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การจัดการเรี ยนรู้ แบบร่ วมมือวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้ แท็บเล็ต เพือ* พัฒนาผลสั มฤทธิ/
และความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั3 นประถมศึกษาปี ที* 2
Cooperative learning in history subject using a Tablet to improve Retention
and achievement in learning for Pratom Suksa 2 Students
สาธิ ยา เปรื องเจริ ญ 1, ดร.สุ ทธิ พงศ์ บุญผดุง 2
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
2
อาจารย์ทีปรึ กษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ3 ทางการเรี ยน หลังเรี ยนกับเกณฑ์ร้อยละ
80 2) เพือศึกษาความคงทนในการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 2 โดยการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
ร่ วมมื อ กลุ่ ม ตัวอย่า งที ใช้ใ นการวิจยั ได้แก่ นัก เรี ย นชันประถมศึ ก ษาปี ที 2 โรงเรี ย นอนุ ราชประสิ ท ธิ3
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 จังหวัดนนทบุรี ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึ กษา 2558
จํานวน 35 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้
แท็บเล็ต และแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลีย ( X ) และ
ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม ผลการวิจยั พบว่า
1. ผลการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ผ ลสั ม ฤทธิ3 ทางการเรี ยน การจัด การเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ วิ ช า
ประวัติศาสตร์ โดยใช้แท็บเล็ต ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 มีคะแนนเฉลี ยหลังเรี ยนไม่แตกต่างจาก
เกณฑ์ร้อยละ 80
2. นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 มีความคงทนในการเรี ยนหลังการใช้การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้แท็บเล็ต
คําสํ าคัญ การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ, ผลสัมฤทธิ3 ทางการเรี ยนรู ้, ความคงทน, แท็บเล็ต
Abstract
The purposes of this study were 1) to compare student achievement after studying the 80 percent
threshold 2) to assess the student’s retention in learning at two-year deal through cooperative learning.
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The samples used in this study are the Grade 2 students at Anurajaprasit School, Primary Education
Service Area office 1, Nonthaburi Province. A total of 35 students were tested during the second semester.
1. Through Cooperative learning history using the Tablet, the second grade students’ average
score was not different from the criterion 80 percent.
2. The second grade students are learning retention improved a lot using the method.
Keywords Collaborative learning, Achievement, Retention, Tablet
บทนํา
การจัดการเรี ยนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ เน้นให้ผเู ้ รี ยนเกิดความตระหนักและเกิดความภาคภูมิใจ
ในความเป็ นชาติไทย (กระทรวงศึกษาธิ การ, 2542, หน้า 10) ดังนันวิชาประวัติศาสตร์ จึงมีความสําคัญต่อ
ผูเ้ รี ยนทังในด้านความรู ้ ความเข้าใจในการเปลียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ รวมทังคาดการณ์ถึงผลกระทบ
ทีเกิดจากเหตุการณ์เหล่านันได้ จากผลการประเมินสมรรถนะการศึกษาของไทยเปรี ยบเทียบกับประเทศใน
กลุ่มอาเซี ยน พบว่า ประเทศไทยอยู่อนั ดับที 7 รวมถึ งมีผลสัมฤทธิ3 ทางการเรี ยนตกตํา ขาดลักษณะอันพึง
ประสงค์ โดยเฉพาะด้า นการคิ ดวิเ คราะห์ ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ย น การแสวงหาความรู ้ ด้ว ยตนเอง (The Global
Competitiveness Report, 2013–2014)
จากประเด็นปั ญหาดังกล่าวผูว้ ิจยั ได้ทบทวนวรรณกรรมทีเกียวข้อง พบว่าสังคมยุคปั จจุบนั ซึ งเป็ น
สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ (Learning Society) สื อและเทคโนโลยีเพือการศึ กษาจะมีบทบาทสําคัญมากต่อการ
นํามาใช้ในการพัฒนาการเรี ยน โดยเฉพาะสื อประเภทคอมพิวเตอร์ จะมีอิทธิ พลสู งในการพัฒนาศักยภาพ
ผูเ้ รี ยน ซึ งรู ปแบบใหม่ได้แก่ การใช้แท็บเล็ต (Tablet) เป็ นเครื องมือในการเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้ และแสวงหา
องค์ความรู ้ในรู ปแบบต่างๆ ทีมีอยูใ่ นรู ปแบบทัง Offline และ Online ทําให้ผเู ้ รี ยนมีโอกาสศึกษาหาความรู ้
ฝึ กปฏิบตั ิ และสร้างองค์ความรู ้ ต่างๆ ได้ดว้ ยตนเอง ทังยังช่ วยเพิมแรงจูงใจของผูเ้ รี ยนและมีผลกระทบใน
ทางบวกต่อผลสัมฤทธิ3 ทางการเรี ยน รวมทังสนับสนุ นให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง ช่ วยส่ งเสริ มให้เกิดการ
ค้นคว้าและการเข้าถึ งองค์ความรู ้ นอกห้องเรี ยนอย่างกว้างขวาง รวมทังส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ แบบมีส่วนร่ วม
ของผูเ้ รี ยน (อรัญญา เชี ยงเงิ น,2556, หน้า 1) นอกจากนี การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ควรทีจะเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง ซึ งการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อเป็ นแนวคิ ดหนึ งทีสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ3 ทางการเรี ยนให้
สู งขึน และเกิดความคงทนในการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน อาทิ การให้ผเู ้ รี ยน เรี ยนรู ้แบบกลุ่มย่อย ช่วยกันเรี ยนรู ้
เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน พึงพาอาศัยกันในการเรี ยนรู ้ มีการปรึ กษาหารื อกันอย่างใกล้ชิด และมีการ
แบ่งหน้าทีรับผิดชอบร่ วมกัน
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ผูว้ ิจยั ในฐานะครู ผูส้ อนประวัติศาสตร์ จึงตระหนักถึ งความสําคัญและปั ญหาทีเกี ยวกับการจัดการ
สาระการเรี ยนรู ้วชิ า ประวัติศาสตร์ จึงสนใจทีจะศึกษาวิธีการสอนวิชาประวัติศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อโดยใช้แท็บเล็ต เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ3 และความคงทนให้กบั ผูเ้ รี ยน ตลอดจนพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนเก่ง คนดี และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ3 ทางการเรี ย น หลัง เรี ย นกับ เกณฑ์ ร้ อ ยละ 80 ของนัก เรี ย นชั น
ประถมศึกษาปี ที 2 โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้แท็บเล็ต
2. เพือศึกษาความคงทนในการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบ
ร่ วมมือ
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครังนี เป็ นการศึกษาผลการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ วิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้แท็บ
เล็ตเพือพัฒนาผลสัมฤทธิ3 และความคงทน ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2
1. ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากร ที ใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา
2558 โรงเรี ยนอนุ ราชประสิ ทธิ3 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จังหวัดนนทบุรี
จํานวน 7 ห้องเรี ยน รวม 244 คน
2. ขอบเขตด้ านตัวแปรที*ศึกษา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ โดยใช้แท็บเล็ต
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ผลสัมฤทธิ3 ทางการเรี ยนรู ้และความคงทนในการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน
3. ขอบเขตด้ านเนือ3 หา
การศึกษาวิจยั ครังนี เป็ นการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือวิชาประวัติศาสตร์ โดย
ใช้แท็บเล็ต เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ3 และความคงทน ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 โดยแบ่งหน่ วยการ
เรี ยนรู ้ออกเป็ น 4 หน่วยดังนี
หน่วยการเรี ยนรู ้ที 1 เรื อง การใช้คาํ ระบุช่วงเวลาทีแสดงเหตุการณ์ในอดีต ปั จจุบนั และอนาคต
หน่วยการเรี ยนรู ้ที 2 เรื อง ผลกระทบของการเปลียนแปลงทีมีต่อวิถีชีวติ ของคนในชุมชน
หน่วยการเรี ยนรู ้ที 3 เรื องบุคคลสําคัญของไทย
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หน่วยการเรี ยนรู ้ที 4 เรื องวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทยทีน่าภาคภูมิใจและการอนุ รักษ์ไว
4. ขอบเขตด้ านเวลา
การวิจยั ครั งนี ผูว้ ิจยั ใช้ระยะเวลาในการดํา เนิ นการวิจยั การเก็ บ รวบรวมแบบทดสอบ และการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2558
การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดหลักการทฤษฎีทีเกียวข้อง
ทฤษฎีทีเกียวข้องกับการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
ทิศนา แขมมณี (2555; 98-106) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ การเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ คือ
การเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่มย่อยโดยสมาชิ กกลุ่มทีมีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3 – 6 คน ช่วยกันเรี ยนรู ้เพือ
ไปสู่ เป้ าหมายของกลุ่ ม นักการศึกษาที สําคัญทีเผยแพร่ แนวคิดของการเรี ยนรู ้ แบบนี คื อ สลาวิน (Slavin)
เดวิด จอห์นสัน (David Johnson) รอเจอร์ จอห์นสัน (Roger Johnson) กล่าวว่า ในการสอนโดยทัวไป เรา
มักจะไม่ให้ความสัมพันธ์ และปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างผูเ้ รี ยน ส่ วนใหญ่จะมุ่งไปที ปฏิ สัมพันธ์ ระหว่างครู กบั
ผูเ้ รี ยน หรื อระหว่างผูเ้ รี ยนกับบทเรี ยน
สลาวิน (Slavin, 1981) กล่าวว่า หลักการพืนฐานของรู ปแบบการเรี ยนแบบเป็ นทีม ประกอบด้วย
1. การให้รางวัลเป็ นทีม (Team Rewards) ซึ งเป็ นวิธีการหนึงในการวางเงือนไขให้นกั เรี ยนพึงพากัน
จัดว่าเป็ น Positive Interdependence
2.) การจัดสภาพการณ์ให้เกิดความรับผิดชอบในส่ วนบุคคลทีจะเรี ยนรู ้ (Individual Accountability)
ความสําเร็ จของทีมหรื อกลุ่ม อยูท่ ีการเรี ยนรู ้ของสมาชิกแต่ละคนในทีม
3.) การจัดให้มีโอกาสเท่าเทียมกันทีจะประสบความสําเร็ จ (Equal Opportunities For Success)
นักเรี ยนมีส่วนช่ วยให้ทีมประสบความสําเร็ จด้วยการพยายามทําผลงานให้ดีขึนกว่าเดิ มในรู ปของคะแนน
ปรับปรุ ง ดังนัน แม้แต่คนทีเรี ยนอ่อนก็สามารถมีส่วนช่ วยทีมได้ ด้วยการพยายามทําคะแนนให้ดีกว่าครัง
ก่อนๆ นักเรี ยนทังเก่ง ปานกลาง และอ่อนต่างได้รับการส่ งเสริ มให้ตงใจเรี
ั ยนให้ดีสุด ผลงานของทุกคนใน
ทีมมีค่าภายใต้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนแบบนี สําหรับรู ปแบบ STAD เป็ นรู ปแบบหนึ งที Slavin ได้
เสนอไว้ เมือปี ค.ศ. 1981 นันมี องค์ประกอบทีสําคัญ 5 ประการ คือ
1. การนําเสนอสิ งทีต้องเรี ยน (Class Presentation) ครู เป็ นผูน้ าํ เสนอสิ งทีนักเรี ยนต้องเรี ยน ไม่วา่ จะ
เป็ นมโนทัศ น์ ทักษะและ/หรื อกระบวนการ การนํา เสนอสิ งที ต้องเรี ย นนี อาจใช้การบรรยาย การสาธิ ต
ประกอบการบรรยาย การใช้วดิ ีทศั น์หรื อแม้แต่การให้นกั เรี ยนลงมือปฏิบตั ิการทดลองตามหนังสื อเรี ยน
2. การทํางานเป็ นกลุ่ ม (Teams) ครู จะแบ่งนักเรี ยนออกเป็ นกลุ่มๆ แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วย
นักเรี ยนประมาณ 4-5 คน ทีมีความสามารถแตกต่างกัน มีทงเพศหญิ
ั
งและเพศชาย และมีหลายเชื อชาติ ครู
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ต้องชีแจงให้นกั เรี ยนในกลุ่มได้ทราบถึงหน้าทีของสมาชิ กในกลุ่มว่านักเรี ยนต้องช่วยเหลือกัน เรี ยนร่ วมกัน
อภิปรายปั ญหาร่ วมกัน ตรวจสอบคําตอบของงานทีได้รับมอบหมายและแก้ไขคําตอบร่ วมกัน สมาชิ กทุกคน
ในกลุ่มต้องทํางานให้ดีทีสุ ดเพือให้เกิดการเรี ยนรู ้ ให้กาํ ลังใจและทํางานร่ วมกันได้ หลังจากครู จดั กลุ่มเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว ควรให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มทํางานร่ วมกันจากใบงานทีครู เตรี ยมไว้ ครู อาจจัดเตรี ยมใบงานทีมี
คําถามสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของบทเรี ยน เพือใช้เป็ นบทเรี ยนของการเรี ยนแบบร่ วมมือ ครู ควรบอก
นัก เรี ย นว่า ใบงานนี ออกแบบมาให้นัก เรี ย นช่ วยกันตอบคํา ถาม เพื อเตรี ย มตัวสํา หรั บ การทดสอบย่อย
สมาชิ กแต่ละคนในกลุ่มจะต้องช่ วยกันตอบคําถาม เพือเตรี ยมตัวสําหรับการทดสอบย่อย สมาชิ กแต่ละคน
ในกลุ่มจะต้องช่วยกันตอบคําถามทุกคําถาม โดยแบ่งกันตอบคําถามเป็ นคู่ๆ และเมือตอบคําถามเสร็ จแล้วก็
จะเอาคําตอบมาแลกเปลี ยนกัน โดยสมาชิ กแต่ละคนจะต้องมี ความรั บผิดชอบซึ งกันและกันในการตอบ
คํา ถามแต่ ล ะข้อ ให้ ไ ด้ ในการกระตุ ้น ให้ ส มาชิ ก แต่ ล ะคนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบซึ งกัน และกัน ควรปฏิ บ ัติ
ดังต่อไปนี
2.1 ต้องแน่ใจว่าสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถตอบคําถามแต่ละข้อได้อย่างถูกต้อง
2.2 ให้นักเรี ยนช่ วยกันตอบคําถามทุ กข้อให้ได้โดยไม่ตอ้ งขอความช่ วยเหลื อจากเพือนนอกกลุ่ ม
หรื อขอความช่วยเหลือจากครู ให้นอ้ ยลง
2.3 ต้องให้แน่ใจว่าสมาชิกแต่ละคนสามารถอธิ บายคําตอบแต่ละข้อได้ ถ้าคําถามแต่ละข้อเป็ นแบบ
เลือกตอบ
3. การทดสอบย่อย (Quizzes) หลังจากทีนักเรี ยนแต่ละกลุ่มทํางานเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ครู ก็ทาํ การ
ทดสอบย่อยนักเรี ยน โดยนักเรี ยนต่างคนต่างทํา เพือเป็ นการประเมินความรู ้ ที นักเรี ยนได้เรี ยนมา สิ งนี จะ
เป็ นตัวกระตุน้ ความรับผิดชอบของนักเรี ยน
4. คะแนนพัฒนาการของนักเรี ยนแต่ละคน (Individual Improvement Score) คะแนนพัฒนาการของ
นักเรี ยนจะเป็ นตัวกระตุน้ ให้นกั เรี ยนทํางานหนักขึน ในการทดสอบแต่ละครังครู จะมีคะแนนพืนฐาน (Base
Score) ซึ งเป็ นคะแนนตําสุ ดของนักเรี ยนในการทดสอบย่อยแต่ละครัง ซึ งคะแนนพัฒนาการของนักเรี ยนแต่
ละคนได้จากความแตกต่างระหว่างคะแนนพืนฐาน (คะแนนตําสุ ดในการทดสอบ) กับคะแนนทีนักเรี ยน
สอบได้ในการทดสอบย่อยนันๆ ส่ วนคะแนนของกลุ่ม (Team Score) ได้จากการรวมคะแนนพัฒนาการของ
นักเรี ยนทุกคนในกลุ่มเข้าด้วยกัน
5. การรับรองผลงานของกลุ่ม (Team Recognition) โดยการประกาศคะแนนของกลุ่มแต่ละกลุ่มให้
ทราบ พร้อมกับให้คาํ ชมเชย หรื อให้ประกาศนี ยบัตรหรื อให้รางวัลกับกลุ่มทีมีคะแนนพัฒนาการของกลุ่ม
สู งสุ ด โปรดจําไว้วา่ คะแนนพัฒนาการของนักเรี ยนแต่ละคนมีความสําคัญเท่าเทียมกับคะแนนทีนักเรี ยนแต่
ละคนได้รับจากการทดสอบ
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โดยสรุ ปการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ คื อ การเรี ยนรู ้ เป็ นกลุ่ มย่อยโดยมี สมาชิ กกลุ่ มที มี ความสามารถ
แตกต่างกันประมาณ 3-6 คน ช่ วยกันเรี ยนรู ้ เพือไปสู่ เป้ าหมายของกลุ่ม นักการศึกษาคนสําคัญทีเผยแพร่
แนวคิดของการเรี ยนรู ้แบบนีคือ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David Johnson)และรอเจอร์ จอห์นสัน
(Roger Johnson) โดยผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในลักษณะแข่งขันกัน ต่างคนต่างเรี ยนและร่ วมมือกัน
หรื อช่วยกันในการเรี ยนรู ้ มีการปรึ กษาหารื อกันอย่างใกล้ชิด มีการสัมพันธ์กนั มีการทํางานร่ วมกันเป็ นกลุ่ม
มีการวิเคราะห์กระบวนการของกลุ่ม และมีการแบ่งหน้าทีรับผิดชอบงานร่ วมกัน ส่ วนการประเมินผลการ
เรี ยนรู ้ ควรมีการประเมินทังทางด้านปริ มาณและคุณภาพ โดยวิธีการทีหลากหลายและควรให้ผเู ้ รี ยนมีส่วน
ร่ วมในการประเมิน
2. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
วัชลี บัวตา (2550) ได้ศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ3 ทางการเรี ยนและความคงทนในการเรี ยนรู ้กลุ่ม
วิชาภาษาอังกฤษ เรื องผลสัมฤทธิ3และความคงทนทางการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชันมัธยมศึกษา
ปี ที 2 ที เรี ยนตามสภาพจริ ง กลุ่ มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนซับน้อยเหนื อวิทยาคม อําเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี ได้มาโดยการสุ่ มแบบกลุ่ม จํานวน 30 คน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชันมัธยมศึกษาปี ที 2 ที
เรี ยนตามสภาพจริ ง โดยเรี ยนจากแผนการจัดการเรี ยนรู ้ วิชาภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธิ3 ทางการเรี ยนสู งขึน
อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ .05 และมีความคงทนทางการเรี ยนเท่ากับ 78.28
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ในครังนี เป็ นการวิจยั เรื อง การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้แท็บเล็ต
เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ3 และความคงทนในการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 มีวิธีการดําเนิ นการ
วิจยั ตามลําดับดังนี
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา
2558 ของโรงเรี ยนอนุราชประสิ ทธิ3 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จังหวัด
นนทบุรี จํานวน 7 ห้องเรี ยน รวม 244 คน

756

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

กลุ่มตัวอย่ าง เป็ นนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2558 ของโรงเรี ยน
อนุราชประสิ ทธิ3 สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จํานวน 1 ห้องเรี ยน รวม 34 คน
โดยใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบกลุ่ม
เครื*องมือทีใ* ช้ ในการวิจัย
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี ประกอบด้วย
1. แผนการสอนทีใช้ในการสอนโดยการเรี ยนแบบร่ วมมือ โดยใช้แท็บเล็ต เพือพัฒนาผลสัมฤทธิ3
และความคงทนในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน จํานวน 11 แผน
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ3ทางการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 (Post-test) จํานวน
30 ข้อ
ขั3นตอนการสร้ างและหาคุณภาพเครื*องมือทีใ* ช้ ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่
1. ศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2524 เกียวกับการจัดการศึกษา
2. ศึกษาหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนกิจกรรมแนะแนวตามหลักสู ตร
แกนกลางในการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
3. ศึกษาตํารา คู่มือการสอนเกียวกับหลักการสอน วิธีการสอน ทักษะการสอนสื อการเรี ยนการเสนอ
การวัดและประเมินผล การเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ หนังสื อเรี ยน แบบทดสอบและอืนๆ ทีเกียวข้อง
4. สร้างแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้แท็บเล็ต
5. นําแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อโดยใช้แท็บ เล็ต ใบความรู ้ ใบงาน แบบบันทึ ก
พฤติกรรม และแบบทดสอบทีสร้างขึนนําเสนอต่ออาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ เพือตรวจสอบความถูกต้อง
ตามเนือหาวิชาให้ตรงตามประเด็น และให้ขอ้ เสนอแนะเพือนํามาปรับปรุ งแก้ไข
6. นําแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ โดยใช้แท็บเล็ต ใบความรู ้ ใบงาน แบบบันทึ ก
พฤติกรรม เสนอต่อผูเ้ ชี ยวชาญเพือตรวจสอบความตรงเชิ งเนือหา (Content Validity) จํานวน 3 ท่าน โดย
การหาดัชนี ความสอดคล้องระหว่างเครื องมือกับวัตถุ ประสงค์ของเครื องมือในการนําไปหาค่า IOC (ltem
Objective Congruency Index) เพือนํามาปรับปรุ งแก้ไขตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญ โดยมีเกณฑ์ดงั นี คือ
+1
หมายถึง
ข้อคําถามสามารถวัดได้แน่นอน
0
หมายถึง
ข้อคําถามไม่แน่ใจจะวัดได้
-1
หมายถึง
ข้อคําถามวัดไม่ได้แน่นอน
ในการเลือกคําถามผูว้ จิ ยั เลือกคําถามแฉพาะทีมีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 ขึนไป
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7. นํา แผนการจัด กิ จ กรรมการเรี ยนรู ้ แ บบร่ ว มมื อ โดยใช้ แ ท็ บ เล็ ต ใบความรู ้ ใบงาน และ
แบบทดสอบทีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี ยวชาญแล้วไปปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์ แล้วตรวจสอบคุ ณภาพ
เครื องมือหาค่าความตรงตามเนือหา (Content Validity) โดยแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีค่า IOC นํามา
หาค่าความเชื อมัน (Reliability) โดยใช้วิธีการของครอนบัค (Cronbach Alpha) และนําเครื องมือวิจยั ไป
ทดลองใช้ (Try out) กับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ทีมีลกั ษณะข้อมูลใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 36
คน เพือศึกษาความเหมาะสมของการจัดการเรี ยนรู ้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ความเข้าใจทางภาษา
แบบวัดพฤติกรรม แบบทดสอบความคงทน เพือตรวจสอบความเป็ นปรนัยของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
ร่ วมมื อที ถู ก ต้อง แผนการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อ ที ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขข้อบกพร่ องและมี ค วาม
สมบูรณ์เพือนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างต่อไป
การตรวจสอบคุณภาพเครื*องมือ
ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบทดสอบทีสร้างขึนสําหรับการศึกษาวิจยั ไปทําการทดสอบหาค่าความเทียงตรง
(Validity) และความเชือมัน (Reliability) ดังนี
1. การหาค่าความเทียงตรง โดยนําแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ โดยใช้แท็บเล็ต ใบความรู ้ ใบ
งาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ3 ทีผูว้ ิจยั สร้างขึน ไปตรวจสอบความเทียงตรงตามเนือหาจากผูเ้ ชี ยวชาญ
จํานวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนี ความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 แสดงว่า แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
โดยใช้แท็บเล็ต ใบความรู ้ ใบงาน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ3 มีความเทียงตรงของเนือหา
2. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ3ทางการเรี ยน วิชาประวัติศาสตร์ ชันประถมศึกษาปี ที 2 ทีปรับปรุ ง
แก้ไขแล้ว ไปทดสอบ (Try-out) กับนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนอนุ ราชประสิ ทธิ3 สํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 กลุ่มประชากรทีจะศึกษาจํานวน 34 คน และหาค่าความเชื อมัน
(Reliability) โดยหาสัมประสิ ทธิ3 อัลฟ่ าของครอนบัค (Combat’s alpha coefficient) ได้ค่าความเชื อมันเท่ากับ
0.83 และนําคะแนนทีได้มาวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (P) และค่าอํานาจจําแนก (r) พบว่ามีค่าความยากง่าย
(P) ระหว่าง 0.56-0.65 และค่าอํานาจจําแนก (r) ระหว่าง 0.78-0.89
3. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ โดยใช้แท็บเล็ต ใบความรู ้ ใบงาน และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ3 ทางการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ ชันประถมศึกษาปี ที 2 มาใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ใช้แบบทดสอบเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยผูว้ ิจยั มีขนตอนในการดํ
ั
าเนิ นการ
มีดงั นี
1. ทําหนังสื อจากบัณฑิตวิทยาลัยเพือขออนุญาตสถานศึกษา
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2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดลองการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้กบั กลุ่มตัวอย่างในเรื องการจัดการ
เรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อโดยใช้แท็บเล็ต เพือพัฒนาผลสัม ฤทธิ3 และความคงทนในการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 2
3. ทํา การบัน ทึ ก พฤติ ก รรมกลุ่ ม ตัว อย่า งก่ อ นเรี ย นโดยวิธี ก ารบัน ทึ ก พฤติ ก รรมก่ อ นเรี ย นของ
นักเรี ยนแบบบันทึกพฤติกรรมทีออกแบบโดยงานแนะแนว
4. กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบความคงทนต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือโดยใช้แท็บเล็ต
5. ผูว้ จิ ยั ทําการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์หาค่าเฉลียและส่ วน
เบียงเบนมาตรฐานนําเสนอในรู ปแบบความเรี ยง
6. สรุ ปและแปลผลการวิจยั ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ทําการวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป ในการประมวลผล มี การกําหนดความ
เชื อมันในการทดสอบทางสถิ ติทีระดับนัยสําคัญที 0.05 เป็ นเกณฑ์การยอมรับสมมติฐาน การคํานวณหา
ค่าสถิติใช้ในการทดสอบสมมติฐานในครังนี ดังนี
สถิติทใี* ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี
1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการบรรยายพืนฐานของกลุ่มตัวอย่างทัวไปคือ
1.1 ค่าร้อยละ (%)
1.2 ใช้ค่าเฉลีย ( x )
1.3 ใช้ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. สถิติอา้ งอิง (Inferential Statistics) เป็ นสถิติทดสอบ (Test Statistics) เพือใช้ทดสอบสมมติฐาน
ดังนี
ผูว้ จิ ยั แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ส่ วนดังนี
1. การวิเคราะห์ ความแตกต่า งระหว่า งผลสั ม ฤทธิ3 ทางการเรี ย นหลัง เรี ย นและกับเกณฑ์ ของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 โดยใช้แท็บเล็ตในการทดสอบค่าที (t-test Dependent)
2. การวิเคราะห์ความคงทนในการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 ของกลุ่มทดลอง
เมือสิ นสุ ดการทดลอง และหลังการทดลองไปแล้ว 2 สัปดาห์ โดยใช้ (t-test Dependent)
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ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ตาราง 1 การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ3ทางการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ กับเกณฑ์ร้อยละ 80
จํานวน (n)
ค่าเฉลีย
S.D.
เกณฑ์ร้อยละ 80 t-test
p-value
35
24.26
2.37
24
0.64
0.52

แปลผล
ไม่แตกต่าง

จากตาราง 1 พบว่า นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 จํานวน 35 คน มีคะแนนผลสัมฤทธิ3ทางการเรี ยน
โดยเฉลียเท่ากับ 24.26 คะแนน และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.37 คะแนน ซึ งเมือนํามาทดสอบกับ
เกณฑ์ร้อยละ 80 (24 คะแนน) พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ3ทางเรี ยนไม่แตกต่างจากเกณฑ์ร้อยละ 80 (t=0.64, pvalue=0.52)
ตาราง 2 การศึกษาความคงทนในการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 เว้นระยะ 2 สัปดาห์
คะแนน
ค่าเฉลีย
S.D.
t
p-value
แปลผล
หลังเรี ยนเว้น 2 สัปดาห์
23.80
2.43
-1.96
.06
ไม่แตกต่าง
หลังเรี ยน
24.26
2.37
จากตาราง 2 พบว่า นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 จํานวน 35 คน มีคะแนนเฉลียหลังเรี ยนเมือเว้น
ไว้ 2 สัปดาห์เท่ากับ 23.80 คะแนน ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.43 คะแนน และเมือศึกษาความคงทน
ในการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 พบว่า ไม่แตกต่างจากการทดสอบหลังเรี ยน (t=-1.96,
Sig=.06)
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื อง การจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้แท็บเล็ต เพือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ3 ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 สามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ ดังนี
1. การจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อวิช าประวัติศ าสตร์ โดยใช้แท็บเล็ ต เพือพัฒนาผลสัม ฤทธิ3 ของ
นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 2 พบว่า นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ3ทางการเรี ยนหลังเรี ยน ไม่แตกต่าง จากเกณฑ์ร้อย
ละ 80 (24 คะแนน) กล่าวคือ ผลการทดสอบหลังเรี ยนมีคะแนนเท่ากับ 24.26 คะแนน สะท้อนให้เห็นว่าการ
เรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เป็ นการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ซึ งเป็ นวิธีการจัดการเรี ยนการสอนรู ปแบบหนึ ง ทีเน้นให้ผเู ้ รี ยนลง
มือปฏิ บตั ิงานเป็ นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิ กกลุ่มทีมีความสามารถแตกต่างกัน เพือเสริ มสร้ างสมรรถภาพการ
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เรี ยนรู ้ของแต่ละคน สนับสนุนให้มีการช่วยเหลือซึ งกันและกัน จนบรรลุตามเป้ าหมายทีวางไว้ นอกจากนียัง
เป็ นการส่ งเสริ มการทํางานร่ วมกันเป็ นหมู่คณะ หรื อทีม ตามระบอบประชาธิ ปไตย และเป็ นการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ์ ทําให้สามารถปรับตัวอยูก่ บั ผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข
2. จากผลการวิจยั พบว่า ความคงทนทางการเรี ยนวิชาประวัติศาสตร์ ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี
ที 2 ทีจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือ หลังจากสิ นสุ ดการเรี ยนไปแล้ว 2 สัปดาห์ นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ3
ทางการเรี ย นร้ อ ยละ 85.08 และเป็ นไปตามสมมุ ติ ฐ านที ตังไว้ว่ า การจัด การเรี ย นรู ้ แ บบร่ ว มมื อ วิ ช า
ประวัติศาสตร์ โดยใช้แท็บเล็ตสามารถทําให้นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ3 และความคงทนสู งขึน ซึ งผลสัมฤทธิ3
ทางการเรี ยนหรื อความคงทนทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีลดลงนันอาจเนื องมาจากองค์ประกอบทีส่ งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ3 ทางการเรี ยน คือ ตัวนักเรี ยน ได้แก่ สติปัญญา เจตคติต่อวิชาเรี ยน วุฒิภาวะ ความรู ้ ความสามารถ
ความคิดของนักเรี ยน เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
1. การจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือวิชาประวัติศาสตร์ โดยใช้แท็บเล็ต สามารถนําไปเป็ นแนวทางใน
การจัดการเรี ยนการสอน ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อย่างไรก็ตาม ครู ผูส้ อนควรศึกษาแผนการ
จัดการเรี ย นรู ้ ให้ชัดเจน รวมถึ ง การปรั บ แผนการจัดการเรี ย นรู ้ ให้ส อดคล้อง กับ ระดับ ชัน เพื อให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
2. ครู ผสู ้ อนควรพิจารณาคัดเลือกเนือหาทีสอดคล้องกับชี วิตประจําวันของผูเ้ รี ยน เพือให้การจัดการ
เรี ยนรู ้มีคุณค่า และความหมายต่อผูเ้ รี ยน สู่ การนําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน ได้เป็ นอย่างดี
ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่อไป
1. ควรมี การส่ งเสริ มและพัฒนารู ปแบบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ โดยใช้บทเรี ยน
สําเร็ จรู ป บทเรี ยนภาพการ์ ตูน หรื อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
2. ควรมีการศึกษารู ปแบบการสอนแบบบูรณาการ ของสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เพือจัดทําเป็ นกิจกรรมลดเวลาเรี ยนเพิมเวลารู ้ ให้กบั ผูเ้ รี ยน
เอกสารอ้ างอิง
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