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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล ชั้น
มธัยมศกึษาปท่ีี 5 โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืด้วยเทคนคิแบง่กลุ่มสัมฤทธิ ์ทีมี่ประสิทธภิาพตาม
เกณฑ ์70/70 (2) เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรียนวชิาฟสิกิส ์เรือ่งคลืน่กล ช้ันมธัยมศกึษาปีท่ี 5 โดย
ใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนคิแบง่กลุม่สมัฤทธิ ์ระหวา่งคะแนนก่อนเรียนและหลังเรยีน (3) 
ศกึษาความพึงพอใจของนกัเรยีนทีม่ตีอ่การจดัการเรยีนรู้ โดยใชก้ารจัดการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนคิ
แบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ เรื่องคลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม อำาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำานวน 24 
คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้จำานวน 8 แผน รวม 16 ชั่วโมง 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำานวน 30 ข้อ และแบบสอบความพึง
พอใจ แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน และ t-test (Dependent Samples)

ผลการวิจยัพบวา่ (1) แผนการจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมอืดว้ยเทคนิคแบง่
กลุ่มสัมฤทธิ์ วิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 76.18 / 74.86 (2) 
นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนคิแบง่กลุม่สมัฤทธิ์ วชิา
ฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ.05 (3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคแบ่ง กลุ่มสัมฤทธิ์ วิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมาก 
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บทนำา

วิทยาศาสตร์มีบทบาทสำาคัญอย่างย่ิงใน
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าท้ังในปัจจุบัน
และอนาคตเพราะ วทิยาศาสตร์เกีย่วขอ้งกบัทกุสิง่
ในชวีติประจำาวนั อาชพี ตลอดจนเทคโนโลยเีครือ่ง
มือเครื่องใช้ และผลผลิตต่างๆ ที่มนุษย์ได้ใช้เพื่อ
อำานวยความสะดวก ในชวีติ และการทำางานส่ิงเหล่า
นี้ล้วนเป็นผลของความรู้วิทยาศาสตร์ (สถาบันส่ง
เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย.ี 2545:1) 
วทิยาศาสตรช์ว่ยใหม้นุษยไ์ด้พัฒนาวธีิคดิ ทัง้ความ
คดิทีเ่ปน็เหตผุล คดิสรา้งสรรคค์ดิวเิคราะห ์วจิารณ ์
มทีกัษะสำาคญัในการคน้หาความรู ้มีความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ดั้งนั้นทุกคนจึง
จำาเปน็ตอ้งไดร้บัการพฒันาใหรู้ว้ทิยาศาสตร ์มคีวาม
รู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษย์
สรา้งสรรคข์ึน้ เพือ่นำาไปใช้ในการพฒันาคุณภาพชีวติ
ที่ดี และนำาความรู้ไปใช้อย่างมีเหตุผล สร้างสรรค์ 

และมีคุณธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 1) 

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศจึงมีความจำาเป็น
ต้องปรับปรุงหลักสูตรซ่ึงเป็นกลไกลสำาคัญในการ
พัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง 
และมีความสุข หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 มุง่พฒันาผูเ้รยีนทกุคน 
ซึ่งเป็นกำาลังสำาคัญของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมดลุทัง้ดา้นร่างกาย ความรู้ คณุธรรม มจีติสำานกึ
ในความเปน็พลเมอืงไทยและเปน็พลโลก ยดึมัน่ใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระ
มหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐานรวมทั้ง เจตคติที่จำาเป็นต่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า
ทกุคนสามารถเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศกัยภาพ โดยในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์
แบ่งออกเป็น 8 สาระการเรียนรู้ ซึ่งรายวิชาฟิสิกส์

Abstract 

This research aims to (1) develop learning activity plan for Mathayomsuksa 5 students 
in physics entitled mechanical waves by using cooperative learning based on achievement 
group based on 70/70, (2) compare learning achievement in physics on mechanical waves 
for Mathayomsuksa 5 students by using collaborative learning with grouped achievement 
techniques between pre-test and post-test scores, and (3) study students satisfaction of 
learning management by using cooperative learning with STAD technique on mechanical 
waves for Mathayomsuksa 5 students. samples were Mathayomsuksa 5 students from 
Wangkrasaewittayakom school by cluster random sampling in the second semester of  
academic year 2016. research tools were management plan, achievement test, and  
satisfaction questionnaire form were analyzed by percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, and t-test (Dependent samples).

The results were as follows: (1) cooperative learning with the STAD techniques in the 
course of physics on Mechanical waves was 76.18 / 74.86, (2) students had before and 
after score significantly differences at.05 level of statistics, and (3) students had satisfaction 
with learning mechanical waves by using cooperative grouping technique at high level 

Keywords: (1) cooperative learning (STAD) (2) achievement (3) satisfaction
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จะอยู่ในสาระที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่ สาระที่ 5 
พลงังาน สาระที ่8 ธรรมชาติของวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยขีองกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ใน
แตล่ะสาระการเรยีนรูไ้ดก้ำาหนดมาตรฐานการเรยีน
รูเ้ปน็เป้าหมายสำาคัญของการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน

จากรายงานผลการทดสอบระดบัชาตขิัน้พืน้
ฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2558 ช่วงชั้นที่ 4 ใน
รายวชิาวทิยาศาสตรข์องโรงเรยีนวงักระแสวทิยาคม 
พบว่า คะแนนเฉลี่ย ระดับประเทศ 33.40 ระดับ
สงักดั 33.55 และระดบั โรงเรยีน 29.35 เมือ่แยก
วดัตามรายวชิาฟสิกิสจ์ะเหน็วา่ สาระที ่4 แรงและ
การเคลื่อนที่ ระดับโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
27.70 สาระที ่5 พลังงาน ระดบัโรงเรยีนมคีะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 28.11 และสาระที่ 8 ธรรมชาติของ
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีระดบัโรงเรยีนมคีะแนน
เฉล่ียร้อยละ 25.34 ซึง่คะแนนเฉลีย่ระดบัโรงเรยีน
ต่ำากว่า คะแนนเฉลี่ยระดับ ประเทศ คะแนนเฉลี่ย
ต่ำาไมถ่งึ รอ้ยละ 50 (สถาบนัทดสอบทางการศกึษา
แหง่ชาติ (องคก์ารมหาชน) สำานกัทดสอบการศกึษา. 
2559: 5) นอกจากนีย้งัพบวา่ นกัเรยีนยงัไมเ่ขา้ใจ
ในเนื้อหา หลักการ และไม่สามารถนำาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้โดยเฉพาะการคำานวณโจทย์ปัญหา
ในสถานการต่างๆเกี่ยวกับเรื่อง คลื่นกล ซึ่งเป็น
พื้นฐานของการเรียนวิชาฟิสิกส์ในระดับสูงต่อไป

การจัดการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนคิ
แบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ เป็นรูปแบบการสอน ที่มีวิธีการ
จัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ความ
สามารถทำากจิกรรมแก้ปญัหารว่มกันโดยช่วยเหลอื
ซึ่งกันและกันตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพื่อ
ให้บรรลุตามเป้าหมาย เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
โดยมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน ทดสอบย่อยแล้วนำา
คะแนนมารวมกันเป็นกลุ่ม และในกลุ่มตระหนัก
ว่าแต่ละคนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่ม
สมัฤทธิ ์(สมเดช บญุประจักษ์. 2548: 3) ไดก้ลา่ว
วา่การใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนิค
แบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ ในการจัดการเรียนรู้เป็นการส่ง

เสริมพัฒนาการทางสังคมของผู้เรียนท่ีสอดคล้อง
กับวัยเรียนของผู้เรียน โดยเนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัย
ที่กำาลังสนใจในการร่วมกลุ่มกับผู้ที่อยู่วัยเดียวกัน 
และต้องการยอมรับจากเพื่อน นอกจากนี้จอหสัน
และจอหน์สนั (Johnson,D.W and Johnson,RT. 
1987: 45-50) ได้กลา่วถงึเหตผุลทีท่ำาใหก้ารจดัการ
เรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนคิแบง่กลุม่สมัฤทธ์ิ เปน็
วิธีการเรียนที่ทำาให้นักเรียนที่มีความสามารถทาง 
การเรียนสูงเข้าใจคำาสอนของครูแล้วสามารถนำา
ไปอธิบายให้เพื่อนนักเรียนได้เข้าใจบทเรียนดีขึ้น 
นักเรียนได้รับการเอาใจใส่และได้รับความสนใจ
มากขึ้น นักเรียนทุกคนให้ความช่วยเหลือซ่ึงกัน
และกันในการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนมีโอกาสฝึก
ทักษะทางสังคม มีโอกาสเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม 
และนักเรียนที่มีความสามารถทางการเรียนสูงจะ
มีบทบาททางสังคมในชั้นเรียนมากขึ้น ( นิกร โพธิ์
กฎ. 2552: 89-90) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียน
รู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
แบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์รายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยม ศึกษา
ปีที่ 5 นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนคิแบง่
กลุ่มสัมฤทธิ์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดบั.05 นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีน
รูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนคิแบง่กลุม่สมัฤทธิ ์รายวชิา
ฟิสิกส ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อ
การเรยีนและการจัดกจิกรรมโดยอยูใ่นระดบัดมีาก 

จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบร่วม
มือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ และงาน วิจัยที่
เก่ียวข้องทำาให้ทราบว่าการจัดกิจกรรมการสอน
วิธีนี้ได้ผลและมีความเหมาะสมที่นำามาใช้ในการ
จัดกิจกรรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยจึงมีความ
มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาผู้เรียนโดยใช้เทคนิคดังกล่าวกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางใน
การพฒันาการจัดการเรียนรู้ในรายวชิาฟสิกิส ์เรือ่ง 
คลื่นกล และเนื้อหาอื่นต่อไป
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ความมุ่งหมายของงานวิจัย

1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้วิชา
ฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนคิแบง่กลุม่
สัมฤทธิ์ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70

2. เพือ่เปรยีบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน
วชิาฟสิกิส ์เรือ่ง คลืน่กล ชัน้มธัยม ศกึษาปทีี ่5 โดย
ใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนคิแบง่กลุม่
สัมฤทธิ์ ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัด การเรียนรู้
แบบร่วมมอืดว้ยเทคนคิแบง่กลุม่สัมฤทธิ ์วชิาฟสิกิส ์
เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5 

สมมติฐานการวิจัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่ง
กลุ่มสัมฤทธิ์ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล มีคะแนน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง 

1. ประชากร ไดแ้ก ่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่5 โรงเรียนวังกระแสวทิยาคม อำาเภอเมอืง จงัหวดั
นครพนม สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 22 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำานวน 
53 คน จาก 2 ห้องเรียน ประกอบด้วย

1.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 
จำานวน 29 คน

1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 
จำานวน 24 คน

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนวังกระแสวิทยาคม 
อำาเภอเมือง จังหวัดนครพนม สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ภาคเรียนที่ 2 ปี

การศึกษา 2559 จำานวน 24 คน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม 

ตัวแปรที่ใช้ในก�รวิจัย

1. ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ ได้แก่ วิธี
สอนโดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนคิ
แบ่งกลุ่มสัมฤทธิ ์  

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และความพึงพอใจต่อการเรียน

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

1. แผนการจัดการเรียนรู้วิชา วิชาฟิสิกส์ 
เรื่อง คลื่นกล โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนคิแบง่กลุม่สมัฤทธิ ์ช้ันมัธยมศกึษาปทีี ่5 
จำานวน 8 แผน รวมเวลา 16 ชั่วโมง

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัว
เลือก จำานวน 30 ข้อ ซึ่งใช้ทดสอบนักเรียนก่อน
เรียนและหลังเรียน

3. แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรยีน
ท่ีมตีอ่การจดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) วิชา
ฟิสิกส ์เรื่องคลื่นกล แบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ จำานวน 20 ข้อ

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย

1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
เปน็ขอ้สอบแบบปรนยัชนดิ 4 ตวัเลอืก จำานวน 30 
ข้อ บันทึกผลการทดสอบ และเก็บคะแนนผลการ
ทดสอบก่อนเรียน

2. ดำาเนินการสอนกลุ่มตัวอย่าง สอนตาม
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล 
ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่5 โดยใชก้ารจัดการเรียนรู้แบบ
รว่มมอืดว้ยเทคนคิแบง่กลุม่สัมฤทธิ ์(STAD) ทีผู่ว้จิยั
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สร้างขึ้นจำานวน 8 แผน บันทึกคะแนนพฤติกรรม
ระหว่างเรียน คะแนนจากใบงานและคะแนนแบบ
ทดสอบท้ายแผนแต่ละแผน

3. ขั้นสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

3.1 ทดสอบหลังเรียน(Post-test) เมื่อ
สิ้นสุดการเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชุดเดียวกันกับการทดสอบก่อนเรียน 
และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
รายวิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
แบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์

3.2 นำาข้อมูลที่ได้จากการทดทองกับ
นักเรยีนไปทำาการตรวจวเิคราะหท์างสถติเิพือ่สรุป
ลการทดลองตามความมุ่งหมายการวิจัยต่อไป

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. วเิคราะหห์าประสิทธภิาพของแผนการ
จัดการเรียนรู้ เรื่อง คลื่นกล กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์วชิาฟสิกิส ์ช้ันมธัยมศกึษาปทีี ่5 โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่ง

กลุ่มสัมฤทธิ์ ตามเกณฑ์ 70/70 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คล่ืนกล กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร ์วชิาฟสิกิส ์ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่ง
กลุ่มสัมฤทธิ์ ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช้ Dependent t-test 

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ เรื่องคลื่นกล 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ
ของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้การจัดการเรียน
รู้แบบร่วมมือแบบกลุ่มสัมฤทธ์ิ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง
คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 70/70 
ปรากฏดังตารางที่ 1

ต�ร�งที่ 1 ประสิทธิภาพของกระบวนการการจัดการเรียนรู้ 

 

ร�ยก�ร คะแนนเต็ม N S.D. ร้อยละ

คะแนนจากการจัดกิจกรรมระหว่างเรียน หรือ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E

1
)

คะแนนจากการทำาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียน หรือประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E

2
)

320

30

24

24

243.80

22.46

5.66

0.39

76.18

74.86

ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (E
1
/E

2
) เท่ากับ 76.18/74.86

จากตารางท่ี 1 พบว่า คะแนนระหว่าง
เรยีนไดจ้ากการทดสอบย่อยหลังเรยีนดว้ยแผนการ
จดักจิกรรมการเรียนรูโ้ดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ ทั้ง 8 แผน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 243.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เท่ากับ 5.66 คิดเป็นร้อยละ 76.18 จากคะแนน
เต็ม 320 คะแนน และจากตารางที่ 2 พบว่า การ
ทดสอบหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.46 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 คิดเป็นร้อยละ 
74.86 แสดงว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัด
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กจิกรรมการเรียนรู้โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบรว่ม 
มือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 76.18 / 74.86

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วม
มือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง
คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียน ดังตารางที่ 2 และ 3

ต�ร�งที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 

กลุ่มตัวอย่�ง คะแนนเต็ม N S.D. ร้อยละ

ก่อนเรียน

หลังเรียน

30

30

24

24

11.54

22.46

0.42

0.39

38.47

74.86

จากตารางที ่2 พบวา่ คะแนนทดสอบกอ่น
เรยีนคา่เฉลีย่เทา่กบั 11.54 สว่นเบ่ียง เบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.42 คิดเป็นร้อยละ 38.47 และคะแนน

สอบหลังเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 22.46 ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 คิดเป็นร้อยละ 74.86

ต�ร�งที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

กลุ่มตัวอย่�ง N S.D. df t
ก่อนเรียน

หลังเรียน

24

24

11.54

22.46

0.42

0.39 23 31.14

* มีระดับนัยสำาคัญ.05

จากตารางที ่3 ปรากฏวา่คะแนนเฉลีย่จาก
การทำาแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรียนกอ่น
เรียนเท่ากับ 11.54 หลังเรียนเท่ากับ 22.46 เมื่อ
นำาคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห์หา
ค่า t ได้เท่ากับ 31.14 เมื่อนำามาเปรียบเทียบกับ 
t ในตารางท่ีระดบันยัสำาคญั.05 พบวา่มคีวามแตก
ต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ แสดงว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ดว้ยเทคนคิแบง่กลุม่สมัฤทธิ ์วชิาฟิสกิส ์เรือ่ง คลืน่
กล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตอนที ่3 การวเิคราะห์ความพงึพอใจของ
นกัเรยีนทีม่ตีอ่การจดัการเรยีนรู ้โดยใชก้ารจดัการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ 
วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
ดังตารางที่ 4
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ต�ร�งที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 

ร�ยก�ร S.D. ระดับคว�มพึงพอใจ

1. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำา

กิจกรรม

2. บรรยากาศของการเรียนทำาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 

และกลุ่ม

3. บรรยากาศของการเรียนทำาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน

4. บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนทำากิจกรรมได้อย่าง

อิสระ

5. กิจกรรมการเรียนรู้ทำาให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

6. กิจกรรมการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา

7. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด

8. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดและตัดสินใจ

9. กิจกรรมการเรียนรู้ทำาให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ

10. กิจกรรมการเรียนรู้ทำาให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น

11. กิจกรรมการเรียนรู้ทำาให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหามากขึ้น

12. กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน

13. การจัดการเรียนรู้ทำาให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย

14. การจัดการเรียนรู้ทำาให้จำาเนื้อหาได้นาน

15. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยตนเอง

ได้

16. การจัดการเรียนรู้ทำาให้นักเรียนนำาวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในวิชาอื่นๆ

17. การจัดการเรียนรู้ทำาให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดที่สูงขึ้น

18. การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้เหตุผล

19. การจัดการเรียนรู้ทำาให้เข้าใจและรู้จักเพื่อนมากขึ้น

20. กิจกรรมการเรียนการสอนนี้ทำาให้ได้ทำางานร่วมกับผู้อื่น
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รวม 4.26 0.66 ม�ก

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่ง
กลุ่มสัมฤทธิ์ วิชาฟิสิกส์ เรื่องคลื่นกล นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 
4.26,S.D = 0.66) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า 
บรรยากาศของการเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการทำากิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.79, S.D.= 0.41) รองลง

มาได้แก่ บรรยากาศของการเรียนทำาให้นักเรียนมี
ความรับผิดชอบตอ่ตนเองและกลุ่มมคีวามพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ (  = 4.67, S.D.= 0.48) และ
กจิกรรมการเรยีนรูส้ง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดแ้ลกเปล่ียน
ความรูค้วามคดิ มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ 
(  = 4.58, S.D.= 0.50) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ทีส่ดุไดแ้ก ่การจดัการเรยีนรูช้ว่ยใหน้กัเรยีนตดัสนิ
ใจโดยใช้เหตุผล มีความพึงพอใจในระดับมาก (  
= 3.58, S.D.= 0.58) 
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อภิปรายผล

จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนรูโ้ดยใช้การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื
ด้วยเทคนิคแบง่กลุม่สมัฤทธิ ์ในรายวชิาฟสิกิส ์เรือ่ง
คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนวังกระแส
วิทยาคม อภิปรายผลดังนี้

1. ประสทิธภิาพของแผนการจัดการเรยีน
รู้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
แบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ ทั้ง 8 แผน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
30.48 เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่า กับ 5.66 คิดเป็น
ร้อยละ 76.18 ของคะแนนเต็ม แสดงว่าแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 76.18 
และจากการทำาแบบทดสอบหลังเรียน พบว่า ค่า
เฉล่ียเท่ากับ 22.45 เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.39 คดิเปน็รอ้ยละ 74.86 ของคะแนนเต็ม แสดง
วา่ ประสทิธิ ภาพของแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้
การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนคิแบง่กลุม่
สัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.18/74.86 สูง
กว่าเกณฑ์ที่กำาหนดไว้คือ 70/70 เนื่องจากผู้วิจัย
ได้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ คือ เริ่มตั้งแต่การ
ศึกษาเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เพื่อทราบมาตร ฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 3-5) มีการ
วเิคราะหต์วัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อกำาหนดเนื้อหาแล้วทำาการ
วเิคราะห์เปน็หน่วยย่อย เพือ่จดัทำาแผนการจดัการ
เรียนรู้ และได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียว 
ข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ อีกทั้ง
จัดทำาแผนการจัดการเรียนได้ผ่านการตรวจสอบ
แก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่
ปรึกษา รวมทั้งผ่านการตรวจสอบและประเมิน
ความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญปรับปรุงให้สมบูรณ์ 
แล้วนำาไปทดลองกับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
โดยนำาเอาผลการทดลองไปปรับปรุงแก้ไขก่อน
นำาไปทดลองจัดการเรียนรู้จริงกับนักเรียนที่เป็นก

ลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสอดคล้องกับ มรินธร เพ็งสวัสดิ์ 
(2553: 91) ได้พัฒนาแผนการการจัดการเรียน
รู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
แบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตสัตว์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัด การเรียนรู้
โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนคิแบง่
กลุม่สมัฤทธ์ิ มีประสทิธิภาพเทา่กับ 80.38/80.22 
สงูกวา่เกณฑ์ท่ีต้ังไว ้และสอดคลอ้งกบัผลการศกึษา
ของ ศิริรักษ์ พันธ์บุรี (2558: 130-137) ได้วิจัย
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะ
กระบวน การทางวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อการ
เรียนวทิยาศาสตร์ เรือ่งโลกและการเปลีย่นแปลงของ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่าง การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมอืดว้ยเทคนคิแบง่กลุม่สมัฤทธิ ์กบั
การจดัการเรยีนรูแ้บบใช้สมองเปน็ฐาน ผลการวิจยั
พบวา่ ประสทิธภิาพของแผน การจดัการจัดการเรียน
รู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ กับการ
จดัการเรยีนรูแ้บบใชส้มองเปน็ฐาน มปีระสทิธิภาพ
เท่ากับ 83.42/85.30 และ84.37/82.88 ตาม
ลำาดับ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อน
เรยีนและหลงัเรยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรู้โดยใช้
การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนคิแบง่กลุม่
สัมฤทธิ์ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถติแิสดงวา่ผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนที่
เรียนด้วย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการ
เรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนคิแบง่กลุ่มสมัฤทธิ ์วชิา
ฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นกล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก่อน
เรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเป็น
เพราะว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนซึ่งเป็นลักษณะการรวมกลุ่มอย่างมี
โครงสรา้งท่ีชัดเจน มกีารทำางานรว่มกนั มกีารแลก
เปลีย่นความคดิเหน็มกีารชว่ยเหลอืพึง่พาอาศยัซึง่
กันและกัน ทำาให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนามกับการ
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เรียน เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้น จึงทำาให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนสงูข้ึน นกัเรยีนทกุคนพยายามพฒันา
ตนเองและให้ความร่วมมือในการปฏิบัต ิงานกลุ่ม
ให้ประสบผลสำาเร็จ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
(จินตรา ญาณสมบตัิ 2551: 112-113) ได้วิจัย
การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง ชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่2 ระหวา่งนกัเรยีนทีเ่รยีนรู้ โดยใช้
การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนคิแบง่กลุม่
สมัฤทธิกั์บโดยกระบวนการสบืเสาะ ผลการวจิยัพบ
วา่ นกัเรียนท่ีเรียนรูโ้ดยการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่ม
มือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ ์ความสามารถใน
การคดิวเิคราะห์และผลสมัฤทธิท์าง การเรยีนหลงั
เรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ.05 นักเรียน
ที่เรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์มีความสามารถในการ
คดิวเิคราะห์โดยรวมและรายขอ้ดา้นความสัมพนัธ์
ด้านหลักการ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงว่า
นักเรียนที่เรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะอย่างมี
นยัสำาคญัทางสถติิทีร่ะดบั.01 สอดคลอ้งกบัผลการ 
วจิยัของ สนฎิา พระเสนา (2557: 86-94) ไดวิ้จัย
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความ
สามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละเจตคตติอ่การเรยีน
วิชาเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
แบง่กลุม่สมัฤทธิ ์และกรณีตวัอยา่ง ผลการวจิยัพบ
ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถใน
การคดิวิเคราะห์ระหวา่งการจดัการเรยีนรู้แบบร่วม
มอืดว้ยเทคนคิแบ่งกลุ่มสมัฤทธิ ์และกรณีตวัอยา่ง 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วม
มือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ วิชาฟิสิกส์ เรื่อง
คล่ืนกล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (  = 4.26, S.D. = 0.66) เมื่อ

พิจารณารายข้อ พบว่า บรรยากาศของการเรียน
เปดิโอกาสให้นกัเรยีนมสีว่นรว่มในการทำากจิกรรม 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (   = 4.79, 
S.D. = 0.41) รองลงมาได้แก่ บรรยากาศของการ
เรียนทำาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และกลุ่ม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
(  = 4.67, S.D. = 0.48) และกิจกรรมการเรียน
รู้ส่งเสริมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้ความ
คิด มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (  = 4.58,  
S.D. = 0.50) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ 
การจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนตัดสินใจโดยใช้
เหตุผล มีความพึงพอใจในระดับมาก (  = 3.58, 
S.D. = 0.58) ท้ังนีเ้นือ่งจากนกัเรียนได้ลงมือปฏบัิติ
จรงิตามขัน้ตอนกระบวนการ ได้รบัการยอมรับจาก
เพื่อนในกลุ่ม มีความสามัคคีในกลุ่มซึ่งก่อให ้เกิด
ความรู้สึกที่มีความสุขเม่ือได้รับความสำาเร็จ รวม
ทั้งการได้รับคำายกย่องชมเชยและรางวัลจากครู
และเพือ่นๆ ทำาใหน้กัเรียนรู้สกึภูมิใจในผลงานของ
ตน ส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้สึกหรือมีความพึง
พอใจที่ดีต่อเพื่อนๆ และการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนคิแบง่กลุม่
สมัฤทธ์ิ ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของนิกร โพธ์ิกฎ 
(2552: 89-90) ไดศ้กึษาการจดัการเรยีนรู ้โดยใช้
การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนคิแบง่กลุม่
สัมฤทธิ ์วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการ
วจิยัพบวา่ นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยแผนการจดัการเรยีนรู้
โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอืดว้ยเทคนคิแบง่
กลุ่มสัมฤทธิ ์วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มี
ความพงึพอใจตอ่การเรยีนและการจัดกจิกรรมโดย
อยูใ่นระดบัดีมาก และสอดคล้องกับผลการวจัิยของ 
เดือนฉาย พลเยี่ยม (2553: 99-100 ) ได้ศึกษา
ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ เรื่อง อาหาร
กบัการดำารงชวิีต กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า มีความ
พึงพอใจต่อการเรียนและการจัดกิจกรรมโดยรวม
อยู่ในระดับดีมาก
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 มบีางกลุ่มทำางานเสรจ็ชา้ ครคูวรเข้าไป
ใหค้ำาแนะนำาปรกึษาแกก่ลุม่นัน้ และกำาชบัให้กลุม่ให้
ทำางานเสร็จก่อน และได้ตรวจสอบผลงานร่วมกัน 

1.2 การทำากิจกรรมร่วมกันช่วงแรกครูจะ
ต้องคอยกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเองในการให้ความร่วมมือและแสดง
ความคิดเห็นต่อกลุ่ม เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
ทักษะการทำางานดีขึ้น 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาการวิจัยโดยใช้รูปแบบการ
สอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ในระดับชั้นและเนื้อหา
อื่นๆ ด้วย เพื่อจะได้ทราบเน้ือหาที่เหมาะสมใน
การใช้รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกัน เรียนรู้ 

2.2. ควรมกีารพฒันาแผนการจดักจิกรรม
การเรียนรู้ โดยใชก้ารจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืด้วย
เทคนิคแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
อื่น และช่วงชั้นอื่น
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