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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย ท่ี
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 40 คน ที่ได้มา
จากการเลือกแบบเจาะจง โดยการน าแผนการจัดการเรียนรู้การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรที่เน้น ให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติด้วยกระบวนการกลุ่ม ไปใช้กับนักศึกษาจ านวน 8 แผน ตั้งแต่เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2558 ซ่ึงประเมินจาก 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ แบบประเมินผลงาน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ซ่ึงจากการศึกษาใน
ครั้งนี้ผู้สอนไดพ้ัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม ซ่ึงน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรได้หลากหลายจนเกิดความพึงพอใจ และ
สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อให้การท าหน้าที่ของครูวิชาการศึกษาปฐมวัยเกิด
ประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: การเรียนรู้แบบร่วมมือ, พฤติกรรมการเรียนรู,้ การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร, การจัดกระบวนการเรียนรู ้

Abstract 

 This paper aims to study effected cooperative learning into the behavior of the student knowledge in 

the course of the curriculum design and development. The samples used in the research will include the 

second year students on program in early childhood education, Faculty of Education, Suan Dusit 

University, Nakhon Nayok. The students enrolled in a course of the curriculum design and development in 

the first semester of the academic in year 2558 they have 40 people was specifically chosen. By designing 

lesson plans and curriculum development focused on the students working together as a group and then 

applied to the eight students plan on the duration October - November 2558. The assessment of 

achievement test, observational activities, questionnaire, an authentic assessment and satisfaction in the 

management of the cooperative. This study, the instructor has developed a management plan in the course 

of the curriculum design and development. The students have adjusted behavior to suit education to the 

student's comprehension. The knowledge can be applied to work closely with the current situation. To 

ensure that the performance of teachers of early childhood education was the most efficient satisfaction in 

teaching cooperative.  
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บทน า  
 การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ได้ก าหนดจุดประสงค์หลักของการเรียนรู้คือ ให้
นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร  การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดท าหลักสูตร 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 หลักสูตรสถานศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545  การจัด
กระบวนการเรียนรู้  ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตรทั้งก่อนและ
หลังการใช้หลักสูตร เพื่อให้การจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร เกิดการพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจ และสามารถน าไปใช้ได้จริง นักศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม ซ่ึงน าไปสู่กระบวนการเรียนรู้
ที่ท าให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร 
การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อ ซ่ึงสมาชิกแต่ละคนจะมี
ความสามารถที่แตกต่างกัน เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคน ให้สนับสนุนช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน จน
สามารถท างานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ ส่งเสริมกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม การแลกเปลี่ยนความรู้ซ่ึงกันและกันท า
ให้นักศึกษามีวิสัยทัศน์ และมุมมองที่กว้างขึ้น ส่งเสริมทักษะทางสังคม เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก การอยู่
ร่วมกับผู้อื่นท าให้รู้การปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ตลอดจนการส่งเสริม
ความเป็นประชาธิปไตยจากการรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ซ่ึงเป็นการ
เรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยการแบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ให้บรรลุถึงเป้าหมายการเรียนรู้  
 ทั้งนี้กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรเป็นเป็นส่วนในภาระหน้าที่ของครูปฐมวัย และมีความจ าเป็นที่จะ
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ การฝึกคิด การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะในการเรียนให้กับนักศึกษา
ได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น จนสามารถที่จะน าไปปฏิบัติงานได้ ซ่ึงทักษะการเรียนรู้แบบนี้สามารถฝึกฝนได้จากการ
เรียนในทฤษฎีและจากการลงมือปฏิบัติจริง เป็นการสอดคล้องกับแนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนในวิชาชีพครู โดย
สรุปคือจะท าให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดและทักษะปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ การออกแบบ การจัดล าดับของงาน ตั้งแต่
ระดับที่ง่าย ไปจนถึงระดับที่ยาก ให้ผู้เรียนได้ฝึกท างานย่อย และสะสมประสบการณ์จากการเรียนรู้ที่ละน้อย จนสามารถ
ที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้ ให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซ่ึงจากการวิจัยนี้จะท าให้นักศึกษามีความเข้าใจใน
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรได้หลากหลายจนเกิดความพึงพอใจ เพื่อให้การท าหน้าที่ของครูปฐมวัยเกิดประสิทธิภาพ
มากที่สุด แต่ในรายวิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรได้พบปัญหานักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจที่ถู กต้องเกี่ยวกับ
หลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่ ยึดนักศึกษาเป็นศูนย์กลาง โดยการแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ร่วม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ให้บรรลุถึงเป้าหมายการเรียนรู้  
 
แนวคิดเชิงทฤษฎี  
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นการเรียนรู้โดยการแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ ประมาณ 5-
7 คน โดยสมาชิกในกลุ่มจะมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน ซ่ึงจะต้องน าความรู้ที่แต่ละคนมีมาช่วยเหลือกันเพื่อน า
กลุ่มไปสู่เป้าหมายของการท างานกลุ่ม ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือจะมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์และการมีปฏิสัมพันธ์
ภายในกลุ่มของผู้เรียนมากกว่าการจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน อันเนื่องมาจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนนั้น
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มักถูกมองข้ามในด้านความรู้สึกของผู้ เรียนที่มีต่อตนเอง ต่อผู้สอน ต่อเพื่อนร่วมชั้นเรียน และต่อโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษา ที่มักส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมาก เรามักจะพบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนนั้นแบ่งออกได้ 3 ลักษณะ 
คือ ลักษณะของการเรียนรู้ที่แข่งขันซ่ึงกันและกัน พยายามที่จะเรียนให้ได้ดีเหนือกว่าคนอื่น เพื่อให้ตนเองเป้นที่ยอมรับ 
หรือน าไปสู่การได้รับสิ่งตอบแทน ลักษณะต่อมา คือ ลักษณะการเรียนรู้ที่ต่างคนต่างเรียน ต่างรับผิดชอบเฉพาะในหน้าที่
ของตนที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ใส่ใจ ยุ่งเกี่ยวกับบุคคลรอบข้าง สุดท้ายคือ ลักษณะการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการ
ช่วยกันเรียนรู้ ช่วยกันท างาน โดยที่ผู้เรียนจะแบ่งหน้าที่กันท างาน หากเกิดปัญหาก็จะร่วมกันแก้ไขปัญหา แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เพื่อร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับปัญหานั้นๆ ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางสังคม การอยู่
ร่วมกับผู้อื่น การท างานร่วมกัน อีกทั้งยังส่งผลให้การเรียนดีย่ิงขึ้น 
 ลักษณะของการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็นการจัดให้ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มโดยให้ช่วยกันเรียนรู้ ช่วยกันท างาน 
ลักษณะของการเรียนรู้แบบร่วมมือประกอบด้วยสิ่งส าคัญ 5 ประการ คือ การพึ่ งพาและเกื้อกูลกัน (Positive 
Interdependence) เป็นการที่ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ซ่ึงความส าเร็จของกลุ่มและ
ความส าเร็จของสมาชิกแต่ละคน จะขึ้นอยู่กับสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ดังนั้นสมาชิกทุกคนต้องมีความรับผิดชอบต่อบทบาท
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งต้องช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นๆ เพื่อน าไปสู่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน การที่จะท าให้ผู้เรียน
เกิดการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันได้นั้น จะต้องให้ผู้เรียนก าหนดเป้าหมายร่วมกันในการท างาน การแบ่งหน้าที่ในการท างาน 
ตลอดจนการติดตามผลงาน ประการที่สอง คือ การปรึกษาหารือกันอย่างใกล้ชิด (Face-to-Face Promotive 
Interaction) เป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน เพื่อที่จะช่วยให้กลุ่มบรรลุเป้าหมาย สมาชิกจะเกิดความห่วงใย 
ไว้วางใจ ส่งเสริมและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการท างาน ก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน ประการที่สาม คือ ความ
รับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนที่ตรวจสอบได้ (Indivdual Accountability) จากการที่สมาชิกทุกคนต้องมีหน้าที่ที่
รับผิดชอบ และต้องท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ โดยการส่งเสริมการท างานนั้นมาจากการที่สมาชิก
เอาใจใส่ดูแลกันอย่างทั่งถึง สังเกตพฤติกรรมการท างานของสมาชิกในกลุ่มพร้อมบอกข้อมูลสะท้อนกลับให้สมาชิก
รับทราบถึงลักษณะและผลการท างานของตนเอง ประการที่สี่ คือ การมีทักษะการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการ
ท างานกลุ่มย่อย (Interpersonal and Small-Group Skills) อาทิเช่นความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การท างาน
ร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจ การรู้จักแก้ไขปัญหา การเคารพ ยอมรับ และไว้วางใจซ่ึงกันและกัน เพื่อให้การ
เรียนรู้ประสบความส าเร็จ ประการสุดท้าย การวิเคราะห์กระบวนการกลุ่ม (Group Processing) เป็นการวิเคราะห์
เกี่ยวกับวิธีการท างานของกลุ่มเพื่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้น โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของสมาชิก
ในกลุ่ม และวิเคราะห์ผลงานของกลุ่ม 
 ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้านการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น อัน
เนื่องมาจากการที่ผู้เรียนแบ่งกลุ่มการท างานออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ประมาณ 5-7 คนนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดง
ความคิดเห็นพร้อมทั้งได้รับฟังความคิดเห็น เป็นการที่ผู้เรียนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันหาค าตอบที่ดีที่สุดในการท างาน และได้
ลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างทั่วถึง ท าให้ผู้เรียนได้สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จนเกิดเป็นความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง อีกทั้ง
ยังได้รับความช่วยเหลือจากสมาชิกภายในกลุ่ม ความเป็นกันเองน าไปสู่ความกล้าแสดงออกในการถามข้อสงสัยมากย่ิงขึ้น
จึงเป็นการง่ายส าหรับการท าความเข้าใจในบทเรียนนั้นๆ ด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี ในการที่ผูเ้รียนได้
ท างานร่วมกันนั้น ต้องพึ่งพาซ่ึงกันและกัน รู้จักรับฟังความคิดเห็น การช่วยเหลือสมาชิกในกลุ่ม เข้าใจ ยอมรับ และเห็นใจ
กัน การเกิดความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น น าไปก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ซ่ึงผู้เรียนจะเกิดการพัฒนาในด้านทักษะทางสังคม 
และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้านการท างานร่วมกันก่อให้เกิดผลส าเร็จในการท างานที่ดี และยังเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียน
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไม่เกิดปัญหา รู้จักบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม ฝึกการ
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เป็นผู้น า และผู้ตาม การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  รู้จักการตัดสินใจ และการจัดการกับข้อขัดแย้ง เพื่อให้การ
ท างานผ่านไปได้ด้วยดี ด้านทักษะการแก้ไขปัญหา มาจากการที่สมาชิกในกลุ่มท าความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาร่วมกัน 
ช่วยกันคิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผล น าไปสู่การตกลงร่วมกัน 
โดยการเลือกวิธีการในการแก้ปัญหาที่ดี และเหมาะสมที่สุด ด้านการรู้จักและตระหนักในคุณค่าของตนเอง สมาชิกทุกคน
ในกลุ่มมีความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการท างานร่วมกันสมาชิกแต่ละคนจะต้องแสดงออกซ่ึงความสามารถ
ของตนในการที่จะน ากลุ่มไปสู่ความส าเร็จ การเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม จะน าไปสู่ความภาคภูมิใจในตนเอง 
 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ซ่ึงสามารถน ามาแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับความสนใจของนักศึกษาในการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม
และการรู้จักตั้งค าถามในข้อที่สงสัยเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ การท างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่น การยอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การร่วมแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้
ผลงานออกมามีคุณภาพ และเสร็จตามก าหนดระยะเวลา ตลอดจนความสุข และความสนุกสนานของผู้เรียนที่เกิดขึ้นใน
ชั้นเรียน พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิขาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 
 ในรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตรนี้ เป็นรายวิชาที่เน้นทฤษฎี ซ่ึงมีความคาดหวังว่าผู้เรียนจะเกิด
ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เน้นการจัดท าหลักสูตรที่ให้ความส าคัญต่อความต้องการของท้องถิ่นอย่างมาก โดย
ก าหนดให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อันเนื่องมาจากหลักสูตรที่สร้างขึ้นจากส่วนกลางไม่สามารถเข้าถึง
ท้องถิ่นได้ จากการก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางยังไม่สามารถครอบคลุมความรู้ของท้องถิ่นได้ และไม่
สามารถน าทรัพยากรท้องถิ่นมาใช้ได้ อีกทั้งการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางไม่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ผู้เรียนจึงมีสิทธิที่จะเลือกที่จะเรียนรู้และฝึกทักษะที่จ าเป็น ตามแนวคิดที่ตนเองต้อง ดังนั้นการการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างมากที่นักศึกษาจะต้องรู้ เพื่อน าไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น แนวทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา สามารถท าได้จากการสร้างหลักสูตรใหม่ 
และการพัฒนาจากหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ จากการยึดหลักสาระการเรียนรู้และมาตรฐานของหลักสูตร บนพื้นฐานความ
ต้องการของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ขั้นตอนในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรมีรูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรที่หลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ จึงเลือกใช้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไท
เลอร์ มี 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ (Diagnosis of Needs) โดยการส ารวจความต้องการ 
สภาพปัญหา และความจ าเป็นต่างๆในชุมชน ความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้หลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการได้
อย่างเหมาะสม ขั้นตอนที่ 2 วางแผนหลักสูตร (Curriculum Planning) เป็นการระดมความคิดในการก าหนดจุดมุ่งหมาย
ในการก าหนดการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน วิธีการจัดการเรียนรู้และวิธีการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตร ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบหลักสูตร (Curriculum Design) การรวบรวม คัดเลือกเนื้อหา 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา ความสามารถ และความต้องการของผู้เรียน ขั้นตอนที่ 4 การ
ประเมินผลหลักสูตร (Curriculum Evaluation) เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่ การประเมินจะเน้นไปที่หลักสูตร คุณภาพการสอน และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ซ่ึงสามารถน า
ผลการประเมินมาช่วยในการตัดสินว่าความปรับปรุงหลักสูตรนี้อย่างไร หรือควรยกเลิกหลักสูตร จากขั้นตอนการพัฒนา
หลักสูตรที่กล่าวมา เม่ือน ามาจัดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ร่วมกัน และลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง ท าให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลงานวิจัยของเกษศิรินทร์ ธนะไชย (2553) พบว่า การจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD ความคิดสร้างสรรค์สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยจัดการเรียนรู้แบบปกติ และพบว่านักเรียน
ท่ีมีความสามารถต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 จากนั้นผู้วิจัยท าการ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เป็นรายคู่พบว่านักเรียนท่ีมีความสามารถสูงมีความคิดสร้างสรรค์สูงกว่า นักเรียนท่ีมี
ความสามารถต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลงานวิจัยของฐาปนีย์สิทธิ์ ทองสี (2553) พบว่านักเรียนที่ได้รับ
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร้อยละ34.11 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร้อยละ 30.24 ผลงานวิจัยของพะเยาว์ คงยืน และคณะ (2554) พบว่านักเรียนที่เรียนแบบ
ร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์มีมนุษยสัมพันธ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของนักเรียนที่เรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลงานวิจัยของมลาวัลย์ นกหงษ์ (2552) พบว่า นักเรียนท่ีได้รับ
การจัดการเรียนรู้ต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถการคิดวิเคราะห์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติทีร่ะดับ 0.05 โดยนักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้โดยวิธีสอนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธ์ทางการเรียน และ
ความสามารถการคิดวิเคราะห์ต่อวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่านักเรียน ท่ีได้รับการเรียนรู้โดยวิธีการจัดเรียนรู้ตามคู่มือครู 
สสวท. ผลงานวิจัยของวิภา เพ็ชรเจริญรัตน์ (2555) พบว่าหลังการจัดกิจกรรมนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขี้นซ่ึง
ผลการทดสอบก่อนเรียนมีผลค่าคะแนนคิดเป็นร้อยละ 49.06 และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีคะแนนโดยคิดเป็นร้อย
ละ 82.73 ส่งผล ให้ผลความต่างของคะแนนระหว่างก่อนและหลังมีความเปลีย่นแปลงเพิม่มากขึ้นกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
โดยคิดเป็นร้อยละ 23.59 ซ่ึงสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตัง้ไว้ และผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือที่เน้นโดยครูมีส่วนร่วม พบว่าภาพรวมของทุกข้อที่ท าการประเมินนักศึกษามีผลความพึงพอใจโดยคิด
เป็นค่าเฉลีย่อยูท่ี่ 4.20 ซ่ึงจัดอยู่ในระดับมากโดยมีความสอดคล้องกับสมมุติฐานท่ีตัง้ไว ้
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2558 จ านวน 40 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 

เครื่องมือวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด าเนินการสร้างโดยศึกษาค าอธิบายรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ วิธีการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ จากนั้นเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา และน าไป
ทดลองใช ้
 2. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูก้่อน และหลังการจัดการเรียนรู้ ด าเนินการสร้างโดยการจัดท าแบบสังเกตที่
เป็น Rubrics ที่มีข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 
 3. แบบประเมินผลงาน ด าเนินการสร้างโดยการจัดท าแบบประเมินผลงานที่เป็น Rubrics โดยก าหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนนผลงานและอธิบายคุณภาพของผลงาน  
 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด าเนินการสร้างโดยการจัดท าแบบ
ประเมินที่เป็น Rating Scale ที่มีข้อค าถามเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของกิจกรรม เนื้อหา ระยะเวลา การน าความรู้ไปใช้ 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยภายในกลุ่มทดลองระหว่างก่อนจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถิติ

ค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่าที (t-test dependent) 
 2. การวิเคราะห์แบบประเมินผลงานโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean)  และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stadard 
Deviation) 
 3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนโดยหาค่าเฉลี่ย (Mean)  และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stadard 
Deviation) 
 
บทสรุป  
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) สามารถปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา
เกี่ยวกับความสนใจของนักศึกษาในการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการตอบค าถามและการรู้จักตั้งค าถามในข้อที่สงสัยเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ การท างานกลุ่มร่วมกับผู้อื่น การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การร่วมแสดง
ความคิดเห็นในการอภิปราย การมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ผลงานออกมามีคุณภาพ และเสร็จตาม
ก าหนดระยะเวลา ตลอดจนความสุข และความสนุกสนานของผู้เรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน พฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ส่งผล
กระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิขาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร อันเนื่องมาจาก การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
สามารถส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น เปิดโอกาสผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งได้รับฟังความ
คิดเห็น ท าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดี มีพัฒนาการในด้านทักษะทางสังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้านการท างาน
นักศึกษารู้จักบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม ฝึกการเป็นผู้น า และผู้ตาม รู้จักการตัดสินใจ 
และการจัดการกับข้อขัดแย้ง เพื่อให้การท างานผ่านไปได้ด้วยดี เป็นการพัฒนาในด้านทักษะการแก้ไขปัญหา การช่วยกัน
คิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาโดยใช้เหตุผล น าไปสู่การตกลงร่วมกัน โดยการ
เลือกวิธีการในการแก้ปัญหาที่ดี ไปจนถึงการรู้จักและตระหนักในคุณค่าของตนเอง สมาชิกทุกคนต้องแสดงออกซ่ึง
ความสามารถของตนในการที่จะน ากลุ่มไปสู่ความส าเร็จ การเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในกลุ่ม จะน าไปสู่ความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 
  
ข้อเสนอแนะ 
 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงเป็นรายวิชาที่เป็นทฤษฎี และมีเวลา
เรียนจ ากัดที่ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เรียนทั้งหมด 15 สัปดาห์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่คาดหวังว่านักศึกษาจะมีความรู้ และสามารถ
ในการท างานได้อย่างประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้ความคาดหวังนี้ประสบความส าเร็จมากที่สุด การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เป็นการท่ีผู้สอนไดพ้ัฒนาการและปรับปรุงทักษะในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงมีความส าคัญอย่างมากที่จะน ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางการ
เรียนรู้ ควรน าไปใช้ในรายวิชาต่างๆ เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฎี ไปสู่การปฏิบัติ การท างาน 
และการใช้ชีวิตประจ าวันได้อย่างแท้จริง 
 
อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์   
อาจารย์โปรแกรมการศกึษาปฐมวัย คณะครศุาสตร์ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
E-mail: qooneung.jiraporn@gmail.com 
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