การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้
หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียน
เพื่อการสื่ อสาร ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 5 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่อทดลองใช้ รูปแบบการสอนโดยใช้
หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียน
เพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 4) เพื่อประเมินรูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้
แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
จานวน 1 ห้องเรียน รวมนักเรียน 36 คนที่ได้โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลการศึกษาข้อมูล พื้น ฐานในการพัฒ นารูปแบบการสอนโดยใช้ห ลั กการเรีย นรู้แบบ
ร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่นักเรียนต้องการ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการใช้ รูปแบบการสอนโดยใช้
หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียน
เพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. การพัฒ นารูป แบบการสอนที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นใช้ชื่อเรียกว่า “IPCAR Model”
มีองค์ประกอบของรูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัด
มเหยงคณ์ 5 ขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้นนา (I : Introduction) 2) ขั้นดึงความคิด (P : Pulling ideas) 3)
ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (C : Change in thinking) 4) ขั้นนาความคิดไปใช้ (A : Apply) และ 5) ขั้น
*

ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

ทบทวน (R : Review) ผลจากการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ด้านภาษาไทย ผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยต้องการให้พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข เพราะมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคู่กับกิจกรรมกลุ่มและการ
ทาแบบฝึกหัด บทเรียนมีภาพสีสั นสดใส มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่น่าเบื่อพร้อมทั้งให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ผลการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบรายบุคคล (Individual Tryout) เท่ากับ 78.89/76.67 ค่าประสิทธิภาพ
E1 / E2 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) เท่ากับ 80.93/78.33 และค่าประสิทธิภาพ E1 / E2
จากการทดลองภาคสนาม มีค่าเท่ากับ 82.44/80.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 36 คนได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.38/83.64 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ รูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับ
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.
5. ผลการประเมิน รูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ใน
ระดับมาก
Abstract
Objective of this research is 1) to study the basics of teaching model
development using cooperative learning principles with self-knowledge generation to
develop writing for communication abilities. Grade 5 2) to develop a teaching style
using collaborative learning principles with self-knowledge generation to develop
writing competence for communication. Grade 5 to be effective in accordance with
the 80/80 criteria 3) to experiment with a teaching model using collaborative learning

principles and self-knowledge generation to develop writing for communication
abilities. Grade 5 and 4) to assess teaching styles using collaborative learning
principles in conjunction with self-building knowledge to develop writing
competence for communication. Grade 5 The sample used in this research was
Grade 5/2 students, Semester 2, Academic Year 2018, Wat Maheyong Municipality
School. Under the supervision of Nakhon Si Thammarat Municipality, 1 classroom, a
total of 36 students who were obtained by simple random sampling (Simple Random
Sampling) by using the classroom as a random unit. The statistics used for data
analysis were percentage, mean and standard deviation.
The research results were found that
1. The results of the study of fundamental information in teaching style
development using cooperative learning principles with self-knowledge creation to
develop writing competence for communication. In the fifth grade of the students
looking for, it is found that most students would like to use a teaching model using
cooperative learning principles in conjunction with self-building of knowledge to
develop writing skills for communication. Grade 5
2. Development of a teaching model that the researcher synthesized using
the name "IPCAR Model" has elements of a teaching model using collaborative
learning principles with self-knowledge building to develop writing abilities. For
communication Grade 5 at Wat Maheyong Municipality School, 5 steps: 1) Leading (I:
Introduction) 2) Thinking (P: Pulling ideas) 3) Change in thinking (C: Change in thinking)
4) The idea to apply (A: Apply) and 5) the review phase (R: Review). The results of
the review of 5 experts in Thai language. Teaching model using cooperative learning
principles with self-knowledge generation to develop writing for communication
abilities. 5th grade learners can learn happily Because there is self-learning Along
with group activities and doing exercises The lessons have colorful pictures. There
are a variety of learning activities that are not boring and students can take action.
The results of the development of teaching models using cooperative learning
principles and self-knowledge generation to develop writing competence for
communication. Grade 5: Individual Tryout efficiency was 78.89 / 76.67, Small Group

Tryout E1 / E2 efficiency was 80.93 / 78.33, and E1 / E2 efficiency factor from field
trials. Is equal to 82.44 / 80.33 which satisfies the established 80/80 criteria.
3. The results of the experiment used a teaching model using collaborative
learning principles and self-knowledge creation to develop writing for communication
abilities. Grade 5 with a sample of 36 students, the efficiency value E1 / E2 was 85.38
/ 83.64 and the students' learning achievement before and after learning by using a
teaching model using cooperative learning principles with Build your own body of
knowledge to develop writing skills for communication. Grade 5 scores after school
scores higher than the pre-school scores. Therefore, it can be concluded that the
students' academic achievement was significantly higher than before studying at the
.05 level.
4. The results of the evaluation of the teaching style by using collaborative
learning principles and self-knowledge building to develop writing for communication
skills. Grade 5 found that the students were satisfied with the teaching style, using
cooperative learning principles and self-knowledge building to develop writing skills
for communication. Grade 5 is at a high level.
บทนา
ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ประจาชาติ ดังพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดาเนินไปทรง
ร่วมประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29
กรกฎาคม 2505 (2542 : 5) ความตอนหนึ่งว่า “ภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติ ภาษา
ทั้งหลายเป็นสิ่งสวยงามอย่างหนึ่ง เช่น ในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้นจึงจาเป็นต้องรักษาเอาไว้ให้ดี
ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเองจึงต้องหวงแหน ประเทศใกล้เคียงของเราหลายประเทศมีภาษาของ
ตนเอง แต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรง เขาต้องพยายามหาทางที่จะต้องสร้างภาษาของตนเองไว้ให้มั่นคง
เราโชคดีที่มีภ าษาของตนเองแต่โ บราณกาลจึง สมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ” การเรียนการสอน
ภาษาไทยเป็นสิ่งสาคัญ สาหรับเยาวชนไทย กระทรวงศึกษาธิการได้กาหนดให้ภาษาไทยเป็นวิช า
บังคับในหลักสูตรทุกระดับชั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 (2542 : 1) กล่าวถึงในมาตรา 7
เรื่องความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้ง
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้อัน

เป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
รู้จักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กล่าวถึงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (2552 : 1) ว่าภาษาไทยเป็นเอลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อัน
ก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือ
ในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้สามารถประกอบกิจธุระ
การงานและดารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ แระสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการ คิด
วิ เ คราะห์ วิ จ ารณ์ แ ละสร้ า งสรรค์ ใ ห้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม และความก้ า วหน้ า ทาง
วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนน าไปใช้ ใ นการพั ฒ นาอาชี พ ให้ มี ค วามมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ
นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณีและสุนทรียภาพ เป็น
สมบัติอันล้าค่าควรแก่การเรียนรู้ อนุรักษ์ ที่สาคัญยังแสดงถึงความรุ่งเรืองของชาติไทยในอดีตที่สา
มารด ารงความเป็ น เอกลั ก ษณ์ที่ ย าวนาน และภาษาไทยนั้ นเอง คือ เครื่ อ งมื อ ส าคั ญในการธ ารง
เอกลักษณ์ แห่งความเป็นชาติไทยมาจวบจนปัจจุบัน
ภาษาไทยจึงนับว่ามีความสาคัญยิ่ง นักปราชญ์ นักกวีสมัยก่อนจึงได้สร้างสรรค์อักขระไทย
และได้ผสมผสานกันกับภาษาไทย โดยให้มีความไพเราะและเกิดการวิจิตรทางภาษานั้ นก็คือ การแต่ง
คาประพัน ธ์ การสอนภาษาไทยแต่โ บราณ เมื่อผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาหลั กวิชา หลักการผสมคาแล้ ว
ครูผู้สอนนิยมผูกถ้อยคาให้นักเรียนจดจาเป็นเรื่องราวซึ่งมีการใช้ถ้อยคาสัมผัส คล้องจอง จดจาได้ง่าย
จึงทาให้ผู้เรียนเข้าใจจังหวะและลีลาความคล้องจองและเข้าใจเนื้อ ความไปด้วย ทาให้การอ่านนั้นมี
ความหมายมากขึ้น ซึ่งในสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (2551 : 50) มาตรฐาน ท.4.1 ผู้เรียนจะต้องเข้าใจ
ธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทาง
ภาษาและรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ ตามตัวชี้วัดที่ 6 การแต่งบทร้อยกรองสาระการเรียนรู้
การแต่งกาพย์ยานี 11 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทุกคนจะต้องแต่งบทร้อยกรองกาพย์ยานี 11
ได้ ดังนั้ นครู ภาษาไทยจึ งมีบ ทบาทสาคัญที่จะต้องถ่ายทอดความรู้เรื่องการแต่งกาพย์ยานี 11 ให้
นักเรียนมีความรักในวรรณศิลป์เพิ่มขึ้น และชอบที่จะเรียนวิชาภาษาไทย รักวิชาภาษาไทย
ทักษะการเขียนเป็นทักษะด้านภาษาและการสื่อสารที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการคิด และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาเรียนรู้ รวมทั้งการปฏิบัติงานในแทบทุกสาขา ผู้ที่
สามารถเรี ย บเรี ย งความคิดอย่ างเป็น ระบบและสื่ อสารด้ว ยการเขี ยนเพื่ อเสนอความคิ ด ความรู้
ทัศนคติ หรือค่านิยมของตนเองต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจน ย่อมถือว่าเป็นผู้ที่มีศักยภาพในการ
สื่อสารอยู่ในระดับสูง อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน และหารปฏิบัติงานใน

วิชาชีพต่าง ๆ การพัฒนาผู้เรียนในสถาบันการศึกษาทุกระดับ จึงมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทักษะการ
เขียนเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนากระบวนการคิด การถ่ายทอดความรู้ หรือข้อค้นพบ ตลอดจน
ขยายประสบการณ์ความคิดด้านวิชาการของตนให้กว้างขวางและลึกซึ้งขึ้น
แม้ว่าทักษะการเขียนจะเป็นทักษะการสื่อสารที่มีความสาคัญ แต่ในการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะดังกล่าวให้ เกิดขึ้น ในผู้ เรีย นกลั บค่อนข้างดาเนินการได้ยาก เนื่องจากทักษะนี้เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางความคิด หรือกระบวนการทางปัญญา ซึ่งซับซ้อนและสัมพันธ์กับทักษะการเรียนรู้อื่น
ๆ อีกเป็นจานวนมาก ดังที่ ดวงใจ ไทยอุบุญ (2550 : 93) ได้กล่าวถึงความยากลาบากในการพัฒนา
ทักษะหรื อความสามารถในการเขียนของผู้เรียน สรุปได้ว่า ในบรรดาทักษะทางภาษาทั้งหมดนั้น
ทักษะการเขียนนับว่าเป็นทักษะที่มีความซับซ้ อน และพัฒนาได้ยากที่สุด ด้วยเพราะการเขียนนั้น
ผู้เขียนจาเป็นอย่างยิ่งที่จตะต้องมีความรู้ ความคิด และประสบการณ์ต่าง ๆ สั่งสมไว้เป็นจานวนมาก
ความรู้และความคิดเหล่านี้ย่อมได้มาจากวิธีการแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การฟัง การศึกษา
ค้นคว้า การวิจัย แล้วจึงกลั่นกรองความคิดที่เกิดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สามารถสื่อความหมายให้
เป็นที่ประจักษ์ได้
ดังที่กล่าวข้างต้นการเขียนจึงมิได้เป็นแต่เพียงกระบวนการสื่อสารความคิด ความรู้สึก หรือ
มุมมองอย่ างหนึ่ งอย่ างใดของผู้ เขียน ผ่ านการเรียบเรียงเป็นข้อความที่ถูกต้องตามหลั กการหรื อ
โครงสร้างของภาษา หรือตามรูปแบบที่กาหนดเท่านั้น ในทางกลับกันการเขียนยังเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการพัฒ นาความคิดของผู้ เรีย นให้ มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีความเฉียบคม อันเนื่องมาจากการได้
สะท้อนไตร่ตรองความคิดที่ได้เขียนไปอยู่เสมอ ในขณะเดียวกันก็ทาให้เกิดความคิดที่มีลั กษณะที่
ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ และสามารถใช้แก้ปัญหาได้อีกด้วย มีการศึกษาพบว่า ความสามารถในการคิดที่
ได้รับการพัฒนาอย่างมากระหว่างกระบวนการเขียน ก็คือ ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
เนื่องจากผู้เขียนต้องตรวจสอบความคิดในข้อความที่ตนเองได้เขียนขึ้น โดยใช้วิจารณญาณหรือปัญญา
อันรู้ได้ด้วยเหตุและผลมาพิจารณา ทั้งนี้ก็ด้วยมุ่งหวังว่า ความคิดที่ได้สื่อสารออกไปนั้นจะกระจ่างชัด
มากที่สุด และผู้อ่านสามารถเข้าใจได้โดยง่าย
การจัดกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบันมุ่งเน้นความสาคัญที่ตัวผู้เรียนโดยเปิดโอกาสให้เลือก
เรี ย นตามความถนั ด และความสนใจ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก กระบวนการเรี ย นรู้ พั ฒ นา
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ และการนาความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง
อย่างเต็มที่รวมทั้งปลูกฝังความมีคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่จะช่วยให้ผู้เรีย นเกิดการเรียนรู้และเกิดทักษะต่าง ๆ จากการเรียนมีหลายวิธี เช่น การสอน
แบบบรรยาย การสอนทักษะปฏิบัติ การสอนอภิปราย การสอนสัมมนา และการสอนโดยให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553 : 114 – 118) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะต้อง
มุ่งให้ผู้เรียนมีความรั บผิดชอบร่วมกัน และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้

ความคิด และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน จะนาไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา สร้างสังคมที่มี
การร่วมมือ การให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้เกิดจากการให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนอย่างตื่ นตัว
(บุปผาชาติ ทัฬหิกรณ์, 2552 : 12)
การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีหนึ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง ได้รับการฝึกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้
ทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะการคิด ทักษะการจัดการความรู้ ทักษะการแสดงออก ทักษะการสร้าง
ความรู้ใหม่ และทักษะการทางานเป็นกลุ่ม จัดว่าเป็นวิธีเรียนที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
กับการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้อีกวิธีหนึ่ง โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ยึด
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางที่นักเรียนมีความสามารถแตกต่างกัน โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ในการ
เรียนรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีการช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ซึ่งนักเรียนจะบรรลุถึงเป้าหมายของการเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกคนอื่น ๆ ในกลุ่ มไปถึง
เป้าหมายเช่นเดียวกัน ความสาเร็จองตนเองก็คือความสาเร็จของกลุ่มด้วย
จากนโยบายสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสนับสนุนส่งเสริมให้ครูผู้สอน
ผลิตสื่อนวัตกรรม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง
การดู และการพูด เพื่อเกิดความชานาญในการใช้ภาษา ในการศึกษา การค้นคว้าหาความรู้ในการ
เรียน และในชีวิตประจาวัน นวัตกรรมดังกล่าวอันได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติม หนังสือส่งเสริมการอ่าน
แบบฝึกหัด รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย นวัตกรรมดังกล่าวล้วนแล้ว แต่เน้นส่งเสริม
ให้นักเรียนใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ทั้งสิ้น นอกจานี้จากผลการสอบปลายปี ปี
การศึกษา 2559 ของโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ พบว่า คะแนนเฉลี่ยของนักเรียน วิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้คะแนนร้อยละ 75.34 จึงส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรีย น
กลุ่มนี้ค่อนข้างต่า (ประกาศผลสอบปลายปี ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัด
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช)
ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
รู ป แบบหนึ่ ง โดยใช้ กระบวนการกลุ่ มให้ ผู้ เรี ยนได้มี โ อกาสท างานร่ ว มกัน เพื่ อประโยชน์แ ละเกิ ด
ความสาเร็จร่วมกันของกลุ่ม ซึ่งเน้นที่กระบวนการและการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
ที่ผู้เรียนต้องสร้างความรู้ขึ้นมาเอง ผ่านการทางานเป็นกลุ่มหรือทีม (teamwork) โดยผู้สอนจะต้อง
พยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการประมวลสิ่งที่มาจากการทากิจกรรมต่าง ๆ จัดระบบ
ความรู้ สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วยตนเองเป็นหลักการสาคัญ (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2557 : 78) สามารถ
ศึกษาในสิ่งที่ตนเองสนใจ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน รวมถึงแหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อ
ร่วมกันสร้างชิ้นงานหรือนาเสนอผลงาน เพื่อศึกษาร่วมกัน มีการแสดงความคิดเห็น การอภิปราย การ
วิจารณ์ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เรียนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นและการยอมรับ

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (โสภาพรรณ ชื่นทองคา, 2550 : 33) อีกทั้งแนวคิดของทฤษฎีตามทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) มุ่งเน้นการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (learning
by doing) เพื่อให้ได้ชิ้นงาน โครงงาน ผลงานตามความสนใจของผู้เรียน โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนรู้ ผู้เรียนจะเข้าใจในตนเอง มองเห็นความสาคัญในสิ่งที่เรียนรู้ สามารถเชื่อมโยงความรู้ ที่
ได้รับและสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมา (อุทิศ บารุงชีพ, 2551 : 43)
จากปัญหาและความส าคัญที่กล่ าวมาข้างต้นและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่ งเสริมให้
ผู้เรียนได้ร่วมมือกันเรียนรู้ซึ่งเป็นการเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ผู้วิจัยจึงสนใจทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนา
ความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นการศึกษาผลจากบทเรียนและ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ให้ เหมาะสมและ
ก้ า วทั น ต่ อ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า ในยุ ค ของโลกที่ ไ ร้ พ รมแดน และยั ง เป็ น การเพิ่ ม ทั ก ษะและ
ความสามารถในการเรียนรู้ สามารถนาสื่อมาบูรณาการในการเรียนรู้ จึงเป็นแนวทางในการพัฒนา
พื้นฐานทางด้านการเขียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่ ว มกั บ การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเองเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถการเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สาร ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
3. เพื่อทดลองใช้ รูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4. เพื่อประเมิน รู ป แบบการสอนโดยใช้ห ลั กการเรียนรู้แบบร่ว มมือร่ว มกับการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจั ยครั้งนี้ ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึ กษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึก ษา 2561 โรงเรี ย นเทศบาลวั ดมเหยงคณ์ สั งกัดเทศบาลนครนครศรีธ รรมราช จานวน 6
ห้องเรียน รวมทั้งสิ้น 234 คน ซึ่งมีการจัดชั้นเรียนแบบคละความสามารถในการเรียน

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 โรงเรี ยนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชจานวน 1
ห้องเรียน รวมนักเรียน 36 คนที่ได้โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจั ย ครั้งนี้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์
ทางการเขียนเพื่อการสื่อสาร สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับ
การสร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 5
การวิเคราะห์ข้อมูลจากสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา สรุปสาระสาคัญแจกแจงความถี่
ของผู้ตอบแต่ละรายการ
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้อมูล พื้น ฐานในการพัฒ นารูปแบบการสอนโดยใช้ห ลั กการเรีย นรู้แบบ
ร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่นักเรียนต้องการ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการใช้ รูปแบบการสอนโดยใช้
หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียน
เพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. การพัฒ นารูป แบบการสอนที่ผู้วิจัยสังเคราะห์ขึ้นใช้ชื่อเรียกว่า “IPCAR Model”
มีองค์ประกอบของรูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ ความรู้ด้วย
ตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลวัด
มเหยงคณ์ 5 ขั้นตอนได้แก่ 1) ขั้นนา (I : Introduction) 2) ขั้นดึงความคิด (P : Pulling ideas) 3)
ขั้นปรับเปลี่ยนความคิด (C : Change in thinking) 4) ขั้นนาความคิดไปใช้ (A : Apply) และ 5) ขั้น
ทบทวน (R : Review) ผลจากการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ด้านภาษาไทย ผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยต้องการให้พัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุข เพราะมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง ควบคู่กับกิจกรรมกลุ่มและการ
ทาแบบฝึกหัด บทเรียนมีภาพสีสั นสดใส มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายไม่น่าเบื่อพร้อมทั้งให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ผลการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบรายบุคคล (Individual Tryout) เท่ากับ 78.89/76.67 ค่าประสิทธิภาพ

E1 / E2 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) เท่ากับ 80.93/78.33 และค่าประสิทธิภาพ E1 / E2
จากการทดลองภาคสนาม มีค่าเท่ากับ 82.44/80.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 36 คนได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 85.38/83.64 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ รูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับ
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ผลการประเมิน รูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ใน
ระดับมาก
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาข้อมูล พื้น ฐานในการพัฒ นารูปแบบการสอนโดยใช้ห ลั กการเรีย นรู้แบบ
ร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่นักเรียนต้องการ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ต้องการใช้ รูปแบบการสอนโดยใช้
หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียน
เพื่ อ การสื่ อ สาร ชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 เพราะนั ก เรีย นได้ เ ล่ น ปนเรี ยน บรรยากาศในการเรี ย น
สนุกสนาน ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาด้วยตัวเองและผู้สอนเป็นผู้แนะนาช่วยเหลือผู้เรียน กิจกรรม การ
เรียนการสอนควรมีหลากหลายไม่น่าเบื่อ รู ปภาพสื่อความหมายได้ตรงกับเนื้อเรื่อง และมีสีสันสดใส
เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเป็นการท้าทายความสามารถของ
นักเรียน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งได้กล่าวถึงหลักการของการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ไว้ว่า (1) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล (2) เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน
ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ (3) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่
สนองการกระจายอานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความ

ต้องการของท้องถิ่น (4) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา
และการจัดการเรียนรู้ (5) เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (6) เป็นหลักสูตรการศึกษา
สาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ นอกจากนี้ สุวิทย์ มูลคา (2551) กล่าวว่าแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งที่มี
ความสาคัญ และจาเป็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพราะลักษณะการคิดที่
เน้นผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง ฝึกให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติ ให้ทาได้ ทาเป็น เรียนรู้จากแหล่งและวิทยาการประเภทต่าง ๆ ซึ่งแหล่งเรียนรู้นั้นจะมีทั้ง
ภายนอกและภายในสถานศึกษา
จากการศึกษาความต้องการในการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพั ฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภ าษาไทย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา มีดังต่อไปนี้ ด้านรูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกัน คือการสอน
ด้วยรูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อ
พัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่ใช้สื่อที่หลากหลายได้แก่ การศึกษาค้นคว้า ใบงาน การทากิจกรรมกลุ่มย่อย นักเรียนได้ฝึก
ทักษะ การทากิจกรรมกลุ่มย่อยและการทาใบงาน นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมต่าง
ๆ โดยไม่รู้ตัว เกิดความสนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทายกับคาถามต่าง ๆ นักเรียนเกิดความสามัคคี มีความ
เสียสละ รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม ด้านเนื้อหาในการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน
โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกันว่า ให้
เลือกเนื้อหาที่มีปัญหาในการเรียนรู้มาจัดใช้กับ รูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่ ว มกั บ การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเองเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถการเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สาร ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัญหาแล้วพบว่าเรื่องที่เหมาะสมกับ
รูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้ แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนา
ความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ควรพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะการคิด
ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยภาพรวม พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นสอดคล้อง
กันคือการนาเสนอเนื้อหาเป็นระบบตามลาดับขั้น มีการเสริมแรง กิจกรรมการเรียนการสอน สามารถ
ใช้ได้ทั้งในและนอกห้องเรียน ด้านสื่อการเรียนการสอนโดยภาพรวม พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมี
ความเห็นสอดคล้องกัน คือการให้นักเรียนได้มีการทางานร่วมกันทั้งรายบุคคลและ เป็นกลุ่ม การ

เสริมแรงทางบวกจะทาให้นักเรี ยนเกิดความรักในการเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเองเร็วกว่าปกติ ด้านเวลาที่ใช้ในการเรียนการสอน พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมี
ความเห็นสอดคล้องกันคือ รูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้านการ
ประเมินผล พบว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนมีความเห็นสอดคล้องกันว่าควรมีการประเมินผลหลายรูปแบบ
คือ การใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจ เป็นต้น
2. ผลการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้ค่า
ประสิทธิภาพ E1 / E2 แบบรายบุคคล (Individual Tryout) เท่ากับ 78.89/76.67 ค่าประสิทธิภาพ
E1 / E2 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) เท่ากับ 80.93/78.33 และจากการทดลองภาคสนาม
ประสิทธิภาพ มีค่าเท่ากับ 82.44/80.33 รูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับ
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการสอนโดยใช้
หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียน
เพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น ได้ผ่านการตรวจ และการให้คาแนะนา
ตลอดจนข้อเสนอแนะจากคณะผู้เชี่ยวชาญอีกทั้งได้ผ่านการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมและ
ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างและหาคุณภาพ อย่างเป็นระบบ ทั้งการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและแหล่งเรียนรู้ และการวัดผล
ประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งศึกษาเอกสารและตาราที่เกี่ยวกับการสร้างแผนการเรียนรู้ จนเข้าใจ
จากนั้นจึงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ และนาไปเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
และให้ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขแล้วนาแผนการเรียนรู้เรียนไปทดลองใช้ (try-out) และนา
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขอีกเพื่อให้ได้คุณภาพก่อนจะนาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริง ทาให้
กิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ คือ การวางแผน
วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ที่ดี ผสมผสานความรู้ และหลักจิตวิทยาการศึกษา
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 36 คนได้ค่าประสิทธิภาพ E1 /E2 เท่ากับ 85.38/83.64 และผลสัมฤทธิ์ทางการเขียน
เพื่อการสื่อสารของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ รูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เขียนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยัง

พบว่า นักเรียนมีความสนใจในการเรียนและตั้งใจฝึกฝนมากขึ้น มีความสนุกสนานในการเรียนและ
อยากที่จะเรียนในเนื้อหาต่อ ๆ ไป
4. ผลการประเมินและปรับปรุงรูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับ
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อ รูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
อยู่ในระดับมาก
ข้อเสนอแนะ
จากผลการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้
เสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่ ว มกั บ การสร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยตนเองเพื่ อ พั ฒ นาความสามารถการเขี ย นเพื่ อ การสื่ อ สาร ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 5 มีข้อเสนอแนะในการนาไปใช้ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ผู้บริหารโรงเรียนควรกาหนดนโยบายการเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอน
โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อสร้างผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง
1.2 ผู้บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักการ
เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อย่างต่อเนื่องและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดผลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
รูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
เพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2.1 แบบทดสอบย่อยหลังเรียนควรมีหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
2.2 ควรนาภาพหรือกราฟิกที่สวยงามมาใช้และสามารถสื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้
3. ข้อเสนอแนะในการนาไปใช้
3.1 ครูผู้สอนควรนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้ น

ประถมศึกษาปีที่ 5 ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย เพื่อให้นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2 ในขณะที่นักเรียนทากิจกรรมกลุ่มครูผู้สอนควรคอยกระตุ้นให้นักเรียนได้ช่วยเหลือ
และร่วมปรึกษากัน และคอยสังเกตพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียนอย่างทั่วถึง
3.3 ครูควรแจ้งผลการทากิจกรรม หรือการทดสอบให้นักเรียนทราบทันที เพื่อให้
นักเรียนทราบผลงานของตนเองและของกลุ่ม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นและเป็น
แรงจูงใจในการเรียนรู้
4. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
4.1 ควรศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ รูปแบบการสอนโดยใช้หลักการเรียนรู้
แบบร่วมมือร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถการเขียนเพื่อการสื่อสาร
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