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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนวิชากฎหมายน่ารู ้ โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ คSTAD เพื่อส่ งเสริ มทักษะ
การคิ ด วิเ คราะห์ สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 2) เพื่ อ พัฒ นารู ป แบบการเรี ย นการสอน
วิชากฎหมายน่ ารู ้ โดยการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือเทคนิ คSTAD เพื่อส่ งเสริ มทักษะการคิดวิเคราะห์
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามเกณฑ์ 80/80 3) เพื่ อ ศึ ก ษาผลการจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ รู ป แบบการเรี ย น
การสอนวิชากฎหมายน่ ารู ้ โดยการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ คSTAD เพื่อส่ งเสริ มทักษะการคิด
วิเคราะห์ มีวตั ถุ ประสงค์เฉพาะดังนี้ 3.1) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนนักเรี ยนที่ได้รับการ
จัดการเรี ยนรู ้ รูป แบบการเรี ยนการสอนวิชากฎหมายน่ ารู ้ โดยการจัดการเรี ย นรู ้ แบบร่ วมมื อเทคนิ ค
STAD เพื่อส่ งเสริ มทักษะการคิดวิเคราะห์ 3.2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้รูปแบบการเรี ยนการสอนโดยใช้การจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมือเทคนิ คSTAD วิชากฎหมายน่ ารู ้ เพื่อ
ส่ ง เสริ ม ทัก ษะการคิ ด วิเคราะห์ 4) เพื่อประเมิ นการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้รูปแบบการเรี ยนการสอนวิชา
กฎหมายน่ ารู ้ โดยการจัด การเรี ย นรู ้แ บบร่ ว มมือ เทคนิ ค STAD เพื ่อ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะการคิด วิเคราะห์
สํา หรั บ นัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นราษีไ ศล กลุ่ม ตัวอย่า งที่ใ ช้ใ นการวิจยั คื อ นัก เรี ย น
ชั้น มัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนราษี ไศล อําเภอราษี ไศล จังหวัดศรี สะเกษ ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึ กษา 2562
จํานวน 36 คน ได้ม าด้วยวิธี สุ่ ม แบบกลุ่ม (Cluster Random sampling) รู ป แบบการวิจยั เป็ นแบบ
แผน Pre Experimental Design ใช้แบบหนึ่ งกลุ่มสอบก่อนและหลัง (The One group Pretest-posttest design)
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือเทคนิ คSTAD วิชากฎหมายน่ ารู ้
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ อง ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมาย 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ในกิจกรรม
การเรี ยนการสอนใช้เวลาในการจัดการเรี ยนรู ้ 16 ชัว่ โมง จํานวน 8 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ทั้งนี้ มีแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ ปฐมนิ เทศ 2 ชั่วโมงและแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ปัจฉิ มนิ เทศ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้ น 19 ชั่วโมง
ตรวจสอบคุ ณภาพและหาประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมือโดยประเมินค่าดัชนี ความสอดคล้องความคิดเห็ นกับ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้รายข้อ (IOC) และหาความเชื่อมัน่ ในการให้คะแนนด้วยค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของ
เพียร์ สัน (Pearson Product – Moment Coefficient Correlation) 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อ

รู ปแบบการเรี ยนการสอนวิ ชากฎหมายน่ ารู ้ โดยจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อเทคนิ คSTAD เพื่ อส่ งเสริ มการคิ ด
วิเคราะห์ การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ(%)ค่าเฉลี่ย ( Χ )ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)ทดสอบ
ค่าที( t-test)
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ควรมีองค์ประกอบครบถ้วน
เริ่ มจากคู่มือการใช้ ชื่ อแผน มาตรฐานการเรี ยนรู ้ สาระสําคัญ สมรรถนะของผูเ้ รี ยน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ผลการเรี ยนรู ้ สาระการเรี ยนรู ้ กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ เทคนิ ค สื่ อและแหล่งเรี ยนรู ้ การวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ วิธีวดั และประเมินผลมีความหลากหลาย การตรวจคําตอบ การสังเกต การทํางาน
กลุ่ ม การสั งเกตการปฏิ บ ัติกิ จกรรมของผูเ้ รี ย น การตอบคําถาม มี ท้ ัง ครู เป็ นผูป้ ระเมิ น และเพื่ อ น
ประเมิ นเพื่อน และประเมินโดยกลุ่ ม ทั้งนี้ การกระตุ น้ ผูเ้ รี ยนให้เกิ ดความกระตื อรื อร้ นอยู่ตลอดเวลา
ในการเรี ยนรู ้ และส่ งเสริ มกระบวนการคิดวิเคราะห์ จากบทความ สถานการณ์ ข่าวสารต่างๆ เป็ นการเสนอ
ปั ญหาในการสอน โดยเริ่ มจากปั ญหาง่ายๆ สอดคล้องกับสิ่ งที่อยูร่ อบตัวในชี วติ ประจําวัน เป็ นใบกิจกรรม/แบบ
ฝึ กทักษะ การจัดลําดับขั้นตอนการเรี ยนรู ้ ที่ชดั เจน เอาความรู ้ เดิ มมาประยุกต์ใช้ โดยมีความสอดคล้องกับ
ขั้นตอนของการจัดการเรี ยนรู ้ตามเกณฑ์การประเมินครอบคลุ่มชัดเจนและมีความหลากหลายที่เชื่ อถื อ
ได้มีการใช้แผนการจัดการเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับการเลื อกใช้หรื อลําดับการใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมให้
เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพสู งสุ ด ซึ่ งแผนการจัดการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อเทคนิ ค STAD มี ผลการประเมิ นความ
เหมาะสมของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ มี ระดับคุ ณภาพความเหมาะสมอยู่ระหว่าง 3.80 – 5.00 มี ค่าเฉลี่ ยของ
คะแนนเท่ากับ 4.22 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 มีระดับคุณภาพความเหมาะสมระดับมาก มีประสิ ทธิ ภาพ
เท่ ากับ 84.12/83.75 เป็ นที่ ย อมรั บ ได้สู งกว่าตามเกณฑ์ ที่ ก าํ หนด และดัช นี ป ระสิ ท ธิ ผลมี ค่าเท่ ากับ
0.7093 คิดเป็ นร้ อยละ 70.93 ผลคะแนนทดสอบมี คะแนนเฉลี่ ยวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนแตกต่างกัน หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมี นยั สําคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 นักเรี ยนมี
ความพึงพอใจโดยภาพรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย ( Χ = 4.43,S.D. = 0.70) อยูใ่ นระดับดี

