

ก่อนเรียน 

 

X̅ 

S.D. t-test 

การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้

เทคนิคการสอนการเรียนรู้

ร่วมกัน 

25 286 11.44 2.26  

0.451 

วิธีการสอนปกต ิ 25 279 11.16 2.17 

**t (0.01,df =48) =2.682 

 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้ร่วมกัน มีคะแนนรวมก่อนเรียน 286 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.26 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) ที่สอนด้วยวิธีการสอนปกติ คะแนนรวมก่อนเรียน 248 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.92 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.90 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า t=0.451 ค านวณน้อยกว่า t ตาราง (2.682) 
แสดงว่าไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่านักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความรู้ก่อนเรียนไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 2 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรยีน (Pretest) และหลังเรยีน (Posttest) ของกลุ่มที่จัดการ 
เรียนรูด้้วยเทคนิคการเรียนรูร้่วมกนั 
 

การสอบ N คะแนนรวม
ก่อนเรียน 

 

X̅ 

S.D. t-test 

ก่อนเรียน (Pretest) 25 286 11.44 2.26  

27.276** หลังเรียน (Posttest) 25 596 23.84 1.97 

**t (0.01, df =48) =2.797 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้ร่วมกัน มีคะแนนรวมก่อนเรียน 286 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.26 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) ที่สอนด้วยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกัน คะแนนรวมก่อนเรียน 596 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 23.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.97 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า t=27.276** ค านวณ
มากกว่า t ตาราง (2.797) แสดงว่าหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคแบบเรียนรู้ร่วมกันนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ตารางที่ 3 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรยีน (Pretest) และหลังเรยีน (Posttest) ของกลุ่มที่จัดการ 
เรียนรูด้้วยการสอนปกต ิ
 

การสอบ N คะแนนรวม
ก่อนเรียน 

 

X̅ 

S.D. t-test 

ก่อนเรียน (Pretest) 25 279 11.16 2.17  

16.375** หลังเรียน (Posttest) 25 459 18.36 2.41 

**t (0.01, df =48) =2.797 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอน
ปกติ มีคะแนนรวมก่อนเรียน 279 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 11.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.17 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน (Posttest) ที่สอนด้วยโดยใช้การสอนปกติ คะแนนรวมก่อนเรียน 459 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.36 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2.41 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า t=16.375** ค านวณมากกว่า t ตาราง (2.797) แสดงว่า
หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การสอนปกตินักศึกษามีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
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ตารางที่ 4 การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) ระหว่างกลุ่มทดลองที่จัดการเรียนการสอน 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันและกลุ่มควบคมุที่สอนด้วยวิธีการสอนปกติ 
 

วิธีสอน N คะแนนรวม

หลังเรียน 

 

X̅ 

S.D. t-test 

การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้

เทคนิคการสอนการเรียนรู้

ร่วมกัน 

25 596 23.84 1.97  

10.054** 

วิธีการสอนปกต ิ 25 459 18.36 2.41 

**t (0.01, df =48) =2.682 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Posttest) ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้ร่วมกัน มีคะแนนรวมหลังเรียน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.97 ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียน (Posttest) ที่สอนด้วยวิธีการสอนปกติ คะแนนรวมก่อนเรียน 459 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 18.36 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.41 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยพบว่า t=10.054** ค านวณมากกว่า t ตาราง (2.682) 
แสดงว่าหลังเรียนด้วยเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนแบบปกติแตกต่างกัน สรุปได้ว่านักศึกษากลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีความรู้หลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาทักษะการท างานกลุ่มของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 3     
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนปกติ 

ตารางที่ 5 ผลการศึกษาทักษะการท างานกลุ่มของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนปกติในภาพรวม 
 

พฤติกรรม เทคนิคการสอนการเรียนรูร้่วมกัน การสอนปกต ิ

X̅ S.D. ระดับปฏิบัต ิ X̅ S.D. ระดับปฏิบัต ิ

การท างานร่วมกัน 3.79 0.74 มาก 3.12 0.82 ปานกลาง 

การสื่อสารสื่อความหมาย 4.12 0.73 มาก 3.49 0.79 ปานกลาง 

การยกย่องให้ก าลังใจซึ่งกัน
และกัน 

4.16 0.61 มาก 3.52 0.83 มาก 

การขจัดข้อขัดแย้ง 3.78 0.85 มาก 3.41 0.81 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.96 0.21 มาก 3.38 0.18 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 5 ผลการประเมินทักษะการท างานกลุ่มของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 3          
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนปกติใน
ภาพรวมพบว่า นักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันมีทักษะการท างานกลุ่มในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (X̅ =3.96, S.D.=0.21) ส่วนนักศึกษาที่เรียนโดยใช้การเรียนแบบปกติมีทักษะการท างานกลุ่มในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง (X̅ =3.38, S.D.=0.18) 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนปกติ 

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนปกติในภาพรวม 
 

รายการ เทคนิคการสอนการเรียนรูร้่วมกัน การสอนปกต ิ

X̅ S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

X̅ S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

4.23 0.65 
มาก 

3.24 0.46 
ปานกลาง 

บรรยากาศในการเรียนการ
สอน 

4.45 0.76 
มาก 

3.37 0.67 
ปานกลาง 

พฤติกรรมการท างานกลุ่ม 4.56 0.56 มาก 3.32 0.43 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 4.41 0.17 มาก 3.31 0.07 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 6 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการประถมศึกษาช้ันปีที่ 3 คณะ

ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับการสอนปกติในภาพรวม

พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ =4.41, 

S.D.=0.17) ส่วนนักศึกษาที่เรียนโดยใช้การเรียนแบบปกติมีทักษะการท างานกลุ่มในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง   

(X̅ =3.31, S.D.=0.17) 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีน ามาอภิปราย ดังน้ี 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ของนักศึกษา ที่เรียนโดยใช้
เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันกับวิธีการสอนปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยนักศึกษาที่
เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการสอนปกติ ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะการใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ที่เกิดทักษะกระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณท าให้ผู้เรียนเข้าใจ
บทเรียนได้ดีกว่าการเรียนรู้แบบปกติ สอดคล้องกับเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันของ David Johnson and Robert 
Johnson (1991) ที่เสนอการเรียนการสอนตามรูปแบบการเรียนด้วยกัน ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีความ
คล้ายคลึงกับรูปแบบการสอนแบบสืบสวนสอบสวน (Group Investigation) ซึ่งรูปแบบการเรียนด้วยกันนี้ จะแบ่ง
นักเรียนเป็นกลุ่มคละความสามารถ เน้นการสร้างกลุ่มเพื่อท ากิจกรรมก่อนที่จะท างานร่ว มกันจริง และเน้นการ
อภิปรายในกลุ่มว่าสมาชิกท างานช่วยกันได้ดีเพียงใด และสอดคล้องกับสุพิน ดิษฐสกุล (2542, หน้า 1) ที่กล่าวว่า
วิธีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นวิธีการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้อยู่ในสถานการณ์ที่ตนเองเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งที่
ตนเองชอบหรือสนใจ 
 2. ทักษะการท างานกลุ่มของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรียนรู้ร่วมกัน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และทักษะการท างานกลุ่มของนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการสอนปกติ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
เรียนรู้แบบร่วมกันส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการกลุ่มมากกว่าการเรียนแบบปกติจะเห็นได้จากกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่ม 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้เทคนิคการสอนการเรยีนรูร้่วมกัน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และความพึงพอใจของนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีปกติ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้เรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนที่หลากหลาย ผู้เรียนได้ฝึกคิดและตัดสินใจผ่านกระบวนการกลุ่มซึ่งส่งเสริมทักษะในหลายๆด้าน 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. สามารถน าการจัดการเรียนการสอนเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรในเนื้อหาอ่ืน ๆ 
 2. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนการสอนเทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันกับการเรียนการสอนรายวิชาอื่น  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรท าการวิจัยเพื่อศึกษาเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบอ่ืน ๆกับการการเรียนการสอนแบบปกติ 
 2.2 ควรศึกษาวิจัยโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันกับนักศึกษาหลากหลายโปรแกรมวิชา 
 2.3 ควรศึกษาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตัวอื่น ๆ เพิ่มเติม 
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