
 
 

 

การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ือง อาหารกบัการด ารงชีวติด้วย
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืร่วมใจ และแบบ Backward Designของนักเรียนช้ัน

มธัยมศึกษาปีที ่2 โรงเรียนมธัยมบ้านบางกะปิ 
นางสาวอรุณรัตน์ บุรกรณ์ * 

 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง 
อาหารกบัการด ารงชีวิต  ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ และแบบ Backward Design ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558โรงเรียนมธัยมบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานครโดยวธีิการจบัฉลากจาก 5 ห้องเรียน มา 2 ห้องเรียนมีนกัเรียนทั้งหมด 60 คน ท่ีไดจ้าก
การสุ่มตวัอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองอาหารกับการด ารงชีวิต เป็นแบบทดสอบปรนัย 
เลือกตอบ 4 ตวัเลือก สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และใช้
ค่าสถิติ t-test for independent samples เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจยัพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง อาหารกบัการด ารงชีวิตของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้การ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบ Backward Design 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 กลุ่มท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจมีคะแนน
สูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบ Backward Design  

 
ค าส าคัญ  
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจการจดัการเรียนรู้แบบ Backward Design 
 
 
*นกัศึกษาปริญาโท สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ 
 



 
 

บทน า 
 วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตร์
เก่ียวขอ้งกบัชีวิตของทุกคน ทั้งในการด ารงชีวิตประจ าวนัและในงานอาชีพต่าง ๆ  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้
ตลอดจนผลผลิตต่างๆ ท่ีใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในชีวิตและการท างาน เป็นผลของความรู้
วิทยาศาสตร์ผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค์ ความรู้วิทยาศาสตร์ช่วยให้เกิดการพฒันาเทคโนโลยี
อย่างมาก นอกจากน้ีวิทยาศาตร์ยงัท าให้คนได้พฒันาวิธีคิด ทั้ งความคิดเป็นเหตุเป็นผล ความคิด
สร้างสรรค ์ คิดวเิคราะห์ มีทกัษะท่ีส าคญัในการคน้ควา้หาความรู้ มีความสามารถในการแกปั้ญหาอยา่ง
เป็นระบบ สามารถตดัสินใจโดยใชข้อ้มูลหลากหลาย  

การเผชิญกบัปัญหาในสังคมัปัจจุบนั เป็นส่ิงท่ีเด็กหลีกเล่ียงไม่ได ้และการท่ีเด็กเจริญเติบโต
เป็นผูใ้หญ่ท่ีรู้จกัคิด รู้จกัแกปั้ญหาไดน้ั้นย่อมตอ้งฝึกฝนและพฒันามาเป็นอย่างดี การศึกษามีหนา้ท่ีใน
การพฒันาเด็ก และเยาวชนของชาติใหมี้ความรู้พื้นฐานเพียงพอในการด ารงชีวิต การปรับตวัและการคิด
แก้ปัญหาต่าง ๆ  จากข้อความข้างต้น ครู ซ่ึงมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการเรียนการสอน จึงควร
ทบทวนบทบาทหน้าท่ีว่า การจัดการเรียนการสอนท่ีก าลังด าเนินอยู่ นั้ นมีคุณภาพ ถูกต้อง และ
เหมาะสมเพื่อใหน้กัเรียนสามารถคิดเป็น แกปั้ญหาเป็น (ณฐัณิชา  เตม็สินวานิช, 2550, หนา้ 2) 

จากสภาพปัญหาท่ีท าให้ผลการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีจะท าให้เด็กไดฝึ้กทกัษะทั้งดา้นการสังเกต 
การคิด วิเคราะห์ยงัไม่ดีนั้น นอกจากเกิดจากตวัผูเ้รียนเองแลว้ ปัญหายงัเกิดจากผูส้อนกบัการจดัการ
เรียนรู้ ท าให้นักเรียนไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ได้ วิธีการหน่ึงท่ีจะสามารถน ามาใช้ในการจดัการ
เรียนรู้ เพื่อพฒันาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คือการสอนโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่วมใจ ซ่ึงการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ เป็นการจดัประสบการณ์เรียนรู้ให้นกัเรียนเป็นกลุ่มเล็ก 
ๆ แต่ละกลุ่มประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความรู้ ความสามารถแตกต่างกนัไป มีการแลกเปล่ียนความคิด 
การแบ่งปันความรู้ ตลอดจนการรับผดิชอบร่วมกนัเพื่อใหก้ลุ่มประสบความส าเร็จ 

ดว้ยเหตุน้ีจึงควรมีการจดัรูปแบบการจดัการเรียนรู้เพื่อจดัประสบการณ์ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี
ท่ีสุด ซ่ึงการจดัการเรียนรู้ท่ีดี คุณภาพตอ้งเกิดผลส าเร็จท่ีนกัเรียนเป็นส าคญั ผลส าเร็จสามารถช้ีวดัไดท่ี้
คุณภาพดา้นผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นคะแนน คุณภาพดา้นทกัษะ การปฎิบติั กระบวนการ และดา้นการท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้น ผลท่ีตามมารูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีดีก็จะประสบผลส าเร็จทั้งครูและนกัเรียน 

จากการความส าคัญดังกล่าว ผูศึ้กษาค้นคว้าจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง อาหารกับการด ารงชีวิต ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือร่วมใจ และแบบ Backward Design ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นบางกะปิ 



 
 

เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ สามารถพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ ท าให้เป็น
คนท่ีรู้จกัคิดวิเคราะห์ รู้จกัแกปั้ญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ รู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถท างาน
ร่วมกบัสมาชิกในกลุ่มท่ีมีบทบาทเท่าเทียมกนั ในการท าให้กลุ่มประสบผลส าเร็จ ไดพ้ฒันาทกัษะทาง
สังคมในการท างานเป็นกลุ่ม พึ่งพาและสนบัสนุนเพื่อนทุกคนในกลุ่มให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุ
เป้าหมายร่วมกนัปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม และ
สามารถน าความรู้ เร่ืองอาหารและสารอาหารไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง อาหารกบัการด ารงชีวิต  ดว้ย
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ และแบบBackward Designของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2   
โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ 

 
ขอบเขตการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนมธัยม
บา้นบางกะปิ กรุงเทพมหานครภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด 5 ห้องโดยแต่ละห้องมีการ
จดัการเรียนแบบคละกนัจ านวน150 คน 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 

กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2ภาคเรียนท่ี 2 ปี 
การศึกษา 2558 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จากการสุ่มตวัอยา่งง่าย (Simple Random 
Sampling) ดว้ยวิธีการจบัฉลากจาก 5 ห้องเรียน มาจ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน60 คน ท่ีเขา้รับการ
จดัการเรียนรู้เร่ือง อาหารกบัการด ารงชีวติ จากนั้นแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดงัน้ี 

1. กลุ่มทดลอง เป็นนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการสอนโดยใชก้ารจดัการจดัการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือร่วมใจ จ านวน 30 คน 

2. กลุ่มควบคุม เป็นนกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการสอนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบ           
Backward Design จ านวน 30 คน 
 



 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชก้ารวจิยัคร้ังน้ี  คือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง

อาหารกบัการด ารงชีวติ เป็นแบบทดสอบปรนยั เลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 1 ฉบบั 
ข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้  
ผูว้ิจยัสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองอาหารกบั

การด ารงชีวติ มีขั้นตอนการด าเนินการดงัน้ี  
(1) ศึกษาหนังสือ เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน  
(2) ศึกษารายละเอียดวชิา และวตัถุประสงคข์องวิชาวทิยาศาสตร์ เร่ือง อาหารกบัการด ารงชีวติ 

  (3) สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเน้ือหาวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองอาหารกบัการ
ด ารงชีวติ จ านวน 35 ขอ้  

  (4) น าแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิง
เน้ือหาจุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม และความเหมาะสมของภาษา ประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้งของ
วตัถุประสงคก์บัขอ้ค าถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแลว้
เลือกขอ้สอบท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีค านวณไดม้ากกวา่หรือเท่ากบั 0.50 ข้ึนไป 

(5) น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปทดลองใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วน า
กระดาษค าตอบของนกัเรียนมาตรวจใหค้ะแนน ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิให ้0 คะแนน  

(6) น าผลการตรวจให้คะแนนจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ท่ี
น าไปทดสอบกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์หาความยากง่าย (P) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนเป็นรายขอ้ ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

(7) น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไปหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป ผลปรากฏวา่มีแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีใชไ้ด ้จ  านวน 
35ขอ้  

(8) น าแบบทดสอบท่ีผา่นการตรวจสอบแกไ้ขและปรับปรุงแลว้ไปทดลองใชจ้ดัการเรียนการ
สอนจริงต่อไป 

 
 



 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัเร่ืองเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวิทยาศาสตร์ เร่ืองอาหารกบัการด ารงชีวิต 
ดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจและแบบ Backward Design ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ดงัน้ี 
 1. สถิติพื้นฐานท่ีใชใ้นการวจิยั 

  1.1 ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( ) 
  1.2 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. สถิติท่ีใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบ 
  2.1 การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยการหาดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม
ระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ (Index of item objective congruence หรือ IOC) โดยใชสู้ตร  
(วรนุช แหยมแสง, 2556, หนา้ 36) 
  2.2 หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบ 
  2.3 หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค 
(α– coefficient cronbach) 
 3. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง อาหารกบัการด ารงชีวิต  ดว้ยการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ และแบบ Backward Design โดยใชเ้ทคนิคทางสถิติทดสอบสมมติฐาน
แบบเป็นอิสระต่อกนั (t-test แบบ Independent Sample test) 
  
ผลการวจัิย 

ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง อาหารกบัการด ารงชีวิตของ
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการสอนแบบ 
Backward Designแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05โดยกลุ่มท่ีเรียนโดยการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือร่วมใจสูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบ Backward Design  

 
 
 
 



 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
จากผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง อาหารกบัการด ารงชีวิต

ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจกบัการจดัการเรียนรู้โดยใชว้ิธีการสอน
แบบ Backward Design แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 จากท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือร่วมใจสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบ Backward Design อาจเป็นเพราะวา่ การ
จดัการเรียนรู้แบบ Backward Design เป็นกระบวนการออกแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีเร่ิมจากปลายทาง
ก่อน โดยมีการก าหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ จากนั้นจึงออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งและบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ส่วนการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจเป็นการจดักลุ่ม
เรียน จ านวนสมาชิกไม่มาก คือ จ านวน 4  คน โดยสมาชิกทุกคนมีบทบาทหน้าท่ีชัดเจน มีความ
รับผิดชอบในงานร่วมกนัทุกคน มีการแลกเปล่ียนความคิดซ่ึงกนัและกนั จึงเกิดการช่วยเหลือกนัอยา่ง
แทจ้ริง เพื่อเป้าหมายและความส าเร็จของกลุ่ม ประกอบกบัรูปแบบของกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย 
ท าให้เกิดความสนุกสนาน ไม่จ  าเจ นกัเรียนจึงมีความกระตือร้ือร้นท่ีจะท างานและเรียน การท่ีมีการ
ช่วยเหลือกนั มีปฎิสัมพนัธ์ิท่ีดีต่อกนั ท าใหน้กัเรียนรู้จกัการแกปั้ญหาและเกิดผลงานกลุ่มข้ึนมาดงัท่ี ทิศ
นา แขมมณี (2550, หนา้ 105) กล่าววา่ การเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการเรียนรู้จากการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นร่วมกนั มีการช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั และมีความรับผิดชอบร่วมกนัทั้งในส่วนตน
และส่วนรวม เพื่อให้กลุ่มไดรั้บความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด เพราะถา้หากสมาชิกคนใดคนหน่ึง
ไม่เขา้ใจเน้ือหาบทเรียนนั้นจะส่งผลต่อคะแนนกลุ่มเม่ือมีการแข่งขนัระหวา่งกลุ่มเกิดข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบั สมคิด ภูถมดี. (2550, หนา้ 40) กล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 
ภายในกลุ่มจะประกอบไปด้วยผูเ้รียนมีความสามารถแตกต่างกนัมาท างานร่วมกนั ในกระบวนการ
ท างานนั้นมีการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนั ผลส าเร็จของกลุ่มข้ึนอยู่
กบัความสามารถของสมาชิกในกลุ่มท่ีช่วยเหลือกนั ซ่ึงจะท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแลว้ยงัได้
ทกัษะทางสังคมท่ีดีข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มาลีวรรณ์  ศรีใหม่ (2548, บทคดัยอ่ ) ไดศึ้กษา
การสอนโดยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนท่ีเน้นกระบวนการเรียนแบบร่วมมือท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ และพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เร่ือง โครงสร้างและหน้าท่ีของเซลล์ ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยชุดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนท่ีเนน้กระบวนการ
เรียนแบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวทิยาศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดการสอนแบบศูนยก์ารเรียนท่ีเนน้กระบวนการ
เรียนแบบร่วมมือ นกัเรียนมีพฤติกรรมการท างานกลุ่มคะแนนเฉล่ียสูงกวา่ร้อยละ80 และสอดคลอ้งกบั



 
 

งานวจิยัของภฤดา เลียบสูงเนิน (2550, บทคดัยอ่) พบวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบกลุ่มร่วมมือมีอมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนมากกวา่แบบปกติ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ซ่ึงอาจเป็นประโยนช์ต่อการจดัการเรียนรู้และ
การศึกษาวจิยั ดงัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะทัว่ไป 
1.1 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ จ าเป็นตอ้งใชค้วามร่วมมือระหวา่งสมาชิกใน 

กลุ่ม ดงันั้นครูผูส้อนควรจดัให้มีกิจกรรมท่ีสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม โดยมีการสร้าง
บรรยายท่ีเป็นมิตรต่อกนั เพื่อให้สมาชิกไดรู้้จกักนั ซ่ึงจะช่วยให้สมาชิกในกลุ่มกล้าท่ีจะแสดงความ
คิดเห็นร่วมกบัเพื่อน ๆ ซ่ึงจะส่งผลใหก้ารเรียนประสบผลส าเร็จเร็วท่ีสุด 

1.2 สนบัสนุนการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ เช่น การจดัหาส่ือและ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

1.3 ครูส่งเสริมใหน้กัเรียนแต่ละคนมีส่วนร่วมและมีบทบาทในการเรียนรู้ และฝึกใหแ้สดง 
ความคิดเห็น ใหเ้กิดการปฎิบติัจริง 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยั 
2.1 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจใชไ้ดดี้ในเน้ือหาเร่ือง อาหารกบัการด ารงชีวติ  

ดงันั้นควรน าไปศึกษาวจิยัในเน้ือหาอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
2.2 น าการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจไปศึกษาวจิยักบัประชากรและกลุ่มตวัอยา่งใน 

ระดบัอ่ืน ๆ 
2.3 ควรมีการเปรียบเทียบเจตคติทางการเรียนวทิยาศาสตร์ของนกัเรียนควบคู่ไปดว้ยเพื่อ 

จะไดท้ราบความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการจดัการเรียนการสอนดว้ยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่วมใจ 
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