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บทคดัย่อ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1)พัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 

Learning  Together วิชาสขุศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร 

และ 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน ในการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ด้วยเทคนิค Learning  Together กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรักษา

ทรัพย์พิทยากร อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ที่ก  าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 

2558  จ านวน 36 คน  เคร่ืองมือในการเกบ็ข้อมูล ได้แก่ 1) แผนจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา 

เร่ืองชีวิตและครอบครัว 2) แบบประเมินพฤติกรรมการท างานร่วมกัน 3) แบบทดสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่า Paired t-test  ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค Learning  Togetherวิชาสขุศึกษา เร่ือง ชีวิตและครอบครัว โดยใช้

แผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน 5 แผน 10 คาบเรียน นักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการทางการเรียนรู้

สูงขึ้ น มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 70 - 88 2)นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (t = 9.49, sig = 0.00 ) และมีความพึงพอใจ

ในการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning  Together วิชาสุขศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากที่สดุ มีค่าเฉล่ีย  4.43 

ค าส าคญั :  วิชาสขุศึกษา, การเรียนรู้แบบร่วมมือ , เทคนิค Learning  Together 
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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 specific-

selected 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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ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 

จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 – 2549 ได้มีการก าหนดเจตนารมณ์มุ่ง (1) 

พัฒนาชีวิตให้เป็น" มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี

จริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อย่างมีความสขุ " และ (2) พัฒนาสังคมไทย

ให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแขง็ และมีดุลยภาพ 3 ด้าน คือ เป็นสังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิ

ปัญญาและการเรียนรู้  และสงัคมสมานฉันทแ์ละเอื้ออาทรต่อกัน ซ่ึงการพัฒนาคนสิ่งส าคัญต้องมุ่ง

ไปที่การศึกษาเพราะเป็นกระบวนการที่ส าคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ มี

ความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างเท่าทันการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ที่จะมาถึง การจัดการศึกษาใน

แนวทางที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมของ

ประเทศ จะสามารถสร้างสรรค์ความก้าวหน้าให้แก่สังคมไทย ทั้งยังสร้างความสมดุลและความ

กลมกลืนของการพัฒนาด้านต่าง ๆ(มณนิกา ชุติบุตร. 2542, น.39) ซ่ึงบทความเกี่ยวกับ

การศึกษาไทยได้ให้ความหมายของ“การศึกษา” ไว้ว่าการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความ

เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง

วัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการ

จัดสภาพแวดล้อม สงัคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

 ปัจจุบันการเรียนการสอนครูจะเน้นด้านทฤษฎีมากกว่าเน้นการปฏิบัติจริง จึงท าให้

นักเรียนเกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียนจากเอกสารต าราเรียน เพราะเอกสารต าราเรียนมีเพียง

ภาพประกอบ และตัวอักษร เท่าน้ัน จึงเป็นปัจจัยหน่ึงที่ท  าให้นักเรียน ไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร

อีกทั้งช่ัวโมงในการเรียนการสอนแต่ละช่ัวโมงการเรียนก็ประสบปัญหาเร่ืองของนักเรียนเข้า

ห้องเรียนช้าเพราะบางคร้ัง บางช่ัวโมงเรียนห้องเรียนต้องใช้ร่วมกันกับรายวิชาอื่น ท าให้นักเรียน

ต้องมาน่ังรอการเปล่ียนช่ัวโมงเรียน ท าให้นักเรียนได้เข้าห้องเรียนในการปฏบัิติช้า และบางคร้ัง

นักเรียนบางคนกไ็ม่มีเอกสารต าราเรียนมาเรียนท าให้เกิดปัญหาด้านการเรียนการสอนมากมาย  

ทั้งยังส่งผลกระทบไปถึงการเรียนของนักเรียน ท าให้นักเรียน มีผลการเรียนที่ต ่ากว่าเกณฑ์ที่

ก  าหนดอกีด้วย การเรียนในห้องเรียนกมี็ปัญหาโดยเฉพาะนักเรียนบางคนที่ไม่ต้องใจเรียนหนังสือ  

รบกวนเพ่ือนๆ  เมื่อครูสั่งงานกลุ่มนักเรียนกจ็ะท ากนัเป็นบางคน ส่วนที่เหลือ กจ็ะน่ังเล่นไม่สนใจ

งานร่วมกัน  และไม่มีความสามัคคีช่วยเหลือกันท างาน  ท าให้ผลงานที่น ามาถ่ายทอดให้เพ่ือนๆ

ฟังไม่มีประสิทธิภาพพอ  จึงเป็นปัญหาในเร่ืองการท างานร่วมกัน นักเรียนขาดความเป็นผู้น า    

ขาดการมอบหมายงานให้กันภายในกลุ่ม  ขาดความเป็นผู้รับผิดชอบ และการบริหารงานต่างๆ

ภายในกลุ่ม 

          สื่อวีดิทศัน์ (Video tape) เหมาะสมกับวัยของเดก็ทุกช่วงวัย ซ่ึงผู้สอนจะต้องเลือกเน้ือหา

และการน าเสนอให้เหมาะสมแก่วัยและเพ่ือเกดิการเรียนรู้ได้ดี เกดิประโยชน์มากที่สุด  โดยเฉพาะ

เน้ือหาที่เป็นนามธรรม หรือเน้ือหาที่ยากส าหรับการอธิบาย ผู้สอนจ าเป็นต้องใช้สื่อวีดิทศัน์เข้ามา

ช่วย และในบางคร้ังนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูซ า้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และเสมือนเป็นการ
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ทบทวนเน้ือที่เรียนให้ชัดเจนย่ิงข้ึน เพราะวีดิทศัน์เป็นสื่อที่สามารถท าให้ผู้เรียนได้เหน็ภาพ ซ่ึงอาจ

เป็นภาพน่ิง หรือภาพเคล่ือนไหวและท าให้ผู้เรียนได้ยินเสียงที่สอดคล้องกับภาพน้ันๆ ด้วย      

วีดิทศัน์สามารถใช้ในการสาธติอย่างได้ผล เป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนเหน็สิ่งที่ควรเหน็และยัง

จัดความผิดพลาดในการสาธิตกระบวนการทดลองต่างๆได้ เพราะผู้สาธิตสามารถจัดเตรียม และ

จัดท าวีดิทศัน์อย่างถูกต้อง  ก่อนที่จะน าไปใช้จริง  

การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ(Co-operative Learning) เป็นวิธีการจัดการเรียน

การสอนรูปแบบหน่ึง ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติงานเป็นกลุ่มย่อย โดยมีสมาชิกกลุ่มที่ มี

ความสามารถที่แตกต่างกนั เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพการเรียนรู้ของแต่ละคน สนับสนุนให้มีการ

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน จนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากน้ี ยังเป็นการส่งเสริมการท างาน

ร่วมกันเป็นหมู่คณะ หรือทีม ตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นการพัฒนาความฉลาดทาง

อารมณ์ ท าให้สามารถปรับตัวอยู่กบัผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สุภานิดา ภสูุรินค า, 2549. น.1) ซ่ึง

สอดคล้องกับอีเมล ซูซาน (Imel Susan 1991 : 4) การเรียนรู้แบบร่วมมือมีข้อดีหลายประการ 

ในการพัฒนาผู้เรียน ดังน้ี คือ ช่วยพัฒนาความเช่ือมั่นของผู้เรียน พัฒนาความคิดของผู้เรียน เกิด

เจตคติ ที่ดีในการเรียน ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียน 

สร้างความสมัพันธร์ะหว่างเพ่ือนสมาชิก ส่งเสริมทกัษะในการท างานร่วมกนั ฝึกให้รู้จักรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น ท าให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์ หรือมุมมองกว้างขึ้ น ส่งเสริมทักษะทางสังคม 

ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนมีการปรับตัวในสงัคมได้ดีขึ้น 

 การเรียนรู้แบบร่วมมือที่ น่าสนใจรูปแบบหน่ึง คือ กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน (Learning 

Together : LT) เป็นเทคนิคการจัดกจิกรรมที่ให้สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบ  มีบทบาทหน้าที่ทุก

คน  เช่น  เป็นผู้อ่าน  เป็นผู้จดบันทกึ  เป็นผู้รายงานน าเสนอ  เป็นต้น  ทุกคนช่วยกันท างาน  จน

ได้ผลงานส าเร็จ  ส่งและน าเสนอผู้สอน  ลักษณะการจัดกิจกรรม  กลุ่มผู้เรียนจะแบ่งหน้าที่กัน

ท างาน  เช่น เป็นผู้อ่านค าสั่งใบงาน เป็นผู้จดบันทึกงาน  เป็นผู้หาค าตอบ  เป็นผู้ตรวจค าตอบ 

กลุ่มจะได้ผลงานที่เกดิจากการท างานของทุกคน ซ่ึงเป็นการเรียนที่เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชา 

และตัวนักเรียนมัธยมศึกษา เป็นระยะวัยรุ่นการท างานร่วมกันลักษณะเช่นน้ีจะสร้างประโยชน์แก่

การเรียนรู้ส าหรับเขาเหล่านั้นด้วย 

จากที่มาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัย สนใจที่จะน าการเรียนรู้

แบบร่วมมือ คือ   กลุ่มเรียนรู้ร่วมกัน (Learning Together : LT)  เพ่ือช่วยกระตุ้นการเรียนรู้

ให้กับนักเรียน  และเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง ทั้งน้ีผู้วิจัยได้น าสื่อ

ประเภทวิดีโอมาใช้สนับสนุนในการเรียนการสอน เพราะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ ประกอบไป

ภาพเคล่ือนไหว และเสียงประกอบ ซ่ึงการใช้สื่อการสอนประเภทน้ีเปรียบเสมือนการสอนจริง 

และนักเรียน สามารถที่จะปฏบัิติได้จริง ตามเน้ือหาที่เรียน และจะช่วยสอนเสริม นอกจากน้ันการ

เรียนรู้แบบร่วมมือยังน าไปสู่การท างานเป็นกลุ่มและเป็นทีม เพ่ือการท างานร่วมกันอย่างมี

ประสทิธภิาพและมีความสขุ ซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานการท างานในอนาคตอกีด้วย  
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        ดังน้ัน  ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา  จึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการเรียนรู้

แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning  Together ในการเรียนวิชาสุขศึกษา ของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร เพ่ือเป็นประโยชน์แก่นักเรียนต่อไป 

 วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning  Together วิชาสุขศึกษา

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning  Together   

วิชาสขุศึกษา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยา

กร ที่มีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning  Together วิชาสขุศึกษา  

 

สมมติฐานของการวิจยั 

1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากรหลังจากใช้การเรียนรู้

แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning  Together ในรายวิชาสุขศึกษา มีพัฒนาการ

การเรียนรู้ วิชาสขุศึกษา สงูขึ้น  

2. นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติที่ .05 

3. นักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning  Together วิชาสุข

ศึกษา มีความพึงพอใจระดับมาก 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนโรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร จังหวัดปราจีนบุรี ที่ก  าลังศึกษา

อยู่ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  1 ห้องเรียน จ านวน 36 

คน  

ตวัแปรในการวิจยั 

      ตัวแปรต้น คือ  การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning  Together 

      ตัวแปรตาม คือ 1.  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสขุศึกษาเร่ือง ชีวิตและครอบครัว ของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  2.  ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค

Learning  Together  วิชาสขุศึกษา 
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นยิามศพัท ์

     1.  การพัฒนาการเรียนรู้   หมายถึง  การท าให้ผู้เรียนเกดิความรู้ความเข้าใจ วิชาสขุศึกษา 

เร่ืองชีวิตและครอบครัว โดยพิจารณาจาก ผลสมัฤทธิ์การเรียนรู้ และความพึงพอใจต่อการเรียนรู้

แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning  Together  

2.  การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning Together (LT) หมายถึง คือ  การจัด

กิจกรรมที่ให้สมาชิกในกลุ่มได้รับผิดชอบ  มีบทบาทหน้าที่ทุก ลักษณะการจัดกิจกรรม  กลุ่ม

ผู้เรียนจะแบ่งหน้าที่กนัท างาน  เช่น เป็นผู้อ่านค าสั่งใบงาน เป็นผู้จดบันทกึงาน  เป็นผู้หาค าตอบ  

เป็นผู้ตรวจค าตอบ กลุ่มจะได้ผลงานที่เกดิจากการท างานของทุกคน 

3.  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ระดับความรู้ ความสามารถที่ได้รับและพัฒนามา

จากการเรียนการสอนการเรียนรู้แบบร่วมมือ Learning Together  วิชาสุขศึกษา โดยอาศัย

เคร่ืองมือในการวัดผลหลังจากการเรียน คะแนนที่ได้จากก่อนและหลังเรียน วิชาสขุศึกษา  

4.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกที่ดีในการเรียนรู้ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

3 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร ที่มีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning  Together  

วิชาสขุศึกษา  

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี มีดังต่อไปนี้  

1.แผนจัดการเรียนรู้ วิชาสขุศึกษา เร่ืองชีวิตและครอบครัว 

2.แบบประเมินพฤติกรรมการท างานร่วมกนั 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 

Learning  Together   

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1.  ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  จ านวน 20 ข้อ  เพ่ือทดสอบความรู้ 

 โดยใช้เวลา 10 นาท ีและน าคะแนนของนักเรียนมาเรียงล าดับจากคะแนนสงูไปคะแนนต ่าสุดเพ่ือ

จัดกลุ่มๆละ 5 คน จ านวน 7 กลุ่ม 

          2.  ด าเนินการจัดการเรียนรู้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิค Learning Together (LT) ใช้แผนการสอน  จ านวน 5 แผน   10 คาบเรียน 

คาบเรียนละ  50 นาท ี    ซ่ึงมรูีปแบบการเรียนรู้ดังน้ี 

     2.1  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม  เรียนรู้เน้ือหา เร่ืองชีวิตและครอบครัว แบบร่วมมือด้วย

เทคนิค Learning   Together  หลังจากน้ัน ให้นักเรียนดูสื่อวีดิทศัน์และสรุปการเรียนรู้จากสื่อ 

วีดิทศัน์  โดยใช้เวลา 10 นาท ี
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     2.2  นักเรียนแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่กันท างาน โดยมีหัวหน้ากลุ่มก าหนดบทบาทของ

แต่ละคน ภายในกลุ่มของตนเอง แบ่งกันรับผิดชอบหน้าที่  ที่ตนเองได้รับมอบหมาย ในขณะที่

ท  างานที่ได้รับมอบหมายอยู่น้ัน นักเรียนภายในกลุ่มสามารถพูดคุยกัน ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 

ส่งเสริมแนะน ากนัได้ เพ่ือให้งานที่ได้รับมอบหมายน้ันไปถึงเป้าหมายได้เรว็ขึ้น  จากน้ันแต่ละกลุ่ม

ช่วยกันรวบรวมข้อมูลที่ดูจากสื่อวีดิทศัน์ 10 นาท ีแล้วน ามาสร้างช้ินงาน  เช่น แผนที่ความคิด 

สมุดเล่มเลก็ จัดท าป้ายนิเทศ 

     2.3  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปเป็นช้ินงาน 10 นาท ี

     2.4  ครูผู้สอนประเมินพฤติกรรมการท างานกลุ่มของนักเรียน 

     2.5 นักเรียนแต่ละกลุ่มน าช้ินงานที่จัดท าและได้รับการตรวจจากครูผู้สอนมาจัดป้าย

นิเทศ เพ่ือให้นักเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน(Protest)  จ านวน 20 ข้อ ซ่ึงเป็นข้อสอบชุด

เดียวกนักบั Pretest  (โดยสลับข้อในแบบทดสอบ)  โดยใช้เวลา 10  นาท ี  

 4.  จากน้ันแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อการพัฒนาการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิคLT วิชาสุขศึกษา  เร่ืองชีวิตและครอบครัว  ใช้เวลา  10 นาท ี

ผู้วิจัยได้ด าเนินการต้ังแต่ข้ันที่ 1 ถึงข้ันที่ 2  ทุกๆแผนจนครบ 5 แผน 

 5.  น าข้อมูลทรีวบรวม มาวิเคราะห์  สรุปผลและอภิปราย โดยใช้ตารางและการพรรณนา 

 

สรุปผลการวิจยั  

1.  การพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค Learning  Togetherวิชาสุขศึกษา เร่ือง 

ชีวิตและครอบครัว โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้  จ านวน 5 แผน 10 คาบเรียน นักเรียนส่วนใหญ่

มีพัฒนาการทางการเรียนรู้สงูขึ้น มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 70 – 88 

2.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05  (t = 9.49, sig = 0.00 )  

3.  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรักษา

ทรัพย์พิทยากร ที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning  Together วิชาสุข

ศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉล่ีย  4.43 

อภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค Learning  Togetherวิชา

สุขศึกษา เร่ือง ชีวิตและครอบครัว โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 5 แผน 10 คาบเรียน 

พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีพัฒนาการทางการเรียนรู้สูงขึ้ น มีคะแนนคิดเป็นร้อยละ 70 – 88  

สอดคล้องกับ  Johnson & Johnson  (อ้างในไสว ฟักขาว, 2544)  ซ่ึงเป็นผู้เสนอแนวคิดที่

เรียกว่า วัฏจักรการเรียนรู้ (Circles of Learning) รูปแบบน้ีมีการก าหนดสถานการณ์และเง่ือนไข
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ให้นักเรียนท าผลงานเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนแลกเปล่ียนความคิดเหน็และแบ่งปันเอกสาร การแบ่ง

งานที่เหมาะสม และการให้รางวัลกลุ่มซ่ึงอรทยั มูลค า (2552, น.134) ได้กล่าวว่า สอดคล้องกับ 

ปิยะพงษ์  ไสยโสภณ (2550)ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมี

ส่วนร่วมหมวดวิชาพัฒนาทกัษะชีวิต 1 ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 เพ่ือ

เสริมสร้างทกัษะชีวิตส าหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนในทณัฑสถานวัยหนุ่มกลางพบว่า ผล

การทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเร่ืองเพศศึกษา : โอกาสเสี่ยงของตนเองจากอารมณ์และความ

ต้องการทางเพศและสัมพันธภาพคู่ครองที่ดีมีคุณภาพหลังเรียนพบว่ามีคะแนนเฉล่ียหลังเรียน

สูงข้ึนและเม่ือเปรียบเทยีบค่าเฉล่ียของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p < .001 (t = 3.494) และอารยา ปันจะมาวัด  (2556) ที่ได้ศึกษา

เร่ืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะการท างานเป็นทีม โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together)  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ ารุง  ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  พบว่า  การเรียนรู้

ร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together) ท าให้นักเรียนเรียนเกิดความสามัคคีในการท างาน  

งานประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการท างานอย่างเป็นข้ันตอนและเป็นระบบ 

นักเรียนเหน็แก่ประโยชน์ของกลุ่มมากว่าตนเอง นักเรียนเกิดปฏสิัมพันธ์กันมากขึ้น ท าให้เหน็ได้

ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together) ส่งผลให้นักเรียนมีความร่วมมือ

ในการท างานเป็นทีม รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ท าให้งานประสบความส าเร็จและมี

ประสทิธภิาพ 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่มีต่อการ

พัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning  Together วิชาสุขศึกษาของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 9.49, sig = 0.00 

)สะท้อนให้เหน็ว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning  Together  น้ันมีความเหมาะสม

กับบริบทของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร  ซ่ึงเป็นไปในแนวทาง

เดียวกับความเห็นของ อรทัย มูลค า (2552) ที่ได้กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือว่า  เป็น

กระบวนการเรียนรู้ที่ได้ร่วมมือกันและช่วยเหลือกันในการเรียนรู้ โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนที่ มี

ความสามารถต่างกนัออกเป็นกลุ่มเลก็ๆ ซ่ึงเป็นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมีโครงสร้างที่ชัดเจน มี

การท างานร่วมกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพ่ึงพากันและกัน มีความ

รับผิดชอบร่วมกัน ทั้งตนเองและส่วนรวม เพ่ือให้ตนและสมาชิกในกลุ่มประสบผลส าเร็จตาม

เป้าหมายที่ก  าหนด  ซ่ึงสอดคล้องกับ  โสรัจจ์ แสนค า (2557) ศึกษางานวิจัยเร่ือง  การพัฒนา

กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

เร่ือง สารในชีวิตประจ าวัน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และประดับศิลป์  ชาก านัน  

(2557)  ที่ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง  การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค Learning 

Together : LT ประกอบหนังสอือ่าน เพ่ิมเติม เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการ
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เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียนโดยใช้กจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ประกอบหนังสืออ่านเพ่ิมเติม

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 และนักเรียนมีความพอใจต่อการจัด

กจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ประกอบหนังสอือ่านเพ่ิมเติม โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ที่สดุ 

3.  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรักษา

ทรัพย์พิทยากร ที่มีต่อการพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning  Together วิชาสุข

ศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉล่ีย  4.43  จะเหน็ได้ว่า

นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อวีดีทัศน์ที่มีความสะดวกและทันสมัย ซ่ึงเป็น

การเรียนการสอนที่เพ่ิมความสะดวกรวดเรว็และช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเวลาในการเรียน เข้าใจ

ในข้อความที่อาจารย์พยายามสื่อในบทเรียน เป็นรูปแบบการเรียนที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

ครูกบันักเรียนและนักเรียนด้วยกนัมากข้ึน กจิกรรมสอดคล้องกบัเน้ือหา ฝึกคุณลักษณะที่ดีต่าง ๆ 

ให้กับนักเรียน ได้แก่ ความรับผิดชอบ  ฝึกทักษะการท างานต่างๆ รวมทั้งท าให้นักเรียนสามารถ

คิดเป็นท าเป็น แก้ปัญหาเป็น  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ท าให้นักเรียนได้

ท ากิจกรรมการจัดการเรียนรู้อย่างเตม็ที่และเตม็ความสามารถ  ซ่ึงมีความสอดคล้องในแนวทาง

เดียวกนักับผลการศึกษาของ  โสรัจจ์ แสนค า (2557) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองการพัฒนากิจกรรม

การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง สาร

ในชีวิตประจ าวัน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT อยู่ในระดับดีและประดับศิลป์ ชาก านัน (2557) ได้ศึกษา

งานวิจัยเร่ืองการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LEARNING TOGETHER : LT 

ประกอบหนังสืออ่าน เพ่ิมเติม เร่ือง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความพอใจต่อการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ประกอบหนังสอือ่านเพ่ิมเติม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ 

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า การเรียนรู้แบบร่วมมือตามรูปแบบ LT (Learning Together) 

สามารถน าไปใช้เพ่ือเสริมสร้างทกัษะการท างานเป็นทมีของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  

 

ขอ้เสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะทัว่ไป  

1.  การจัดกลุ่มโดยใช้คะแนน อาจท าให้บางกลุ่มมีเดก็ที่มีคะแนนใกล้เคียงกันมากอยู่

ด้วยกัน ท าให้ไม่เกิดความหลากหลาย หรือบางกลุ่มมีคะแนนต่างกันมาก ซ่ึงท าให้ส่งผลเร่ือง

กระบวนการท างานเป็นทมี  เช่น คนเก่งจะท างานเฉพาะคนเก่ง จะไม่ฟังคนที่ไม่เก่ง 

888



10 
 

2.  ควรมีการตรวจสอบสื่อวีดิทัศน์ที่จะน ามาใช้ทุกคร้ัง เช่น ภาพ ภาษา ที่ใช้ในสื่อ 

วีดิทศัน์ จะต้องเลือกให้เหมาะสมกบันักเรียนในแต่ละวัย โดยเฉพาะเร่ืองเพศศึกษา การคุมก าเนิด  

ซ่ึงเป็นเร่ืองละเอยีดอ่อน 

3.  ควรจัดเตรียมอุปกรณ์สภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เหมาะสม ควรเป็นห้องทบึแสง 

ถ้าแสงจ้ามากๆภาพจะมองไม่ชัดเจน 

 

 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัในครั้งต่อไป 

      1.  ควรศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ ในรายวิชาสขุศึกษา โดยใช้ความร่วมมือ ด้วย

เทคนิคอื่นๆ เช่น เทคนิค STAD, จิกซอร์ เป็นต้น 

                  2.  ควรศึกษาเปรียบเทยีบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกบัการเรียนรู้แบบรายบุคคล

ในรายวิชา สขุศึกษา 
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