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บทคัดย่อ  

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงั
เรียนของนกัศึกษา โดยการใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั “แบบร่วมมือ”  
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 สาขา
การบญัชี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวจิยั แผนการจดัการเรียนรู้วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 และขอ้สอบระหวา่งภาคคร้ังท่ี  1 (ใชข้อ้สอบ
น้ีในการทดสอบความรู้ก่อนและหลงัเรียน) ใชเ้วลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชัว่โมง สถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์คือ ค่าเฉล่ีย และ ร้อยละ 

ผลการวจัิยพบว่า 
            จากการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน นกัศึกษาทุกคนมีคะแนนดีข้ึนทั้งชั้น
เรียน โดยนกัศึกษามีค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนได ้7.00 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 46.67 ของคะแนนเต็ม 
ส่วนค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียนได ้11.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.67 ของคะแนนเต็ม ปรากฏว่า 
ค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 4.80 คะแนน แสดงให้เห็นว่านกัศึกษามีความรู้ความ
เขา้ใจมากข้ึน สามารถวิเคราะห์ประเด็นค าถามได้เขา้ใจมากยิ่งข้ึน ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสคิด 
แสดงออก และแสดงความเห็น ช่วยกนัคิดทุกคน ท าให้เกิดการระดมความคิด มีโอกาสช่วยเหลือ
กนั เช่น นกัศึกษาท่ีเก่งช่วยนกัศึกษาท่ีไม่เก่ง เกิดความภาคภูมิใจ ทั้งยงัช่วยส่งเสริมทกัษะทางสังคม 
เช่น การอยูร่่วมกนัดว้ยมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เขา้ใจกนัและกนั เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่อีกทั้งเสริมทกัษะ
การส่ือสาร ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ใหสู้งข้ึน 
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บทที ่1 บทน า 
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา 
 นกัศึกษาของวทิยาลยัฯ หลายๆ คน มีความรู้สึกวา่วิชาการบญัชีตน้ทุน 2 เป็นวิชาท่ีมีความ

ยากต่อการท าความเขา้ใน และยากท่ีจะน าไปประยกุตใ์ช ้ผูว้ิจยัจึงเห็นวา่จากการวิจยัของภาคเรียนท่ี 

1/2555 เร่ือง การใช้กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเ ป็นส าคญั “แบบร่วมมือ” ในการ

แกปั้ญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการบญัชีห้างหุ้นส่วนของนกัเรียนระดบัชั้น ปวช.3 สาขางาน

การบญัชีท่ีผา่นมานั้นประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมาก ดงันั้นผูว้จิยัจึงน าวิธีการเรียนแบบร่วมมือมา

ใช้กบัรายวิชาในระดบั ปวส.2 เพื่อให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน จะไดส้อดคลอ้งกบั 

พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 ในการจดักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียนจะมีความแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล  ความ

แตกต่างระหวา่งบุคคลส่งผลให้ผูเ้รียนมีวิธีการของตนเอง  อนัเกิดจากสภาวะแวดลอ้ม  บุคลิกภาพ  

อารมณ์และสังคมของแต่ละบุคคล ส่ิงท่ีผูเ้รียนไดรั้บการถ่ายทอดอยา่งเป็นระบบ  เป็นขั้นตอนอยา่ง

ต่อเน่ืองทั้งในหอ้งเรียนและในชีวติประจ าวนั  ท าให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง   การ

เรียนรู้แบบลึกจะท าให้เขา้ใจไดล้ะเอียดและระลึกถึงขอ้มูลต่าง ๆ ไดม้ากส่งผลให้เกิดความคิดท่ีจะ

เปล่ียนแปลงกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด  โดยใชก้ระบวนการ

เรียนรู้ “แบบร่วมมือ”  มาช่วยในการแกปั้ญหา 

วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อพฒันาการจดัการเรียนรู้ในวิชาการบญัชีตน้ทุน 2 ของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยี

วานิชบริหารธุรกิจ โดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั “แบบร่วมมือ” 
2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนกบัหลงัเรียนของนกัศึกษาจากการ

เรียนโดยใชก้ระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั “แบบร่วมมือ” 
3.  เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเรียนรู้การปรับตวั และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้เป็นการ

เตรียมความพร้อม เพื่อท างานในอนาคตต่อไป 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

 
 
 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา 

การบญัชีตน้ทุน 2 

 

 

ตัวแปรต้น 

การเรียนแบบร่วมมือ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ท าให้ทรายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกบัหลงัเรียน ของนักศึกษาจาการใช้
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั “แบบร่วมมือ” 
 2.  ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหามากข้ึน และสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานในอนาคตต่อไป 
 3.  เป็นแนวส าหรับผูส้อนในการพฒันาการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางการเรียน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือผลการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้หรือทกัษะท่ีไดจ้ากการเรียนรู้

ในรายวชิาการบญัชีตน้ทุน 2 วดัโดยการน าคะแนนทดสอบก่อนและหลงัเรียนมาเปรียบเทียบกนั   
การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) หมายถึง วิธีการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนท่ีเนน้การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนให้แก่นกัเรียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่ละ
กลุ่มประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกนั โดยท่ีแต่ละคนมีส่วนร่วมอย่าง
แทจ้ริงในการเรียนรู้และในความส าเร็จของกลุ่ม ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบ่งปัน
ทรัพยากรการเรียนรู้ รวมทั้งการเป็นก าลงัใจแก่กนัและกนั คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกวา่
สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนของตนเองเท่านั้น หากแต่จะต้องร่วมกัน
รับผดิชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  
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บทที ่2 แนวคดิทฤษฎ ี
แนวคิด ทฤษฎ ีทีเ่กีย่วข้อง 

การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  เป็นแนวความคิดท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนได้มีบทบาท         
มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากข้ึนผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้โดยการลงมือกระท า ปฏิบัติ 
แกปั้ญหา หรือ ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองโดยยดึความสนใจ  ความสามารถของผูเ้รียนเป็นส าคญั และ
สามารถท่ีจะพฒันาศกัยภาพของตนเอง และน าความรู้ไปใชเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองได ้ ตลอดจน
เนน้กระบวนการการเรียนรู้ร่วมกนัของผูเ้รียน ผูเ้รียนจะมีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ดว้ยตนเอง จะเรียนอย่างมีความสุขมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่างๆ มีจิตใจท่ีสดช่ืนแจ่มใสใน
ระหวา่งด าเนินกิจกรรม 
ก. จุดมุ่งหมายของการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากข้ึน 
2. เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถต่างๆ  ตามความสามารถของตน 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการลงมือกระท า ปฏิบติัหรือศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
4. เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนตามความสนใจความสามารถของตนเอง 
5. เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้ช่ือมโยงการเรียนรู้กบัสภาพชีวติประจ าวนั 
6. เพื่อใหผู้เ้รียนไดแ้ลกเปล่ียนความคิด ความรู้กบัเพื่อนๆ  

ข. ลกัษณะของการจัดการเรียนการสอนโดยยดึผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
1. จดัตามความสนใจ ความสามารถ ตั้งแต่การร่วมก าหนดวตัถุประสงค์ เน้ือหา กิจกรรม

การเรียนการสอน  ส่ือ และการประเมินผล 
2. จดัให้ผูเ้รียนไดล้งมือท ากิจกรรม ปฏิบติั แกปั้ญหาหรือศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากส่ือ

เพื่อน และครู 
3. จดัให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึกทกัษะต่างๆ เช่น ทกัษะทางการคิดวิเคราะห์ การสังเกต การ

ทดลองคน้ควา้ การจดบนัทึกตลอดจนการสังเคราะห์การสรุปขอ้ความรู้ต่างๆของตนเอง 
4. จดัใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวนั 
5. จดัให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสสร้างความสัมพนัธ์ แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดกบัเพื่อนๆจาก

การท ากิจกรรมต่าง ๆ 
ค. ประเภทของการเรียนการสอนทีย่ดึผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

ก. การสอนแบบใชปั้ญหาเป็นหลกั (Problem Base Learning) 
เป็นการจัดการเรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนระบุปัญหาท่ีต้องการเรียนรู้ ผูเ้รียนจะคิด

วเิคราะห์ปัญหา  ตั้งสมมุติฐานอนัเป็นท่ีมาของปัญหา และหาทางทดสอบสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ผูเ้รียน
จะต้องมีความรู้พื้นฐานท่ีจะเรียนรู้เน้ือหาต่างๆ มาก่อน เพื่อจะสามารถเรียนรู้เน้ือหาใหม่ โดย
กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลกัได้   หากพื้นความรู้เดิมของผูเ้รียนไม่เพียงพอ   จะตอ้งคน้ควา้หา
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ความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ในการด าเนินการสอนครูจะต้องน าปัญหาท่ีเป็นความจริงมาเขียนเป็น 
Case หรือสถานการณ์ใหผู้เ้รียน โดยผูเ้รียนจะตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1. ท าความเขา้ใจกบัศพัทบ์างค า หรือแนวคิดบางอยา่งในสถานการณ์นั้นๆ 
2. ระบุประเด็นปัญหาจากสถานการณ์ 
3. วเิคราะห์ประเด็นปัญหา 
4. ตั้งสมมุติฐานเก่ียวกบัปัญหานั้นๆ 
5. ทดสอบสมมุติฐานและจดัล าดบัความส าคญั 
6.  ก าหนดวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 
7. รวบรวมขอ้มูล ข่าวสาร และความรู้จากแหล่งต่างๆ ดว้ยตนเอง 
8. สังเคราะห์ขอ้มูลใหม่ท่ีได ้พร้อมทั้งทดสอบ 
9. สรุปผลการเรียนรู้และหลกัการท่ีไดจ้ากการศึกษาปัญหา 
กระบวนการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นหลกั มีลกัษณะท่ีส าคญั คือ  ผูเ้รียนจะไดเ้รียนดว้ยกนั

เป็นกลุ่มๆ ประมาณ 6 – 8 คน มีการอภิปรายและคน้ควา้หาความรู้ดว้ยกนั   มีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง   
เน้ือหาสาระท่ีก าหนดให้ผูเ้รียนเรียนรู้นั้น  จะเป็นเน้ือหาท่ีเกิดจากการบูรณาการเน้ือหาต่าง ๆ เขา้
ดว้ยกนั ผูเ้รียนจะเกิดการเรียนรู้ในเน้ือหาท่ีก าหนดนั้นอยา่งชดัเจน 

ข. การสอนแบบนิรมิตวทิยา (Constructivism) 
เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนสร้างองค์ความรู้ใหม่ของตนเอง  โดยมีการ

เช่ือมโยงความรู้ใหม่ท่ีเกิดข้ึนกบัความรู้เดิมท่ีผูเ้รียนมีอยู่แลว้ การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ของผูเ้รียน
อาจได้จากการด าเนินกิจกรรมการสอนท่ีให้ผูเ้รียนศึกษา ค้นควา้ ทดลองระดมสมอง ศึกษาใน
ความรู้ ฯลฯ การตรวจสอบองคค์วามรู้ใหม่ท าให้ไดท้ั้งการตรวจสอบกนัเอง ในระหวา่งกลุ่มผูเ้รียน 
ครูจะเป็นผูท่ี้ช่วยเหลือใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบความรู้ใหม่ใหถู้กตอ้ง 

ล าดบัขั้นตอนการสอนตามแนวความคิด Constructivism 
รายละเอียดของการด าเนินการสอนตามรูปแบบมีดงัน้ี 
1. ครูบอกใหผู้เ้รียนทราบถึงเน้ือหาท่ีจะเรียน 
2. ครูใหผู้เ้รียนระดมพลงัสมองแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน 
3. ครูจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนปฏิบติัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน 
4. ครูใหผู้เ้รียนไดน้ าองคค์วามรู้ท่ีสร้างข้ึนมาใชใ้นสถานการณ์ท่ีครูก าหนดให ้
5. ครูใหผู้เ้รียนสรุปองคค์วามรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนคร้ังน้ี 
ค. การสอนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความคิดรวบยอด (Concept Attainment) 
เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนทราบถึงคุณลกัษณะของส่ิงใดส่ิงหน่ึงเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึง  หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง โดยสามารถระบุลกัษณะเด่น ลกัษณะรองของส่ิงนั้น ๆ 
ได ้สามารถน าความรู้ท่ีเกิดข้ึนไปใชใ้นสถานการณ์อ่ืน ๆ ได ้ ขั้นตอนการสอนมีดงัน้ี 
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1. ครูจดัสถานการณ์ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยการน าเสนอเหตุการณ์รายละเอียดของส่ิง
นั้น 

2. ครูให้ผูเ้รียนระบุลกัษณะเด่น ลกัษณะรองของส่ิงท่ีไดส้ังเกตและให้ผูเ้รียนหาลกัษณะท่ี
เหมือนกนั ลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 

3. ครูใหผู้เ้รียนสรุปลกัษณะส าคญัท่ีสังเกตไดพ้ร้อมใหช่ื้อของส่ิงนั้น 
4. ครูตรวจสอบความเขา้ใจของผูเ้รียนและความเป็นไปได ้ความเหมาะสมของช่ือความคิด

รวบยอดนั้น 
5. ครูก าหนดสถานการณ์ใหม่ใหผู้เ้รียนไดน้ าความคิดรวบยอดท่ีเกิดข้ึนไปใช ้
ง. การสอนแบบร่วมมือประสานใจ (Co-Operative Learning) 

เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนร่วมมือกนัท างาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั      
มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และประสานงานกนั เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ในเร่ืองท่ีเรียน 

ลกัษณะของการจดัการเรียนการสอน 
1. จดัชั้นเรียนโดยการแบ่งกลุ่มผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆประมาณ 2-6 คน   โดยจดัคละกนั

ตามความสามารถทางการเรียนมีทั้งเก่ง ปานกลาง และอ่อน 
2. ผูเ้รียนจะต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและรับผิดชอบการเรียนรู้ของเพื่อน ๆ

ภายในกลุ่มของตนเองดว้ย 
3. สมาชิกทุกคนในกลุ่ม จะตอ้งร่วมมือในการท างานอยา่งเตม็ความสามารถ โดยสนบัสนุน

ยอมรับ  และไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั เพื่อใหส้มาชิกทุกคนเกิดการเรียนรู้ใหม้ากท่ีสุด 
รูปแบบกิจกรรมการสอนเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้แบบร่วมมือประสานใจ  
1. Match Mind  
2. Pairs-Check  
3. Tree-Step Interview 
4. Think-Pair Share 
5. Team-Word Webbing 
6. Round table 
7. Partners  
8. Jigsaw 
จ.  การสอนเพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จากกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical 

Thinking) 
 เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาความสามารถในการใชค้วามคิด     
พิจารณาตดัสินเร่ืองราวปัญหาขอ้สงสัยต่าง ๆอย่างรอบคอบ และมีเหตุผล ครูจะเป็นผูน้ าเสนอ
ปัญหาและดูแลให้ค  าแนะน าในการท ากิจกรรมของผูเ้รียน กิจกรรมการสอนจะเร่ิมจากปัญหาท่ี
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สอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะและประสบการณ์ของผูเ้รียน ซ่ึงย ัว่ยุผูเ้รียนให้อยากศึกษา  ผูเ้รียนจะรู้สึกว่า
ไม่มีค  าตอบหรือค าตอบมีแต่ไม่เพียงพอ ผูเ้รียนตอ้งมีการศึกษาคน้ควา้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และ
ใชก้ระบวนการคิดอยา่งหลากหลายรวมทั้งวเิคราะห์ไตร่ตรองอยา่งมีเหตุผล  และเป็นล าดบัขั้นตอน
เพื่อน าไปสู่การตดัสินเพื่อเลือกค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดกบัปัญหาท่ีน ามาใชใ้นบทเรียน 

ขั้นตอนการสอนมีดงัน้ี 
1. ครูน าเสนอปัญหาซ่ึงเป็นค าถามท่ีเร้าให้ผูเ้รียนเกิดความคิด ผูเ้รียนตอบค าถามของครู

โดยใหค้  าตอบท่ีหลากหลาย 
2. ครูให้ผูเ้รียนช่วยกนัหาค าตอบท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุดโดยการอภิปรายร่วมกนั หรือให้

คน้ควา้จากแหล่งความรู้เท่าท่ีมีอยู ่
3. ครูใหผู้เ้รียนช่วยกนัคดัเลือกค าตอบท่ีตรงกบัประเด็นปัญหา 
4. ครูใหผู้เ้รียนสรุปค าตอบท่ีเด่นชดัท่ีสุด 

ง. การวดัผลและประเมินผล 
การวดัผลและประเมินผลตามแนวการสอนท่ียดึผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง จะนิยมใชก้ารวดัและ

ประเมินผลตามสภาพแทจ้ริงในห้องเรียน (Authentic Assessment) ทั้งน้ีเน่ืองจากการวดัและ
ประเมินผลตามสภาพท่ีแทจ้ริงในห้องเรียน จะเป็นการวดัและประเมินผลท่ีบอกถึงระดบัความรู้ 
ความสามารถท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียน อนัเน่ืองมาจากการให้ผูเ้รียนได้ลงมือปฏิบติัจนกระทัง่ได้
ช้ินงานในรูปแบบหน่ึงออกมาในตอนสุดทา้ย   เทคนิคท่ีนิยมใช้ตามแนว  A.A  ไดแ้ก่การใช ้
Portfolio  การใชแ้บบทดสอบความสามารถจริง (Authentic Test) การสังเกต การบนัทึกพฤติกรรม 
การสัมภาษณ์เป็นตน้ 
จ. บทบาทของครูตามแนวการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

บทบาทของครูตามแนวการสอนน้ี จะเปล่ียนไปจากเดิม โดยมีบทบาทใหม่ ดงัน้ี 
1. เป็นผูจ้ดัการ (Manager) เป็นผูก้  าหนดบทบาทให้ผูเ้รียนทุกคนได้มีส่วนเข้าร่วมท า

กิจกรรมต่างๆ ท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ ความสนใจของผูเ้รียน 
2. เป็นผูช่้วยเหลือและแหล่งความรู้ (Helper and resource) เป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือทางดา้น

วชิาการในยามท่ีผูเ้รียนตอ้งการ อนัจะช่วยใหก้ารเรียนรู้ของผูเ้รียนมีประสิทธิภาพ 
3. เป็นผูส้นบัสนุนกระบวนการเรียนการสอน ให้การสนบัสนุนช่วยเหลือดา้นส่ืออุปกรณ์ 

ค าแนะน า เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถด าเนินกิจกรรมไปไดอ้ยา่งราบร่ืน 
4. เป็นผูติ้ดตามตรวจสอบ   คอยตรวจสอบกระบวนการท างาน ผลงานของผูเ้รียน  รวมทั้ง

การเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนเพื่อน าผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
ฉ. บทบาทของผู้เรียนตามแนวการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

1. เป็นผูล้งมือกระท า ผูเ้รียนจะต้องด าเนินกิจกรรมต่าง ๆท่ีครูจดัเตรียมให้ด้วยตนเอง      
เพื่อผลในการเรียนรู้ 
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2. เป็นผูมี้ส่วนร่วม ผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน    
ทุกขั้นตอน 

3. เป็นสมาชิกของกลุ่มผูเ้รียน  ผูเ้รียนจะต้องเป็นผูแ้ลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์      
ความคิดเห็น สร้างความสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนอ่ืน ๆ  ในกลุ่มเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 

4. เป็นผูป้ระเมิน ผูเ้รียนจะตอ้งคอยตรวจสอบความกา้วหน้าในการเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ  ดว้ย
การประเมินผลดว้ยตวัเอง   และผูเ้รียนในกลุ่มเป็นตน้ 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
อาภรณ์ ใจเท่ียง (2550 : 121) ไดก้ล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบมีส่วนร่วม 

หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถต่างกนั ไดร่้วมมือกนัท างานกลุ่ม
ดว้ยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีในกลุ่มของตน ท าให้งานของกลุ่มด าเนิน
ไปสู่เป้าหมายของงานได ้

จินตนา ปัณฑวงศ์ (2547: บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ืองการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ      
เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ทักษะทางภาษา และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของนักเ รียน                      
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา และพฒันากระบวนการคิด และทกัษะทางภาษา และพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค์ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนเกิดกระบวนการคิดเป็นรูปธรรม   
เกิดทกัษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีย ัง่ยนื ผูเ้รียนมีทกัษะดา้นต่างๆ ดีข้ึน 
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บทที ่3 ระเบียบวธิีวจิัย 
ประชากร นกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 หอ้ง กบ.2/1 และ 

 กบ.2/2  วทิยาลยัเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ 
กลุ่มตัวอย่าง นกัศึกษาประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูงปีท่ี 2 หอ้ง กบ.2/1 และ 

กบ.2/2  วทิยาลยัเทคโนโลยวีานิชบริหารธุรกิจ จ านวน  10  คน 
ตัวแปรทีศึ่กษา ตวัแปรอิสระ   การเรียนแบบร่วมมือ 
 ตวัแปรตาม      ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวชิาการบญัชีตน้ทุน 2 
เคร่ืองมือทีใ่ช้เกบ็ข้อมูล 

1. แผนการจดัการเรียนรู้วชิาการบญัชีตน้ทุน 2 
2. ขอ้สอบระหวา่งภาคคร้ังท่ี  1 (ใชข้อ้สอบน้ีในการทดสอบความรู้ก่อนและหลงัเรียน) 

การรวบรวมข้อมูล 
1. ผูส้อนจดัการเรียนการสอนแบบอธิบาย และบรรยายไปตามเน้ือหา และมีการฝึกให ้ 

ผูเ้รียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 
2. ให้ผูเ้รียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน โดยใชข้อ้สอบระหวา่งภาคคร้ังท่ี 1 เร่ือง การจดัท า

รายงานตน้ทุนการผลิต 
3.  ผูส้อนจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั “แบบร่วมมือ” โดยใช้ให้ครบทั้ง     

4 วธีิ ไดแ้ก่ 
1. การพดูเป็นคู่ (rally robin) 
2. การเขียนเป็นคู่ (rally  table) 
3. คิดเด่ียว-คิดคู่-ร่วมกนัคิด (think-pair-share) 
4. อภิปรายเป็นคู่ ( pair discussion) 

4. ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบหลงัเรียน ก็คือขอ้สอบระหวา่งภาคคร้ังท่ี 1 (ชุดเดิม) 
5. เปรียบเทียบผลการสอบก่อนเรียนกบัหลงัเรียนแลว้น ามาสรุปผล 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 
1. ค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียน 

              2. ร้อยละ (Percentage)  เป็นค่าท่ีใชใ้นการค านวณอตัราร้อยละของคะแนนก่อนเรียน และ
ค าแนนหลงัเรียนของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 10 คน  
 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นค่าการกระจายตวัของคะแนนสอบ
ก่อนเรียน และคะแนนสอบหลงัเรียน 
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 1.  ค่าเฉลีย่ (Mean) หรือเรียกวา่ค่ากลางเลขคณิต ค่าเฉล่ีย ค่ามชัฌิมเลขคณิต จากสูตรต่อไปน้ี 

X   =   x  

             N 

เม่ือ    X        แทน      ค่าเฉล่ีย 

  X     แทน       ผลรวมของคะแนนก่อนเรียน หรือหลงัเรียนของกลุ่มทดลอง 

  N       แทน      จ  านวนนกัศึกษาในกลุ่มทดลอง 

2. ร้อยละ (Percentage) เป็นค่าท่ีใช้ในการค านวณอตัราร้อยละของคะแนนก่อนเรียน และ

ค าแนนหลงัเรียนของจ านวนนกัเรียนทั้งหมด 10 คน จากสูตรต่อไปน้ี 

 P  =       X       x 100 

             S 

เม่ือ    X        แทน       ค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียน หรือหลงัเรียน  

 S  แทน คะแนนเตม็    

3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นค่าการกระจายตวัของคะแนนสอบก่อน
เรียน และคะแนนสอบหลงัเรียน จากสูตรต่อไปน้ี 

 

 
 

 เม่ือ    X        แทน       คะแนนสอบของนกัศึกษาก่อนเรียน หรือหลงัเรียน 

X        แทน       ค่าเฉล่ียของคะแนนสอบก่อนเรียน หรือหลงัเรียน 

n         แทน       จ  านวนนกัศึกษาในกลุ่มทดลอง 
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บทที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ข้อมูลส าคัญ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. เปรียบเทียบผลคะแนนการสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาแต่ละคน  
 โดยการหาค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการสอบ 
2. วเิคราะห์การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัศึกษา จากบนัทึกผลการเรียนการ 

สอนในแผนการสอนล่วงหนา้ของแต่ละสัปดาห์ 

ตารางที ่1  เปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 

ล าดับ 
 

 

ผลคะแนนก่อนเรียน 
(คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

 

 

ผลคะแนนหลงัเรียน
(คะแนนเต็ม 15 คะแนน) 

 

 

ผลต่างของคะแนน 
 

1. 6 10 +4 

2. 9 14 +5 
3. 9 13 +4 
4. 8 12 +4 
5. 5 11 +6 
6. 5 10 +5 
7. 8 13 +5 
8. 7 12 +5 
9. 4 9 +5 
10. 9 14 +5 

 
 จากตารางน้ี จะเห็นวา่นกัศึกษามีคะแนนสอบหลงัเรียนมากกว่าก่อนเรียนทุกคน แสดงว่า
หลงัการใชก้ระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ นกัศึกษามีความเขา้ใจในเน้ือหามากข้ึน 
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ตารางที ่2  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบก่อนเรียน 
 

ล าดับ X X X-X (X-X) 2 
1. 6 7 -1 1 
2. 9 7 2 4 
3. 9 7 2 4 
4. 8 7 1 1 
5. 5 7 -2 4 
6. 5 7 -2 4 
7. 8 7 1 1 
8. 7 7 0 0 
9. 4 7 -3 9 
10. 9 7 2 4 

    32 
 
ตารางที ่3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบหลงัเรียน 
 

ล าดับ X X X-X (X-X) 2 
1. 10 11.8 -1.8 3.24 
2. 14 11.8 2.2 4.84 
3. 13 11.8 1.2 1.44 
4. 12 11.8 0.2 0.04 
5. 11 11.8 -0.8 0.64 
6. 10 11.8 -1.8 3.24 
7. 13 11.8 1.2 1.44 
8. 12 11.8 0.2 0.04 
9. 9 11.8 -2.8 7.84 
10. 14 11.8 2.2 4.84 

    27.6 
 
 
 



13 

ตารางที ่4 ทดสอบคะแนนความต่างระหว่างก่อนเรียนกบัหลงัเรียน 
 

คะแนน Mean N Std. Deviation 
ก่อนเรียน 7 10 1.88 
หลงัเรียน 11.8 10 1.75 

  
จากตารางน้ี ค่าการกระจายของขอ้มูลของคะแนนสอบหลงัเรียนมีน้อยกว่าค่าการกระจาย

ขอ้มูลของคะแนนสอบก่อนเรียน แสดงวา่ นกัศึกษามีความเขา้ใจในเน้ือหาการเรียนการสอนมากข้ึน 
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บทที ่5 สรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวจัิย 

จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการติดตามผลของนกัศึกษา ปวส. 2 สาขาการบญัชีใน
การเรียนวชิาการบญัชีตน้ทุน 2 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ปรากฏผลดงัน้ี 

คะแนนสอบของนักศึกษาก่อนการเรียนโดยการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ  มา
เปรียบเทียบกบัคะแนนสอบหลงัจากการเรียนโดยการใชก้ระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ ปรากฎวา่ 
ผลคะแนนของนกัศึกษาทั้งชั้นสูงข้ึนทุกคน 

1. ค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนได ้7.00 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 46.67 ส่วนค่าเฉล่ียคะแนนหลงั 
เรียนได ้11.80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.67 ปรากฏวา่ ค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียน 4.80 คะแนน 

 2.  คะแนนสอบก่อนเรียนมีการกระจายของขอ้มูลมากกวา่คะแนนสอบหลงัเรียน แสดงวา่
นกัศึกษามีความเขา้ใจในการเรียนการสอนมากข้ึน 

3. นกัศึกษาส่วนใหญ่ตั้งใจเรียนและมีความพยายามท่ีจะสร้างความรู้ดว้ยตนเอง  โดยการ 
ใชก้ระบวนการทางปัญญา  กระบวนการทางสังคม ใหน้กัศึกษามีปฏิสัมพนัธ์และมีส่วน
ร่วมในการเรียนตลอดจน สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

อภิปรายผล 
จากผลการวจิยัสรุปไดว้า่ การใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ  เป็นการสอนท่ีให้

ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้และจ าส่ิงต่างๆ ท่ีมีความหมายกบั

ตวัเองได้ เพราะเป็นการเรียนรู้ท่ีเป็นกระบวนการมากกว่าการกระตุ้นให้เรียนรู้ ความลึกของ

กระบวนการเรียนรู้เป็นความละเอียดของกระบวนการ การเรียนรู้แบบลึกจะท าให้เขา้ใจไดล้ะเอียด 

ส่งผลให้เกิดความคิดท่ีจะเรียนรู้  โดยผูส้อนได้ใช้ขอ้สอบระหว่างภาคคร้ังท่ี 1 (ชุดเดิม) มาเป็น

แบบทดสอบหลงัจากการใชก้ระบวนการน้ีเน่ืองจากเน้ือหาของขอ้สอบเป็นเร่ืองของความเขา้ใจใน

กระบวนการท า ไม่ไดเ้ป็นขอ้สอบท่ีใชค้วามจ าอย่างเดียว ดงันั้นการใชก้ระบวนการเรียนการสอน

แบบร่วมมือท าให้นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน สามารถวิเคราะห์ประเด็นค าถามไดเ้ขา้ใจ

มากยิง่ข้ึน ช่วยใหน้กัศึกษามีโอกาสคิด แสดงออก และแสดงความเห็น ช่วยกนัคิดทุกคน ท าให้เกิด

การระดมความคิด มีโอกาสช่วยเหลือกัน เช่น นักศึกษาท่ีเก่งช่วยนักศึกษาท่ีไม่เก่ง เกิดความ

ภาคภูมิใจ ทั้งยงัช่วยส่งเสริมทกัษะทางสังคม เช่น การอยูร่่วมกนัดว้ยมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั เขา้ใจ
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กนัและกนั เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่อีกทั้งเสริมทกัษะการส่ือสาร ส่ิงเหล่าน้ีลว้นส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนรู้ใหสู้งข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
1. เน่ืองจากเป็นกระบวนการเรียนการสอนแบบจบัคู่ อาจจะเกิดเสียงดงัรบกวนต่อกนั  

 ดงันั้นผูส้อนควรควบคุมดูแลอยา่งดี 
2. นกัศึกษาบางคนอาจไม่กลา้พดู ไม่กลา้คิด ไม่กลา้ท า เพราะคิดวา่ตนเองไม่มี 
 ความสามารถพอ ผูส้อนตอ้งคอยใหแ้รงเสริมและใหก้ าลงัใจกบันกัศึกษา และพยายาม 
 เปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมกบัเพื่อนใหไ้ดม้ากท่ีสุด 
3. ควรมีการทดลองเปรียบเทียบวธีิการสอนแบบร่วมมือ กบัวธีิการสอนโดยใชเ้ทคนิคอ่ืน 
 โดยแบ่งผูเ้รียนออกเป็น 2 กลุ่ม แลว้น าผลการเรียนมาเปรียบเทียบกนั แต่เน่ืองจากวชิาน้ี 
 มีผูเ้รียน 10 คน เม่ือจบัคู่แลว้จะได ้5 คู่ ผูส้อนจึงใชว้ธีิเดียว โดยไม่ไดเ้ปรียบเทียบ 

การน าผลการวจัิยไปใช้ 
1. ส่งผลงานวจิยัไปแลกเปล่ียนกบัสถานศึกษาอ่ืน 
2. น างานวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอนวชิาอ่ืน ๆ 
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