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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1)พั ฒ นาการเรี ย นรู้ แ บบร่ ว มมื อ ด้ ว ยเทคนิ ค
Learning Together วิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร
และ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน ในการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้ วยเทคนิค Learning Together กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนรักษา
ทรัพย์พิทยากร อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่กาลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2558 จานวน 36 คน เครื่องมือในการเก็บข้ อมูล ได้ แก่ 1) แผนจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา
เรื่ อ งชี วิ ตและครอบครั ว 2) แบบประเมิ น พฤติกรรมการท างานร่ วมกัน 3) แบบทดสอบวั ด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ ในการวิจัย ได้ แก่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Paired t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ ด้ วยเทคนิค Learning Togetherวิชาสุขศึกษา เรื่อง ชีวิตและครอบครัว โดยใช้
แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 5 แผน 10 คาบเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มพี ัฒนาการทางการเรียนรู้
สูงขึ้น มีคะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 70 - 88 2)นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลั งเรี ยนสูงกว่ า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 (t = 9.49, sig = 0.00 ) และมีความพึงพอใจ
ในการเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค Learning Together วิชาสุขศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย 4.43
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to study the work process skill after the
conduct of LT technique cooperative learning, 2) to study the students satisfaction with the
conduct of LT technique cooperative learning, and 3) to compare the learning achievement
of students before and after the conduct of LT technique cooperative learning. The specificselected sample was 36 students of matthayomsuksa 3 in the second semester of the
B.E.2558 (2015 A.D.) academic year at Raksasabpittayakorn School, Kabinburi District,
Prachinburi Province. The collected data were analyzed to arithmetic mean, percentage,
standard deviation, and T-test.
The results of the study were as follows:
1) ) The students of matthayomsuksa 3 in the second semester of the B.E.2558
(2015 A.D.) academic year at Raksasab Pittayakorn School had the development of
Cooperative Learning by Learning Together Technique for Health Education Subject, They
are put in order from high to low as the following: group 3 (88 point = 88
percent); group 7 (81 point : 81 percent) and group 5 (70 point : 70 percent)
2) The students of matthayomsuksa 3 in the second semester of the B.E.2558
(2015 A.D.) academic year at Raksasab Pittayakorn School had higher learning
achievement after learning than before with a difference at the 0.5 level of statistical
significance.
3) The students had the highest level of satisfaction with the conduct of LT
technique cooperative learning.( = 4.43)
Key words: Physical Education Subject, Learning Together Cooperative Learning
Technique
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ความเป็ นมา และความสาคัญของปัญหา
จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 – 2549 ได้ มีการกาหนดเจตนารมณ์มุ่ง (1)
พั ฒนาชี วิ ตให้ เป็ น" มนุ ษย์ท่ีสมบู รณ์ท้ังทางร่ างกาย จิ ตใจ สติ ปัญญา ความรู้ และคุ ณ ธรรม มี
จริยธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่นื ได้ อย่างมีความสุข " และ (2) พัฒนาสังคมไทย
ให้ เป็ นสังคมที่มีความเข้ มแข็ง และมีดุลยภาพ 3 ด้ าน คือ เป็ นสังคมคุณภาพ สังคมแห่ งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งการพัฒนาคนสิ่งสาคัญต้ องมุ่ง
ไปที่ ก ารศึ ก ษาเพราะเป็ นกระบวนการที่ ส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการพั ฒ นาคนให้ มี คุ ณ ภาพ มี
ความสามารถที่จะปรับตัวได้ อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะมาถึง การจัดการศึกษาใน
แนวทางที่เหมาะสมกับสภาพความต้ องการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวั ฒนธรรมของ
ประเทศ จะสามารถสร้ างสรรค์ความก้ าวหน้ าให้ แก่สังคมไทย ทั้งยังสร้ างความสมดุลและความ
กลมกลืนของการพั ฒนาด้ านต่าง ๆ(มณนิกา ชุ ติบุตร. 2542, น.39) ซึ่ งบทความเกี่ยวกับ
การศึกษาไทยได้ ให้ ความหมายของ“การศึกษา” ไว้ ว่าการศึกษาเป็ นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึ ก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสร้ างสรรค์จ รรโลงความก้ าวหน้ าทางวิชาการ การสร้ างองค์ความรู้อันเกิดจากการ
จัดสภาพแวดล้ อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้ บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ปั จ จุ บั น การเรี ยนการสอนครู จะเน้ น ด้ า นทฤษฎีมากกว่ า เน้ น การปฏิบั ติจริ ง จึ งทาให้
นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนจากเอกสารตาราเรียน เพราะเอกสารตาราเรียนมีเพียง
ภาพประกอบ และตัวอักษร เท่านั้น จึงเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทาให้ นักเรียน ไม่ให้ ความสนใจเท่าที่ควร
อีก ทั้งชั่ วโมงในการเรี ย นการสอนแต่ ละชั่ วโมงการเรี ยนก็ป ระสบปั ญ หาเรื่ องของนั กเรี ยนเข้ า
ห้ องเรียนช้ าเพราะบางครั้ง บางชั่ วโมงเรียนห้ องเรียนต้ องใช้ ร่วมกันกับรายวิชาอื่น ทาให้ นักเรียน
ต้ องมานั่งรอการเปลี่ยนชั่วโมงเรียน ทาให้ นักเรียนได้ เข้ าห้ องเรี ยนในการปฏิบัติช้า และบางครั้ ง
นักเรียนบางคนก็ไม่มีเอกสารตาราเรียนมาเรียนทาให้ เกิดปั ญหาด้ านการเรียนการสอนมากมาย
ทั้งยังส่งผลกระทบไปถึ งการเรี ยนของนั ก เรี ยน ทาให้ นั ก เรี ยน มี ผลการเรี ยนที่ต่ า กว่ า เกณฑ์ท่ี
กาหนดอีกด้ วย การเรียนในห้ องเรียนก็มีปัญหาโดยเฉพาะนักเรียนบางคนที่ไม่ต้องใจเรียนหนังสือ
รบกวนเพื่อนๆ เมื่อครูส่งั งานกลุ่มนักเรียนก็จะทากันเป็ นบางคน ส่วนที่เหลือ ก็จะนั่งเล่นไม่สนใจ
งานร่วมกัน และไม่มีความสามัคคีช่วยเหลือกันทางาน ทาให้ ผลงานที่นามาถ่ายทอดให้ เพื่ อนๆ
ฟั งไม่มีประสิทธิภาพพอ จึงเป็ นปั ญหาในเรื่ องการทางานร่ วมกัน นักเรี ยนขาดความเป็ นผู้น า
ขาดการมอบหมายงานให้ กันภายในกลุ่ม ขาดความเป็ นผู้รับผิดชอบ และการบริหารงานต่างๆ
ภายในกลุ่ม
สื่อวีดิทศั น์ (Video tape) เหมาะสมกับวัยของเด็กทุกช่วงวัย ซึ่งผู้สอนจะต้ องเลือกเนื้อหา
และการนาเสนอให้ เหมาะสมแก่วัยและเพื่อเกิดการเรียนรู้ได้ ดี เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะ
เนื้อหาที่เป็ นนามธรรม หรือเนื้อหาที่ยากสาหรับการอธิบาย ผู้สอนจาเป็ นต้ องใช้ ส่ อื วีดิทศั น์เข้ ามา
ช่วย และในบางครั้งนักเรียนสามารถย้ อนกลับไปดูซา้ เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจ และเสมือนเป็ นการ
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ทบทวนเนื้อที่เรียนให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะวีดิทศั น์เป็ นสื่อที่สามารถทาให้ ผ้ ูเรียนได้ เห็นภาพ ซึ่งอาจ
เป็ นภาพนิ่ ง หรื อ ภาพเคลื่ อ นไหวและทาให้ ผ้ ู เ รี ยนได้ ยิ น เสีย งที่ส อดคล้ องกับ ภาพนั้ น ๆ ด้ ว ย
วีดิทศั น์สามารถใช้ ในการสาธิตอย่างได้ ผล เป็ นสิ่งที่สามารถช่วยให้ ผ้ ูเรียนเห็นสิ่งที่ควรเห็นและยัง
จัดความผิดพลาดในการสาธิตกระบวนการทดลองต่างๆได้ เพราะผู้สาธิตสามารถจัดเตรียม และ
จัดทาวีดิทศั น์อย่างถูกต้ อง ก่อนที่จะนาไปใช้ จริง
การจัดการเรียนการสอนแบบร่ วมมือ (Co-operative Learning) เป็ นวิธีการจัดการเรียน
การสอนรู ป แบบหนึ่ ง ที่เ น้ น ให้ ผ้ ู เ รี ย นลงมื อ ปฏิบั ติ ง านเป็ นกลุ่ ม ย่ อ ย โดยมี ส มาชิ ก กลุ่ ม ที่ มี
ความสามารถที่แตกต่างกัน เพื่อเสริมสร้ างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคน สนับสนุ นให้ มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนบรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังเป็ นการส่งเสริ มการทางาน
ร่ วมกัน เป็ นหมู่ ค ณะ หรื อ ทีม ตามระบอบประชาธิป ไตย และเป็ นการพั ฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ ทาให้ สามารถปรับตัวอยู่กบั ผู้อ่นื ได้ อย่างมีความสุข (สุภานิดา ภูสุรินคา, 2549. น.1) ซึ่ง
สอดคล้ องกับอีเมล ซูซาน (Imel Susan 1991 : 4) การเรียนรู้แบบร่วมมือมีข้อดีหลายประการ
ในการพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ คือ ช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นของผู้เรียน พัฒนาความคิดของผู้เรียน เกิด
เจตคติ ที่ดีในการเรียน ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียน
สร้ างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสมาชิก ส่งเสริมทักษะในการทางานร่วมกัน ฝึ กให้ ร้ ูจักรับฟังความ
คิ ด เห็น ของผู้ อ่ ื น ท าให้ นั ก เรี ย นมี วิ สั ย ทัศ น์ หรื อ มุ ม มองกว้ า งขึ้ น ส่ ง เสริ ม ทัก ษะทางสั ง คม
ตลอดจนช่วยให้ ผ้ ูเรียนมีการปรับตัวในสังคมได้ ดีข้ นึ
การเรี ย นรู้ แบบร่ ว มมื อ ที่ น่ า สนใจรู ป แบบหนึ่ ง คื อ กลุ่ ม เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น (Learning
Together : LT) เป็ นเทคนิคการจัดกิจกรรมที่ให้ สมาชิกในกลุ่มได้ รับผิดชอบ มีบทบาทหน้ าที่ทุก
คน เช่น เป็ นผู้อ่าน เป็ นผู้จดบันทึก เป็ นผู้รายงานนาเสนอ เป็ นต้ น ทุกคนช่วยกันทางาน จน
ได้ ผลงานสาเร็จ ส่งและนาเสนอผู้ สอน ลั กษณะการจัดกิจกรรม กลุ่มผู้เรี ยนจะแบ่ งหน้ าที่กัน
ทางาน เช่น เป็ นผู้อ่านคาสั่งใบงาน เป็ นผู้จดบันทึกงาน เป็ นผู้หาคาตอบ เป็ นผู้ตรวจคาตอบ
กลุ่มจะได้ ผลงานที่เกิดจากการทางานของทุกคน ซึ่งเป็ นการเรียนที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา
และตัวนักเรียนมัธยมศึกษา เป็ นระยะวัยรุ่นการทางานร่ วมกันลักษณะเช่นนี้จะสร้ างประโยชน์แก่
การเรียนรู้สาหรับเขาเหล่านั้นด้ วย
จากที่มาและความสาคัญของปั ญหาดังกล่ าวข้ างต้ นทาให้ ผ้ ู วิจัย สนใจที่จะนาการเรี ยนรู้
แบบร่วมมือ คือ กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together : LT) เพื่อช่วยกระตุ้นการเรียนรู้
ให้ กับนักเรี ยน และเพื่ อให้ นักเรี ยนได้ พัฒนาการเรี ยนรู้ด้ วยการนาตนเอง ทั้งนี้ ผู้ วิจัยได้ นาสื่อ
ประเภทวิดีโอมาใช้ สนับสนุ นในการเรียนการสอน เพราะเป็ นสื่อการเรียนการสอนที่ ประกอบไป
ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ ซึ่งการใช้ ส่ือการสอนประเภทนี้เปรียบเสมือ นการสอนจริ ง
และนักเรียน สามารถที่จะปฏิบัติได้ จริง ตามเนื้อหาที่เรียน และจะช่วยสอนเสริม นอกจากนั้นการ
เรี ย นรู้ แ บบร่ วมมื อ ยั ง น าไปสู่ก ารท างานเป็ นกลุ่ ม และเป็ นทีม เพื่ อ การท างานร่ ว มกัน อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข ซึ่งจะเป็ นพื้นฐานการทางานในอนาคตอีกด้ วย
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ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็ นครูผ้ ูสอนวิชาสุขศึกษา จึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการเรียนรู้
แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค Learning
Together ในการเรี ยนวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร เพื่อเป็ นประโยชน์แก่นักเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค Learning Together วิชาสุขศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร
2. เพื่ อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค Learning Together
วิชาสุขศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยา
กร ที่มีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค Learning Together วิชาสุขศึกษา
สมมติฐานของการวิจยั
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรหลังจากใช้ การเรียนรู้
แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค Learning Together ในรายวิชาสุขศึกษา มีพัฒนาการ
การเรียนรู้วิชาสุขศึกษา สูงขึ้น
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่ี .05
3. นักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค Learning Together วิชาสุข
ศึกษา มีความพึงพอใจระดับมาก
ขอบเขตของการวิจยั
กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร จังหวัดปราจีนบุรี ที่กาลังศึกษา
อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 1 ห้ องเรียน จานวน 36
คน
ตัวแปรในการวิจยั
ตัวแปรต้ น คือ การเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค Learning Together
ตัวแปรตาม คือ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษาเรื่อง ชีวิตและครอบครัว ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค
Learning Together วิชาสุขศึกษา
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นิยามศัพท์
1. การพัฒนาการเรียนรู้ หมายถึง การทาให้ ผ้ ูเรียนเกิดความรู้ความเข้ าใจ วิชาสุขศึกษา
เรื่องชีวิตและครอบครัว โดยพิจารณาจาก ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค Learning Together
2. การเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค Learning Together (LT) หมายถึง คือ การจัด
กิจกรรมที่ให้ สมาชิ ก ในกลุ่ มได้ รับ ผิดชอบ มีบ ทบาทหน้ าที่ทุก ลั ก ษณะการจั ดกิจกรรม กลุ่ ม
ผู้เรียนจะแบ่งหน้ าที่กนั ทางาน เช่น เป็ นผู้อ่านคาสั่งใบงาน เป็ นผู้จดบันทึกงาน เป็ นผู้หาคาตอบ
เป็ นผู้ตรวจคาตอบ กลุ่มจะได้ ผลงานที่เกิดจากการทางานของทุกคน
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับความรู้ ความสามารถที่ได้ รับและพัฒนามา
จากการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบร่ วมมือ Learning Together วิชาสุขศึกษา โดยอาศั ย
เครื่องมือในการวัดผลหลังจากการเรียน คะแนนที่ได้ จากก่อนและหลังเรียน วิชาสุขศึกษา
4. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
3 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร ที่มีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค Learning Together
วิชาสุขศึกษา
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัยครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้
1.แผนจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา เรื่องชีวิตและครอบครัว
2.แบบประเมินพฤติกรรมการทางานร่วมกัน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค
Learning Together
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ให้ นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest) จานวน 20 ข้ อ เพื่อทดสอบความรู้
โดยใช้ เวลา 10 นาที และนาคะแนนของนักเรียนมาเรียงลาดับจากคะแนนสูงไปคะแนนต่าสุดเพื่อ
จัดกลุ่มๆละ 5 คน จานวน 7 กลุ่ม
2. ดาเนินการจัดการเรี ยนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบ
ร่วมมือด้ วยเทคนิค Learning Together (LT) ใช้ แผนการสอน จานวน 5 แผน 10 คาบเรียน
คาบเรียนละ 50 นาที ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรู้ดังนี้
2.1 ให้ นักเรียนแต่ละกลุ่ม เรียนรู้เนื้อหา เรื่องชีวิตและครอบครัว แบบร่วมมือด้ วย
เทคนิค Learning Together หลังจากนั้น ให้ นักเรียนดูส่อื วีดิทศั น์และสรุปการเรียนรู้จากสื่อ
วีดิทศั น์ โดยใช้ เวลา 10 นาที
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2.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้ าที่กันทางาน โดยมีหัวหน้ ากลุ่มกาหนดบทบาทของ
แต่ละคน ภายในกลุ่มของตนเอง แบ่งกัน รั บผิดชอบหน้ าที่ ที่ตนเองได้ รับมอบหมาย ในขณะที่
ทางานที่ได้ รับมอบหมายอยู่น้ัน นักเรี ยนภายในกลุ่มสามารถพูดคุยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ส่งเสริมแนะนากันได้ เพื่อให้ งานที่ได้ รับมอบหมายนั้นไปถึงเป้ าหมายได้ เร็วขึ้น จากนั้นแต่ละกลุ่ม
ช่วยกันรวบรวมข้ อมูลที่ดูจากสื่อวีดิทศั น์ 10 นาที แล้ วนามาสร้ างชิ้นงาน เช่น แผนที่ความคิด
สมุดเล่มเล็ก จัดทาป้ ายนิเทศ
2.3 ให้ นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปเป็ นชิ้นงาน 10 นาที
2.4 ครูผ้ ูสอนประเมินพฤติกรรมการทางานกลุ่มของนักเรียน
2.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มนาชิ้นงานที่จัดทาและได้ รับการตรวจจากครูผ้ ูสอนมาจัดป้ าย
นิเทศ เพื่อให้ นักเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน(Protest) จานวน 20 ข้ อ ซึ่งเป็ นข้ อสอบชุด
เดียวกันกับ Pretest (โดยสลับข้ อในแบบทดสอบ) โดยใช้ เวลา 10 นาที
4. จากนั้นแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อการพัฒนาการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้ วยเทคนิคLT วิชาสุขศึกษา เรื่องชีวิตและครอบครัว ใช้ เวลา 10 นาที
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการตั้งแต่ข้นั ที่ 1 ถึงขั้นที่ 2 ทุกๆแผนจนครบ 5 แผน
5. นาข้ อมูลทีรวบรวม มาวิเคราะห์ สรุปผลและอภิปราย โดยใช้ ตารางและการพรรณนา
สรุปผลการวิจยั
1. การพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้ วยเทคนิค Learning Togetherวิชาสุขศึกษา เรื่อง
ชีวิตและครอบครัว โดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 5 แผน 10 คาบเรียน นักเรียนส่วนใหญ่
มีพัฒนาการทางการเรียนรู้สงู ขึ้น มีคะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 70 – 88
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (t = 9.49, sig = 0.00 )
3. ผลการศึกษาระดับความพึ งพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนรั กษา
ทรัพย์พิทยากร ที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค Learning Together วิชาสุข
ศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ย 4.43
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้ วยเทคนิค Learning Togetherวิชา
สุขศึกษา เรื่อง ชีวิตและครอบครัว โดยใช้ แผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 5 แผน 10 คาบเรียน
พบว่ านักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการทางการเรียนรู้สูงขึ้น มีคะแนนคิดเป็ นร้ อยละ 70 – 88
สอดคล้ องกับ Johnson & Johnson (อ้ างในไสว ฟักขาว, 2544) ซึ่งเป็ นผู้เสนอแนวคิดที่
เรียกว่า วัฏจักรการเรียนรู้ (Circles of Learning) รูปแบบนี้มีการกาหนดสถานการณ์และเงื่อนไข
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ให้ นักเรียนทาผลงานเป็ นกลุ่ม ให้ นักเรี ยนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแบ่ งปั นเอกสาร การแบ่ ง
งานที่เหมาะสม และการให้ รางวัลกลุ่มซึ่งอรทัย มูลคา (2552, น.134) ได้ กล่าวว่า สอดคล้ องกับ
ปิ ยะพงษ์ ไสยโสภณ (2550)ได้ ศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมหมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 เพื่อ
เสริมสร้ างทักษะชีวิตสาหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลางพบว่า ผล
การทดสอบวัดความรู้ความเข้ าใจเรื่องเพศศึกษา : โอกาสเสี่ยงของตนเองจากอารมณ์และความ
ต้ องการทางเพศและสัมพั นธภาพคู่ ครองที่ดีมีคุณภาพหลังเรี ยนพบว่ ามีคะแนนเฉลี่ยหลั งเรี ยน
สูงขึ้นและเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรี ยนพบว่ าแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ p < .001 (t = 3.494) และอารยา ปั นจะมาวัด (2556) ที่ได้ ศึกษา
เรื่ อ งการพั ฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้เพื่ อเสริ มสร้ า งทักษะการทางานเป็ นทีม โดยใช้ การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบารุง ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า การเรียนรู้
ร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together) ทาให้ นักเรียนเรียนเกิดความสามัคคีในการทางาน
งานประสบความส าเร็จ ตามเป้ าหมายที่ว างไว้ มี ก ารท างานอย่ า งเป็ นขั้ น ตอนและเป็ นระบบ
นักเรียนเห็นแก่ประโยชน์ของกลุ่มมากว่าตนเอง นักเรียนเกิดปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ทาให้ เห็นได้
ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together) ส่งผลให้ นักเรียนมีความร่วมมือ
ในการท างานเป็ นที ม รู้ จั ก บทบาทหน้ าที่ ข องตนเอง ท าให้ งานประสบความส าเร็ จ และมี
ประสิทธิภาพ
2. ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนระหว่ า งก่ อ นเรี ย นและหลั งเรี ย นของนั ก เรี ยนที่มีต่ อ การ
พัฒนาการเรียนรู้แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค Learning Together วิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 (t = 9.49, sig = 0.00
)สะท้ อนให้ เห็นว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค Learning Together นั้นมีความเหมาะสม
กับบริบทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนรั กษาทรัพย์พิทยากร ซึ่งเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกับ ความเห็นของ อรทัย มูลคา (2552) ที่ได้ ก ล่ า วถึ งการเรี ยนรู้ แ บบร่ ว มมื อว่ า เป็ น
กระบวนการเรี ย นรู้ ท่ี ไ ด้ ร่ ว มมื อ กั น และช่ ว ยเหลื อ กั น ในการเรี ย นรู้ โดยแบ่ ง กลุ่ ม ผู้ เ รี ย นที่ มี
ความสามารถต่างกันออกเป็ นกลุ่มเล็กๆ ซึ่งเป็ นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้ างที่ชัดเจน มี
การทางานร่ ว มกัน มี ก ารแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็น มี ก ารช่ ว ยเหลื อ พึ่ งพากัน และกั น มี ค วาม
รั บผิดชอบร่ วมกัน ทั้งตนเองและส่วนรวม เพื่ อให้ ตนและสมาชิกในกลุ่มประสบผลสาเร็จตาม
เป้ าหมายที่กาหนด ซึ่งสอดคล้ องกับ โสรัจจ์ แสนคา (2557) ศึกษางานวิจัยเรื่อง การพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค LT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
เรื่ อ ง สารในชี วิ ต ประจ าวั น ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 และประดั บ ศิ ล ป์ ชาก านั น
(2557) ที่ได้ ศึกษาวิ จัยเรื่ อง การพั ฒนากิจกรรมการเรี ยนรู้แบบร่ วมมือเทคนิ ค Learning
Together : LT ประกอบหนังสืออ่าน เพิ่มเติม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการ
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เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่ า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนโดยใช้ กจิ กรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ประกอบหนังสืออ่านเพิ่มเติม
หลังเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี .01 และนักเรียนมีความพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ประกอบหนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สดุ
3. ผลการศึกษาระดับความพึ งพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนรั กษา
ทรัพย์พิทยากร ที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้แบบร่ วมมือด้ วยเทคนิค Learning Together วิชาสุข
ศึกษา พบว่ า โดยภาพรวมมีความพึ งพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.43 จะเห็นได้ ว่า
นักเรี ยนสามารถศึกษาเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเองผ่านสื่อวีดีทัศน์ท่มี ีความสะดวกและทันสมัย ซึ่งเป็ น
การเรียนการสอนที่เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและช่วยแก้ ไขปั ญหาเกี่ยวกับเวลาในการเรียน เข้ าใจ
ในข้ อความที่อาจารย์พยายามสื่อในบทเรียน เป็ นรูปแบบการเรียนที่สร้ างความสัมพันธ์ท่ดี ีระหว่าง
ครูกบั นักเรียนและนักเรียนด้ วยกันมากขึ้น กิจกรรมสอดคล้ องกับเนื้อหา ฝึ กคุณลักษณะที่ดีต่าง ๆ
ให้ กับนักเรียน ได้ แก่ ความรับผิดชอบ ฝึ กทักษะการทางานต่างๆ รวมทั้งทาให้ นักเรียนสามารถ
คิดเป็ นทาเป็ น แก้ ปัญหาเป็ น และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจาวันได้ ทาให้ นักเรียนได้
ทากิจกรรมการจัดการเรียนรู้อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ ซึ่งมีความสอดคล้ องในแนวทาง
เดียวกันกับผลการศึกษาของ โสรัจจ์ แสนคา (2557) ได้ ศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค LT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สาร
ในชีวิตประจาวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบร่วมมือด้ วยเทคนิค LT อยู่ในระดับดีและประดับศิลป์ ชากานัน (2557) ได้ ศึกษา
งานวิจัยเรื่องการพัฒนากิจกรรมการเรีย นรู้แบบร่วมมือเทคนิค LEARNING TOGETHER : LT
ประกอบหนังสืออ่าน เพิ่มเติม เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรี ยนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 นักเรียนมีความพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ประกอบหนังสืออ่านเพิ่มเติม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ
ดังนั้น จึงสรุปได้ ว่า การเรี ยนรู้แ บบร่ วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together)
สามารถนาไปใช้ เพื่อเสริมสร้ างทักษะการทางานเป็ นทีมของนักเรียนได้ เป็ นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทัว่ ไป
1. การจัดกลุ่มโดยใช้ คะแนน อาจทาให้ บางกลุ่มมีเด็กที่มีคะแนนใกล้ เคียงกันมากอยู่
ด้ วยกัน ทาให้ ไม่เกิดความหลากหลาย หรื อบางกลุ่มมีคะแนนต่ างกัน มาก ซึ่งทาให้ ส่งผลเรื่ อง
กระบวนการทางานเป็ นทีม เช่น คนเก่งจะทางานเฉพาะคนเก่ง จะไม่ฟังคนที่ไม่เก่ง
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2. ควรมีการตรวจสอบสื่อวีดิทัศน์ท่จี ะนามาใช้ ทุกครั้ง เช่น ภาพ ภาษา ที่ใช้ ในสื่อ
วีดิทศั น์ จะต้ องเลือกให้ เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัย โดยเฉพาะเรื่องเพศศึกษา การคุมกาเนิด
ซึ่งเป็ นเรื่องละเอียดอ่อน
3. ควรจัดเตรียมอุปกรณ์สภาพแวดล้ อมห้ องเรียนให้ เหมาะสม ควรเป็ นห้ องทึบแสง
ถ้ าแสงจ้ ามากๆภาพจะมองไม่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ในครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาสุขศึกษา โดยใช้ ความร่วมมือ ด้ วย
เทคนิคอื่นๆ เช่น เทคนิค STAD, จิกซอร์ เป็ นต้ น
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกับการเรียนรู้แบบรายบุคคล
ในรายวิชา สุขศึกษา
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