
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  เร่ือง พอลิเมอร์ ด้วยการ

จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  และแบบปกติ  ของนักเรียน    

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 

 
นางสาวแอบ๊เป้ิล  มีรี* 

  
บทคัดย่อ 

 การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง พอลิเมอร์ 

ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและแบบปกติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมบา้นบาง 

กะปิ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  

โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ย 

วธีิการจบัฉลากจาก 4 ห้องเรียน มาจ านวน 2 หอ้งเรียน มีจ านวน 60 คน เพื่อเขา้รับการจดัการเรียนรู้รายวชิา

วทิยาศาสตร์ เร่ือง พอลิเมอร์ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิวิชาวิทยาศาสตร์ 

เ ร่ือง พอลิเมอร์ มีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.46 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.21 - 0.28 และมี

ค่าความเช่ือมัน่ 0.75 ไดผ้ลดงัน้ี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวทิยาศาสตร์ เร่ือง พอลิเมอร์ ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการจดัการเรียนรู้

แบบปกติมีผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ   

 

ค าส าคัญ 

การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperat ive  Learning)  , ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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บทน า 

การศึกษาถือวา่เป็นปัจจัยท่ีส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศ โดยรากฐาน 

ของชาตินั้น คือ คนและรากฐานของคน คือ การศึกษาตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 

(พ.ศ. 2550 - 2554) ไดก้ าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ

การเรียนรู้ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคนใหมี้คุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุม้กนั โดยพฒันาจิตใจควบคู่กบั

การพฒันาการเรียนรู้ใหมี้ความรู้พื้นฐานเขม้แขง็ มีทกัษะชีวติ พฒันาสมรรถนะทกัษะของก าลงัแรงงานให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ พร้อมกา้วสู่โลกของการท างานและการแข่งขนัอยา่งมีคุณภาพสร้างและพฒันา

ก าลงัคนท่ีเป็นเลิศโดยเฉพาะการสร้างสรรคน์วตักรรมและองคค์วามรู้ส่งเสริมใหค้นไทยเกิดการเรียนรู้อยา่ง

ต่อเน่ืองตลอดชีวิต (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550, หนา้ 50) สอดคลอ้ง

กบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงัของชาติ

ใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น

พลเมืองโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข มีความรู้

และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวติ โดย

มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หนา้ 4) 

การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning and Collaborative Learning) หมายถึง การเรียนรู้

ร่วมกนัซ่ึงเป็นวธีิการจดัการเรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติังานเป็นกลุ่มยอ่ยโดยมี

สมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถท่ีแตกต่างกนัเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคนสนบัสนุนใหมี้

การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัจนบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้นอกจากน้ียงัเป็นการส่งเสริมการท างานร่วมกนั

เป็นหมู่คณะหรือทีมตามระบอบประชาธิปไตยและเป็นการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ท าใหส้ามารถ

ปรับตวัอยูก่บัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข รูปแบบการจดัการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วม หมายถึง แบบแผน

โครงสร้างในการจัดการเรียนรู้ ท่ียึดผู ้เ รียนเป็นศูนย์กลางและ มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสร้างองคค์วามรู้เพื่อ

เสริมสร้างทกัษะชีวติจากกระบวนการท่ีประกอบดว้ยประสบการณ์เดิมการสะทอ้นความคิดและอภิปราย

การเกิดความคิดรวบยอดและการทดลองประยุกต์แนวคิดโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมสูงสุดและการ

บรรลุงานสูงสุด (ปิยะพงษ ์ไสยโสภณ, 2550, หนา้ 7) วธีิสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ หมายถึง การจดั

กิจกรรมใหน้ัก เรียนเป็นกลุ่มย่อยสมาชิกในกลุ่มมีความสามารถในระดบัท่ีต่างกนัคือความสามารถ

สูง ปานกลาง และต ่าตามล าดบั ร่วมกนัท ากิจกรรมการเรียนการสอนมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นช่วยเหลือ

พึ่งพากนัและกนันกัเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ ดี ต่อกันท าให้ เ กิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีทกัษะทาง 



สังคมดีข้ึน (ลดัดา สีนางกุ, 2550, หนา้ 40) ส าหรับวตัถุประสงคข์องการจดัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

(อาภรณ์ ใจเท่ียง 2550, หนา้ 121) ไดก้ล่าวไว ้ดงัน้ี 1) เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้และฝึกทกัษะกระบวนการกลุ่ม

ไดฝึ้กบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบในการท างานกลุ่ม 2) เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิดคน้ควา้ 

ทกัษะการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์การแกปั้ญหา การตดัสินใจ การตั้งค  าถาม 

ตอบค าถาม การใชภ้าษา การพดู ฯลฯ 3) เพื่อใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะทางสังคม การอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น การมีน ้าใจ

ช่วยเหลือผูอ่ื้น การเสียสละ การยอมรับกนัและกนั การไวว้างใจ การเป็นผูน้ า ผูต้าม ฯลฯ ดงันั้น การจดัการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือผูส้อนจะตอ้งเลือกเทคนิคการจดัการเรียนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและผูเ้รียนจะตอ้งมี

ความพร้อมท่ีจะร่วมกนัท ากิจกรรมรับผดิชอบงานของกลุ่มร่วมกนั โดยท่ีกลุ่มจะประสบความส าเร็จได ้เม่ือ

สมาชิกทุกคนไดเ้รียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกนั นัน่คือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอยา่งมี

ประสิทธิภาพนัน่เอง 

จากการจดัการเรียนรู้ท่ีตอ้งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั สอดคลอ้งกบัแนวทางการศึกษา โดยมี

วตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนแต่ละคนไดมี้พฒันาการเรียนรู้ของตนเองไปตามความสามารถ แต่ตอ้งมีทกัษะในการ

ท างานร่วมกันท าให้พัฒนาทั้ งทักษะทางสังคมและการท างานท่ีดี (สลาวิน เดวิด จอห์นสัน และรอ

เจอร์  จอห์นสัน อา้งถึงใน ทิศนา แขมณี, 2557 หนา้ 98 – 99) กล่าววา่ การเรียนการสอนโดยทัว่ไป       เรา

มกัจะไม่ใหค้วามสนใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์และปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน ส่วนใหญ่เรามกัจะมุ่งไปท่ี

ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียนหรือระหวา่งผูเ้รียนกบับทเรียน ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนเป็นมิติท่ีมกัจะ

ถูกละเลยหรือมองขา้มไป ทั้งๆ ท่ีมีผลการวจิยัช้ีชดัเจนวา่ ความรู้สึกของผูเ้รียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ครู

และเพื่อนร่วมชั้นมีผลต่อการเรียนรู้มาก (Johnson and Johnson, 1994 หนา้ 31 – 32 อา้งถึงใน ทิศนา แขมณี, 

2557, หนา้ 99) กล่าววา่ ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนมี 3 ลกัษณะ คือ 1) ลกัษณะการแข่งขนักนั ในการศึกษา

เรียนรู้ ผูเ้รียนแต่ละคนจะพยายามเรียนใหไ้ดดี้กวา่คนอ่ืน เพื่อใหไ้ดค้ะแนนดี ไดรั้บการยกยอ่ง หรือไดรั้บ

การการตอบแทนในลกัษณะต่างๆ 2) ลกัษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รับผดิชอบดูแลตนเองให้

เกิดการเรียนรู้ ไม่ยุง่เก่ียวกบัผูอ่ื้น และ 3) ลกัษณะร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้ คือ แต่ละคนต่างก็

รับผดิชอบในการเรียนรู้ของตน และในขณะเดียวกนัก็ตอ้งช่วยใหส้มาชิกคนอ่ืนเรียนรู้ดว้ย จอห์นสันและ

จอห์นสันช้ีใหเ้ห็นวา่ การจดัการศึกษาปัจจุบนัมกัส่งเสริมการเรียนรู้แบบแข่งขนั ซ่ึงอาจมีผลท าใหผู้เ้รียนเคย

ชินต่อการแข่งขนัเพื่อเพื่อแยง่ผลประโยชน์มากกวา่การร่วมมือกนัแกปั้ญหา ดงันั้นผูท้  าการวจิยัจึงไดจ้ดัการ

เรียนการสอนแบบร่วมมือ ซ่ึงน่าจะเป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนเรียนอยา่งมีความสุขและสนุกกบัการ

เรียน ซ่ึงจะช่วยใหก้ารจดัการเรียนการสอนวชิาวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ืองพอลิเมอร์ ประสบความส า เ ร็จและ



มีผลสัมฤทธ์ิที่ ดี ข้ึนและเพื่อ เป็นประโยชน์ในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของผูส้อน

ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อ เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนวิชาวิทยาศาสตร์ เ ร่ือง พอลิ เมอร์ ด้วยการ

จัดการเ รียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และแบบปกติ  ของนัก เรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี  

4 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ  

 

ขอบเขตการวจัิย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 

2558 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จากห้องเรียน 4 หอ้งเรียน จ านวน 140 คน  

กลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ี นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศึกษา 2558  

โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random 

Sampling) ดว้ยวธีิการจบัฉลากจาก 4 หอ้งเรียน มาจ านวน 2 หอ้งเรียน มีจ านวน 60 คน เพื่อเขา้รับการจดัการ

เรียนรู้รายวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง พอลิเมอร์ มีรายละเอียด ดงัน้ี  

   1. กลุ่มทดลอง (Experimental group) ส าหรับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ไดแ้ก่ 

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/1โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน 

   2. กลุ่มควบคุม (Control group) ส าหรับการจดัการเรียนรู้แบบปกติ ไดแ้ก่ นกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 30 คน 

2. ตัวแปรทีศึ่กษา 

  2.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ วธีิการจดัการเรียนรู้ แบ่งเป็นดงัน้ี 

   2.1.1 การสอนโดยใชก้ารจดัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

   2.1.2 การสอนโดยใชก้ารจดัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

  2.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ เร่ือง พอลิเมอร์ 

 



3. เนือ้หาและระยะเวลาในการวจัิย 

  เน้ือหาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นเน้ือหาในสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 4 หน่วยการเรียนรู้เร่ืองพอลิเมอร์ ความรู้ท่ีนกัเรียนจะตอ้งเรียนในหน่วยการเรียนรู้น้ี ไดแ้ก่ 

1. พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์                        

2. การเกิดพอลิเมอร์                  

3. พลาสติก  

4. ยางและเส้นใยสังเคราะห์                                                  

5. ผลท่ีเกิดจากการผลิตและการใชพ้อลิเมอร์ต่อส่ิงมีชีวติและส่ิงแวดลอ้ม        

  ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ปีการศึกษา 2558 ระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ. 2559  

ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 สัปดาห์ละ 2 ชัว่โมง ใชเ้วลาสอนจ านวน 5 สัปดาห์ รวม 10 ชัว่โมง 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน เร่ืองพอลิเมอร์ ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ ซ่ึงผูว้จิยัด าเนินการสร้างและหาคุณภาพตาม

ขั้นตอน ดงัน้ี 

  1. ศึกษาทฤษฎีและวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

  2. ศึกษาคู่มือแนวการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรเก่ียวกบัการวเิคราะห์หลกัสูตร ผล

การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั สาระการเรียนรู้ วธีิการคดัเลือกขอ้สอบ 

  3. วเิคราะห์เน้ือหาจากการศึกษามาจดัท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเน้ือหาใน

แผนการจดัการเรียนรู้มีสาระการเรียนรู้ในเร่ืองพอลิเมอร์ มาใชใ้นการจดัท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

  4. สร้างขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองพอลิเมอร์ แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 

ตวัเลือก โดยใหค้รอบคลุมเน้ือหา มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั สาระการเรียนรู้ โดย

จดัสร้างเป็น 40 ขอ้ เพื่อคดัไวใ้ชจ้ริง 30 ขอ้  

  5. น าแบบทดสอบเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้จากนั้นน าแบบทดสอบพร้อมแบบประเมิน น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิม

เพื่อตรวจประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม โดยมีเกณฑใ์ห ้

คะแนนดงัน้ี  

  ใหค้ะแนน  1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  



  ใหค้ะแนน  0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  

  ใหค้ะแนน -1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นไม่วดัตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม   

  การวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัผลการเรียนรู้ท่ี คาดหวงั โดยใช้

สูตร IOC เลือกขอ้สอบตั้งแต่ 0.67 – 1.00 แสดงวา่ ขอ้สอบมีความสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัจริง 

และอยูใ่นเกณฑค์วามเท่ียงตรง 

6. น าแบบทดสอบไปทดสอบนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 จ  านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม 

ทดลอง เพื่อหาคาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชสู้ตรการหา

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (α – coeff ic ient  cronbach)  พบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ของ

แบบทดสอบมีค่าเท่ากบั 0.75  

  7. น าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดลองมาวเิคราะห์หาระดบัความยาก (Difficulty Level) และค่า 

อ านาจจ าแนก (Item Discrimination) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีความ

ยากง่ายระหวา่ง 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป โดยไดค้่าความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง  

0.46 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.21 – 0.28   

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล    

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2558   

โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร เร่ือง พอลิเมอร์ ระหวา่งนกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัการจดัการเรียนรู้แบบปกติโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ดงัน้ี  

1. สถิติท่ีใช้ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ   

1.1 หาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยใชสู้ตร   

IOC (วรนุช แหยมแสง, 2556, หนา้ 36)  

1.2 หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก ( r) ของแบบทดสอบว ัด    

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้โปรแกรมส า เ ร็จรูป     

1.3 หาคาความเช่ือมั่น  (Reliabi l i ty)  ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย  

ใชสู้ตรการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (α – coeff icient  cronbach)   

2. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  

2.1 หาค่าเฉล่ียของคะแนน ( ) 

2.2 หาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน S.D. (Standard Deviat ion)    



  2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง พอลิเมอร์ ดว้ยการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และแบบปกติ โดยใชเ้ทคนิคทางสถิติทดสอบสมมติฐานแบบ

เป็นอิสระต่อกนั (t-test แบบ Independent Sample test)  
 

ผลการวจัิย  

ผลการวจิยัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมธัยม

บา้นบางกะปิ ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือกบัแบบปกติ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 โดยนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียน

ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 

 

อภิปรายผล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ เร่ือง พอลิเมอร์ ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือและแบบปกติ สามารถ

อธิบายไดผ้ล ดงัน้ี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และ

แบบปกติแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative 

Learning) มีค่าเฉล่ียสูงกวา่การสอนแบบปกติเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากผูเ้รียนมีความถนดัและ

มีสามารถทางการเรียนแตกต่างกนั การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นวธีิการจดัการ

เรียนการสอนรูปแบบหน่ึงท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนลงมือปฏิบติังานเป็นกลุ่มยอ่ย โดยมีสมาชิกกลุ่มมีความสามารถท่ี

แตกต่างกนัเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคนสนบัสนุนใหมี้การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัจน

บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้นอกจากน้ียงัเป็นการส่งเสริมการท างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะหรือเป็นทีมตาม

ระบอบประชาธิปไตยและเป็นการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ท าใหส้ามารถปรับตวัอยูก่บัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี

ความสุข อนัจะส่งผลใหก้ารเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพและผูเ้รียนไดเ้กิดการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ของรอเจอร์ส (Rogers, 1969, อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2557, หนา้ 70) การ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มยอ่ยโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถ แตกต่างกนั

ประมาณ 3- 6 คน ช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม นกัการศึกษาคน ส าคญัท่ีเผยแพร่แนวคิดของ

การการจดัการเรียนรู้แบบน้ี คือ สลาวนิ (Slavin) เดวดิ จอห์นสัน (David Johnson) และรอเจอร์ จอห์นสัน 

(Roger Johnson) เขากล่าววา่ ในการจดัการเรียนการสอนโดยทัว่ไป เรามกัจะไม่ใหค้วามสนใจเก่ียวกบั

ความสัมพนัธ์และ ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน ส่วนใหญ่เรามกัจะมุ่งไปท่ีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียน  



หรือระหวา่งผูเ้รียนกบับทเรียน ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนเป็นมิติท่ีมกัจะถูกละเลย หรือมองขา้มไปทั้งๆ 

ท่ีมีผลการวจิยัช้ีชดัเจนวา่ความรู้สึกของผูเ้รียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ครูและเพื่อนร่วมชั้นมีผลต่อการเรียนรู้

มาก (ทิศนา แขมมณี, 2557, หนา้ 98 - 99) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของจริยา ขนุเศรษฐ ์และคณะ (2551,  บทคดัยอ่) 

ท างานวจิยัเร่ืองผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวร่์วมกบัแผนภูมิมโนทศัน์ท่ีมีต่อทกัษะ

กระบวนการทางวทิยาศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  6  

ผลการวจิยัพบวา่ 1) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวร่์วมกบัแผนภูมิมโน

ทศัน์มีผลสัมฤทธ์ิดา้นทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 2) นกัเรียนท่ีไดรั้บ การ

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวร่์วมกบัแผนภูมิมโนทศัน์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมี

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวจัิย  

1. หน่วยงานต่างๆ ทางดา้นการศึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียน และฝ่ายวชิาการ ควรมีการน าการ  

จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เผยแพร่ใหค้รูไดท้ราบ เพื่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ  

และน าไปใชใ้นการจดักิกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

2. การสอนโดยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)  

ผูส้อนจะตอ้งเลือกเทคนิคการจดัการเรียนท่ีเหมาะสมกบั ผูเ้รียน และผูเ้รียนจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะร่วมกนั

ท ากิจกรรม รับผดิชอบงานของกลุ่ม ร่วมกนั โดยท่ีกลุ่ม จะประสบความส าเร็จได ้เม่ือสมาชิกทุกคนได้

เรียนรู้บรรลุตาม จุดมุ่งหมายเดียวกนั นัน่คือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอยา่งมีประสิทธิภาพ   

3. การจดัการเรียนการสอนจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีขั้นตอน หรือกระบวนการในการจดัการเรียน 

การสอนเพื่อส่งผลใหก้ารเรียนรู้ท่ีออกมามีประสิทธิภาพ เวลาท่ีใชใ้นการท ากิจกรรมแต่ละขั้นตอนครูผูส้อน

อาจยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม    

ข้อเสนอแนะทัว่ไป  

1. ควรมีการศึกษาวจิยัเพื่อเปรียบเทียบผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกบัวธีิการสอน  

แบบอ่ืนๆ เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกบัการเรียนรู้โดยใชก้ลวธีิ Predict-Observe-Explain (POE)  

2. ควรมีการศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวกบัตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ จดัการ เรียนรู้แบบ  

ร่วมมือ (Cooperative Learning) เช่น เทคนิคผงักราฟฟิก (graphic organizer)  

3. ควรมีการศึกษาวจิยัในการเรียนการสอนวชิาอ่ืน ๆ และประชากรกลุ่มตวัอยา่งระดบัชั้นอ่ืน  ๆ 
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