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บทคัดย่อ
การวิจัยครัง้ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มอื การเรียนรู้ สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวิต
ในสังคม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการให้มดี ชั นีประสิทธิผลตามเกณฑ์
ร้อยละ 50 ขึ้นไป และเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยคู่มอื การเรียนรู้ร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมุกดาหาร จ�ำนวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) คู่มอื การเรียนรู้ 2) แบบวัดพฤติกรรมความร่วมมือ
3) แบบทดสอบวัดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าเฉลีย่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล ทดสอบสมมุตฐิ านโดยใช้สถิติทดสอบ
ผลการวิจยั พบว่า 1) คูม่ อื การเรียนรูส้ าระหน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวติ ในสังคม โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ มีคา่ ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.70 สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด และ
2) นักเรียนมีพฤติกรรมความร่วมมือ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD, การคิดแบบโยนิโสมนสิการ, พฤติกรรมความร่วมมือ, การคิดอย่างมี
วิจารณญาณ, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร์
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ABSTRACT
The objectives of this research were to develop a manual for civic duty, culture and social life learning
strand by incorporating the STAD-cooperative learning technique with the Yonisomanasikan thinking. The aim is
to make an effective index which is higher than 50% and to compare collaborative behavior, critical thinking and
the learning achievement of Mathayomsuksa 2 students before and after using the manual for civic duty and
learning strand incorporating the STAD-cooperative learning technique with the Yonisomanasikan thinking. The
sample group consisted of 40 Mathayomsuka 2 students derived by applying the cluster sampling method based
on the classroom sampling unit. The research instruments consisted of the the learning manual, the collaborative
behavior test, the critical thinking test, and the learning achievement test. The data were statistically analyzed for
mean, standard deviation, and effectiveness index. The statistics was utilized to test the hypotheses.
The research results revealed that the effectiveness index of the manual for civic duty, culture and social
life learning strand by incorporating the STAD-cooperative learning technique with Yonisomanasikan was 0.70,
which was higher than the specified criterion. The collaborative behavior, critical thinking and learning achievement
of the students were significantly higher than those before the implementation of the manual at the .05 level.
KEYWORDS: STAD-Cooperative Learning, Yonisomanasikan Thinking, Cooperative Behavior, Critical Thinking,
Learning Achievement
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บทน�ำ

สาระหน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวติ
ในสังคม เป็นสาระที่ 2 ของรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม มีความส�ำคัญต่อการเป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า การจัดการเรียนรู้
ในสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินในชีวติ
จึงเน้นการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมความร่วมมือ
ในการเรียนรู้ร่วมกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
(กระทรวงศึกษาธิการ กรมวิชาการ, 2552) รวมถึงเพือ่ พัฒนา
ทักษะการคิดอย่างวิจารณญาณของผู้เรียนให้สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและพิจารณาหาค�ำตอบ อย่างรอบคอบ
สมเหตุสมผล น�ำไปสูก่ ารตัดสินใจทีถ่ กู ต้อง ซึง่ เป็นพืน้ ฐาน
ทีส่ ำ� คัญต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และสามารถน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างเหมาะสม เป็นพืน้ ฐาน
ทีส่ ำ� คัญของวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (บรรจง อมรชีวนิ ,
2556)
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
มุกดาหาร ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 22 พบว่า ระหว่างการท�ำกิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนขาดความช่วยเหลือกัน รวมทัง้ ไม่ร้บู ทบาทหน้าที่
ของตนเองในการท�ำกิจกรรมกลุ่ม และขาดการรู้จักคิด
พิจารณาไตร่ตรองว่าสิ่งไหนควรท�ำไม่ควรท�ำเมื่อเผชิญ
สถานการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ (โรงเรียนมุกดาหาร, 2560)
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับการคิดโยนิโส
มนสิการเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
โดยก�ำหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์
แก้ปญ
ั หา และเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม (Slavin, 1995
อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์, 2553; พระพรหมคุณาภรณ์,
2556) ส่งผลให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือและ
ทักษะการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณให้กบั ผูเ้ รียนสอดคล้องกับ
กัญชฎา ภูหานาม (2554) ได้ศกึ ษาพบว่าการเรียนรูแ้ บบกลุม่
ร่วมมือเทคนิค STAD ท�ำให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น
มีความตั้งใจและช่วยกันปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเป็นอย่างดี
ผูเ้ รียนเกิดการช่วยเหลือเกือ้ กูล รวมทัง้ สมาชิกภายในกลุม่
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รู้จักบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
(กิตยิ า กล้าหาญ, 2558) สอดคล้องกับเหมวดี ทาศรีภู (2559)
ได้ศึกษาพบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโยนิโส
มนสิการสามารถพัฒนาการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของ
ผูเ้ รียน และผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ (ณัฐพล
วงศ์ประทุม, 2558; ปิยนุช พิมพ์รส, 2558)
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นควรที่จะมี
การศึกษาพัฒนาคู่มือการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรมและการด�ำเนินชีวติ ในสังคม โดยน�ำการเรียนรูแ้ บบ
ร่วมมือร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการมาประยุกต์ใช้ใน
การศึกษา เพือ่ พัฒนาให้ผเู้ รียนเกิดพฤติกรรมความร่วมมือ
การท�ำงานเป็นกลุ่ม รู้จกั บทบาทหน้าทีข่ องตนเอง รวมทัง้
สามารถวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
รอบคอบสมเหตุสมผล น�ำไปสู่การพัฒนาทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ ตลอดจนช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ พัฒนาคูม่ อื การเรียนรูส้ าระหน้าทีพ่ ลเมือง
วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวติ ในสังคม โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยคู่มือการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
การด�ำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
3. เพือ่ เปรียบเทียบการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยคู่มือการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และ
การด�ำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
4. เพือ่ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยคู่มอื การเรียนรู้ สาระ หน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และ
การด�ำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
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สมมติฐานการวิจัย

1. คูม่ อื การเรียนรูส้ าระ หน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม
และการด�ำเนินชีวติ ในสังคม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่วมเทคนิค STAD กับการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิผลตามเกณฑ์
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีพฤติกรรม
ความร่วมมือหลังเรียนด้วยคู่มือการเรียนรู้สาระหน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการสูงกว่าก่อนเรียน
3. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนด้วยคู่มือการเรียนรู้สาระหน้าที่
พลเมืองวัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการสูงกว่าก่อนเรียน
คู่มือการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการด�ำเนินชีวิตในสังคม
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 5 ขัน้ ตอน
(Slavin, 1995 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553)
1. ขั้นการน�ำเสนอข้อมูล
2. ขั้นการท�ำงานร่วมกัน
3. ขั้นการทดสอบ
4. ขั้นการปรับปรุงคะแนน
5. ขั้นการตัดสินผลงานกลุ่ม
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ (พระพรหมคุณาภรณ์, 2556)
1. คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์
2. คิดแบบสืบสาวสาเหตุปัจจัย
3. คิดแยกแยะองค์ประกอบ
4. คิดแบบอริยสัจ
5. คิดแบบคุณโทษและทางออก
6. คิดแบบคุณค่าแท้ คุณค่าเทียม
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยคู่มือการเรียนรู้สาระหน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการสูงกว่าก่อนเรียน

กรอบแนวคิดการวิจัย

ผูว้ จิ ยั ใช้ทฤษฎีการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิค STAD
ตามแนวคิด Slavin (1995 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์,
2553) และการคิดแบบโยนิโสมนสิการ 6 วิธี โดยประยุกต์จาก
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ 10 วิธี ของพระพรหมคุณาภรณ์
(พระพรหมคุณาภรณ์, 2556) น�ำมาก�ำหนดเป็นกรอบแนวคิด
การวิจัย ดังภาพที่ 1

พฤติกรรมความร่วมมือ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ
กลุม่ เดียววัดผลก่อนและหลังการทดลอง (The Single Group,
Pretest-Posttest Design)
ตารางที่ 1 แบบแผนการวิจัยและการด�ำเนินการทดลอง
กลุ่ม
วัดผลก่อน ทดลอง วัดผลหลัง
ทดลอง
ทดลอง
E
O1
X
O2
ประชากร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมุกดาหาร ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จ�ำนวน 11 ห้อง รวม 435 คน
กลุ่มตัวอย่าง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมุกดาหาร ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จ�ำนวน 1 ห้อง รวม 40 คน
ได้มาด้วยวิธีการการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. คูม่ อื การเรียนรู้ สาระ หน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม
และการด�ำเนินชีวติ ในสังคม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
2. แบบวัดพฤติกรรมความร่วมมือ
3. แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. คู่มือการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการด�ำเนินชีวติ ในสังคม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
		 1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ตามแนวคิดของ
Slavin (1995 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2553) และ
การคิดแบบโยนิโสมนสิการตามแนวคิดของพระพรหม
คุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2556)
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		 1.2 สร้างคู่มอื การเรียนรู้สาระหน้าทีพ่ ลเมือง
วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวติ ในสังคมโดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ จ�ำนวน 5 เล่ม
		 1.3 เสนอคูม่ อื การเรียนรูฯ้ ให้อาจารย์ทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธ์พจิ ารณาความถูกต้อง
		 1.4 น�ำคู่มือการเรียนรู้ฯ เสนอผู้เชี่ยวชาญ
5 ท่าน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและ
การสอน 1 ท่าน ด้านการวัดและประเมินผล 2 ท่าน และ
ด้านการสอนสังคมศึกษา 2 ท่าน พิจารณาตัวชี้วัด สาระ
การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน สือ่ การเรียนการสอน
และการวัดผลประเมินผล ตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาษาทีใ่ ช้และความถูกต้องเหมาะสมของการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธกี ารของ Likert
(บุญชม ศรีสะอาด, 2560) พบว่าคูม่ อื การเรียนรูม้ คี ะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 4.48 แสดงว่าคู่มอื การเรียนรู้สาระ หน้าทีพ่ ลเมือง
วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวติ ในสังคม โดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
มีคุณภาพและมีความเหมาะสมมาก
		 1.5 น�ำคูม่ อื การเรียนรูฯ้ ไปทดลองใช้ (Try Out)
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 42 คน เพื่อหาข้อบกพร่องต่าง ๆ
และความเหมาะสมของกิจกรรมการเรียนการสอนกับ
เวลาที่ก�ำหนด แล้วน�ำมาปรับปรุงให้ดยี ิ่งขึ้นก่อนน�ำไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่าง
		 1.6 หาคุณภาพของคูม่ อื การเรียนรูส้ าระหน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมเทคนิค STAD กับการคิด
แบบโยนิโสมนสิการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยนักเรียนท�ำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้สูตรของบุญชม ศรีสะอาด และคนอื่น ๆ (2558)
ได้ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I.) เท่ากับ
0.70 แล้วน�ำคูม่ อื การเรียนรูฯ้ ไปเก็บข้อมูลกับกลุม่ ตัวอย่าง
2. แบบวัดพฤติกรรมความร่วมมือ
		 2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การสร้างแบบวัดพฤติกรรม
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		 2.2 สร้างแบบวัดพฤติกรรมความร่วมมือ
ประยุกต์จากแบบวัดพฤติกรรมความสามัคคีของธวัชชัย
เพ็ญสุริยะ (2554) และแบบวัดพฤติกรรมความร่วมมือ
ของนวลฉวี ไพเรืองโสม (2556) เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธลี เิ คิร์ท (Likert)
จ�ำนวน 45 ข้อ ต้องการใช้จริง 30 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน
รวม 150 คะแนน มีดังนี้
					2.2.1พฤติกรรมความร่วมมือด้านผู้น�ำ
กลุ่ม จ�ำนวน 10 ข้อ
					2.2.2 พฤติกรรมความร่วมมือด้านสมาชิก
กลุ่ม จ�ำนวน 10 ข้อ
					2.2.3พฤติกรรมความร่วมมือด้านกระบวนการ
ท�ำงานกลุ่ม จ�ำนวน 10 ข้อ
		 2.2 น�ำแบบวัดพฤติกรรมความร่วมมือเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและ
การสอน 1 ท่าน ด้านการวัดและประเมินผล 2 ท่าน และ
ด้านการสอนสังคมศึกษา 2 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่ งตรง
เชิงเนือ้ หา แล้วหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.96
		 2.3 น�ำแบบวัดพฤติกรรมความร่วมมือไป
ทดลองใช้ (Try Out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนมุกดาหาร ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 42 คน
		 2.4 หาคุณภาพแบบวัดพฤติกรรมความร่วมมือ
ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก (r) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.42 ถึง 0.84 และ
หาความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาครอนบาค (Cronbach) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.92
		 2.5 จัดพิมพ์แบบวัดพฤติกรรมความร่วมมือ
ฉบับสมบูรณ์ แล้วน�ำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
3. แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
		 3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การสร้างแบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
		 3.2 สร้างแบบทดสอบการคิดฯ เป็นแบบปรนัย
โดยประยุกต์จากแบบทดสอบการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ของพัชริน สุภาภรณ์ (2554) และนิจติยา อินธิแสง (2557)
จ�ำนวน 60 ข้อ ต้องการใช้จริง 50 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน

มี 5 ด้าน ด้านละ 10 ข้อ ดังนี้
					3.2.1 การอ้างอิง
					3.2.2 การยอมรับข้อตกลงเบื้องต้น
					3.2.3 การนิรนัย
					3.2.4 การตีความ
					3.2.5 การประเมินข้อโต้แย้ง
		 3.3 น�ำแบบทดสอบการคิดฯ ทีส่ ร้างขึน้ เสนอ
ผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน ประกอบด้วย ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านหลักสูตร
และการสอน 1 ท่าน ด้านการวัดและประเมินผล 2 ท่าน และ
ด้านการสอนสังคมศึกษา 2 ท่าน ตรวจสอบความเทีย่ งตรง
เชิงเนือ้ หา แล้วหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับ
จุดประสงค์ทตี่ อ้ งการวัด โดยมีคา่ ความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา
(IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.94
		 3.4 น�ำแบบทดสอบการคิดฯ ที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมุกดาหาร ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 42 คน แล้วน�ำมาหาค่าความยาก
รายข้อ (p) ได้ค่า .27 ถึง .77 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ
(r) ได้ค่าตั้งแต่ .23 ถึง .78 แล้วหาความเชื่อมั่น
แบบทดสอบฯ โดยใช้สูตร KR20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน
ได้ค่าความเชื่อมั่น ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.91
		 3.5 จัดพิมพ์แบบทดสอบการคิดฯ ฉบับสมบูรณ์
แล้วน�ำไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
		 4.1 ศึกษาเอกสารและทฤษฎีเกีย่ วกับการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
		 4.2 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 55 ข้อ
ต้องการใช้จริง 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 40 คะแนน
		 4.3 น�ำแบบทดสอบฯ เสนอผูเ้ ชีย่ วชาญ 5 ท่าน
ประกอบด้วย ผู้เชีย่ วชาญด้านการสอนสังคมศึกษา 2 ท่าน
ด้านหลักสูตรและการสอน 1 ท่าน ด้านการวัดและประเมินผล
2 ท่าน และตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา แล้วหาค่า
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับจุดประสงค์ (IOC)
ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.96
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		 4.4		น�ำแบบทดสอบฯ ไปทดลองใช้ (Try Out)
กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมุกดาหาร ทีไ่ ม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 42 คน แล้วน�ำมาหาค่าความยาก
รายข้อ (p) ได้ค่า .32 ถึง .77 และค่าอ�ำนาจจ�ำแนกรายข้อ
(r) ได้คา่ ตัง้ แต่ .31 ถึง .69 แล้วหาความเชือ่ มัน่ แบบทดสอบฯ
โดยใช้สตู ร KR20 ของ คูเดอร์ – ริชาร์ดสัน ได้คา่ ความเชือ่ มัน่
แบบทดสอบฯ ทัง้ ฉบับเท่ากับ 0.93
		 4.5 น�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เก็บรวมรวมข้อมูลภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561 โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ส่งหนังสือถึงผู้อำ� นวยการโรงเรียนมุกดาหาร
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 เพื่อขอ
อนุญาตเก็บข้อมูล
2. ผู้วิจัยชี้แจงให้นักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ทราบแนวทางการปฏิบัติในการวิจัยและการเก็บข้อมูล
3. วัดผลก่อนเรียนด้วยแบบสอบถามวัดพฤติกรรม
ความร่วมมือ แบบทดสอบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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4. ด�ำเนินการทดลองตามคู่มือการเรียนรู้สาระ
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวิตในสังคม
ที่สร้างขึ้น โดยใช้เวลาสอน 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน
วันละ 1 ชั่วโมง รวม 30 ชั่วโมง
5. หลังเสร็จสิ้นการทดลอง วัดผลหลังเรียน
ด้วยแบบสอบถามวัดพฤติกรรมความร่วมมือ แบบทดสอบ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ และแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
6. น�ำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness
Index: E.I.) และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
ของกลุม่ ทดลองทีไ่ ม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test for Dependent
Samples)

ผลการวิจัย

1. การพัฒนาคูม่ อื การเรียนรูส้ าระ หน้าทีพ่ ลเมือง
วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวิตในสังคมโดยใช้การเรียน
รู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโส
มนสิการ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คู่มือการเรียนรู้สาระ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวิตในสังคมโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
คู่มือการเรียนรู้สาระ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวิตในสังคม
จ�ำนวนชั่วโมง
โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
1. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
7
2. กฎหมายกับการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
7
3. เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงส�ำคัญของระบอบการปกครอง
6
4. สถาบันทางสังคม
6
5. วัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมภิ าคเอเชีย
4
ตารางที่ 3 ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index: E.I.) คูม่ อื การเรียนรูส้ าระ หน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวติ
ในสังคมโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การทดสอบ
n
คะแนนเต็ม
ผลรวมคะแนน
E.I.
ก่อนเรียน
40
50
803
0.70
หลังเรียน
40
50
1644
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จากตารางที่ 3 พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผล
(Effectiveness Index: E.I.) เท่ากับ 0.70 แสดงว่าคู่มอื การ
เรียนรู้ที่สร้างขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ร้อยละ
50 ขึน้ ไป 2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือของ

นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
คู่มอื การเรียนรู้สาระ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการ
ด�ำเนินชีวิตในสังคมโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
คู่มอื การเรียนรู้สาระ หน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวติ ในสังคมโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
พฤติกรรมความร่วมมือ
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
n
S.D.
t
Sig.
ก่อนเรียน
150
40
82.28
17.48
16.49*
.00
หลังเรียน
150
40
120.15
17.64

*p≤.05

จากตารางที่ 4 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมความร่วมมือก่อนเรียน เท่ากับ 82.28
(S.D.=17.48) และหลังเรียนเท่ากับ 120.15 (S.D.=17.64)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย พฤติ ก รรม
ความร่วมมือก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่านักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมความร่วมมือหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. การเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยคู่มอื การเรียนรู้สาระ หน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และ
การด�ำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ดังตารางที่ 5

ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยคู่มือการเรียนรู้สาระ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวิตในสังคมโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค
STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
N
S.D.
t
Sig.
x
ก่อนเรียน
50
40
13.38
4.12
28.03*
.00
หลังเรียน
50
40
34.58
6.75
*p≤.05

จากตารางที่ 5 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
การคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อนเรียน เท่ากับ 13.38
(S.D.= 4.12) และหลังเรียนเท่ากับ 34.58 (S.D.=6.75)
เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่านักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ยการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 ก่ อ นเรี ย นและ
หลังเรียนด้วยคู่มือการเรียนรู้ สาระหน้าที่พลเมือง
วั ฒ นธรรม และการด� ำ เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คม โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการคิด
แบบโยนิโสมนสิการตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
คู่มอื การเรียนรู้สาระ หน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวติ ในสังคมโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
n
S.D.
t
Sig.
ก่อนเรียน
40
40
12.40
3.46
35.86*
.00
หลังเรียน
40
40
28.70
4.82
*p≤.05

จากตารางที่ 6 พบว่านักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นเรี ย นเท่ า กั บ 12.40
(S.D.=3.46) และหลังเรียนเท่ากับ 28.70 (S.D.=4.82)
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บคะแนนเฉลี่ ย ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่านักเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สรุปผลการวิจัย

1. คูม่ อื การเรียนรูส้ าระหน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม
และการด�ำเนินชีวติ ในสังคม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD กับการคิดแบบโยนิโสมนสิการของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness
Index: E.I.) เท่ากับ 0.70 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีพฤติกรรม
ความร่วมมือหลังเรียนด้วยคู่มือการเรียนรู้สาระหน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
3. นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 มีการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณหลังเรียนด้วยคู่มือการเรียนรู้สาระหน้าที่
พลเมืองวัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนด้วยคู่มือการเรียนรู้สาระหน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้

การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการคิด
แบบโยนิโสมนสิการสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05

การอภิปรายผลการวิจัย

1. การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้สาระ หน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ พบว่าคู่มือมีค่าดัชนีประสิทธิผล
(Effectiveness Index: E.I.) เท่ากับ 0.70 สูงกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ
50 ขึ้นไป ทั้งนี้อาจเนื่องจากคู่มอื การเรียนรู้ที่สร้างขึ้นได้
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยใช้การเรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิค STAD
ตามแนวคิดของ Slavin (1995 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์,
2553) ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอน คือ 1) ขัน้ การน�ำเสนอข้อมูล
2) ขัน้ การท�ำงานร่วมกัน 3) ขัน้ การทดสอบ 4) ขัน้ การปรับปรุง
คะแนน 5) ขั้นการตัดสินผลงานของกลุ่มร่วมกับการคิด
แบบโยนิโสมนสิการ 6 วิธีคิด ประยุกต์จากแนวคิดแบบ
โยนิโสมนสิการ 10 วิธีของพระพรหมคุณาภรณ์ (2556)
มีความเหมาะสมกับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น
โดยเริม่ จาก 1) การคิดแบบสืบเสาะเหตุปจั จัยน�ำไปสู่ 2) การคิด
แบบแยกแยะองค์ประกอบ ท�ำให้เกิด 3) การคิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพันธ์ 4) การคิดแบบอริยสัจ 5) การคิดแบบคุณโทษ
และทางออก และ 6) การคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียม
โดยคูม่ อื การเรียนรูป้ ระกอบด้วยค�ำชีแ้ จงการใช้คมู่ อื เนือ้ หา
ทีส่ อน การเตรียมการสอน กระบวนการ วิธกี ารสอน กิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลความรูเ้ สริมปัญหา
และค�ำแนะน�ำ แหล่ง ข้อมูล และแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ
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(สุรสั วดี จินดาเนตร, 2553) นอกจากนี้ คู่มอื การเรียนรู้ยงั
ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ และน�ำไปทดลองใช้
(Try Out) กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อน�ำไป
ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ ท�ำให้คู่มือการเรียนรู้ฯ ที่
สร้างขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงกว่าเกณฑ์ที่กำ� หนดไว้
สอดคล้องกับยุพิน ปัญญาประชุม (2560) ที่ได้พัฒนา
คู่มือเรียนรู้โดยใช้หลักคิดโยนิโสมนสิการและการเรียนรู้
แบบร่วมมือที่เน้นสถานการณ์ให้นักเรียนร่วมกันแก้ไข
ปัญหาแบบกระบวนการกลุ่ม โดยสร้างคู่มือการเรียนรู้
ซึง่ ประกอบด้วย ค�ำชีแ้ จงการใช้ค่มู อื จุดประสงค์รายวิชา
หน่วยการเรียนรู้ และแหล่งข้อมูลอ้างอิง แล้วเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒปิ ระเมินคุณภาพคู่มอื พบว่า คู่มอื การเรียนรู้
มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.52 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
เช่นเดียวกับนิจติยา อินธิแสง (2557) ทีไ่ ด้ศกึ ษาพัฒนาคูม่ อื
การจัดกิจกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
สืบเสาะหาความรู้ (7E) ร่วมกับวิธคี ดิ แบบโยนิโสมนสิการ
ทีน่ ำ� สถานการณ์ปญ
ั หาให้ผเู้ รียนแก้ไขเพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้
ที่มีประสิทธิภาพ โดยสร้างและพัฒนาคู่มือการเรียนรู้
แล้วเสนอผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ ประเมินคุณภาพและทดลองใช้กบั
นักเรียนทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง พบว่า คูม่ อื การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.56 คล้ายกับปิยนุช
พิมพ์รส (2558) ที่ศึกษาผลของการใช้คู่มือการเรียนรู้
โดยประยุกต์การสอนแบบสร้างศรัทธาและโยนิโสมนสิการ
ด้วยการวิเคราะห์ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ การเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้ และการสร้างคูม่ อื การเรียนรูโ้ ดยให้
ผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินคุณภาพแล้วน�ำไปทดลองใช้กบั นักเรียน
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง พบว่าคู่มือมีค่าดัชนีประสิทธิผล
ด้านความรับผิดชอบเท่ากับ 0.60 ด้านความสามารถ
การคิดแก้ปญ
ั หาคณิตศาสตร์เท่ากับ 0.53 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่เท่ากับ 0.66 และสอดคล้องกับโยธกา
ปาละนันท์ (2557) ได้พัฒนาคู่มือการเรียนแบบร่วมมือ
STAD ร่วมกับการฝึกคิดแบบโยนิโสมนสิการและการใช้
กรอบมโนทัศน์ที่มีผลต่อการคิดวิเคราะห์ พฤติกรรม
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
โดยสร้างคู่มือการเรียนรู้แล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญประเมิน
คุณภาพคู่มือก่อนน�ำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง พบว่าคู่มอื การเรียนรู้มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.58

2. การเปรียบเทียบพฤติกรรมความร่วมมือ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยคู่มือการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการด�ำเนินชีวติ ในสังคม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ พบว่า
นักเรียนมีพฤติกรรมความร่วมมือหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนรู้
แบบร่วมมือ STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม
โดยคละผู้เรียนที่มีความสามารถทางการเรียนต่างกัน
ในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกที่ประกอบด้วยนักเรียนที่มี
ความสามารถทางการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน มีการ
มอบหมายหน้าที่ให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มได้รับผิดชอบ
เพื่อให้ สามารถด�ำเนินกิจกรรมได้ทันตามเวลาที่ก�ำหนด
และประสบความส�ำเร็จร่วมกัน ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหา
หรือสมาชิกในกลุ่มไม่เข้าใจ สมาชิกที่เหลือต้องให้
ความช่วยเหลือและร่วมกันแก้ปัญหา ส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจและมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม ซึ่งการมี
ปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในกลุ่ม
ระหว่างผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมความร่วมมือ
สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่ง Slavin (1995 อ้างถึงใน ชัยวัฒน์
สุทธิรัตน์, 2553) ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยการให้
ผู้เรียนท�ำงานร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มจะมี
ความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับการสอนเพื่อช่วยเพื่อน
สมาชิกในกลุ่มท�ำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งมีการ
ช่วยเหลือซึง่ กันและกันโดยมีเป้าหมายในการท�ำงานร่วมกัน
สอดคล้องกับชนิกา ขันติยู (2558) ที่ศึกษาพบว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน
ร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ (STAD) สามารถ
พัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือของผู้เรียนในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เช่นเดียวกับปราศรัย ภูชุม (2561)
ทีศ่ กึ ษาพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
ส่งผลต่อพฤติกรรมความร่วมมือของผู้เรียนอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (สุภานันท์ ปั้นงาม, 2561;
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สายสุรยี ์ จันปุม่ , 2561) ท�ำนองเดียวกับณพิชญา แสงมะณี
(2561) ทีศ่ กึ ษาพบว่าการจัดการเรียนด้วยเทคนิคการเรียนรู้
แบบร่วมมือสามารถพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือของ
ผู้เรียน และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. การเปรียบเทียบการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยคู่มอื การเรียนรู้สาระ หน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และ
การด�ำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ พบว่า
นักเรียนมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการเป็นการพัฒนากระบวนการให้ผู้เรียน
ได้ฝึกคิดและแสดงออกปฏิบัติอย่างถูกวิธี สามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างเหมาะสม เช่น ผู้เรียนสามารถสรุปประเด็น
การตัดสินใจและให้เหตุผลการพิจารณาทางเลือกของ
ปัญหาสถานการณ์ตามโจทย์ที่ก�ำหนด นอกจากนี้ยังมี
กระบวนการและขัน้ ตอนการสอนทีส่ ่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ด้วยการแสดงบทบาทสมมุติ สถานการณ์
จ�ำลอง การศึกษากรณีตัวอย่าง การอภิปราย และให้
ผู้เรียนดู YouTube ฟังเพลง ดูรูปภาพ เล่นเกม การเดา
สถานการณ์จากโฆษณาที่ดู เรียงล�ำดับเนื้อหาจากง่าย
ไปสูย่ าก ช่วยให้นกั เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน
เป็นการสร้างบรรยากาศในชัน้ เรียนเพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียน
พัฒนากระบวนการคิด สอดคล้องกับพระพรหมคุณาภรณ์
(2556) ได้กล่าวไว้ว่าการคิดแบบโยนิโสมนสิการเป็นการ
วิเคราะห์หาสาเหตุ ด้วยการคิดที่เป็นระบบ โดยอุบายวิธี
ให้เห็นถึงสิ่งนั้น ๆ หรือปัญหานั้น ๆ ตามสภาวะหรือ
ความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย ท�ำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ข้อเท็จจริงและน�ำมาพิจารณาแยกแยะและประเมินค่า
น�ำไปสู่การเลือกวิธีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา
สอดคล้องกับเหมวดี ทาศรีภู (2559) ที่ศึกษาพบว่า
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ผงั กราฟิกร่วมกับการคิด
แบบโยนิโสมนสิการสามารถพัฒนาการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(เพ็ญพิชชา มั่นคง, 2554; ชัชฎาภรณ์ วิโย, 2554)
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คล้ายกับนรีรัตน์ บพิตรสุวรรณ (2556) ที่ศึกษาพบว่า
ผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้กระบวนการ
กลุ่มแบบร่วมมือเทคนิค STAD มีทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยคู่มอื การเรียนรู้สาระ หน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และ
การด�ำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการ พบว่า
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไป
ตามสมมติฐานทีต่ งั้ ไว้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากคู่มอื การเรียนรู้หน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และในการด�ำเนินชีวติ ในสังคม เน้นให้
ผู้เรียนเรียนรู้และช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม โดยทีส่ มาชิกที่
เรียนเก่งก็จะอธิบายค�ำสอนของครูให้เพือ่ นในกลุ่ม เพราะ
สมาชิกทีเ่ รียนเก่งสามารถเข้าใจและจ�ำค�ำสอนของครูได้ดี
จะเปลี่ยนค�ำสอนของครูเป็นภาษาพูดของนักเรียน และ
อธิบายให้เพื่อนฟัง ท�ำให้เพื่อนเข้าใจได้ดีขึ้นตามแนวคิด
การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของ Slavin (1995
อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรตั น์, 2553) นอกจากกระบวนการ
กลุ่มแล้ว การจัดการเรียนรู้ได้เน้นกระบวนการคิดโดยให้
นักเรียนเผชิญสถานการณ์ และร่วมกันแก้ไขปัญหา เช่น
การใช้สถานการณ์จำ� ลอง หรือบทบาทสมมุติ การตัง้ ค�ำถาม
กระตุ้นความคิด การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและ
รับฟังความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างจากกรณีตวั อย่างหรือประเด็น
ทางสังคมทีเ่ ผชิญสถานการณ์ เป็นต้น ผูเ้ รียนทีเ่ รียนเก่งจะ
ช่วยเหลือเพือ่ นในกลุ่ม จึงท�ำให้ผ้เู รียนสามารถท�ำคะแนน
รายบุคคลและคะแนนกลุ่มได้ดีขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนซึ่งสอดคล้องกับ
ธนัท อู๊ดน้อย (2559) ที่ศึกษาพบว่าผู้เรียนที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยแนวคิดโยนิโสมนสิการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (ศศิวิมล อินทปัตถา, 2561) ท�ำนอง
เดียวกับกัญชฎา ภูหานาม (2554) ได้ศกึ ษาพบว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือเทคนิค STAD สามารถ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนได้ (อ�ำนวย
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แน่นอุดร, 2553; ปราณี ประยูรค�ำ, 2553)

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�ำผลการวิจัยไปใช้
1. การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ
การคิดแบบโยนิโสมนสิการ เป็นกระบวนการเรียนรู้
แบบ Active Learning ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรม
การเรียนรูโ้ ดยสร้างสถานการณ์จำ� ลองหรือน�ำสถานการณ์
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ จริงในสังคมให้นกั เรียนได้เรียนรู้ ท�ำให้เกิด
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดขั้นสูง ทั้งการเรียนรู้
เป็นรายบุคคล การเรียนรู้แบบกลุ่มเล็ก และการเรียนรู้
แบบกลุ่มใหญ่เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดและ
การแก้ปัญหาของผู้เรียน
2. การน�ำคู่มือการเรียนรู้สาระหน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวติ ในสังคมโดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการไปใช้ ผูส้ อน
ควรศึกษาคู่มือ ค�ำอธิบายและขั้นตอนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ บทบาทของผูส้ อนและผูเ้ รียนให้เข้าใจ นอกจากนี้

เอกสารอ้างอิง

ควรชีแ้ จงให้ผ้เู รียนเข้าใจวิธกี ารจัดกิจกรรมอย่างละเอียด
ก่อนเรียน เพือ่ ให้การจัดการเรียนรูบ้ รรลุเป้าหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการใช้คู่มือ
การเรียนรู้หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการด�ำเนินชีวิต
ในสังคม โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการคิด
แบบโยนิโสมนสิการร่วมกับนวัตกรรมและวิธีสอนอื่น ๆ
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือและการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีการศึกษาการเรียนรูแ้ บบร่วมมือเทคนิค
STAD ร่วมกับการคิดแบบโยนิโสมนสิการกับสาระอื่น ๆ
ในรายวิชาสังคมศึกษาส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 เพือ่ พัฒนาพฤติกรรมความร่วมมือและการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณของผู้เรียน
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