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บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดล้อม โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจและแบบปกติ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ แขวงคลองจัน่ เขต
บางกะปิ กรุงเทพมหานครซ่ึงไดจ้ากวธีิการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple RandomSampling) โดยวิธีการจบัสลาก
จาก 5 ห้องเรียน มาจ านวน 2 ห้องเรียนมีจ านวนนกัเรียน 60 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือแบบทดสอบวดัผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มีค่าความยากง่ายอยูร่ะหว่าง0.46-0.70, ค่า
อ านาจจ าแนก มีค่าระหวา่ง 0.23-0.70  และ ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.80 ไดผ้ลดงัน้ี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
วทิยาศาสตร์เร่ืองมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วม
ใจและแบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงกวา่การจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
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บทน า 

 การศึกษาเป็นรากฐานท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศ การศึกษาจึงมีความจ าเป็นส าหรับบุคคลทุกเพศทุก
วยั โดยเฉพาะผูท่ี้อยูใ่นวยัศึกษาเล่าเรียน สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เรียกว่าเป็น
ยคุของข่าวสารความรู้หรือสารสนเทศ การศึกษาหาความรู้จึงมีความจ าเป็นต่อการพฒันาชีวิต การจดัการศึกษา
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 มาตรา 22 มีสาระส าคญั คือการจดัการศึกษาอบรมให้
ถือหลกัผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถท่ีจะเรียนรู้ตามความถนดัหรือความสนใจของ
ตนเอง โดยกระบวนการจดัการศึกษาจะตอ้งสามารถตอบสนองการเรียนรู้ตามความเหมาะสม และความตอ้งการ
ของผูเ้รียน มาตรา 24 ระบุว่าให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการจดักระบวนการเรียนรู้ มุ่งเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากข้ึน มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในชั้นเรียน 
และนอกชั้นเรียนเพิ่มข้ึนจากเดิม ใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ิน/ชุมชนท่ีผูเ้รียนไดอ้าศยัอยู ่ท  าให้การเรียนรู้ของผูเ้รียน
มีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน สามารถน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนัและสามารถน าไปประกอบอาชีพได ้(เอกกวีร์ 
พิทกัษธ์นชักุล, 2557, หนา้ 114) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542 ในหมวด4 วา่ดว้ยแนวการจดัการศึกษา
จะกล่าวถึงหลกัการส าคญัของการจดักระบวนการเรียนการสอน (มาตรา 22) ซ่ึงรวมถึงจุดมุ่งหมายและสาระ
เน้ือหาของหลกัสูตร (มาตรา 23 และ27) กระบวนการจดัการ (มาตรา 24) และการประเมินผล (มาตรา 25) 
องคก์รจดัท าหลกัสูตร (มาตรา 26) และเง่ือนไขของความส าเรจจอ่ืน  ในมาตรา 22การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกั
ว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการ
จดัการศึกษา ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเตจมตามศกัยภาพและมาตรา 23 การจดัการ
ศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ ความรู้และทกัษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
รวมทั้ งความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เร่ืองการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุลย ัง่ยนื  มาตรา 27 ความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาการดา้นต่าง ของ
โลกยคุโลกาภิวฒัน์ มีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยดว้ย จึง
มีความจ าเปจ นท่ีจะตอ้งปรับปรุงหลกัสูตร การศึกษาของชาติ ซ่ึงถือเปจ นกลไกลส าคญัในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของประเทศ เพื่อสร้างคนไทยให้เปจ นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศกัยภาพพร้อมท่ีจะแข่งขนัและ
ร่วมมืออยา่งสร้างสรรคใ์นเวทีโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา้ 9-10)  
 การเรียนรู้แบบร่วมมือกนัร่วมใจ เป็นแนวคิดในการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้นกัเรียนไดร่้วมมือกนั
เรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมให้ประสบผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย จึงถือได้ว่าการเรียนการสอนแบบร่วมมือกนั
เรียนรู้ เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นส าคญัรูปแบบหน่ึงโดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผูเ้รียนไดมี้
โอกาสท างานร่วมกนัเพื่อผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จร่วมกนัของกลุ่ม ซ่ึงการเรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็น



เพียงจดัให้ผูเ้รียนท างานเป็นกลุ่ม เช่น ท ารายงาน ท ากิจกรรมประดิษฐ์หรือสร้างช้ินงานอภิปราย ตลอดจน
ปฏิบติัการทดลองแลว้ ผูส้อนท าหนา้ท่ีสรุปความรู้ดว้ยตนเองเท่านั้น แต่ผูส้อนจะตอ้งพยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้
ผูเ้รียนไดใ้ช้กระบวนการประมวลส่ิงท่ีมาจากการท ากิจกรรมต่างๆ จดัระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วย
ตนเองเป็นหลกัการส าคญั (อาภรณ์ ใจเท่ียง, 2550, หนา้ 121) ดงันั้น การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจผูส้อน
จะตอ้งเลือกเทคนิคการจดัการเรียนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะร่วมกนัท ากิจกรรม 
รับผิดชอบงานของกลุ่มร่วมกนั โดยท่ีกลุ่มจะประสบความส าเร็จได้ เม่ือสมาชิกทุกคนได้เรียนรู้บรรลุตาม
จุดมุ่งหมายเดียวกนั คือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง 
กระบวนการทั้งมวลของการจดัประสบการณ์ต่างๆให้กบัผูเ้รียน โดยครูผูส้อนและผูเ้รียนร่วมกนัจดักิจกรรมทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพน่าสนใจและผูเ้รียนมี
ความรู้ความสามารถและ ลักษณะต่างๆ ตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร การจดักิจกรรมการเรียนรู้จึงนับว่ามี
ความส าคญัจากการให้ความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง การร่วมกันจัด
กิจกรรมของผูเ้รียนและครูท่ีเป็นผูส้อนดว้ยกระบวนการต่างๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนมี
ความรู้ความสามารถและลกัษณะต่างๆท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไวไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (เสริมศกัด์ิ บุตรทอง, 2549, 
หนา้ 28) การจดักระบวนการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มร่วมมือ (Cooperative learning) เป็นวิธีการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีเน้นการจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนให้แก่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละ
กลุ่มประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความรู้ความสามารถแตกต่างกัน โดยท่ีแต่ละคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ และ
ความส าเร็จของกลุ่ม คนท่ีเรียนเก่งจะช่วยเหลือคนท่ีอ่อนกวา่ สมาชิกในกลุ่มไม่เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียน
ของตนเองเท่านั้น หากแต่จะตอ้งร่วมรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ความส าเร็จของ
แต่ละบุคคลคือความส าเร็จของกลุ่ม (วมิลรัตน์ สุนทรโรจน์, 2548, หนา้ 50) 

ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดล้อม โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจและแบบปกติ เพื่อท่ีจะได้เปรียบเทียบขอ้แตกต่างของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ทั้ง 2 แบบน้ี ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ เพื่อเป็นการ
พฒันากระบวนการการจดัการเรียนรู้เทคนิควิธีการสอนโดยการมีส่วนร่วมในการเรียน เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการคิด เขา้ใจในเน้ือหาบทเรียนมากยิง่ข้ึน และสามารถน าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดจ้ริง 

 
 
 
 



วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ืองมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม โดยการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจและแบบปกติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ 
 

ขอบเขตการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
โดยการจดัการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจและแบบปกติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีขอบเขตการวจิยัคือ 

 ประชากร  
ท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ของภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียน

มธัยมบา้นบางกะปิ แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 หอ้งเรียน รวมทั้งหมด 203 คน  
 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ กรุงเทพมหานคร จากการสุ่มตวัอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดว้ยวิธีการ
จบัฉลากจาก 5 ห้องเรียน มาจ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 60 คน ท่ีเขา้รับการจดัการเรียนรู้เร่ือง มนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดลอ้ม จากนั้นแบ่งเปจ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดงัน้ี 
 1) กลุ่มทดลอง (Experimental group) เป็นนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชก้ารจดัการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ จ านวน 30 คน 
 2) กลุ่มควบคุม (Control group) เป็นนกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชก้ารจดัการจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
จ านวน 30 คน 
 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ตัวแปรต้น ไดแ้ก่ วธีิการจดัการเรียนรู้ 2 วธีิ คือ เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจและแบบปกติ 
 ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์เร่ืองมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม  
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่  เน้ือหาในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หน่วย
การเรียนรู้เร่ืองมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ใชเ้วลาสอน 12 ชัว่โมง โดยจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้จ านวนทั้งส้ิน 7 
แผน ส าหรับกลุ่มทดลองท่ีใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ ซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาดงัน้ี  
1)ส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ใช้เวลาสอน 1 ชั่วโมง   2)ความส าคัญของส่ิงแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ใชเ้วลาสอน 1 ชัว่โมง 3) สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ใชเ้วลาสอน



2 ชัว่โมง 4)มลพิษทางส่ิงแวดลอ้มใชเ้วลาสอน 2 ชัว่โมง 5)การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติอยา่ง
ย ัง่ยืนใชเ้วลาสอน 2 ชัว่โมง 6)การจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืนใชเ้วลาสอน 2 ชัว่โมง 
7)ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติใชเ้วลาสอน 2 ชัว่โมง  
ส าหรับกลุ่มควบคุมท่ีใช้การจดัการเรียนรู้แบบปกติจ านวน 7 แผน ตามแผนท่ีผูว้ิจยัมีอยู่แลว้ซ่ึงประกอบดว้ย
เน้ือหาดงัน้ี 1)ส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ใช้เวลาสอน 1 ชัว่โมง   2)ความส าคญัของส่ิงแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ใชเ้วลาสอน 1 ชัว่โมง 3) สาเหตุของปัญหาส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ ใชเ้วลาสอน
2 ชัว่โมง 4)มลพิษทางส่ิงแวดลอ้มใชเ้วลาสอน 2 ชัว่โมง 5)การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติอยา่ง
ย ัง่ยืนใชเ้วลาสอน 2 ชัว่โมง 6)การจดัการส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืนใชเ้วลาสอน 2 ชัว่โมง 
7)ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกบัการใชท้รัพยากรธรรมชาติใชเ้วลาสอน 2 ชัว่โมง 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การวิจยัเชิงทดลองคร้ังน้ี มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วชิาวทิยาศาสตร์ เร่ืองมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม โดยมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ศึกษาทฤษฎีและวธีิการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 2. ศึกษาคู่มือแนวการวดัและประเมินผลตามหลกัสูตรเก่ียวกบัการวิเคราะห์หลกัสูตร ผลการเรียนรู้ท่ี
คาดหวงั สาระการเรียนรู้ วธีิการคดัเลือกขอสอบ 
 3. วิเคราะห์เน้ือหาจากการศึกษามาจดัท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยเน้ือหาในแผนการ
จดัการเรียนรู้มีสาระการเรียนรู้ในเร่ืองมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม มาใชใ้นการจดัท าขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 
 4. สร้างขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองมนุษยแ์ละส่ิงแวดล้อม แบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 
ตวัเลือก โดยให้ครอบคลุมเน้ือหา มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั สาระการเรียนรู้ โดย
จดัสร้างเป็น 40 ขอ้เพื่อคดัไวใ้ชจ้ริง 30 ขอ้ 
 5. น าแบบทดสอบเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความ
เหมาะสมของภาษาท่ีใช้ จากนั้นน าแบบทดสอบพร้อมแบบประเมิน น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญชุดเดิมเพื่อตรวจ
ประเมินความสอดคลอ้งระหวา่งแบบทดสอบกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม โดยมีเกณฑใ์หค้ะแนนดงัน้ี  
  ใหค้ะแนน  1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
  ใหค้ะแนน  0 เม่ือไม่แน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นวดัตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  
  ใหค้ะแนน -1 เม่ือแน่ใจวา่ขอ้สอบนั้นไม่วดัตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  



การวเิคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัผลการเรียนรู้ท่ี คาดหวงั โดยใชสู้ตร IOC เลือกขอ้สอบ
ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 แสดงว่า ขอ้สอบมีความสอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัจริง และอยู่ในเกณฑ์ความ
เท่ียงตรง 
 6. น าแบบทดสอบไปทดสอบนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม 
ทดลอง เพื่อหาคาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้สูตรการหา

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค(α – coefficientcronbach)พบวา่ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบมีค่า

เท่ากบั 0.80 

 7. น าคะแนนท่ีไดจ้ากการทดลองมาวิเคราะห์หาระดบัความยาก  (Difficulty Level) และค่าอ านาจ

จ าแนก (Item Discrimination) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีความยากง่าย

ระหวา่ง 0.20-0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป โดยไดค้่าความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.46 –0.70 

และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.23 –0.70  

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัเร่ืองเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิาวิทยาศาสตร์ เร่ืองมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มดว้ยการ
จัดการเ รียน รู้แบบร่วมมือ ร่วมใจและแบบปกติของนัก เ รียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมบา้น
บางกะปิกรุงเทพมหานคร โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ดงัน้ี 
 1.  สถิติท่ีใชต้รวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
  1.1  หาดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยใช้สูตรIOC 
(วรนุช แหยมแสง, 2556, หน้า 36) 
  1.2  หาค่าความยากง่าย(p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป 
  1.3  หาคาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้
สูตรการหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค (α – coefficient cronbach) 
      2.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

  2.1  หาค่าเฉล่ีย (Mean) ของคะแนน โดยใชสู้ตร  x̄  
  2.2  หาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยค านวณจากสูตร SD  



 2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มดว้ยการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ (Cooperative Learning) และแบบปกติโดยใช้สถิติ (t-test แบบ Independent 
Samples)(วรนุช แหยมแสง, 2556, หนา้ 205-210) 
 
 ผลการวจัิย 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เร่ืองมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม โดยการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจและแบบปกติ พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มทดลองเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีไดรั้บการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ร่วมใจ มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนโดยใชก้ารจดัการเรียนรู้แบบปกติ 
 
อภิปรายผลการทดลอง 
 จากการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มกบั
การจดัการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 โรงเรียนมธัยมบา้นบางกะปิ สามารถอภิปราย
ผลการวจิยัไดด้งัต่อไปน้ี 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ืองมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม โดยการจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจและแบบปกติของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยกลุ่มทดลองท่ีสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ มี
คะแนนเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มท่ีสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบปกติ เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ 
เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีผูส้อนจดัให้ผูเ้รียนแบ่งเป็นกลุ่มย่อยโดยสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน 
ประมาณ 4-6 คน ช่วยกนัเรียนรู้เพื่อไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จของกลุ่ม นกัการศึกษาคนส าคญัท่ีเผยแพร่
แนวคิดของการเรียนรู้แบบน้ีคือ สลาวนิ และเดวิด จอร์นสัน การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจเป็นการเรียนรู้
ท่ีท าให้ผูเ้รียนท างานร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดีจนเกิดความรู้ในเร่ืองท่ี
เรียน ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้รียนมีความสุขกบัการท างานกลุ่มร่วมกนั และมีความกระตือรือร้นในการท างานได้
เป็นอยา่งดี จึงส่งผลใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดี (แสงทอง คงมา, 2554, หนา้ 2) 
 เราจะเห็นไดว้า่การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีมีเทคนิคท่ีหลากหลายใน

การเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดความรู้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เป็นวิธีการเรียนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ท าให้นกัเรียนได้

ท างานร่วมกนั มีเป้าหมายในการท างานร่วมกนั ซ่ึงจะท าให้ผูเ้รียนมีทกัษะในการท างานกลุ่ม การเรียนรู้แบบ



ร่วมมือเป็นวธีิการท่ีผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะการมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนอยา่งแทจ้ริง ไดฝึ้กความรับผิดชอบ ฝึกเป็น

ผูน้ า ผูต้ามกลุ่มฝึกการท างานใหป้ระสบผลส าเร็จ และฝึกทกัษะทางสังคม เป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนรักการเรียน

มากยิง่ข้ึน ท าใหผู้เ้รียนไม่เบ่ือหน่ายต่อการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจริยา ขุนเศรษฐ์และคณะ(2551, บทคดัยอ่) 

ท างานวิจยัเร่ืองผลการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอวร่์วมกบัแผนภูมิมโนทศัน์ท่ีมีต่อทกัษะ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยั

พบว่า 1) นักเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์ร่วมกับแผนภูมิมโนทศัน์มี

ผลสัมฤทธ์ิดา้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใชเ้ทคนิคจ๊ิกซอวร่์วมกบัแผนภูมิมโนทศัน์มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเคมีหลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียน 

 

ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ ซ่ึงอาจเป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้และการ
ศึกษาวจิยั ดงัน้ี 
 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1. หากนักเรียนขาดเรียนในชั่วโมงใดชั่วโมงหน่ึง ท าให้นักเรียนร่วมกิจกรรมไม่ครบ ซ่ึงส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดงันั้นควรจะให้นกัเรียนท่ีขาดการเรียนและการท ากิจกรรมในคาบนั้นๆ ไดล้งมือท า
กิจกรรมท่ีขาดไปนอกเวลาเรียน 

2. ควรมีแหล่งการเรียนรู้ใหผู้เ้รียน ไดศึ้กษาหาความรู้เพิ่มเติม 
3. ผูส้อนควรมีเทคนิคในการสอนท่ีหลากหลาย เพื่อกระตุน้ความสนใจของผูเ้รียน 
4. เวลาท่ีใชใ้นการท ากิจกรรมครูผูส้อนอาจยืดหยุน่ไดต้ามความเหมาะสมตามระดบัความสามารถของ

นกัเรียน แต่ไม่ควรยืดหยุ่นมากเกินไปเพราะจะท าให้การท ากิจกรรมไม่ประสบความส าเรจจและเกิดความเบ่ือ
หน่าย 

5. หน่วยงานต่างๆ ทางดา้นการศึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียน และฝ่ายวชิาการ ควรมีการน าการจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เผยแพร่ให้ครูไดท้ราบ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจ และน าไปใชใ้นการ

จดักิกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

 



ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบกบัวธีิการสอนอ่ืนๆ เช่น การจดัการเรียนรู้แบบ 4 MAT เป็นตน้ 
2. การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจส่งผลท่ีดีในเน้ือหาเร่ือง มนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ฉะนั้นควรน าไป

ทดลองใชก้บัเน้ือหาอ่ืนเพิ่มเติม 
3. ควรน าเทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจไปทดลองใชก้บันกัเรียนระดบัชั้นอ่ืน ๆ ดว้ย 
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