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บทคัดย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง ผลของการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือท่ีมีตอ่ความ
สามคัคี และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษา
ตอนต้น 

ผู้ วิจยั ฐิรภทัร อภิชิตตระกลู 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน  

  
การจดัการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือท่ีมีต่อความสามคัคีและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาและเปรียบเทียบผลของการจดัการเรียนรู้
พลศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อความสามัคคี  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้น    กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ นกัเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (ทวีวฒันา) ในพระราชปูถมัภ์
ฯ กรุงเทพมหานคร ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2561 ได้รับการการสุ่มแบบแบง่กลุ่ม
เป็นกลุ่มทดลอง 2 ห้อง จ านวน 82 คน ได้รับการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือ และกลุ่มควบคุม 2 
ห้อง จ านวน 78 คนได้รับการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบปกติ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัได้แก ่1) แผนการ
จดัการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ จ านวน 8 แผน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 2) แบบวดัพฤติกรรมความ
สามคัคี 3) แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบความแตกตา่งของคา่เฉล่ียด้วยคา่ที (t-test) ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.5 

ผลการวิจยั พบวา่ 

1. กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมความสามคัคี และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองเป็น
เวลา 8 สปัดาห์สูงกวา่กอ่นการทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

2. หลังการทดลองเป็นเวลา 8 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมความสามคัคี  และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่กลุ่มควบคมุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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This quasi – experimental research was designed to study the effects of Physical 

Education learning management using the cooperative approach for learning achievement 
and the unity of upper secondary school students. The samples were Mattayomsuksa Three 
academic year students in the 2018 at  Dipangkornwittayapat (Taweewattana) Under Royal 
Patronage School. They were selected by simple random sampling and eight-two were 
assigned to the experimental group and seventy-eight in the control group. The experimental 
group received physical education learning management using the cooperative 
approach  while the control group had a more conventional learning management and an 
eight week trial was a conducted. A self administrated questionnaire was used to gather data 
and analyed in trems of percentage, mean, standard deviation, a dependent t-test and an 
independent t-test. 

The result were as follows : 

1. In the post-test, the experimental group had statistically significant results in 
terms of both on learning achievement and unity better than in the pre-test level of .05 . 

2. In the post-test, the experimental group had statistically significant results in 
both on learning achievement and unity than the control group at a level of .05 . 

 
Keyword : Physical Education Learning Management School Students, Cooperative Approach, 
Learning Achievement, Upper Secondary 
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ปริญญานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์  ช่วยเหลือและให้ค าปรึกอย่าดีย่ิง
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลมาลย์  วิรัตน์เศรษฐสิน ท่ีให้ความกรุณาเป็นประธานควบคมุ
ปริญญานิพนธ์  และ อาจารย์ ดร.พิมพา ม่วงศิริธรรม ท่ีปรึกษาร่วม  ท่ีให้ความกรุณาเป็นรอง
ประธานควบคมุปริญญานิพนธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์  จนัทร์เสม   อาจารย์ ดร.ทศพล ธานี  
อาจารย์ ดร.ชาญกิจ ค าพวง  อาจารย์สภุกิจ วิริยะกิจ  อาจารย์มาริสา เกตขุาว   ซึ่งให้ความกรุณา
เป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจ และแก้ไขเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  อาจารย์ ดร.อจัศรา ประเสริฐสิน  ซึ่งให้
ความกรุณาแนะน าการตีพิมพ์วิจยั  และอาจารย์ทุกท่านในคณะพลศึกษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินท
รวิโรฒ  ท่ีกรุณาให้ค าแนะน าและข้อคิดเห็นตา่งๆ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่าง
มากในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยรู้สึกซาบซึง้ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมาใน
โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคณุ คณุลดัดา เจียมจูไร  ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์           
(ทวีวฒันา) ในพระราชปูถมัภ์ฯ  ครูในกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศึกษา  ตลอดจนนักเรียน 
ท่ีให้ความอนเุคราะห์ในเร่ืองการเก็บข้อมลูในการท าวิจยัเป็นอย่างดี 

สดุท้ายนีข้อกราบขอบพระคณุสมาชิกในครอบครัว ท่ีให้การสนับสนุนช่วยส่งเสริม และให้
ก าลงัใจรวมถึงเพ่ือนร่วมรุ่นทกุคน และขอขอบคณุทุกคนท่ีมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือด้วยดีเสมอ
มา จนปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 
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บทที่ 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
 ในสงัคมมนษุย์ไมม่ีบคุคลหนึ่งบคุคลใดท่ีสามารถจะด ารงชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยว  คนเป็น
สตัว์สงัคมจึงต้องอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว เป็นหมู่คณะ เป็นสถาบัน เป็นประเทศ คนในกลุ่มใด
สถานท่ีใดมีความรักสามคัคีกนั ความเจริญก้าวหน้าของชนกลุม่นัน้จะเป็นไปอย่างไมห่ยดุยัง้ เหลา่
ศตัรูหมูใ่ดไมส่ามารถจะมาระรานขม่แหงรังแกได้ ชนกลุม่นัน้จะมีความเจริญสืบไป คนในสงัคมนัน้
ก็จะอยู่กนัด้วยความผาสกุ (ประยทุธ สวุรรณโกดา. 2530: 36-37) สอดคล้องกบัความตอนหนึ่งใน
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช ว่า “ความสามคัคีนี ้เป็น
คณุธรรมส าคญัประการหนึ่ง ซึ่งหมูช่น อยู่รวมกนัจ าเป็นต้องมี ต้องถนอมรักษาและ ต้องน ามาใช้
อยู่สม ่าเสมอ ถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกันท างานด้วยความ ตัง้ใจดี ด้วยความสามัคคี ความรู้
ความสามารถ และ ด้วยความคิดท่ีสร้างสรรค์ งานก็ส าเร็จสมบูรณ์งดงามตามประสงค์ทุกอย่าง” 
คณุธรรมด้านความสามคัคีจึงมีความส าคัญและจ าเป็นท่ีจะต้องส่งเสริมและปลกูฝังให้เกิดแก่
ประชาชน (พระบรมราโชวาทในพิธีถวายสตัย์ปฏิญาณ และสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ณ 
ลานพระราชวงัดสุิต 3 ธนัวาคม 2504)  
 การส่งเสริมและปลูกฝังคณุธรรมและจริยธรรมนัน้ควรกระท าตัง้แต่วยัเด็กซึ่งเป็นการ
ปลูกฝังตัง้แต่เร่ิมต้นชีวิต การสอนเพ่ือพัฒนาคุณธรรมของนักเรียนเป็นจุดมุ่งหมายหนึ่งของ
หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2544 มีใจความว่า หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสขุ และมีความเป็นไทย มีศกัยภาพใน
การศกึษาตอ่ และประกอบอาชีพ (หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช2544 : 4) คณุธรรม
ประการหนึ่งท่ีกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นปลกูฝังก็คือ ความสามคัคี เพราะเด็กและเยาวชนผู้ ท่ี
ได้รับการบ่มเพาะคณุธรรมด้านความสามคัคีจะมีจิตใจท่ีเปิดกว้าง ไม่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน 
พร้อมท่ีจะเอือ้อ านวยให้เกิดความส าเร็จแก่หมูค่ณะ และรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อนัดีระหว่างกัน 
บุคคลเหล่านีจ้ะท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี รับบทบาทเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสม มี
พฤติกรรมร่วมมือร่วมใจท างานอนัเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่สร้างความแตกแยก และไม่ใช้
ความรุนแรงในการแก้ปัญหา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.  2551: 5,9) ซึ่งการจัดการ
เรียนรู้ในปัจจบุนัยงัขาดมิติทางด้านคณุธรรมอยู่มาก ซึ่งถ้าหากสงัคมเราเน้นแต่คนเก่งเราก็จะได้
คนเก่ง แตถ้่าหากคนเก่งเหลา่นัน้ขาดคณุธรรม จริยธรรม เขาก็จะกลายเป็นคนท่ีเห็นแก่ตวั คิดถึง
ตวัเองมากกวา่สว่นรวม เพราะโดยปกติแล้วคนเก่งมกัจะไมอ่ยากให้คนอ่ืนเก่งกวา่ จึงถือวา่หากเรา
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สอนโดยเน้นให้เด็กเป็นคนเก่ง โดยไม่ค านึงถึงเร่ืองคณุธรรม จริยธรรมก็จะเป็นการสร้างปัญหา
ให้กบัสงัคม ดงัท่ีเราเห็นกนัอยู่เช่นทกุวนันี ้(อาจอง ชมุสาย ณ อยธุยา. 2550: 1) 
วิชาพลศกึษาได้ถกูก าหนดให้เป็นรายวิชาหนึ่งในกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษาตามท่ี
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551ได้ก าหนดไว้เพ่ือมุง่เน้นให้นักเรียนเกิดความรู้
และเข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการของมนษุย์ เห็นคณุค่าของชีวิต ครอบครัว 
เพศศกึษาและมีทกัษะในการด าเนินชีวิต ตลอดจนมีทกัษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การ
เลน่เกม กีฬาไทยและกีฬาสากล รักการออกก าลงักาย โดยปฏิบตัิเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ มีวินยั 
เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน า้ใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั และช่ืนชมในสนุทรียภาพของ
การกีฬา เห็นคณุคา่และมีทกัษะในการเสริมสร้าง สขุภาพ การด ารงสขุภาพ การป้องกันโรคและ
การเสริมสร้างสมรรถภาพเพ่ือสขุภาพ รู้จกัป้องกนัและหลีกเลี่ยงปัจจยัเสี่ยงหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
สขุภาพ เช่น อบุตัิเหต ุ การใช้ยาเสพติดและความรุนแรง (หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช. 2551) การจดัการเรียนรู้พลศกึษาโดยใช้กิจกรรมพลศกึษาและกีฬาเป็นสื่อให้นกัเรียน
มีพฒันาการทัง้ในด้านร่างกาย ด้านทกัษะ ด้านความรู้ ด้านคณุธรรม และด้านเจตคติท่ีดีไปพร้อม 
ๆ กัน ด้วยการมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ี
สง่เสริมให้นักเรียนเกิดพัฒนาการในด้านทักษะในการกีฬาท่ีดี ย่ิงขึน้ ด้านความรู้ความเข้าใจใน
วิธีการเลน่และการออกก าลงักายมากย่ิงขึน้ ทางด้านคณุธรรม มีน า้ใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มี
ความรับผิดชอบ มีความสามคัคี มีการรู้จักแพ้ชนะ รู้จักอภยั มีความอดทนและมีความเช่ือมัน่ใน
ตนเองมากย่ิงขึน้ มีพฒันาการทางด้านเจตคติท่ีดี เห็นคณุค่า และมีความรักในการเล่นกีฬาและ
ออกก าลงักายเป็นประจ าควบคูไ่ปพร้อม ๆกนัอีกด้วย (วรศกัดิ์ เพียรชอบ. 2548: 1,5) จะเห็นได้ว่า
การจดัการเรียนรู้พลศกึษานอกจากจะเป็นกระบวนการท่ีส าคญัท่ีช่วยพฒันาร่างกาย ความรู้ และ
เจตคติของนกัเรียนแล้วยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาคณุธรรมของนักเรียนในด้านความสามคัคีอีก
ด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 ผลของการวิจยัของมหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ดตีพิมพ์ในวารสาร Harvard Business Review 
แสดงให้เห็นถึงคา่เฉล่ียจากการจดักิจกรรมท่ีตา่งกนัในแตล่ะกิจกรรม โดยกิจกรรมท่ีต่างกันจะท า
ให้จดจ าสิ่งท่ีได้เรียนรู้ต่างกันด้วย กลุ่มแรกใช้ช่ือว่า Tradition Passive ซึ่งประกอบด้วย การ
บรรยาย การอา่น การได้ดแูละได้ยินเสียง การสาธิตให้ด ูส่วนกลุ่มท่ี 2 ใช้ช่ือว่า Teaming Active 
ซึ่งประกอบด้วย การพดูคยุกนัในกลุม่ย่อยการลงมือปฏิบตัิ และการได้ถ่ายทอดสิ่งท่ีท าได้ให้กบัคน
อ่ืน เป็นการเรียนรู้ท่ีต้องท าความเข้าใจด้วยตนเองแล้วสะท้อนออกมาด้วยการปฏิบตัิ เป็นการเรียน
แบบเข้าใจข้างในตวัเราเองก่อนแล้วถึงจะถ่ายทอดให้คนอ่ืนระหว่าง 2 กลุ่มท่ีกล่าวมา สรุปได้ว่า  
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กลุ่มท่ี 2 Teaming Active มีประสิทธิภาพของการเรียนรู้ดีกว่า หมายถึง ระดบัความลึกของการ
เข้าใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งในระดบัท่ีลกึกวา่ (ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. 
2554: ออนไลน์)โดยการจดัการเรียนรู้วิธีหนึ่งท่ีจัดอยู่ในกลุ่มท่ี 2 Teaming Activeคือ การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือนัน่เอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning)เป็นวิธีการสอนท่ีออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมมือกันในกลุ่มย่อยๆ เน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
นกัเรียน ในแตล่ะกลุม่จะมีสมาชิกท่ีมีความรู้ ความสามารถแตกตา่งกนั  นักเรียนแต่ละคนจะต้อง
ร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกนั  มีการช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ให้ก าลงัใจซึ่งกนัและกัน 
คนท่ีเก่งจะช่วยคนท่ีอ่อนกว่า  สมาชิกในกลุ่มจะต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือน
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม  เพราะยึดถือแนวคิดท่ีว่า ความส าเร็จของสมาชิกทุกคนจะรวมเป็น
ความส าเร็จของกลุ่ม (สคุนธ์  สินธพานนท์ และคณะ. 2545 : 30) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบ 
รูปแบบ วิธีการ และงานวิจยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือแล้วจะพบว่า การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านสมรรถนะในการปรับตัวทางสังคมของ
นกัเรียน (Psychological Adjustment Social Competence) การเรียนรู้แบบร่วมมือมุง่ให้นกัเรียน
ได้เรียนรู้เนือ้หาสาระตา่ง ๆ ด้วยตนเอง และจะต้องแลกเปลี่ยนความรู้ของตนเองกับสมาชิกคนอ่ืน
ในกลุ่ม กระบวนการเรียนรู้ท าให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางสงัคมต่าง ๆ มากมาย เช่น ทักษะ
ด้านการสื่อสาร ทกัษะด้านการท างานร่วมกัน ทักษะด้านการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างสมาชิก
ด้วยกนั ซึ่งทกัษะเหลา่นีล้้วนแล้วแตเ่ป็นทกัษะพืน้ฐานท่ีสง่เสริมให้เกิดพฤติกรรมความสามคัคี 
 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) จึงเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ี
สามารถช่วยปลกูฝังความสามคัคีให้เกิดกบันกัเรียนได้ เน่ืองจากเป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีนกัเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกนัและกนั  เป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้นกัเรียนได้รับประโยชน์ด้วยกันทัง้สองฝ่าย 
โดยมีความเช่ือวา่การจดัการเรียนรู้โดยให้นกัเรียนสอนกนัเองนี ้นกัเรียนจะเรียนรู้เร่ืองต่างๆซึ่งกัน
และกนั  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือได้มีการพัฒนาและน ามาใช้ในรูปแบบแตกต่างกันออกไป
ตามจดุมุง่หมายของครูผู้สอน ส าหรับการวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและพฤติกรรมความสามคัคีของ
นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเป็นการปลกูฝังคุณธรรมด้านความสามคัคีให้กับนักเรียน
สง่เสริมทกัษะทางสงัคมในการรับฟังความคิดเหน็ของผู้ อ่ืนตลอดจนการให้ความร่วมมือในชัน้เรียน 
และเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่สว่นตน 
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ความมุ่งหมายของการวจิัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1. เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือท่ีมีต่อความสามัคคี และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือท่ีมีต่อความสามคัคี 
และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

ความส าคัญของการวจิัย 
 ผลจากการศึกษาวิจัยในครัง้นีจ้ัดเป็นนวัตกรรมของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบ
ร่วมมือท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมความสามคัคี และผลสมัฤทธ์ิของการเรียนของนักเรียนมธัยมศึกษา
ตอนต้น อีกทัง้ยังเป็นแนวทางให้กับครูผู้ สอนในวิชาพลศึกษาได้น าไปพัฒนาและปรับปรุงการ
จดัการเรียนรู้พลศกึษาเพ่ือพฒันาให้นกัเรียนมีพฤติกรรมความสามคัคีเพ่ิมสงูขึน้และท้ายท่ีสดุเป็น
การบ่มเพาะคณุธรรมในด้านความสามคัคีซึ่งเป็นคณุธรรมขัน้พืน้ฐานให้กบันกัเรียน 

ขอบเขตของการวจิัย 
ประชากร 

ประชากรในการวิจัยครัง้นี ้คือนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ท่ี
ศกึษาอยู่ในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  จ านวน 66,367 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวจิัย 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาศึกษาปีท่ี 3 ท่ีศึกษาอยู่ในโรงเรียนสงักัด
ส านึกงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ 
(ทวีวฒันา) ในพระราชปูถมัภ์ฯ จ านวน 160 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองจ านวน 82 
คน และกลุม่ควบคมุจ านวน 78 คน  

ตัวแปรท่ีศึกษา 
 1. ตวัแปรอิสระ  ได้แก่ 
  การจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
 2. ตวัแปรตาม  ได้แก่  
  2.1 ความสามคัคี 
  2.2 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
การจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือหมายถึง  วิธีการสอนวิธีหนึ่งท่ีออกแบบ

กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้ เรียนได้ร่วมมือกนัในกลุ่มย่อยๆ  เพ่ือให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพันธ์ต่อกัน  
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  มีการช่วยเหลือให้ก าลงัใจซึ่งกนัและกนั  คนท่ีเก่งจะช่วยคนท่ีอ่อน
กวา่  สมาชิกทกุคนมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของเพ่ือนในกลุ่ม  โดยยึดหลกัความส าเร็จ
ของสมาชิกทกุคนจะรวมเป็นความส าเร็จของกลุม่  โดยสอดแทรกไว้ในขัน้ตอนการสอนพลศึกษา
ขัน้ท่ี 1.) ขัน้เตรียมและอบอุ่นร่างกาย , ขัน้ท่ี 2 ขัน้สอน , ขัน้ท่ี 3.) ขัน้ฝึกปฏิบัติ , ขัน้ท่ี 4.) ขัน้
น าไปใช้  และขัน้ท่ี 5.) ขัน้สรุปและสขุปฏิบตัิ 

การจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติหมายถึง  วิธีการจัดการเรียนการสอนในวิชาพล
ศกึษาแบบอธิบายประกอบการสาธิต เป็นวิธีการสอนท่ีนักเรียนสามารถได้ยินจากหูและเห็นด้วย
ตา โดยเฉพาะในทกัษะตา่งๆในการกีฬา โดยครูเป็นผู้อธิบายและสาธิต  ประกอบด้วยขัน้ตอนการ
สอน 5 ขัน้ตอน 1.) ขัน้เตรียมและอบอุ่นร่างกาย  2.) ขัน้สอน  3.) ขัน้ฝึกปฏิบัติ  4.) ขัน้น าไปใช้  
5.) ขัน้สรุปและสขุปฏิบตัิ 

ความสามัคคีหมายถึง  พฤติกรรมหรือการแสดงออกของบคุคลในลกัษณะของความเป็น
น า้หนึ่งใจเดียวกนั  ร่วมมือกนัเพ่ือท ากิจกรรมใดๆให้บรรลตุามเป้าหมาย ไมว่า่จะเป็นกิจกรรมกลุม่ 
หรือกิจกรรมโรงเรียนไม่เอาดีหรือเด่นแต่ตวัเอง  มีความจงรักภกัดีต่อหมู่คณะ  เห็นแก่ประโยชน์
สว่นรวม ไมก่่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ  โดยใช้แบบวดัพฤติกรรมความสามคัคีเป็นแบบ
ประเมิน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึง ระดับคะแนนผลการเรียนวิชาวอลเลย์บอลของ
นกัเรียนในด้านความรู้ ซึ่งใช้เป็นแบบทดสอบ โดยประเมินจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน 

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหมายถึง  นักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 
มธัยมศึกษาปีท่ี 3  ในการวิจัยนี ้ได้แก่ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนทีปังกรวิทยา
พฒัน์ (ทวีวฒันา) ในพระราชปูถมัภ์ฯ 
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กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 
 
 
 
 

สมมติฐานในการวจิัย 
1. คา่เฉล่ียของคะแนนความสามคัคีของนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้พล

ศกึษาแบบร่วมมือหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 
2. คา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับการจัดการ

เรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 
3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามคัคีหลงัการทดลองของกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดการ

เรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือมีสงูกวา่กลุม่ควบคมุท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบปกติ 
4. คา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองท่ีได้รับการ

จัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือมีสงูกว่ากลุ่มควบคมุท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบ
ปกติ 
 
 
 
 
  

การจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษา 
แบบร่วมมอื 

- ความสามคัค ี
- ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 
-  

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 

 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาค้นคว้าครัง้นี ้ ผู้ วิจัยเสนอรายละเอียดตาม
หวัข้อตอ่ไปนี ้

1. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
1.1 วิสยัทศัน์ หลกัการ จดุหมาย สมรรถนะส าคญัของผู้เรียนและคณุลกัษณะอนั

พึงประสงค์ 
1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา 
1.3 มาตรฐานการเรียนรู้ และตวัชีว้ดัระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

2. แนวคิดการจดัการเรียนรู้พลศกึษา 
2.1 การจดัการเรียนรู้พลศกึษา 
2.2 จดุมุง่หมายการจดัการเรียนรู้พลศกึษา 
2.3 วิธีสอนและการจดักิจกรรมการเรียนรู้พลศกึษา 

3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
3.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
3.2 ลกัษณะของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
3.3 แนวคิดทฤษฎีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

4. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการพฒันาความสามคัคี 
4.1 ความหมายของความสามคัคี 
4.2 พฤติกรรมท่ีแสดงออกซึ่งความสามคัคี 
4.3 ความส าคญัของความสามคัคี 
4.4 แนวคิดการพฒันาความสามคัคีของคาร์รอล 

5. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4.1 ความหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4.2 ลกัษณะของการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
4.3 คณุลกัษณะของแบบทดสอบ 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
6.1 งานวิจยัในประเทศ 
6.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 

วสัิยทัศน์ หลักการ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพงึ
ประสงค์ 
 วสัิยทัศน์ หลักการ  

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานมุ่งพัฒนาผู้ เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลงัของชาติให้
เป็นมนษุย์ท่ีมีความสมดลุทัง้ด้านร่างกาย ความรู้ คณุธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทย
และเป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ  มีความรู้และทกัษะพืน้ฐานรวมทัง้เจตคติท่ีจ าเป็นตอ่การศกึษาตอ่การประกอบอาชีพและ
การศกึษาตลอดชีวิต โดยมุง่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญับนพืน้ฐานความเช่ือวา่ทกุคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้ฐาน มีหลกัการส าคญัดงันี  ้
(กระทวงศกึษาธิการ: 2551) 

 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และ
คณุธรรมบนพืน้ฐานของความเป็นไทยควบคูก่บัความเป็นสากล 

 2. เป็นหลกัสตูรการศกึษาเพ่ือปวงชนท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา
อย่างสม ่าเสมอภาคและมีคณุภาพ 

 3. เป็นหลกัสตูรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจให้สงัคมมีส่วนร่วมในการ
จดัการศกึษาให้สอดคล้องกบัสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน 

 4. เป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทัง้ด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และ
การจดัการเรียนรู้ 

 5. เป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
 6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม

อธัยาศยั ครอบคลมุทกุกลุม่เป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ได้ 
 จุดหมาย 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผู้เรียนให้เป็นคน มีปัญญา มีความสขุ 
มีศกัยภาพในการศกึษาตอ่ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้ เรียนเมื่อ
จบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้
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 1. มีคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคณุค่าของตนเอง มีวินัย
และปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนบัถือ ยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 2. มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารการคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
และมีทกัษะชีวิต 

 3. มีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี มีสขุนิสยั และรักการออกก าลงักาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมัน่ในวิถี

ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
 5. มีจิตส านึกในการอนรุักษ์วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย การอนรุักษ์และพฒันา

สิ่งแวดล้อม มีจิตอาสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งท่ีดีงามในสงัคม  และอยู่ร่วมกันใน
สงัคมอย่างมีความสขุ 
 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

ในการพฒันาผู้ เรียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้ มี
สมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงันี ้

 1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มี
วฒันธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและ
สงัคม รวมทัง้การเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขดัแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รับ
ข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้ วิธีการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีตอ่ตนเองและสงัคม 

 2. ความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสงัคมได้อย่างเหมาะสม 

 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและ
อปุสรรคต่างๆท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพืน้ฐานของหลกัเหตผุล คณุธรรมและข้อมูล
สารสนเทศ เข้าใจความสมัพนัธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตกุารณ์ตา่งๆในสงัคม แสวงหาความรู้
ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึน้ตอ่ตนเอง สงัคมและสิ่งแวดล้อม 
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 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตเป็นความสามารถในการน ากระบวนการ
ตา่งๆไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การท างาน 
และการอยู่ร่วมกนัในสงัคมด้วยการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม และการรู้จกัหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพ่ึงประสงค์ท่ีสง่ผลกระทบตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน 

 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือกและใช้
เทคโนโลยีด้านต่างๆและมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาตนเองและสงัคมใน
ด้านการเรียนรู้ การสื่อสารการท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสม และมี
คณุธรรม 
 คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้เรียน 

ในการพัฒนาผู้ เรียนตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มี
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสงัคมได้อย่างมีความสขุทัง้ในฐานะ
พลเมืองไทยและพลโลก ดงันี ้

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซ่ือสตัย์สจุริต 
 3. มีวินยั 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุง่มัน่ในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนีส้ถานศกึษาสามารถก าหนดคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้อง

ตามบริบทและจดุเน้นของตนเอง 
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สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานได้จัดท าสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษาและอธิบายตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ไว้
ดงันี ้

สขุภาพหรือสขุภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ทางกาย ทางจิต ทางสงัคม 
และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ สขุภาพหรือสขุภาวะจึงเป็นเร่ืองส าคญั เพราะเก่ียวโยงกับทุกมิติ
ของชีวิต ซึ่งทกุคนควรจะได้เรียนรู้เร่ืองสขุภาพ เพ่ือจะได้มีความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีเจตคติ 
คณุธรรม และคา่นิยมท่ีเหมาะสม รวมทัง้มีทกัษะปฏิบตัิด้านสขุภาพจนเป็นกิจนิสยั อนัจะสง่ผลให้
สงัคมโดยรวมมีคณุภาพ 

สขุศกึษาและพลศกึษาเป็นการศกึษาด้านสขุภาพท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการด ารงสขุภาพการ
สร้างเสริมสขุภาพและพฒันาคณุภาพชีวิตของบคุคล ครอบครัว และชมุชนให้ยัง่ยืน 

สขุศกึษา มุง่เน้นให้ผู้ เรียนพฒันาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คณุธรรม คา่นิยม และการ
ปฏิบตัิเก่ียวกบัสขุภาพควบคูไ่ปด้วยกนั 

พลศกึษา มุง่เน้นให้ผู้ เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเล่นเกมและ
กีฬา เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาโดยรวมทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม สติปัญญา รวมทัง้
สมรรถภาพเพ่ือสขุภาพและกีฬา 

สาระท่ีเป็นกรอบเนือ้หาหรือขอบขา่ยองค์ความรู้ของกลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพล
ศกึษา ประกอบด้วย 

 1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้เร่ืองธรรมชาติ
ของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโต ความสัมพันธ์
เช่ือมโยงในการท างานของระบบต่างๆของร่างกาย รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพ่ือให้เจริญเติบโตและมี
พฒันาการท่ีสมวยั 

 2. ชีวิตและครอบครัว ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้เร่ืองคณุคา่ของตนเองและครอบครัว การ
ปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึกทางเพศ การสร้างและรักษา
สมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน สขุปฏิบตัิทางเพศ และทกัษะในการด าเนินชีวิต 

 3. การเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเลน่เกม กีฬาไทยและกีฬาสากล ผู้ เรียน
ได้เรียนรู้เร่ืองการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา ทัง้ประเภท
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บคุคลและประเภททีมอย่างหลากหลายทัง้ไทยและสากล การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และ
ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา และความมีน า้ใจนกักีฬา 

 4. การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการป้องกันโรค ผู้ เรียนได้เรียนรู้
เก่ียวกับหลักและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ การสร้างเสริม
สมรรถภาพเพ่ือสขุภาพและการป้องกนัโรคทัง้โรคติดตอ่และโรคไมต่ิดตอ่ 

 5. ความปลอดภยัในชีวิต ผู้ เรียนจะได้เรียนรู้เร่ืองการป้องกนัตนเองจากพฤตกิรรม
เสี่ยงตา่งๆ ทัง้ความเสี่ยงตอ่สขุภาพ อบุตัิเหต ุความรุนแรง อนัตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด 
รวมถึงแนวทางการสร้างความปลอดภยัในชีวิต 

หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษามี 5 สาระ 6 มาตรฐาน ดงันี ้

 สาระท่ี 1 การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนษุย์ 
 มาตรฐานท่ี 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพฒันาการมนุษย์ 
 สาระท่ี 2 ชีวิตและครอบครัว 
 มาตรฐานท่ี 2.1 เข้าใจและเห็นคณุคา่ตนเอง ครอบครัว เพศศกึษาและมีทกัษะใน

การด าเนินชีวิต 
 สาระท่ี 3 การเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเลน่เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
 มาตรฐานท่ี 3.1 เข้าใจ มีทกัษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม 

และกีฬามาตรฐาน 
 มาตรฐานท่ี 3.2 รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติ

ประจ าอย่างสม ่าเสมอ มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน า้ใจนัก กีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั 
และช่ืนชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 

 สาระท่ี 4 การสร้างเสริมสขุภาพ สมรรถภาพและการป้องกนัโรค 
 มาตรฐานท่ี 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารง

สขุภาพการป้องกนัโรคและการสร้างเสริมสมรรถภาพเพ่ือสขุภาพ 
 สาระท่ี 5 ความปลอดภยัในชีวิต 
 มาตรฐานท่ี 5.1 ป้องกนัและหลีกเลี่ยงปัจจยัเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอ่สขุภาพ 

อบุตัิเหตกุารใช้ยาและสารเสพติด และความรุนแรง 
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มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.เข้าใจและเห็นความส าคญัของปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเจริญเติบโตและพัฒนาการ

ท่ีมีตอ่สขุภาพและชีวิตในช่วงวยัตา่งๆ 
2. เข้าใจ ยอมรับและสามารถปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 

ความรู้สึกทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ สร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืน และตดัสินใจ
แก้ปัญหาชีวิตด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 

3. เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสม ได้สดัสว่นสง่ผลดีตอ่การเจริญเติบโตและพฒันาการตามวยั 
4. มีทกัษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ เพ่ือน ครอบครัว ชุมชนและวฒันธรรมท่ีม่ต่อ

เจตคติคา่นิยมเก่ียวกบัสขุภาพและชีวิต และสามารถจดัการได้อย่างเหมาะสม 
5. ป้องกนัและหลีกเลี่ยงปัจจยัเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสขุภาพและการเกิดโรค อบุัติเหต ุ

การใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรง รู้จกัสร้างเสริมความปลอดภยัให้แก่ตนเอง ครอบครัว และ
ชมุชน 

6. เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพ โดยน าหลักการของทักษะกลไกมาใช้ได้อย่างปลอดภัย 
สนกุสนาน และปฏิบตัิเป็นประจ าสม ่าเสมอตามความถนดัและความสนใจ 

7. รู้แสดงความตระหนกัในความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสขุภาพ การป้องกันโรค การ
ด ารงสขุภาพ การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด การออกก าลงักายและการเล่นกีฬากับการมี
วิถีชีวิตท่ีมีสขุภาพท่ีดี 

8. ส านึกในคณุคา่ ศกัยภาพและความเป็นตวัของตวัเอง 
9. ปฏิบตัิตามกฎ กติกา หน้าท่ีรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเองและผู้ อ่ืน ให้ความร่วมมือ

ในการแขง่ขนักีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบด้วยความมุ่งมัน่ และมีน า้ใจนักกีฬาจน
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายด้วยความช่ืนชมและสนกุสนาน 
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มาตรฐานการเรียนรู้ท่ี 3 การเคล่ือนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย 
และกีฬาสากลและตัวชีว้ัด 

 
 มาตรฐานท่ี พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่น
เกมและกีฬา  

ตัวชีว้ัด 
1. แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้ อ่ืนในลักษณะแบบผลัดและแบบ

ผสมผสานได้ตามล าดับทัง้แบบอยู่กับ เคลื่อนท่ี และใช้อุปกรณ์ประกอบ และการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง 

2. จ าแนกหลกัการเคลื่อนไหวในเร่ืองการรับแรง การใช้แรงและความสมดลุใน
การเคลื่อนไหวร่างกายในการเลน่เกม เลน่กีฬา และน าผลมาปรับปรุง เพ่ิมพนูวิธีปฏิบตัิของตนและ
ผู้ อ่ืน 

3. เลน่กีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบคุคลและประเภททีม อย่างละ 1 ชนิด 
4. ใช้ทกัษะกลไกเพ่ือปรับปรุงเพ่ิมพูนความสามารถของตนและผู้ อ่ืนในการเล่น

กีฬา 
5. ร่วมกิจกรรมทางนนัทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรมแล้วน าความรู้และหลกัการ

ท่ีได้ไปใช้เป็นฐานกาศกึษาหาความรู้เร่ืองอ่ืนๆ 
 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. การเคลื่อนไหวร่วมกบัผู้ อ่ืนแบบผลดัในลกัษณะผสมผสานในการร่วมกิจกรรม

ทางกาย เช่น กิจกรรมแบบผลดั กายบริหารประกอบเพลง ยืดหยุ่นขัน้พืน้ฐานท่ีใช้ท่าต่อเน่ืองและ
การตอ่ตวัท่าง่ายๆ 

2. การเคลื่อนไหวในเร่ืองการรับแรง การใช้แรง และความสมดุลกับการ
พฒันาการเคลื่อนไหวในการเลน่เกมและกีฬา 

3. การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีม เช่น กรีฑา 
ประเภทลู ่ประเภทลาน เปตอง วา่ยน า้ เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล ฟตุบอล ตะกร้อวง 

4. การใช้ข้อมลูด้านทักษะกลไกเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมพูนความสามารถในการ
ปฏิบตัิกิจกรรมทางกายและเลน่กีฬา 

5. น าความรู้ท่ีได้และหลกัการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้เป็นฐานการศึกษา
หาความรู้ 
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 มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็น
ประจ าอย่างสม ่าเสมอ มีวนัิย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน า้ใจนักกีฬา มีจติวญิญาณในการ
แข่งขัน และชื่อชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 

ตัวชีว้ัด 
1. อธิบายประโยชน์และหลกัการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ  สมรรถภาพทางกาย

และการสร้างเสริมบคุลิกภาพ 
2. เลน่เกมท่ีใช้ทกัษะการวางแผนและสามารถเพ่ิมพูนทักษะการออกก าลงักาย

และการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ 
3. เล่นกีฬาท่ีตนเองช่ืนชอบและสามารถประเมินทักษะการเล่นของตนเองเป็น

ประจ า 
4. ปฏิบัติตามกฎ กติกาตามชนิดกีฬาท่ีเล่น โดยค านึงถึงความปลอดภยัของ

ตนเองและผู้ อ่ืน 
5. จ าแนกกลวิธีการรุก การป้องกนัและการน าไปใช้ในการเลน่กีฬา 
6. เลน่เกมและกีฬาด้วยความสามคัคี และมีน า้ใจนกักีฬา 
 
สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. ประโยชน์และหลกัการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ สมรรถภาพทางกายและการ

สร้างเสริมบคุลิกภาพ 
2. การเลน่เกมท่ีใช้ทกัษะการวางแผน 
3. การเพ่ิมพนูทกัษะการออกก าลงักายและการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ 
4. การเลน่กีฬาประเภทบคุคลและประเภททีมท่ีช่ืนชอบ 
5. การประเมินทกัษะการเลน่กีฬาของตน 
6. กฎ กติกาในการเลน่กีฬาไทย กีฬาสากลตามชนิดกีฬาท่ีเลน่ 
7. กลวิธีการรุก การป้องกนัในการเลน่กีฬา 
8. การสร้างความสามคัคีและความมีน า้ใจนกักีฬาในการเลน่เกมและกีฬา 

กล่าวโดยสรุปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2551 ในสาระท่ี 3 การ
เคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล ผู้ เรียนได้เรียนรู้เร่ืองการ
เคลื่อนไหวในรูปแบบตา่งๆโดยผา่นการเลน่กีฬาไทย กีฬาสากล ทัง้ประเภทเดี่ยวและประเภททีม
อย่างน้อย 1 ชนิด ผู้ เรียนสามารถบอกถึงประโยชน์ของการออกก าลงักายเพ่ือสขุภาพ สมรรถภาพ
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ทางกาย และการสร้างเสริมบุคลิกภาพ สามารถปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ และได้รับการ
สง่เสริมความมีน า้ใจนกักีฬาและช่ืนชมสนุทรียภาพของการกีฬา 

แนวคดิการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
นกัวิชาการและผู้เก่ียวข้องกบัพลศกึษาได้ให้ความหมาย ความส าคญัภาควิชาพลศึกษา

ไว้ดงันี ้
วาสนา คณุาอภิสิทธ์ิ (2539: 23)  พลศกึษา หมายถึง กระบวนการทางการศึกษาเก่ียวกับ

กิจกรรมตา่งๆซึ่งช่วยเพ่ิมพูนและพัฒนาร่างกายของมนุษย์ให้ดีขึน้ หรือกล่าวได้ว่า พลศึกษาคือ
วิชาท่ีมุง่สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และทักษะ โดยใช้
กิจกรรมการออกก าลงักายหรือกีฬาตา่งๆเป็นสื่อของการเรียน 

วรศกัดิ์  เพียรชอบ (2548: 1) ได้กลา่วไว้วา่ กระบวนการศกึษาทางพลศกึษาและกีฬาเป็น
กระบวนการศกึษาอย่างหนึ่งท่ีชว่ยให้ผู้ เรียนได้มีการพฒันาการทัง้ในด้านร่างกาย ด้านทกัษะ ด้าน
ความรู้ ด้านคณุธรรม และด้านเจตคติท่ีดีไปพร้อมๆกนั  โดยใช้กิจกรรมพลศึกษาและกีฬาเป็นสื่อ
ให้ผู้ เรียนได้ดีการเรียนรู้และมีพฒันาการด้วยการมีสว่นร่วมและลงมือปฏิบตัิจริงด้วยตนเอง 

เทเวศร์  พิริยะพฤนท์ (2541: 20) ได้กลา่วไว้วา่ พลศกึษาคือ กระบวนการศกึษาแขนงหนึ่ง
ท่ีมุ่งส่งเสริมให้บุคคลได้มีการพัฒนาทัง้ด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โ ดยใช้
กิจกรรมพลศึกษาท่ีได้เลือกเฟ้นเป็นอย่างดี เป็นสื่อกลางในการศึกษา        คณุค่าของวิชาพล
ศกึษานัน้ถือว่าเป็นสิ่งท่ีติดตวัไปตลอดชีวิตเพราะ พลศึกษาจะสอนให้คนรู้ถึงประโยชน์ของการ
ออกก าลงักาย วิธีการออกก าลงักายท่ีถกูต้องและเหมาะสม ซึ่งส าหรับมนุษย์เราแล้วความจ าเป็น
ของการออกก าลงักายนัน้ถือวา่มีความส าคญัเทียบเท่ากบัการรับประทานอาหารและการพักผ่อน 
(การออกก าลงักายเป้นสิ่งท่ีต้องปฏิบตัิตลอดชีวิตเร่ิมตัง้แตก่่อนเกิดจนชรา) 

กู๊ด (Good. 1959: 35)  ได้ให้ความหมายพลศึกษาว่า พลศึกษาหมายถึงโครงการเรียน
การสอนและการเข้าร่วมกิจกรรมประเภทท่ีต้องใช้กล้ามเนือ้มดัใหญ่ๆทัง้หลาย ซึ่งจัดไว้เพ่ือท่ีจะ
สง่เสริมพฒันาการของร่างกาย ทักษะการเคลื่อนไหวทางกลไก เจตคติต่างๆและนิสยัแห่งความ
ประพฤติอนัดีงามท่ีพึงประสงค์ทัง้หลาย 

บุชเชอร์ (Bucher. 1960: 31) ให้ความหมายว่า พลศึกษาเป็นการศึกษาแขนงหนึ่งใน
ขบวนการศกึษาทัง้หมด ซึ่งมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้เกิดการพัฒนาการทางกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สงัคม  เพ่ือเป็นพลเมืองดี โดยใช้กิจกรรมต่างๆท่ีเลือกเฟ้นแล้วเพ่ือเป็นสื่อให้บรรลจุุดมุ่งหมายท่ี
วางไว้ข้างต้น 
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ไพฑรูย์  จยัสิน (2513: 7)  กลา่ววา่ วิชาพลศกึษาเป็นการศกึษาแขนงหนึ่งท่ีสามารถสนอง
วตัถุประสงค์และความมุ่งหมายของการศึกษา กล่าวคือ วิชาพลศึกษา คือ วิชาการศึกษาท่ีมี
กิจกรรมการออกก าลงักาย หรือการเลน่กีฬา เป็นสื่อของการเรียน ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมจะ
ท าให้ผู้ เข้าร่วมนัน้มีความเจริญ และพฒันาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสงัคม สามารถมี
ชีวิตในสงัคมปัจจบุนัได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ 

คาไมล์ และโรซาลินด์ (Camile & Rosalind. 1963: 54)  ให้ความหมายว่า พลศึกษาเป็น
โปรแกรมหนึ่งในโรงเรียน ซึ่งเป็นการศึกษาด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ในการเคลื่อนไหวของ
มนุษย์ซึ่งจ าเป็นในการด าเนินชีวิตส าหรับโลกปัจจุบัน หรือการพัฒนาการเคลื่อนไหวและ
พฤติกรรมของมนษุย์ โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวเป็นสื่อและการกระท าเหลา่นัน้จะมีข้อก าหนด
เป็นเกณฑ์แสดงออกอย่างชดัเจน หรือแสดงโดยใช้หลกัความจริงตามธรรมชาติ 

สิรายทุธ พบัเพลิง (2556 : 12)  พลศกึษาเป็นการจดัการศกึษาท่ีใช้กิจกรรมการออกก าลงั
กาย หรือการเล่นกีฬาเป็นสื่อของการเรียน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาอย่างสมบูรณ์ทัง้ทาง
ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา สามารถมีชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ ในปัจจุบัน
ผู้บริหารการศกึษามองเห็นความส าคญัของวิชาพลศกึษามากขึน้ โดยได้พยายามพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการเรียน การสอน เนือ้หาวิชาและตวัครูผู้สอนให้เหมาะสมอยู่ตลอดเวลา แตย่งัพบปัญหา
ด้านอ่ืนๆท่ีเป็นอปุสรรคตอ่ความส าเร็จในการเรียน เช่น แรงจงูใจ ความคิดเห็น การมีเจตคติท่ีดีต่อ
การเรียนวิชาพลศกึษาด้วย 

สรุปได้ว่า  พลศึกษาหมายถึง การเรียนการสอนท่ีใช้กีฬา หรือกิจกรรมการเคลื่อนไหว
ตา่งๆเป็นสื่อในการจดัการเรียนรู้  ซึ่งมีจดุมุง่หมายท่ีจะสง่เสริมและพฒันาผู้เรียนทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา  ส่งผลให้สามารถใช้ชีวิตในสงัคมได้ดีและมีประสิทธิภาพ 
วิชาพลศกึษาจึงเป็นการศกึษาท่ีมีบทบาทส าคญัอย่างหนึ่งในหลกัสตูรของโรงเรียน 
 

 จุดมุ่งหมายการจัดการเรียนรู้พลศึกษา     
วาสนา  คณุาอภิสิทธ์ิ (2536: 23-29) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการสอนพลศึกษา แบ่ง

ออกเป็น 2 ระดบัใหญ่ดงันี ้
1. จดุมุง่หมายทัว่ไป (General Objectives)  เป็นจดุมุง่หมายในระดบัปรัชญาของวิชาพล

ศกึษา คือ พฒันาการด้านร่างกาย พฒันาการด้านจิตใจ พัฒนาการด้านอารมณ์ พัฒนาการด้าน
สงัคม พฒันาการด้านทกัษะ 
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2. จดุมุง่หมายเฉพาะ (Specific Objectives)  หรือนิยมเรียกวา่ จดุมุง่หมายเชิงพฤติกรรม 
(Behavioral Objectives) เป็นจุดมุ่งหมายระดับหลักสูตรและระดับการสอน คือ พุทธิพิสัย 
(ความรู้ ความเข้าใจ) ทศันคติวิสยั (ทศันคติ ความสนใจ คา่นิยม)  ทกัษะวิสยั (พฒันาการทางด้าน
การกระท า ความช านาญ)  สมรรถภาพทางกายวิสยั (ประสิทธิภาพในการท างาน)  สงัคมวิสยั 
(บคุลิกภาพการปรับตวั กฎระเบียบ) 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (สิทธิพงษ์  ปานนาค. 2556: 34-35; อ้างอิงจาก กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545: 16-17)  กล่าวว่าเป้าหมายของการเรียนรู้พลศึกษา มุ่ง
พฒันาพฤติกรรม 5 ด้านของผู้เรียนไปพร้อมๆกนั ดงันี ้

1. พัฒนาด้านความรู้ (Cognitive Domain)  เป็นความสามารถในการใช้ทักษะทาง
สติปัญญาท่ีแสดงออกมาเป็นความเข้าใจ ความสามารถในการวิเคราะห์ จดจ า ตีความ แปลความ 
แก้ปัญหา ประเมินผล ฯลฯ 

2. พฒันาการด้นเจตคติ (Affective Domain)  เป็นพฤติกรรมเก่ียวกบัความสนใจการเห็น
คณุคา่ ความนิยมชมชอบอนัแสดงถึงอารมณ์และความรู้สกึตา่งๆ 

3. พฒันาการด้านทกัษะ (Psychomotor Or Skill Domain)  เป็นพฒันาการท่ีเกิดจากการ
ท างานประสานสัมพันธ์กันระหว่างระบบประสาทกล้ามเนือ้ท่ีท าให้เกิดการเคลื่อนไหวท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

4. พฒันาการด้านสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Domain)  เป็นความสามารถ
ของร่างกายในการปฏิบัติหน้าท่ีในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสงวน
พลังงานไว้ใช้ยามฉกุเฉิน  ยามว่างและยามเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลงักายได้หลากหลาย
รูปแบบ 

5. พัฒนาการด้านคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์หรือด้านสงัคม (Social Domain)  เป็น
ความสามารถในการปรับตวั การเป็นผู้น าผู้ตาม การปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบ วินัย อดทน 
ยตุิธรรม ซ่ือสตัย์ มีน า้ใจนกักีฬา มีคณุธรรม จริยธรรม ฯลฯ 

พฒันาการของพฤติกรรมทัง้ 5 ด้าน ของผู้ เรียนเป็นผลรวมการเปลี่ยนแปลงของบุคคลท่ี
เกิดจากการมีประสบการณ์ตรงด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกก าลงักายและการ
เลน่กีฬาชนิดตา่งๆท่ีรวมเรียกวา่ กิจกรรมพลศกึษา หรือกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) 

วรศักดิ์  เพียรชอบ (2548: 2) กล่าวว่า  การพลศึกษาและการกีฬาเป็นกระบวนการ
การศกึษาท่ีมีจุดมุ่งหมายปลายทางอย่างเดียวกันคือ เมื่อผู้ เรียนมีส่วนร่วมลงมือและปฏิบัติจริง
ด้วยตนเองแล้ว นกัเรียนจะมีพฒันาการทัง้ 5 ด้านพร้อมกนั คือ 
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 1. การพฒันาการทางด้านร่างกาย ท าให้ร่างกายแขง็แรง มีสขุภาพดี 
 2. การพัฒนาทางด้านทักษะ  ท าให้สามารถเล่นกีฬาได้ และน ากีฬาไปเล่นใน

เวลาวา่งด้วยความสนกุสนาน 
 3. การพฒันาการทางด้านความรู้  ท าให้มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการเบือ้งต้น

ของการเล่นกีฬา และการออกก าลังกาย  สามารถเล่นกีฬาและออกก าลังกายได้ด้วยความ
ปลอดภยั 

 4. การพฒันาการทางด้านคณุธรรมจริยธรรมท าให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย  มีความ
รักและความสามคัคี  มีน า้ใจเป็นนกักีฬา 

 5. การพัฒนาการด้านเจตคติท่ีดีต่อการพลศึกษาและกีฬา ตลอดจนการออก
ก าลงักาย  ท าให้เป็นผู้มีความรักและเห็นคณุคา่ของการพลศกึษา  การกีฬาและการออกก าลงักาย 
ท าให้เลน่กีฬาตามอดุมคติของกีฬา และออกก าลงักายเป็นประจ าทกุวนั 

สรุปได้ว่า จุดมุ่งหมายของวิชาพลศึกษามีเป้าท่ีจะส่งเสริมให้ผู้ เ รียนเกิดการพัฒนา
ทางด้านความรู้  ด้านความคิด  ด้านทักษะ  ด้านร่างกาย  รวมถึงด้านคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์
ของสงัคม  โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของพลศกึษา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนท่ี
เคลื่อนไหวตา่งๆ หรือการเลน่กีฬาก็ตาม 
 

วธีิสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษา 
วาสนา  คณุาอภิสิทธ์ิ (2539: 263-272)  การมีส่วนร่วม การแนะน า การฝึก การเปลี่ยน 

แปลงพฤติกรรม ความประทบัใจ หลกัการต่างๆ การชีแ้นะ การให้ค าปรึกษาหรือสืบสวน วิธีสอน
ยงัเป็นตวัเช่ือมเนือ้หาความรู้และประสบการณ์กบัตวันักเรียนให้เข้าด้วยกัน ครูพลศึกษาต้องวาง
แผนการเรียนการสอน กลา่วคือจะต้องมีการตัง้เป้าหมายของการเรียน การตัง้จุดมุ่งหมายในการ
สอน การเลือกใช้อปุกรณ์ด้วย โดยหลกัการด าเนินการสอนพลศกึษาเป็นกระบวนการท่ีต้องปฏิบัติ
ให้เสร็จสิน้ภายใน 1 คาบเรียน เป็นกระบวนการหรือขัน้ตอนท่ีต่อเน่ืองสมัพันธ์กัน และส่งเสริมซึ่ง
กนัและกนัโดยตลอด   

การด าเนินการสอนพลศกึษาตามปกติจะแบ่งเป็น 5 ขัน้ตอน หรือ 5 กระบวนการ คือ 
1. การเตรียมหรือการน าเข้าสู่บทเรียน (Introductory Phase) จะมีอยู่สองกระบวนการ 

คือ การน ากบัการพฒันา 
1.1 การน าเข้าสูบ่ทเรียน ควรใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที 
จดุมุง่หมาย  เพ่ือเตรียมนกัเรียนให้พร้อมท่ีจะเรียนทกัษะหรือเร่ืองตา่งๆตอ่ไป 
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หลักการ  เป็นการเตรียมการล่วงหน้าของครู ในการเปลี่ยนเสือ้ผ้า การเรียกช่ือ การ
ประกาศตา่งๆ และรูปแบบของชัน้เรียน 

1.2 การพัฒนา  ใช้เวลา 5-8 นาที  เป็นการบริหารร่างกายเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการ
ออกก าลงักายขัน้ตอ่ไป 

จดุมุง่หมาย 
1) เพ่ือบริหารร่างกายนกัเรียนให้พร้อมท่ีจะเคลื่อนไหวได้เตม็ท่ีในขัน้ตอนตอ่ไป 
2) เพ่ือเตรียมจิตใจนกัเรียนให้พร้อมท่ีจะเรียน ถือเป็นการสร้างแรงจงูใจอย่างหนึ่ง 
3 เพ่ือกระตุ้นการสร้างสมรรถภาพให้แก่ระบบอวยัวะต่างๆของร่างกายเช่น กล้ามเนือ้ 

ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ 
หลกัการ 
1) ต้องบริหารร่างกายให้เพียงพอส าหรับการเรียนตลอดระยะเวลา 1 คาบเรียน 
2) อธิบายให้นกัเรียนรู้ เข้าใจ และเห็นความส าคญัของการบริหารร่างกายก่อนการเรียน 
3) บริหารกล้ามเนือ้มดัใหญ่ๆทั่วร่างกายเช่น แขน ขา ล าตวั แล้วจึงบริหารกล้ามเนือ้มดั

ย่อยเฉพาะสว่นท่ีต้องใช้มากในการเรียนแตล่ะคาบ 
4) ควรก าหนดท่าบริหารส าหรับสว่นตา่งๆไว้เป็นประจ าจะได้ไมต้่องอธิบายทกุครัง้ท่ีสอน 
5) สง่เสริมการเป็นผู้น าโดยให้นกัเรียนผลดัเปลี่ยนกนัออกมาน ากายบริหารออกค าสัง่เป็น

ต้น และไมค่วรท าท่าซ า้ๆกนัมากเกินไป 
6) ควรให้นกัเรียนเกิดความสนกุสนานร่าเริงไปพร้อมกบัการบริหารร่างกายด้วย 
2. การสอน (Teaching Phase)  เป็นขัน้ท่ีมีความส าคญัสงูสดุส าหรับการสอนพลศึกษา 

โดยเฉพาะการสอนทกัษะและเป็นขัน้ท่ีต้องอาศยักระบวนการของการใช้ความรู้และเทคนิคของครู
เป็นอย่างมาก 

จดุมุง่หมาย  เพ่ือให้นกัเรียนได้รู้ถึงวิธีการและท่าทางท่ีถูกต้องของการปฏิบัติทักษะต่างๆ 
และเกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองตา่งๆ 

หลกัการ 
1) ใช้เวลาสอนหรือแสดงให้ดอูย่างรวบรัดและใช้เวลาให้น้อยท่ีสดุ 
2) ต้องจัดรูปแบบของชัน้เรียนให้นักเรียนสามารถได้ยินและได้เห็นครูอย่างชัดเจนและ

ทัว่ถึง 
3) ควรใช้อปุกรณ์ประกอบการอธิบายและสาธิต 
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4) ใช้วิธีสอนแบบ รวม-แยก-รวม ในการสอนทักษะ ซึ่งเป็นการแยกแยะ และแสดงถึง
ความสมัพนัธ์ของสว่นย่อยๆของทกัษะให้นกัเรียนเห็นอย่างชดัเจน 

3. การฝึกหัด (Practice Phase)  การฝึกหัดเป็นขัน้ตอนท่ีสอดคล้องกับการสอนและมี
ความส าคญัเท่าเทียมกบัการสอน เพราะในขัน้นีน้กัเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ่ิมเติมจากท่ีครูสอนไป โดยใช้เวลา 20-25 นาที 

จดุมุง่หมาย 
1) เพ่ือให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะตามจดุหมายของการเรียนการสอน 
2) เพ่ือให้นกัเรียนเกิดเรียนรู้ด้วยการลงมือกระท าด้วยตนเอง 
3) เพ่ือปลกูฝังทศันคติและบคุลิกภาพท่ีดีให้แก่นกัเรียน 
หลกัการ 
1) การบริหารการสอน 
2) การคิดค้นและการแก้ปัญหา 
3) การแบ่งกลุม่ตามความสามารถ 
4) จดักิจกรรมให้นกัเรียนทกุคนได้มีโอกาสมีสว่นร่วมให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้ 
5) ต้องให้นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมตลอดเวลาของการเรียน 
6) การฝึกจะต้องเร่ิมจากท่ามือเปล่า การฝึกอยู่กับท่ี การฝึกเคลื่อนท่ี การฝึกร่วมกับ

อปุกรณ์และคนอ่ืนๆ 
7) แบบฝึกต้องมีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน 
8) อตัราระหวา่งนกัเรียนกบัอปุกรณ์ควรให้น้อยท่ีสดุเท่าท่ีจะน้อยได้ 
9) การฝึกของนกัเรียนควรจะแบ่งเป็นกลุม่ 
10) ครูควรเดินไปดแูลนกัเรียนแตล่ะคนแตล่ะกลุม่อย่างทัว่ถึงเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและให้

ค าแนะน าเพ่ิมเติม 
11) ครูควรให้นกัเรียนได้ฝึกทักษะท่ีถูกต้องให้บ่อยครัง้ท่ีสดุจึงจะท าให้การเรียนเกิดการ

พฒันา 
12) ให้นกัเรียนได้ฝึกหดัด้วยความสนกุสนานและมีการเคลื่อนไหวตลอด 
4. การน าไปใช้ (Skill Laboratory) จะใช้เวลาประมาณ 5-7 นาที 
จดุมุง่หมาย 
1) เพ่ือให้นกัเรียนได้น าทกัษะไปแล้วมาทดลองใช้ในสภาพการณ์ตา่งๆ 
2) เพ่ือให้เกิดความสนกุสนานร่วมกนักบัเพ่ือนคนอ่ืนๆ 
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3) เพ่ือปลูกฝังคุณลักษณะท่ีดีให้นักเรียน เช่น ความมีน า้ใจนักกีฬา การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ความมีคณุธรรมจริยธรรม ฯลฯ 

หลกัการ 
1) น าทกัษะท่ีฝึกหดัหรือเรียนไปแล้วในคาบนัน้ๆมาแขง่ขนั 
2) ใช้การแขง่ขนัประเภทเกมหรือประเภทผลดัท่ีมีการบริหารการเล่นและมีกฎกติกาง่ายๆ 

เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์ 
3) ครูถือโอกาสปลกูฝังลกัษณะตา่งๆ เช่น การรู้จักอดทน อดกลัน้ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และ

รู้จกัอภยั 
4) ความสามคัคี พร้อมทัง้แก้ไขพฤติกรรมทางลบด้วย ฯลฯ 
5) จงูใจให้เกิดความสนกุสนานในการมีสว่นร่วมในแขง่ขนั 
5. การสรุปและสขุปฏิบตัิ (Closing Phase) ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 
จดุมุง่หมาย 
1) เพ่ือสรุปผลการเรียนการสอนหรือสร้างมโนทศัน์เป็นครัง้สดุท้าย 
2) เพ่ือให้นกัเรียนปฏิบตัิสขุนิสยัท่ีดี 
หลกัการ 
1) สรุปเก่ียวกบัการเรียนการสอน 
2) ให้ปฏิบตัิสขุนิสยั 
3) ให้นกัเรียนเลิกก่อนหมดเวลาประมาณ 5 นาที 
สรุปวิธีสอนและการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทางพลศกึษาท่ีดี  ต้องมีการเรียงล าดบัขัน้ตอน

ในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งประกอบไปด้วย  การน าเข้าสู่บทเรียน  การสอน  การฝึกปฏิบัติ  
การน าไปใช้  และขัน้ตอนสดุท้ายคือการสรุปและสขุปฏิบัติ  โดยหลกัการด าเนินการจัดการเรียน
การสอนทัง้  5 ขัน้ตอนท่ีกลา่วมาข้างต้นต้องปฏิบตัิให้เสร็จสิน้ภายใน 1 คาบเรียน 

 

แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ความหมายของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
สคุนธ์  สินธพานนท์ และคณะ (2545 : 30)  วิธีสอนโดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เป็น

วิธีการสอนท่ีออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้ร่วมมือกันในกลุ่มย่อยๆ เน้นการ
สร้างปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียน ในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกท่ีมีความรู้ ความสามารถแตกต่างกัน  
ผู้ เรียนแตล่ะคนจะต้องร่วมมือในการเรียนรู้ร่วมกัน  มีการช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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ให้ก าลงัใจซึ่งกนัและกนั คนท่ีเก่งจะช่วยคนท่ีออ่นกวา่  สมาชิกในกลุม่จะต้องร่วมกนัรับผิดชอบต่อ
การเรียนรู้ของเพ่ือนสมาชิกทกุคนในกลุม่  เพราะยึดถือแนวคิดท่ีวา่ ความส าเร็จของสมาชิกทุกคน
จะรวมเป็นความส าเร็จของกลุม่ 

บัญญัติ  ช านาญกิจ (2553 : 1)  กล่าวว่า เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งท่ี
สง่เสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้แบบมีสว่นร่วม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ท่ีสมัพันธ์กับชีวิต
จริงได้รับการฝึกฝนทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ ทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะการคิด 
ทกัษะการจดัการกบัความรู้ ทกัษะการแสดงออก ทกัษะการสร้างความรู้ใหมแ่ละทกัษะการท างาน
เป็นกลุม่จดัวา่เป็นวิธีเรียนท่ีสามารถน ามาประยกุต์ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพ
ได้อีกวิธีหนึ่ง จึงนับว่าเป็นวิธีเรียนท่ีควรน ามาใช้ได้ดีกับการเรียนการสอนในปัจจุบันเพ่ือให้การ
เรียนรู้ของนกัเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทิศนา แขมมณี (2545: 196)  ได้พดูถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือไว้วา่  การเรียนรู้แบบร่วมมือ
คือ การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถแตกต่างกันประมาณ 3-6 คน 
ช่วยกนัเรียนรู้เพ่ือไปสูเ่ป้าหมายของกลุม่  นกัการศกึษาคนส าคญัท่ีเผยแพร่แนวคิดของการเรียนรู้
แบบนีค้ือ สลาวิน (Slavin)  เดวิด จอห์นสนั (David Johnson)  และรอเจอร์ จอห์นสนั (Roger 
Johnson)  เขากล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปมักไม่ให้ความสนใจเก่ี ยวกับ
ความสมัพันธ์และปฏิสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียน  ส่วนใหญ่มกัจะมุ่งไปท่ีปฏิสมัพันธ์ระหว่างครูกับ
ผู้ เรียน หรือระหวา่งผู้ เรียนกบับทเรียน ความสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียนเป็นมิติท่ีมกัจะถูกละเลยหรือ
มองข้ามไปทัง้ๆท่ีมีผลการวิจยัชีช้ดัเจนวา่ความรู้สกึของผู้เรียนตอ่ตนเอง ตอ่โรงเรียน ครูและเพ่ือน
ร่วมชัน้ มีผลตอ่การเรียนรู้มาก  

สภุกิจ  วิริยะกิจ (2557: 19) ได้ให้ความหมายไว้วา่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการ
เรียนท่ีจดัประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเป็นกลุม่เล็ก โดยท่ีสมาชิกในกลุ่มมีความแตกต่างกัน
ในเร่ืองของความสามารถทางการเรียนและการแสดงออกทางการเคลื่อนไหว ผู้ เ รียนจะได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน สมาชิกในกลุ่มจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและรับผิดชอบการ
ท างานของสมาชิกแตล่ะคนในกลุม่ร่วมกนั 

สรุปจากท่ีกล่าวได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นวิธีการสอนวิธีหนึ่งท่ีออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นให้ผู้ เรียนได้ร่วมมือกนัในกลุ่มย่อยๆ  เพ่ือให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพันธ์ต่อกัน  
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  มีการช่วยเหลือให้ก าลงัใจซึ่งกนัและกนั  คนท่ีเก่งจะช่วยคนท่ีอ่อน
กวา่  สมาชิกทกุคนมีสว่นร่วมรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้ของเพ่ือนในกลุ่ม  โดยยึดหลกัความส าเร็จ
ของสมาชิกทกุคนจะรวมเป็นความส าเร็จของกลุม่    
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ลักษณะของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 สคุนธ์  สินธพานนท์ และคณะ (2545 : 30)  กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือนัน้มีลกัษณะส าคญัคือ สมาชิกของกลุม่มีความแตกตา่งกนัในความสามารถทางการเรียน 
เพศ และอายุ  สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกนัและกนั  มีการพึ่งพาอาศยักัน  และสมาชิกทุกคนจะต้องมีความตระหนักร่วมกันว่า 
งานของกลุม่จะส าเร็จได้ตอ่เมื่อสมาชิกทกุคนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย จึงต้อง
ร่วมมือกนัอย่างแท้จริงภายในกลุม่ 

 ผู้เรียนต้องร่วมมือกนัก าหนดเป้าหมายของการเรียนรู้ การแก้ปัญหาร่วมกัน การ
เช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ท่ีต้องการศกึษา ช่วยเหลือสนบัสนนุให้ก าลงัใจระหวา่งเรียน ผู้ เรียน
จะต้องใช้ทักษะในการท างานร่วมกันจนส าเร็จ เช่น ทักษะผู้น า ทักษะการตดัสินใจ ทักษะการ
สื่อสาร ทกัษะการแก้ปัญหาความขดัแย้ง และการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือจะประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้ ย่อมขึน้อยู่กับสมาชิกทุกคนต้อง
ยึดถือแนวปฏิบตัิตามวิธีการท างานแบบกระบวนการกลุม่ 

 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือนัน้จะเป็นพืน้ฐานของวิถีชีวิตในสงัคมประชาธิปไตย 
ซึ่งไมว่า่จะเป็นสงัคมขนาดเลก็ในกลุม่เพ่ือน สงัคมในห้องเรียน สงัคมในโรงเรียน ตลอดจนสงัคม
ทัว่ไป  เมื่อสมาชิกในกลุม่ทกุคนมีความส าคญัเท่าเทียมกนัเมื่อได้รับมอบหมายงานไปแล้ว ต้องมี
ความรับผิดชอบในงานนัน้ สมาชิกจะมีความภมูิใจในความส าคญัของตนเองว่าเป็นส่วนส าคญั
สว่นหนึ่งของกลุม่เท่าเทียมกบัสมาชิกคนอ่ืน 

 จอห์นสนั และจอห์นสัน (Johnson and Johnson, 1994: 31-32) กล่าวว่า 
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนมี 3 ลกัษณะคือ 1. ลกัษณะของการแขง่ขนัในการศกึษาเรียนรู้ ผู้ เรียนแต่
ละคนจะพยายามให้ได้ดีกวา่คนอ่ืนเพ่ือให้ได้คะแนนดี ได้รับการยกย่อง หรือได้รับการตอบแทนใน
ลกัษณะต่างๆ 2. ลกัษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รับผิดชอบดแูลตนเองให้เกิดการ
เรียนรู้ ไมเ่ก่ียวข้องกบัผู้ อ่ืน  3. ลกัษณะร่วมมือกนัหรือช่วยกนัในการเรียนรู้ คือแต่ละคนต่างก็ดแูล
รับผิดชอบในการเรียนรู้ของตน แตใ่นขณะเดียวกนัก็ต้องช่วยให้สมาชิกคนอ่ืนเรียนรู้ด้วย   

 จอห์นสนัและจอห์นสนัชีใ้ห้เห็นวา่การจดัการศกึษาปัจจะบันมกัส่งเสริมการเรียรู้
แบบแข่งขนั ซึ่งอาจมีผลท าให้ผู้ เรียนเคยชินต่อการแข่งขนัเพ่ือแย่งชิงผลประโยชน์มากกว่าการ
ร่วมมือกันแก้ปัญหา อย่างไรก็ตามเขาแสดงความเห็นว่า เราควรให้โอกาสผู้ เรียนได้เรียนรู้ทัง้ 3 
ลกัษณะ โดยรู้จกัใช้ลกัษณะการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกบัสภาพการณ์ ทัง้นีเ้พราะในชีวิตประจ าวนั 
ผู้ เรียนจะต้องเผชิญสถานการณ์ท่ีมีทัง้ 3 ลกัษณะ แตเ่น่ืองจากการศกึษาปัจจบุนัมีการสง่เสริมการ
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เรียนรู้แบบแข่งขนัและแบบรายบุคคลอยู่แล้ว เราจึงจ าเป็นต้องหันมาส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี รวมทัง้ได้เรียนรู้ทักษะทางสังคมและการ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนซึ่งเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นอย่างย่ิงในการด ารงชีวิตด้วย 

 สรุปได้ว่า ผู้ เรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน นอกจากจะช่วยให้
ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านเนือ้หาสาระต่างๆได้กว้างขึน้และลึกซึง้ขึน้แล้ว  ยังสามารถช่วยพัฒนา
ผู้ เรียนทางด้านสังคมและอารมณ์มากขึน้ด้วย รวมทัง้มีโอกาสได้เผชิญสถานการณ์และแก้ไข
ปัญหาตา่งๆท่ีกลา่วไว้ในข้างต้นในอนาคต 
 

แนวคดิทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
 จอห์นสนัและจอห์นสนั (Johnson & Johnson. 1994 : 31-37) การเรียนรู้แบบ

ร่วมมือไมไ่ด้มีความหมายเพียงวา่ มีการจดัให้ผู้ เรียนเข้ากลุม่ แล้วให้งานและบอกผู้เรียนให้ช่วยกนั
ท างานเท่านัน้ การเรียนรู้จะเป็นแบบร่วมมือร่วมมือได้ ต้องมีองค์ประกอบท่ีส าคญัครบ 5 ประการ 

 1. การพึ่งพาและเกือ้กูลกัน (Positive Interdependence)  หมายถึง กลุ่มการ
เรียนรู้แบบร่วมมือจะต้องมีความตระหนักว่า สมาชิกกลุ่มทุกคนมีความส าคญั และความส าเร็จ
ของกลุม่ขึน้กบัสมาชิกทกุคนในกลุม่ ในขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละคนจะประสบความส าเร็จได้ก็
ตอ่เมื่อกลุม่ประสบความส าเร็จ ความส าเร็จของบคุคลและของกลุม่ขึน้อยู่กับกันและกัน ดงันัน้แต่
ละคนต้องรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตนและในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืนๆด้วย  
เพ่ือประโยชน์ร่วมกนั  การจดักลุม่เพ่ือให้ผู้ เรียนมีการพึ่งพาช่วยเหลือเกือ้กูลกันนีท้ าได้หลายทาง 
เช่น การให้ผู้ เรียนมีเป้าหมายเดียวกัน หรือให้ผู้ เรียนก าหนดเป้าหมายในการท างาน/การเรียนรู้
ร่วมกัน (Positive Goal Interdependence)  การใช้แหล่งการเรียนรู้และวสัดอุปุกรณ์ท่ีต้องใช้ใน
งานร่วมกนั (Positive Resource Interdependence)  การมอบหมายบทบาทหน้าท่ีในการท างาน
ร่วมกันให้แต่ละคน (Positive Role Interdependence) และการให้รางวลัตามผลงานของกลุ่ม 
(Positive Reward Interdependence) 

 2.การปรึกษาหารือกนัอย่างใกล้ชิด(Face to Face Promotive Interrelationship)  
หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนช่วยเหลือกนั มีการติดตอ่สมัพนัธ์กนั มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความรู้ ความคิด การอธิบายให้สมาชิกในกลุ่มได้เกิดการเรียนรู้ การรับฟังเหตผุลของสมาชิกใน
กลุ่ม การมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างสมาชิกในกลุ่มได้เกิดการเรียนรู้ การรับฟังเหตุผลของ
สมาชิกภายในกลุม่จะก่อให้เกิดการพฒันากระบวนการคิดของผู้เรียนเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน
ได้รู้จกัการท างานร่วมกนัทางสงัคม จากการช่วยเหลือสนับสนุนกัน การเรียนรู้เหตผุลของกันและ
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กนั ท าให้ได้รับข้อมลูย้อนกลบัเก่ียวกบัท างานของตนเอง จากการตอบสนองทางวาจาและท่าทาง
ของเพ่ือนสมาชิก 

 3.ความรั บผิ ด ช อบ ท่ี ต ร ว จสอบ ไ ด้ ข อง สม า ชิ กแต่ล ะคน  (Individual 
Accountability) หมายถึง ความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของสมาชิกแต่ละคน โดยต้องท างานท่ี
ได้รับมอบหมายอย่างเตม็ความสามารถ ต้องรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองและเพ่ือนสมาชิก ให้
ความส าคญัเก่ียวกบัความสามารถและความรู้ท่ีแตล่ะคนจะได้รับ มีการตรวจสอบเพ่ือความแน่ใจ
วา่ ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เป็นรายบคุคลหรือไม ่โดยประเมินผลงานของสมาชิกแต่ละคน ซึ่งรวมกัน
เป็นผลงานของกลุม่ให้ข้อมลูย้อนกลบัทัง้กลุม่และรายบคุคลให้สมาชิกทกุคนรายงานหรือมีโอกาส
แสดงความคิดเห็นอย่างทัว่ถึง ตรวจสอบผลการเรียนเป็นรายบุคคลหลงัจบบทเรียน เพ่ือเป็นการ
ประกนัวา่สมาชิกทกุคนในกลุม่รับผิดชอบทกุอย่างร่วมกบักลุม่ ทัง้นีส้มาชิกทกุคนในกลุม่จะต้องมี
ความมัน่ใจ และพร้อมท่ีจะได้รับการทดสอบเป็นรายบคุคล 

 4. การใช้ทักษะการปฏิสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและทักษะการท างานกลุ่มย่อย 
(Interpersonal and Small- Group Skills) หมายถึง การเรียนรู้แบบร่วมมือจะประสบความส าเร็จ
ได้ ต้องอาศยัทกัษะท่ีส าคญัๆหลายประการ เช่น ทักษะทางสงัคม  ทักษะการปฏิสมัพันธ์กับผู้ อ่ืน  
ทักษะการท างานกลุ่ม  ทักษะการสื่อสาร  และทักษะการแก้ปัญหาขดัแย้ง  รวมทัง้การเคารพ 
ยอมรับและไว้วางใจกนัและกนั  ซึ่งครูควรสอนและฝึกให้แก่ผู้ เรียนเพ่ือช่วยให้ด าเนินงานไปได้ 

 5. กระบวนการท างานของกลุ่ม (Group Processing) หมายถึง กระบวนการ
เรียนรู้ของกลุม่ โดยผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากกลุม่ให้มากท่ีสดุ มีความร่วมมือทัง้ด้านความคิด การ
ท างานและความรับผิดชอบร่วมกนัจนสามารถบรรลเุป้าหมายได้ การท่ีจะช่วยให้การด าเนินงาน
ของกลุม่เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมายนัน้ กลุ่มจะต้องมีหัวหน้าท่ีดี สมาชิกดี 
และกระบวนการท างานดี นัน่คือ มีการเข้าใจในเป้าหมายการท างานร่วมกนั ในกระบวนการนีส้ิ่งท่ี
ส าคญัคือ การประเมินทัง้ในส่วนท่ีเป็นวิธีการท างานของกลุ่ม พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่ม และ
ผลงานของกลุม่ โดยเน้นการประเมินคะแนนของผู้ เรียนแต่ละคนในกลุ่มมาเป็นคะแนนกลุ่ม เพ่ือ
ตดัสินความส าเร็จของกลุ่มด้วย ประเมินกระบวนการท างานกลุ่ม ประเมินหัวหน้า และประเมิน
สมาชิกกลุม่ ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ เรียนเห็นความส าคญัของกระบวนการกลุ่มท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จของ
กลุม่ได้ 

 จะเห็นได้วา่กิจกรรมท่ีจะกระตุ้นให้นกัเรียนเรียนรู้โดยร่วมมือร่วมใจกันท างานใน
กลุ่มจะท าให้นักเรียนได้ใช้ความคิดและต้องมีการปฏิบัติด้วย แล้วจึงแสดงความคิดของตนเอง
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แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนในกลุ่ม กับเพ่ือนต่างกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจกันจึงได้พัฒนา
กระบวนการคิด ทกัษะในการสื่อสาร ทกัษะทางสงัคม คือ นกัเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนั 

แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนาความสามัคคี 
ความหมายของความสามัคคี 
 กนกวลี เอ่งฉ้วน (2529: 6) กล่าวถึงความสามคัคี หมายถึง การแสดงออกให้

บรรลเุป้าหมายร่วมกัน ไม่คิดเอาดีหรือเอาเด่นแต่ตวัเอง มีความจงรักภักดีต่อหมู่คณะ เห็นแก่
ประโยชน์สว่นรวม ไมก่่อให้เกิดความแตกแยกในหมูค่ณะ 

 บญุสม โพธ์ิเงิน (2537: 25) ได้ให้ความหมายของความสามคัคีว่า ความสามคัคี 
หมายถึง การแสดงออกถึงการร่วมแรงร่วมใจ ความพร้อมเพรียง เป็นน า้หนึ่งใจเดียวกัน ร่วมกัน
ปฏิบตัิงานให้ส าเร็จด้วยดีเพ่ือประโยชน์สว่นรวม 

 มลฤดี จีระสนัติกุล (2549: 23) ได้ให้ความหมายของความสามคัคีว่า เป็นการ
รวมก าลงัเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัเพ่ือท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ของกลุ่ม 
และก าลงัท่ีรวมกนันัน้เป็นก าลงักาย ก าลงัความคิดเห็น ก าลงัความรู้ โดยใช้ก าลงัความสามารถ
เหลา่นีร่้วมกนัปฏิบตัิงานด้วยความกลมเกลียว ไมท่ะเลาะวิวาท เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมเป็นท่ีตัง้ 
ตามความคาดหมายดงักลา่ว ความสามคัคีเป็นการร่วมกนัเพ่ือสร้างประโยชน์สขุ ไมใ่ช่รวมกนัเพ่ือ
ท าลายหรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้ อ่ืน 

 พระมหาอุดม สารเมธี (2550: 8)  ได้ให้ความหมายความสามคัคีไว้ว่า ความ
สามคัคี แปลวา่ ความพร้อมเพรียงกนั อนัหมายถึงความเป็นผู้มีใจกลมเกลียวกัน มีใจเป็นอนัหนึ่ง
อนัเดียวกนั มีความปรองดองกัน  โดยการท่ีคนตัง้แต่สองคนขึน้ไป มีกิจกรรมร่วมกัน มีความคิด
ร่วมกนั มีความรักใคร่และนบัถือซึ่งกนัและกนั 

 พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ (2530: 532) ได้ให้ความหายของสามคัคีว่า 
คือการรวมก าลงัเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั เพ่ือท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จสมประสงค์ ก าลงัท่ี
รวมกนันัน้เป็นไปได้ทัง้ก าลงักาย ก าลงัความคิด ก าลงัความรู้  โดยใช้ก าลงัความสามารถเหล่า นี ้
รวมกนัปฏิบตัิงานด้วยความกลมเกลียว เป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันโดยไม่ทะเลาะวิวาทหรือแก่งแย่ง
กนั   

 วนิดา สายสินธ์ (2551: 12) ได้ให้ความหมายของความสามคัคีว่า เป็นการรวม
ก าลงัเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน เพ่ือท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ส าเร็จตามความต้องการของกลุ่ม
หรือสังคม และก าลัง ท่ีจะท า ร่วมกันเป็นก าลังกาย ก าลังความคิด ก าลังความรู้ ก าลัง
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ความสามารถ ร่วมกนัท างานด้วยความกลมเกลียว โดยไม่มีการทะเลาะ คิดท าลายแก่งแย่งชิงดี
กนั 

 ธวัชชัย  เพ็ญสริุยะ (2554: 21)  ได้กล่าวถึงความสามัคคีว่า ความสามัคคี 
หมายถึง  การแสดงออกซึ่งการร่วมแรงร่วมใจ  ความพร้อมเพรียงเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน  ร่วมมือ
กนัท ากิจกรรมให้บรรลเุป้าหมายร่วมกนั  ไมค่ิดเอาดีเอาเดน่แตต่วัเอง  ไมก่่อให้เกิดความแตกแยก
ในหมูค่ณะ  และเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมมากกวา่ประโยชน์สว่นตวั 

 ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ (2550)  ได้อธิบายไว้ว่า 
ผู้ ท่ีมีความสามคัคีคือ ผู้ ท่ีเปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน รู้บทบาทหน้าท่ีของตนทัง้ใน
ฐานะผู้น าและผู้ตามท่ีดี  มีความมุ่งมัน่ต่อการรวมพลงัช่วยเหลือเกือ้กูล เพ่ือให้งานส าเร็จลลุ่วง 
สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้เป็นผู้ มีเหตุผล ยอมรรับความแตกต่าง ความ
หลากหลายทางวฒันธรรม ความคิดและความเช่ือ พร้อมท่ีจะปรับตวัเพ่ือท่ีจะอยู่ร่วมกนัอย่างสนัติ
และสมานฉันท์ และยังได้พัฒนาตัวชีว้ัดพฤติกรรมคุณธรรมด้านความสามัคคีไว้ ซึ่งพอท่ีจะ
เก่ียวข้องกบัการท างานคือ การร่วมมือร่วมใจในการท างานอย่างเต็มใจและมีความสขุ มองโลกใน
แง่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้ อ่ืน เป็นทัง้ผู้น าและผู้ตามในขณะเดียวกนั ปฏิบตัิตามข้อตกลงของ
กลุ่มโดยไม่มีบิดพลิว้ ไม่มีปัญหาทะเลาะวิวาท มีความสขุกับการท างานเป็นทีม ยินดีให้ความ
ช่วยเหลือกนัและกนัท างานท่ีได้รับมอบหมายให้ส าเร็จ 

 สืบสาย บญุวีรบตุร (2541) กล่าวว่า ความสามคัคีในทีมเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นมากต่อ
การเล่นกีฬาประเภททีม เพราะถ้านักกีฬาสามัคคีกันหรือรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว ย่อมมีผลต่อ
ความสามารถในการเลน่ การประสานสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วมทีมท่ีชว่ยในการเลน่และแขง่ขนักนั
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลจุดุหมายของทีมได้อย่างดี  ความสามคัคีในทีมเป็นกระบวนการ
ของความสมัพนัธ์ตอ่เน่ือง หากสมาชิกในทีมยงัมีความสมัพันธ์กันความสามคัคีจะพัฒนาตามไป
ด้วย เมื่อมีการรวมทีมเป็นเวลานาน กฎระเบียบและข้อตกลงภายในทีมจะเพ่ิมมากขึน้ เกิดความ
ผกูพนัมีความสมัพนัธ์ระหวา่งสมาชิกในทีมมากขึน้ และมีจดุมุง่หมายของทีมเกิดขึน้ ดงันัน้เพ่ือให้
บรรลจุดุมุง่หมายท่ีต้องการการประสานสนัพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม มีการจัดปรับความเข้าใจ 
เมื่อเกิดข้อขัดแย้งทางความคิดเห็นควรประสานความคิดเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่ม 
นอกจากนีข้้อเท็จจริงอีกประการหนึ่ง คือความสามคัคีเป็นความสมัพนัธ์แบบ 2 ทาง ทัง้การให้และ
การรับ เกิดการคาดหวงัผลระหวา่งสมาชิกกลุม่ด้วยกนัเพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมายกลุม่ท่ีตัง้ไว้ จาก
การศกึษาสรุปได้วา่   ความสามคัคีหมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกถึงการเป็นน า้หนึง่ใจเดยีวกนั  
มีการร่วมแรงกายแรงใจในการปฏิบตัิงาน  ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั และนึกถึงประโยชน์สว่นรวมมา
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ก่อนประโยชน์ส่วนตน  เพ่ือท าให้งานส าเร็จลลุ่วงตามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ โดยไม่มีการทะเลาะ
วิวาทกนัเกิดขึน้     

พฤติกรรมท่ีแสดงออกซึ่งความสามัคคี 
 อาภา  ถนดัช่าง (2531: 1-3)  กลา่ววา่ พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามคัคี ได้แก่ 
 1. สมาชิกทกุคนพร้อมใจกนัปฏิบตัิงาน 
 2. เมื่อมีความผิดพลาดบกพร่องท่ีเกิดขึน้ สมาชิกร่วมกันรับผิดชอบ โดยไม่โยน

ความผิดให้กนัและกนั 
 3. เมื่อท างานส าเร็จลง สมาชิกตา่งยินดี ถือเป็นความส าเร็จร่วมกันของกลุ่มและ

ยกย่องให้เกียรติกนั โดยเฉพาะผู้ ท่ีมีสว่นร่วมกบักลุม่อย่างมาก 
 4. เมื่อกลุม่ต้องการความช่วยเหลือ สมาชิกพร้อมท่ีจะเสียสละ 
 5. ร่วมมือกนัในการสร้างสรรค์สงัคมให้ดีขึน้ 
อจัฉรา ลกัขณาวสนัต์ (2535: 6-7) กลา่ววา่ พฤติกรรมความสามคัคีต้องแสดงออกดงันี ้
 1. การปรับตวัให้เข้ากบัผู้ อ่ืนได้ดี 
 2. การมีมนษุยสมัพนัธ์ 
 
หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู (2535: 277-278) กล่าวว่าพฤติกรรมท่ีแสดงถึง

ความสามคัคี ได้แก่ 
 1. ปรับตวัเองให้เข้ากบัผู้ อ่ืนได้ 
 2. รับผิดชอบตอ่สว่นรวมมากกวา่สว่นตวั 
 3. มีสว่นร่วมอย่างแขง็ขนัในกิจการของสว่นรวม 
 4. เป็นผู้ประสานความสามคัคีในหมูค่ณะ 
 5. ไมแ่บ่งแยกเป็นพวกเขาพวกเรา 
 6. รักหมูค่ณะ มีใจหวงัดี และช่วยเหลือเกือ้กลูในทางท่ีไมผ่ิดศีลธรรม 
 7. มองคนอ่ืนในแง่ดีเสมอ 
จฑุาทิพย์  ธีรภาค (2539: 36) กลา่วถึงพฤติกรรมความสามคัคีวา่ต้องแสดงออกดงันี ้
 1. ปรับตนเองให้เข้ากบัผู้ อ่ืนได้ 
 2. รับผิดชอบตอ่สว่นรวมมากกวา่สว่นตวั 
 3. เห็นประโยชน์สว่นรวมมากกวา่สว่นตวั 
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สรีุรัตน์  พนัธุ์ดี (2539: 51)  กลา่ววา่ พฤติกรรมความสามคัคีมีดงันี ้
 1. รู้จกัท างานร่วมกนั เพ่ือประโยชน์ของหมูค่ณะ 
 2. มีความรักใคร่ปรองดอง ไมก่่อการทะเลาะวิวาท 
 3. มีความเห็นอกเห็นใจกนั และให้ความช่วยเหลือเท่าท่ีจะท าได้ 
 4. รู้จกัแบ่งงาน แบ่งหน้าท่ีให้สมาชิกท าตามความสามารถ 
 5. รักหมูค่ณะ มีใจหวงัดีและช่วยเหลือเกือ้กลูหมูค่ณะด้วยความเตม็ใจ 
พระมหาอดุม สารเมธี (2550:12-13)  กล่าวถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกซึ่งความสามคัคี 

จะต้องเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์ เป็นไปเพ่ือการไม่วิวาทแก่งแย่งแข่งดีกัน และเป็นไปเพ่ือความ
สมคัรสามานเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนั  มีลกัษณะส าคญัอยู่ 3 ประการ ดงันี  ้

 1. มีลกัษณะสงเคราะห์กนั  คือ รวมเข้าด้วยกนั อดุหนนุกัน ส่งเสริมสนับสนุนกัน 
มีไมตรีจิตตอ่กนั เป็นเหมือนเมด็ทรายซึ่งตามธรรมชาติมนัก็มีความแข็งแกร่งอยู่ในตวั แต่ถ้าเม็ด
ทรายไมร่วมกนัอยู่ท่ีเดียวกนั ก็ไมส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์อะไรได้ 

 2. มีลกัษณะไมวิ่วาทกนั  คือ ไมบ่าดหมางกนั ไมโ่ต้แย้งกนั ไมแ่ก่งแย่งกัน ไม่แข่ง
ดีกนั อนัมีสาเหตมุาจากความคิดเห็นไมล่งรอยกนั 

 3. มีลกัษณะเป็นเอกภาพ  คือ มีความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกัน และมีความรักใคร่
นบัถือและหวงัดีตอ่กนั รวมใจเป็นหนึ่งแม้จะมีความแตกต่างกันทางหน้าท่ีการงาน แต่ก็สามารถ
ร่วมทางกนัได้เพ่ือให้บรรลถุึงจดุมุง่หมายร่วมกนั 

ความส าคัญของความสามัคคี 
 ความสามัคคี เมื่อมีขึ น้ในหมู่คนกลุ่มใดก็ท าให้คนในกลุ่มนัน้มีความสุข 

ยกตวัอย่างเช่น ในบ้านหรือในห้องเรียน ถ้าทกุคนรักใคร่ปรองดองกนั มีงานอะไรก็ช่วยกันท า การ
งานก็จะส าเร็จเร็ว ทกุคนจะอยู่กนัอย่างมีความสขุ ซึ่งสอดคล้องกบั  พระพุทธทาสภิกข ุ(พระพุทธ
ทาสภิกข.ุ 2535: 16)  ได้กลา่วไว้วา่ ผลของความสามคัคีจะท าให้สิ่งท่ีหนักกลายเป็นของเบา จะ
ท าให้สิ่งท่ียากกลายเป็นของง่าย จะกระท าสิ่งท่ีช้า ท าได้ช้า ให้กลายเป็นของเร็วหรือท าได้เร็ว 

 ประยุทธ  สุวรรณโกดา (2530: 36-37)  ได้กล่าวถึง ความส าคัญของความ
สามคัคีวา่ ความสามคัคีเป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญ ความสขุและชัยชนะ ดงัตวัอย่างท่ีขอยกมา
กลา่วดงัตอ่ไปนี ้

 ความสามคัคีเป็นบ่อเกิดแห่งความเจริญ  การอยู่ร่วมกันหรือก่อนท่ีจะเร่ิมกิจการ
งานส าคญัๆ หวัหน้าคณะหรือผู้รับผิดชอบจะปลกูฝังความสามคัคีให้เกิดขึน้ในหมู่คณะผู้ ร่วมงาน
ให้ได้เสียก่อน เมื่อมีความสามคัคีกนัดีแล้วก็จะผนึกก าลงักัน ความร่วมมือร่วมใจก็จะตามมา ถึง
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งานจะย่ิงใหญ่ยุ่งยากเพียงใด ก็สามารถจะบรรลคุวามส าเร็จน าไปสูค่วามเจริญก้าวหน้า จึงกล่าว
ได้วา่ “ความสามคัคี สร้างสรรค์ความเจริญ ความสามคัคี เป็นบ่อเกิดแห่งความสขุ”  

 ในสงัคมมนษุย์ไมม่ีบคุคลหนึ่งบคุคลใดท่ีสามารถจะด ารงชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยว
เดียวดาย  คนเป็นสตัว์สงัคมจึงจะต้องอยู่ร่วมกนัเป็นครอบครัว หมูค่ณะ เป็นสถาบนั เป็นประเทศ 
คนกลุม่ใด สถานท่ีใดมีความรักสามคัคีกนั ความเจริญก้าวหน้าของชนกลุม่นัน้ ก็จะเป็นไปอย่างไม่
หยดุยัง้ เหลา่ศตัรูหมูใ่ดไมส่ามารถจะมาระรานขม่เหงรังแกได้ จะมีความมัน่คงเจริญสืบไป คนใน
สงัคมนัน้ก็จะอยู่กนัด้วยความผาสกุสืบไป ความสามคัคียงัเป็นคณุธรรมท่ีจะสร้างความสงบสขุมา
ให้อีกด้วย ดงัสภุาษิตท่ีวา่  “ความสามคัคีของหมูค่ณะน าพาสขุมาได้” 

 เดโช  สวนานนท์ (2534: 34)  ได้กลา่วไว้ว่า ความสามคัคีเป็นคณุธรรมของคนดี 
เมื่อมีขึน้ในกลุ่มใดก็ท าให้คนกลุ่มนัน้มีความสุข ความเจริญ ในอดีตท่ีผ่านมาเราได้พบว่าด้วย
เหตผุลบรรพบรุุษมีความสามคัคีเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกัน จึงท าให้ประเทศชาติด ารงเอกราชมาได้
ตราบเท่าทกุวนันี ้ดงัตวัอย่างวีรกรรมของชาวบ้านบางระจนั ในสมยักรุงศรีอยธุยา เป็นต้น 

 พระมหาอดุม สารเมธี (2550: 20-23)  ได้กล่าวถึงความส าคญัของความความ
สามคัคีไว้วา่ บคุคลผู้มีความสามคัคีนัน้ ย่อมจะมีความไว้วางใจกนั ไมเ่อารัดเอาเปรียบกนั คอยให้
การช่วยเหลือกนัในคราวมีธรุะ เป็นท่ีพึ่งพิงของกนัและกนัได้ในคราวคบัขนั  โดยความสามคัคีเป็น
ทางแห่งความสขุ อย่างน้อยท่ีสดุก็คือได้ความสขุใจ เพราะใจท่ีมีความรักใคร่นับถือกัน ย่อมแช่ม
ขื่นเบิกบาน น่ีคือความสขุอนัแรกท่ีผู้สามคัคีกันจะได้รับ นอกจากนัน้ ผลของความสามคัคี ก็คือ
ความส าเร็จในการด ารงชีวิตของคนเรา มีการงานอยู่เป็นอนัมากท่ีคนเพียงคนเดียวท าไม่ได้ ต้อง
อาศยัความร่วมมือร่วมใจจากผู้ อ่ืน จึงจะสามารถท าให้ส าเร็จได้  ความสามคัคีอยู่ในหมู่ใด คณะ
ใด ย่อมท าให้หมูน่ัน้ คณะนัน้อยู่กนัอย่างสงบสขุ ถ้อยทีถ้อยอาศยักนั มีความรักความผกูพนักนั 
 

แนวคดิการพฒันาความสามัคคีของคาร์รอล 
 คาร์รอล (Carron. 1982)  ได้วิเคราะห์ความหมายและองค์ประกอบของความ

สามคัคี ออกเป็น 2 มิติ  ได้แก่ 1) การรวมกลุม่ทางสงัคม (Social Cohesion)  หมายถึง สมาชิกจะ
รวมกลุ่มกันเพราะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อกันท่ีเรียกว่าความเป็นทีมเดียวกัน หรือทีมสปิริต (Team 
Spirit)  ก่อให้เกิดความรู้สึกเอือ้อาทร  ความห่วงใย  ความชอบระหว่างบุคคลท่ีท าให้การท า
กิจกรรมหรือการเลน่กีฬาสนกุสนานมากขึน้  2) การรวมกลุม่ด้วยงาน (Task Cohesion) หมายถึง 
การท่ีสมาชิกรวมกลุ่มกันเพราะต้องการให้ทีมหือกลุ่มประสบผลส าเร็จในงาน หรือบรรลุตาม
จดุมุง่หมายร่วมกนั ซึ่งจะเกิดขึน้ได้เพราะวา่การประสานสมัพนัธ์ท่ีดีภายในทีม หรือการมีทีมเวิร์ค 
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(Teamwork) หรือการประสานกนัอย่างดีระหวา่งเพ่ือนร่วมทีม การท างานเป็นทีมนัน้เป็นโครงสร้าง
ซึ่งสามารถหาได้ในความสมัพนัธ์ผลลพัธ์ของทัง้สว่นบคุคลและของกลุ่ม  ผลลพัธ์ของเราแสดงว่า
ความเข้าใจในการท างานเป็นทีมนัน้ต้องมีความสอดคล้องกันของสมาชิกทุกคนในทีม  นั่นคือ
สมาชิกทกุคนต้องรับรู้หน้าท่ีในทีมเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั 

 เมื่อกลา่วถึง “ความสามคัคี” มกัจะมองต่อไปถึงคณุค่าของความสามคัคี ท าให้
เกิดผลประโยชน์ต่อการเล่นกีฬา  ความสามคัคีจ าเป็นมากต่อการเล่นกีฬาประเภททีม เพราถ้า
นักกีฬาสามัคคีกัน หรือรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว  ย่อมมีผลต่อความสามารถในการเล่น การ
ประสานสมัพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมทีม เพ่ือช่วยในการเล่นและการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมายของทีมได้อย่างด ี ความสามคัคีในกลุม่เป็นกระบวนการของความสมัพนัธ์
ตอ่เน่ือง  หากสมาชิกกลุ่มยังมีความสมัพันธ์กัน ความสามคัคีจะพัฒนาตามไปด้วย  เมื่อเวลามี
การรวมกลุม่เป็นเวลานานจะเกิดกฎระเบียบ และข้อตกลงภายในกลุม่จะเพ่ิมมากขึน้  ความผกูพนั  
การมีความสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกกลุ่มจะเพ่ิมมากขึน้ และมีจุดมุ่งหมายของกลุ่มเกิดขึน้  
ดงันัน้เพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมายท่ีต้องการ การประสานสมัพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่ม มีการจัดปรับ
ความเข้าใจ เมื่อเกิดข้อขดัแย้งทางความคิดเหน็ประสานความคิดเพ่ือให้บรรลจุดุมุง่หมายของกลุม่ 
นอกจากนี ้ข้อเท็จจริงอีกประการ คือ ความสามคัคีเป็นความสมัพันธ์แบบ 2 ทาง  ทัง้การให้และ
การรับ เกิดการคาดหวงัผลระหวา่งสมาชิกกลุม่ด้วยกนั  เพ่ือให้บรรลจุุดมุ่งหมายกลุ่มท่ีตัง้ไว้ ซึ่งมี
อิทธิพลตอ่การสร้างความเป็นทีม 

 จากทฤษฎีดงักลา่วจะเห็นวา่ ความสามคัคีท าให้งานลดลง เมื่อเทียบกับจ านวน
ผู้ปฏิบตัิงาน แม้วา่ความสามคัคีดเูหมือนวา่จะท าให้ได้งานน้อยกวา่ หรือปริมาณงานลดลง แต่ใน
การกีฬา ความสามคัคีกลบัเป็นปัจจัยท่ีส าคญัในการเล่นและการแข่งขนัประเภททีม ทัง้โค้ชและ
นกักีฬาตา่งเห็นความส าคญัและพยายามสร้างความสามคัคีในกลุม่ 

 มีความแตกตา่ง 2 ประการหลกั เมื่อได้ท าการก าหนดความเหนียวแน่นของกลุ่ม 
คือ 

 1. ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลกบักลุม่  บคุคลต้องได้รับการยอมรับโดยสมาชิก
กลุม่และคงอยู่ในกลุ่มต่อไป  ขณะท่ีกลุ่มถูกเป็นตวัแทนโดยการยอมรับของกลุ่มทัง้มวล (บูรณา
การกลุม่) อนัเน่ืองมาจาก ความใกล้ชิด ความคล้ายคลงึกนั และความสามคัคีภายในกลุม่ 

 2. ความแตกต่างระหว่างความเหนียวแน่นด้วยงานและความเหนียวแน่นทาง
สงัคม  ความเหนียวแน่นด้วยงานเป็นแรงจูงใจเพ่ือบรรลเุป้าหมายและวตัถุประสงค์ขององค์กร 
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ขณะท่ีความเหนียวแน่นทางสังคมเป็นแรงจูงใจเพ่ือพัฒนาและธ ารงความสัมพันธ์ทางสังคม
ภายในกลุม่ 

 จะเห็นได้ว่า  มิติของการรวมกลุ่มท่ีคาร์รอลได้เสนอนัน้มีองค์ประกอบท่ี
ครอบคลมุทัง้ทางด้านจิตใจ และทางด้านทกัษะความสามารถทางร่างกายของนกักีฬา  จึงมีความ
เหมาะสมท่ีจะน าแนวคิดของคาร์รอลนีม้าใช้ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเพ่ือส่งเสริมความ
สามคัคีของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ในกีฬาประเภททีม 

แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2530: 29)  ให้ความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า คือ

คณุลักษณะรวมถึงความรู้ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลจากการเรียนการสอนหรือมวล
ประสบการณ์ทัง้ปวงท่ีบคุคลได้รับจากการเรียนการสอนท าให้บคุคลเกิดการเปลี่นแปลงพฤติกรรม
ในด้านตา่งๆของสมรรถภาพสมอง 

 พิทยา  โพธ์ิทอง (2549: 28)  ได้กล่าวถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง 
คณุลักษณะ ความรู้สามารถของบุคคลของบุคคลอันมีผลมาจากการเรียนการสอนท าให้เกิด
ประสบการณ์และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านตา่งๆ 

ไพศาล  หวังพานิช (2526)  ให้ความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไว้ว่า ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน หมายถึง คณุลกัษณะและความสามารถของบุคคล อนัเกิดจากการเรียนการสอน
เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝึกอบรม หรือจากการ
สอน การวดัผลสมัฤทธ์ิจึงเป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถหรือความสมัฤทธ์ิผลของบคุคลว่า
เรียนรู้แล้วเท่าไร มีความสามารถชนิดใด ซึ่งสามารถวดัได้ 2 แบบตามจดุประสงค์และลกัษณะวิชา
ท่ีสอนคือ 1. การวัดด้วยการปฏิบัติ และ 2.การวดัด้านเนือ้หาเป็นการตรวจสอบความสามารถ
เก่ียวกบัเนือ้หา 

ภพ  เลาหไพบลูย์ (2537: 295)  ได้ให้ความหมายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน คือ พฤติกรรมท่ี
แสดงออกถึงความสามารถในการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด  จากท่ีไม่เคยกระท าได้หรือกระท าได้น้อย 
ก่อนท่ีจะมีการเรียนรู้ซึ่งเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถวดัได้ 

จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า  ผลสัมฤท ธ์ิทางการเ รียน หมายถึง ความรู้ 
ความสามารถ รวมถึงคุณลักษณะของบุคคลท่ีได้รับความรู้จากการเรียนการสอน หรือได้รับ
ประสบการณ์การเรียนรู้จากการฝึกอบรม  จนเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาพฤติกรรมในด้าน
พทุธิพิสยั จิตพิสยั และทกัษะพิสยั 
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ลักษณะของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 ไพศาล  หวังพานิช (2526)   ได้แบ่งการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนตาม

จดุมุง่หมายและลกัษณะวิชาท่ีสอนซึ่งสามารถวดัได้ 2 แบบ คือ 
 1. การวดัด้านปฏิบตัิ  เป็นการตรวจระดบัความสามารถในการปฏิบัติหรือทักษะ

ของผู้ เรียนโดยมุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้แสดงความสามารถดังกล่าวในรูปการกระท าจริงให้ออกเป็น
ผลงาน เช่น  วิชาศิลปศกึษา  วิชาพลศกึษา  วิชาท่ีเก่ียวกับการช่าง เป็นต้น  การวดัแบบนีจ้ึงต้อง
ใช้ข้อสอบภาคปฏิบตัิ (Performance Test) 

 2. การวดัด้านเนือ้หา  เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกบัเนือ้หาวิชาซึ่งเป็น
ประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียน  รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในด้านตา่งๆสามารถวดัได้โดย
ใช้ข้อสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ (Achievement Test) 

 พฤติกรรมการเรียนรู้ควรวัดให้ครอบคลุมทัง้ 6 พฤติกรรม ดังนี  ้ ความรู้  เป็น
ความสามารถในการจ าเร่ืองตา่งๆท่ีได้รับรู้ เช่น ค านิยาม หลกัเกณฑ์  ทฤษฎี 

สตูรตา่งๆ ฯลฯ 
 2. ความเข้าใจ  เป็นความสามารถในการแปลความหมาย  ขยายความ  สรุป  

อ้างอิง  บรรยาย  เขียนแผนภมูิ  เขียนกราฟในเร่ืองราวและเหตกุารณ์ตา่งๆ 
 3. การน าไปใช้  เ ป็นความสามารถในการน าหลักการ  กฎเกณฑ์และ

วิธีด าเนินการตา่งๆไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหมไ่ด้ 
 4. การวิเคราะห์  เป็นความสามารถในการแยกแยะเร่ืองราวท่ีสมบูรณ์ให้กระจาย

ออกเป็นสว่นย่อยๆ จนกระทัง่มองเห็นความส าคญั  หาความสมัพนัธ์และหลกัการของเร่ืองนัน้ได้ 
 5. การสงัเคราะห์  เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยเข้าเป็นเร่ืองราว

เดียวกนัโดยการปรับปรุงของเก่าให้ดีขึน้และคณุภาพดีขึน้ 
 6. การประเมินผล  เป็นความสามารถในการวินิจฉัยหรือตดัสินใจกระท าสิ่งหนึ่ง

สิ่งใดโดยยึดหลกัเกณฑ์เป็นหลกั 
 

คุณลักษณะของแบบทดสอบ 
 บญุชม  ศรีสะอาด (2535)  ได้แบ่งลกัษณะของแบบทดสอบออกเป็น 2 ประการ 

คือ 
 1. แบบทดสอบอิงเกณฑ์ (Criterion Referenced Test)  หมายถึง แบบทดสอบท่ี

สร้างขึน้ตามจดุประสงค์เชิงพฤติกรรมมีคะแนนจดุตดัหรือคะแนนเกณฑ์ส าหรับใช้ตดัสินว่าผู้สอบ
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มีความรู้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้หรือไม ่ การวดัตรงตามจดุประสงค์เป็นหวัใจส าคญัของข้อสอบใน
แบบทดสอบประเภทนี ้

 2. แบบทดสอบอิงกลุ่ม (Norm-Referenced Test)  หมายถึง แบบทดสอบท่ีมุ่ง
สร้างเพ่ือวดัให้ครอบคลมุหลกัสตูร  จึงสร้างตามตารางวิเคราะห์หลกัสตูร  ความสามารถในการ
จ าแนกผู้สอบตามความเก่งอ่อนได้ดี เป็นหัวใจส าคญัของข้อสอบในแบบทดสอบประเภทนี ้การ
รายงานผลการสอบอาศัยคะแนนมาตรฐานซึ่งเป็นคะแนนท่ีสามารถใช้ความสามารถให้
ความหมายท่ีแสดงถึงสถานภาพ  ความสามารถของบคุคลนัน้เมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืนๆท่ีใช้
เป็นกลุม่เปรียบเทียบ 
 

วจิัยท่ีเก่ียวข้อง 
งานวจิัยในประเทศ 
 สวิุทย์  บึงบวั (2553) การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1.) เปรียบเทียบผลการคิด

อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนท่ีมีการเรียนแบบร่วมมือระดบัสงูและการร่วมมือระดบัต ่า และ 
2.) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีมีวิธีการเรียนแบบร่วมมือระดบัสงู และ
การเรียนแบบร่วมมือระดบัต ่า โดยใช้วิธีการเรียนผา่นเวบ็ไซต์ 2 แบบ คือ บทเรียนท่ีมีวิธีการเรียน
แบบร่วมมือระดับสูง และบทเรียนท่ีมีวิธีการเรียนแบบร่วมมือระดับต ่า  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมวดัมกุฎกษัตริย์  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 48 คน  ซึ่งได้มาจากการสุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมลูคือ t-test Dependent และ Two-way Analysis Of Varianceผลการวิจยัพบวา่ 

      1. ผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัเรียนของนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 3 ท่ีเรียนด้วย
บทเรียนผา่นเวบ็ไซต์โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือระดบัสงูและการเรียนแบบร่วมมือระดบัต ่าของ
นกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 มีคา่เฉล่ียของคะแนนสงูกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

      2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 ท่ีเรียนด้วย
บทเรียนผา่นเวบ็ไซต์ โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือระดบัสงูและการเรียนแบบร่วมมือระดบัต ่าของ
นกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 มีคา่เฉล่ียของคะแนนสงูกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

      3. ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณพบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนผา่นเวบ็โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือระดบัสงูมีผล
การคิดอย่างมีวิจารณญาณสงูกวา่นกัเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนผา่นเวบ็โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
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ระดบัสงูมีผลการคิดอย่างมีวิจารณญาณสงูกว่านักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บโดยวิธีการ
เรียนแบบร่วมมือระดบัต ่า 

      4. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนพบว่า นักเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือระดบัสงูมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่นกัเรียนด้วยบทเรียนผา่นเวบ็โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือระดบัต ่า 

 ชัยยุทธ  ธนทรัพย์วีรชา (2554: บทคดัย่อ)  การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ เพ่ือ
ศกึษาผลการจดักิจกรรมของนกัเรียน กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนสุนันทา จ านวน 47 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินการท างานเป็นกลุม่และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนกัเรียน ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิด้านทักษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ของนกัเรียนหลงัการจดักิจกรรมสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิด้านทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัจัดกิจกรรมสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  นกัเรียนมีผลการท างานกลุม่ 3 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ด้านเวลาท่ีใช้ท าใบ
งาน และด้านความถกูต้องของใบงานโดยรวมอยู่ในระดบัดี และนักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ตอ่การจดักิจกรรมในเร่ือง ช่วยสง่เสริมความคิดในการถาม ตอบ และการน าเสนอผลงานของกลุ่ม 
ช่วยฝึกทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่ในดบัมาก 

 มลฤดี  จิระสนัติกล (2519: บทคดัย่อ)  ได้สร้างคู่มือพัฒนาความสามัคคีของ
นกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 1 โดยให้คู่มือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 60/60 และเปรียบเทียบความสามคัคี
ของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 1 ก่อนและหลงัการใช้กิจกรรมพฒันาความสามคัคี กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการ
วิจัยได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับสลากหมายเลขห้องเรียน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ แบบสอบถามความสามคัคีของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 1 และกิจกรรมพัฒนาความสามคัคีของ
นกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 1 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ คา่เฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ 
t-test แบบ Dependent  ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพ E1/E2 ของกิจกรรมการพัฒนาความ
สามคัคีของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 1 จ านวน 18 กิจกรรม มีประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนการสอน
ท่ีจดัไว้ในคูม่ือ อยู่ระหว่าง 77.42-81.00 และนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 1 ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความ
สามคัคี มีคะแนนความสามคัคีเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 สภุกิจ  วิริยะกิจ (2557 : บทคดัย่อ) การวิจัยครัง้นีม้ีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาผล
ของการจัดการเ รียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือท่ีมีต่อความมีน า้ใจนักกีฬาของนักเ รียนชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6  กลุม่ตวัอย่างเป็นนักเรียนโรงเรียนสิริวฒุิวิทยา  ท่ีเรียนวิชาพลศึกษาในภาค
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เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556  จ านวน 60 คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  แบ่งกลุ่มตวัอย่าง
ออกเป็น 2 กลุม่  กลุม่ทดลองเป็นนกัเรียนท่ีศกึษาอยู่ในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6/1 ท่ีได้รับการจดัการ
เรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือจ านวน 30 คน และกลุ่มควบคุมเป็นนักเรียนท่ีศึกษาอยู่ในชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 6/2 ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบปกติ จ านวน 30 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยัเป็นแผนการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือจ านวน 10 แผน  มีค่าเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา
เท่ากบั 0.96  และแบบวดัความมีน า้ใจนกักีฬา  เป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั  
มีจ านวนทัง้หมด 60 ข้อค าถาม  ซึ่งเป็นแบบวัดคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ด้านความมีน า้ใจ
นกักีฬา 10 ด้าน  ด้านละ 6 ข้อ คือ 1) ความยุติธรรม  2) ความมีวินัย  3) ความมุ่งมัน่  4) ความรู้
แพ้ รู้ชนะ และรู้อภยั  5) ความเอือ้เฟือ้เผื่อแผ ่ 6) ความสามคัคี  7) ความอดทนอดกลัน้  8) ความ
ออ่นน้อมถ่อมตน  9) ความมีมารยาท  10) ความซ่ือสตัย์  มีค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบับเท่ากับ 0.78 
น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ า้  ผลการวิจยัพบวา่ 

  1. คา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความมีน า้ใจนักกีฬา
ของนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือ  ก่อนการทดลอง หลงัการ
ทดลองสปัดาห์ท่ี 5   หลงัการทดลองสปัดาห์ท่ี 10  และระยะติดตามผล  มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความมีน า้ใจนักกีฬาเท่ากับ 18.83 , 19.98 , 20.76 และ 20.42  คะแนนส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ  3.77 , 3.26 , 3.70  และ 4.18 ตามล าดบั  และนักเรียนกลุ่มควบคมุท่ีได้รับการจัดการ
เรียนรู้พลศกึษาแบบปกติ  มีคา่เฉล่ียของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาเท่ากับ  18.83 , 19.50  และ 
19.91  คะแนนสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.01 , 3.70  และ 3.67 ตามล าดบั 

  2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความมีน า้ใจ
นกักีฬาระหวา่งนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือกบันกัเรียนกลุม่
ควบคมุท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบปกติ พบวา่ไมแ่ตกตา่งกนั 

 อดิศักดิ์  ดวงศรี (2553 : บทคัดย่อ) การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.) 
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนความสามคัคีก่อนและหลงัการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ี
ได้รับการจดัการเรียนรู้พลศกึษาโดยใช้กิจกรรมกีฬาฟุตบอลเพ่ือพัฒนาความสามคัคีตามแนวคิด
ของคาร์รอลและของนกัเรียนกลุม่ควบคมุท่ีได้รับจดัการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมฟตุบอลแบบปกติ 2.) 
เปรียบเทียงค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามคัคีหลังการทดลองระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับ
นกัเรียนกลุม่ควบคมุ   กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 จ านวน 60 คน ของโรงเรียน
วดัสทุธิวราราม กรุงเทพมหานคร  แบ่งเป็นนักเรียนกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน และนักเรียนกลุ่ม



  38 

ควบคมุจ านวน 30 คน  ด าเนินการสอนนกัเรียนกลุม่ทดลองโดยผู้ วิจยั ส่วนกลุ่มควบคมุครูประจ า
วิชาเป็นผู้สอนตามปกติ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบวัดความ
สามคัคีมีค่าเท่ียง 0.84  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความ
แตกตา่งของคา่เฉล่ียด้วยสถิติทดสอบคา่ “ที” ผลวิจยัพบวา่ 

  1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามคัคีหลงัการทดลอง ของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  และค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความสามคัคีก่อนและหลงัการทดลอง ของนักเรียนกลุ่มควบคมุไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

  2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามคัคีหลงัการทดลองของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองสงูกวา่นกัเรียนกลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ธวชัชยั  เพ็ญสริุยะ (2554 : บทคดัย่อ) การวิจยัครัง้นีม้ีจดุมุง่หมาย เพ่ือสร้างและ
หาคณุภาพของแบบวดัพฤติกรรมความสามคัคีส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 กลุ่มตวัอย่าง
เป็นนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2553  สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาลพบรีุ เขต 2  จ านวน 202 คน  โดยการทดลองครัง้ท่ี 1 ใช้กลุม่ตวัอย่าง 50 
คน  และการทดลองครัง้ท่ี 2 ใช้กลุม่ตวัอย่าง 45 คน และการทดลองครัง้ท่ี 3 ใช้กลุ่มตวัอย่าง 107 
คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบวัด
พฤติกรรมความสามคัคี ซึ่งสร้างขึน้มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ จริง 
ค่อนข้างจริง จริงปานกลาง ค่อนข้างไม่จริง ไม่จริง  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC)  สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ์(เพียร์สัน) และสมัประสิทธ์ิความเช่ือมั่น (แอลฟา)  
ผลการวิจยัพบวา่ แบบวดัพฤติกรรมความสามคัคีท่ีผู้ วิจยัสร้างมีคณุภาพ โดยแสดงหลกัฐาน ดงันี  ้

  1. มีความเท่ียงตรงเชิงพินิจ จากการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ 3 คน โดย
มีคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหวา่ง 0.67 – 1.00 จ านวนข้อ 60 ข้อ 

  2. มีคา่อ านาจจ านวก (r) เป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีค่าอ านาจจ าแนก อยู่
ระหวา่ง 0.22 – 0.60  จ านวน 44 ข้อ 

  3. มีคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดั (α) เท่ากบั 0.89 
 จรีุภรณ์ มะเลโลหิต (2558 : บทคดัย่อ) การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือเปรียบเทียบ

ความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาองักฤษของนิสิต ก่อนและหลงัได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการ
แบ่งกลุม่ผลสมัฤทธ์ิและเพ่ือศึกษาทัศนคติของนิสิตท่ีมีต่อเทคนิคการแบ่งกลุ่มผมสมัฤทธ์ิ  กลุ่ม
ตวัอย่างคือ นิสิตระดบัปริญญาตรี จ านวน 26 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาองักฤษทัว่ไป 3  ใน
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ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศกึษา 2556  เคร่ืองมือท่ีใช้คือ แบบทดสอบไวยากรณ์ แบบทดสอบย่อยและ
แบบสอบถาม เก็บข้อมลูจากแบบทดสอบไวยากรณ์ แบบทดสอบย่อยและแบบสอบถาม ข้อมลูเชิง
ปริมาณวิเคราะห์และน าเสนอโดยใช้คา่ร้อยละและคา่เฉล่ีย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนของนิสิต
ก่อนและหลงัโดยใช้ t-test สว่นข้อมลูเชิงคณุภาพวิเคราะห์น าข้อมลูมาจัดกลุ่มแล้วรายงานผลใน
ลกัษณะเชิงบรรยาย  ผลการวิจยัพบว่า ความสามารถด้านไวยกรณ์ภาษาองักฤษของนิสิตระดบั
ปริญญาตรีท่ีเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนนิคการแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และทัศนคติของนิสิตท่ีมีต่อเทคนิคการสอนแบบการสอน
โดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุม่ผลสมัฤทธ์ิ ชีใ้ห้เห็นวา่มีทศันคติทางบวก 
  

งานวจิัยในต่างประเทศ 
 ก๊อกฮัน เบรักต้า (Gokhan Bayraktar. 2011) ท่ีได้ท าการวิจัยเร่ืองผลของการ

เรียนแบบร่วมมือกบัแบบดัง้เดิมท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนและแนวทางการปฏิบตัิ
ในชัน้เรียนยิมนาสติก การศกึษานีป้ระกอบด้วยนกัเรียน 50 คน ท่ีลงทะเบียนในวิชายิมนาสติกใน
ชัน้ปีท่ี 1 ช่วงปีการศึกษา 2009-2010 จุดประสงค์ของวิจัยคือ หาข้อเท็จจริงของวิธีการทางการ
สอน 2 วิธี คือ แบบร่วมมือกับแบบดัง้เดิมท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและแนว
ทางการปฏิบตัิในชัน้เรียนวิชายิมนาสติก รวมไปถึงความคิดเห็นของนักเรียนเก่ียวกับวิธีการสอน
แบบร่วมมือ ดงันัน้กลุม่ทดลองคือ กลุม่ท่ีใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือและกลุ่มท่ีควบคมุ คือ กลุ่มท่ี
ใช้วิธีการสอนแบบดัง้เดิม(ครูเป็นศนูย์กลาง) โดยใช้เคร่ืองมือวิจัยในการหาข้อมลูคือ Learning 
Style Inventory (LSI), The Gymnastics Academic Achievement Test (GAAT), Gymnastics 
Practicing Evaluation Forms (GPEF), The Gymnastics Attitude Scale (GAS) และ The 
Student Opinion Scale (SOS) ผลของการวิจัยพบว่า วิธีการสอน 2 วิธี คือ แบบร่วมมือกับแบบ
ดัง้เดิมท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและแนวทางการปฏิบัติในชัน้เรียนยิมนาสติก 
ทกัษะของการปฏิบตัิและทกัษะทางทฤษฎีของนักเรียนท่ีเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบร่วมมือพัฒนาสงู
กวา่นกัเรียนท่ีเข้ารับการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบดัง้เดิม โดยมีสาเหตดุงันี ้การเรียนรู้ท่ีขึน้อยู่กับ
ทัง้การร่วมมือของนักเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนมีความรับผิดชอบในสิ่งท่ีได้รับ
มอบหมายและการมีคะแนนต ่าของสมาชิกสามารถลดทอนคะแนนของทัง้กลุ่มได้ ท าให้เกิดความ
พยายามในการสอนหัวข้อของตนแก่เพ่ือนในกลุ่ม ขณะเดียวกันก็เกิดความกระตือรือร้นใน
กระบวนการการเรียนรู้ สาเหตท่ีุกลุม่ทดลองท่ีใช้การสอนแบบร่วมมือประสบความส าเร็จมากกว่า
กลุม่ควบคมุอาจเป็นเพราะวา่ กลุม่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนจะช่วยกนัและกนัในการเรียนรู้มากขึน้ 
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กระตุ้นกันและกัน และยังท างานร่วมกันเป็นกลุ่มนอกเหนือจากการประชุมในชัน้เรียน เพ่ือให้
สามารถปฏิบตัิได้ดีย่ิงขึน้ แสดงให้เห็นว่าการสอนแบบร่วมมือมีประโยชน์มากกว่าการสอนแบบ
ดัง้เดิม ซึ่งเป็นครัง้แรกท่ีนักเรียนเหล่านีเ้ข้ารับวิธีการสอนแบบร่วมมือ และท าให้พวกเขามีความ
เช่ือมั่นในตัวเองมากขึน้และพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล นอกจากนีน้ักเรียนไม่ต้องรอ
เหมือนกับวิธีแบบเดิมท าให้พวกเขามีความสนุกสนานมากขึน้ และยังเพ่ิมความส าเร็จทาง
การศึกษาอีกด้วย ประโยชน์ทัง้หมดนีส้่งผลกระทบทางบวกต่อทัศนคติของนักเรียนต่อบทเรียน 
สง่ผลให้นกัเรียนช่วยเหลือกนัอย่างเตม็ใจ  

 สโคลนิค (Skolnick. 1981) ได้ท าการศึกษาเร่ืองผลของการจัดกิจกรรมทางพล
ศกึษาท่ีมีตอ่การเรียนของโรงเรียนระดบัประถมศกึษา โดยท าการศกึษาผลของการเข้าร่วมเกมพล
ศึกษาและออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายขัน้พืน้ฐานของนักเรียนระดับ
ประถมศกึษา พบว่า การเข้าร่วมเกมพลศึกษาและออกก าลงักายเพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทาง
กายขัน้พืน้ฐานช่วยให้ผลสมัฤทธ์ิทางด้านวิชาการของนกัเรียนระดบัประถมศกึษาสงูขึน้ 

 พอทกีเตอร์ และ เว็บ (Potgieter & Webb. 2004)  ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีผลตอ่ทศันคติและคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัอดุมศึกษา  กลุ่ม
ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีค้ือนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมโยธา ระยะเวลา
ในการท าการทดลอง 3 สปัดาห์ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีออกแบบมาคือกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ท าการสอดแทรกไปใช้กบัการเรียนการสอน และมีแบบสอบถามท่ีออกแบบมาเพ่ือวดัทัศนคติและ
ความรู้สึกของกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาครัง้นีพ้บว่า ผลการทดสอบทางวิชาคณิตศาสตร์ของ
นกัศกึษาท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือนัน้ มีผลคะแนนแตกต่างจากนักศึกษาท่ีได้รับการ
จัดการเรียนรู้แบบมาตรฐาน กลุ่มทดลองยังมีผลคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ และการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือยงัสง่ผลกระทบต่อทัศนคติและความรู้สึกใน
ด้านอ่ืนๆอีกมากมาย  

 วา๋น ดทั ทัน (Van Dat Tran. 2014)  การศึกษาเชิงทดลองนีไ้ด้ศึกษาผลกระทบ
ของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความรู้ความจ าของนักเรียน
ประถมศกึษาศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 110 คน ท่ีมีผลตอ่จิตวิทยาในช่วงทดลองเป็นเวลา 8 สปัดาห์ ท่ี
มหาวิทยาลยัอนัเกียง นักเรียนจ านวนนีไ้ด้ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 55 คน ซึ่งจะถูกสอน
โดยอาจารย์คนเดียวกัน  โดยในกลุ่มทดลองได้ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในขณะท่ีกลุ่ม
ควบคมุได้รับการจดัการเรียนรู้โดยการฟังบรรยาย ผลการศกึษาพบวา่ หลงัการทดลองเป็นเวลา 8 
สัปดาห์  นักเรียนกล่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ได้คะแนนการทดสอบหลังเรียน
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มากกวา่ ซึ่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  และมีความรู้ความจ าดีกวา่นกัเรียนกลุม่ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้
โดยการบรรยาย 

 โนระ มชัซึ อลัฮามารี (Norah Mashouj Alshammari. 2015)  ได้ท าการวิจัยเร่ือง
ผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีต่อประสิทธิภาพทางวิชาการของนักศึกษาวิทยาลัยใน
ซาอดุิอาระเบียย  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีต่อผลการเรียนของ
นกัศกึษาวิทยาลยัในซาอดุิอาระเบีย โดยศกึษาวิธีการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือจะสง่ผลกระทบต่อ
ผลการเรียนของนกัศกึษาในซาอดุิอาระเบีย เมื่อเทียบกับวิธีการสอนแบบดัง้เดิมท่ีเน้นผู้สอนเป็น
ส าคญั  กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาเพศหญิง จ านวน 40 คน มีอายุตัง้แต่ 20-25 ปี ในหลกัสตูร
การศกึษาในเมืองฮาอิล ใช้เวลาท าการวิจยั 4 สปัดาห์  ผู้ วิจัยท าการศึกษาโดยกลุ่มทดลอง ได้รับ
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจิกซอว์  ในขณะท่ีกลว่มควบคมุได้รับการจดัการเรียนรู้
แบบดัง้เดิมเน้นผู้สอนเป็นส าคญั  ผลการวิจยัพบวา่  นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
มีความเข้าใจเนือ้หาดีกวา่ เมื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการบรรยาย
จากผู้สอน  ดงันัน้ข้อสรุปของการศกึษาครัง้นีค้ือ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลกระทบเชิงบวก
ตอ่ผลการเรียนของนกัเรียนในซาอดุิอาระเบีย 

 อะโนวา ฮอสเซียน และ มฮูัมหมดั (Anowar Hossain & Muhammad Rezal 
Kamel Ariffin. 2017)  ได้ท าการวิจัยเร่ืองการบูรณาการของโครงสร้างการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือในห้องเรียนคณิตศาสตร์โดยมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีบทบาทส าคญัในการ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ
เปรียบเทียบผลของวิธีการสอน 3 วิธี ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและทัศนคติของ
นกัเรียนท่ีมีตอ่วิชาคณิตศาสตร์  กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาในประเทศบังคลา
เทศ  วีธีการสอนเหลา่นีน าไปสอนกับนักเรียนกลุ่มตวัอย่าง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 นักเรียนได้รับ
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  กลุม่ท่ี 2 นกัเรียนได้รับการสอนแบบไมไ่ด้จัดการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ และกลุม่ท่ี 3 นกัเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบดัง้เดิม  กลุ่มตวัอย่างมีจ านวน 105 คน  
โดยดขู้อมลูจากผลสมัฤทธ์ิของการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  และเปรียบเทียบทัศนคติท่ีมี
ต่อวิชาคณิตศาสตร์  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ANOVA, MANOVA และ post hoc 
pairwise comparison  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบไม่ได้จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ
นกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้แบบดัง้เดิม  เพราะฉะนัน้ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลท าให้
นกัเรียนประสบความส าเร็จในด้านผลสมัฤทธ์ิในวิชาคณิตศาสตร์ 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัด าเนินการศกึษาวิจยัตามขัน้ตอน ดงันี  ้
  1. การก าหนดกลุม่ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
  2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
 ประชากรในการวิจยัครัง้นี ้คือนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ภาคเรียนท่ี 2   
ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (ทวีวฒันา) ในพระราชปูถมัภ์ฯ จ านวน 1,063 คน    
 กลุ่มตัวอย่างและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปี
การศกึษา 2561 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวฒันา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 8 ห้อง จ านวน 305 
คน ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  โดยการจับสลากแบ่งเป็น 2 
กลุ่มๆละ 2 ห้อง ได้แก่ นักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3/3  และนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3/5  
จ านวน 82 คน เป็นเพศชายจ านวน 45 คน  เพศหญิงจ านวน 37 คน เป็นกลุ่มทดลอง  และ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3/4  และนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3/6  จ านวน 78 คน เป็นเพศชาย 
39 คน เพศหญิง 39 คน เป็นกลุม่ควบคมุ  
 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการ
ทดลอง และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการทดลองคือ แผนการจดัการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ 
จ านวน 8 แผน และแบบปกติ จ านวน 8 แผน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู 



  43 

 2.1 แบบวดัพฤติกรรมความสามคัคีใช้วดัการท ากิจกรรมการแสดงออก หรือสิ่งท่ีนักเรียน
ปฏิบตัิตามความเป็นจริง ซึ่งผู้ วิจยัดดัแปลงมาจาก อดิศกัดิ์ ดวงศรี. 2553  
 2.2 แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพลศึกษาโดยการใช้กิจกรรมกีฬา
วอลเลย์บอล 
 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง คือ แผนการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือจ านวน 
8 แผนการจดัการเรียนรู้ โดยด าเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้ตามขัน้ตอน ดงันี  ้
 1) ศกึษาหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สขุศึกษาและพลศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือน ามาก าหนดสาระการเรียนรู้ใน
แผนการจดัการเรียนรู้ 
 2) ศกึษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือจากหนังสือ เอกสาร และ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 3) ศกึษารูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือจากหนงัสือ เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือ 
 4) ด าเนินการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือ จ านวน 8 แผน 
 5) น าแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือท่ีสร้างขึน้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั
และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมตรวจพิจารณาเพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข 
 6) น าแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือท่ีผู้ วิจัยปรับแก้ไขแล้วไปหาคณุภาพ
เคร่ืองมือกบัผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 ท่าน 
 7) วิเคราะห์ผลคณุภาพเคร่ืองมือแผนการจดัการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือทัง้ฉบับ ผล
การวิเคราะห์คา่ IOC  ได้เท่ากบั 0.85 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
             2.1 แบบวดัพฤติกรรมความสามคัคี  ผู้ วิจยัได้ด าเนินการดดัแปลงและปฏิบัติตามขัน้ตอน 
ดงันี ้
 1) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบวัด เพ่ือศึกษาความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของ
แบบวดัพฤติกรรมความสามคัคี 
 2) ศกึษานิยาม ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมความสามคัคี 
เขียนนิยามของพฤติกรรมความสามคัคีในรูปนิยามเชิงปฏิบตัิ 
 3) ก าหนดรูปแบบและสร้างแบบวัดตามนิยามของพฤติกรรมความสามคัคี ผู้ วิจัยได้ใช้
แบบวดัเป็นเคร่ืองมือในการวดัพฤติกรรมความสามคัคีซึ่งสร้างขึน้ มีลกัษณะเป็นแบบมาตรวัด
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ประมาณค่า 5 ระดับ  คือ  จริง  ค่อนข้างจริง  จริงปานกลาง  ค่อนข้างไม่จ ริง  ไม่จ ริง  
ประกอบด้วยข้อความท่ีมีความหมายเชิงบวก 15 ข้อ และข้อความเป็นเชิงลบ  5 ข้อ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 เน่ืองจากแบบวดัฉบบันี ้ ประกอบด้วยข้อความท่ีครอบคลุมการท ากิจกรรม / การ
แสดงออกของนกัเรียนทัง้ทางด้านบวกและทางด้านลบ  ค าตอบท่ีนักเรียนตอบไม่มีข้อใดถูกหรือ
ผิด ดงันัน้เกณฑ์ในการให้คะแนนจึงแตกตา่งกนั ดงันี ้

 ข้อความเชิงบวก(15 ข้อ) ข้อความเชิงลบ(5 ข้อ) 
 1-3, 5-11,13,15-18 4, 12, 14, 19, 20 
จริง 5 1 
คอ่นข้างจริง 4 2 
จริงปานกลาง 3 3 
คอ่นข้างไมจ่ริง 2 4 
ไมจ่ริง 1 5 

  1) น าแบบวดัพฤติกรรมความสามคัคีท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาหลกั
และอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุง 
  2) น าแบบวัดพฤติกรรมความสามัคคีท่ีผู้ วิจัยปรับแก้ไขแล้วไปหาคุณภาพ
เคร่ืองมือกบัผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 ท่าน 
  3) วิเคราะห์ผลคณุภาพเคร่ืองมือแบบวดัพฤติกรรมความสามคัคีทัง้ฉบับ ผลการ
วิเคราะห์คา่ IOC ได้เท่ากบั 0.95 
 2.2  แบบวัดทดสอบสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผู้ วิจยัได้ด าเนินการสร้างตามขัน้ตอนดงัมี
รายละเอียด ดงันี ้
  1) ศกึษาวิธีสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากหนงัสือ 
  2) ศกึษาและวิเคราะห์หลกัสตูรตามเนือ้หาท่ีน ามาจดัการเรียนการสอน 
  3) สร้างแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ(multiple choice)  4 ตัวเลือก ให้
สอดคล้องกับเนือ้หาท่ีจัดการเรียนการสอน ตวัเลือกมีลกัษณะคล้ายกันมีเนือ้หาเก่ียวข้องกัน มี
โอกาสถูกเลือกใกล้เคียงกันทัง้ตวัเลือกท่ีถูกต้องและตวัเลือกลวง จ านวน 20 ข้อ การให้คะแนน
ตามหลกัวิชาการ โดยให้คะแนนค าตอบท่ีถูกต้องเท่ากับ 1 คะแนน ค าตอบท่ีไม่ถูกต้องเท่ากับ 0 
คะแนน  
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  4) น าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างขึน้เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา
หลกัและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมเพ่ือพิจารณาตรวจสอบแก้ไขและปรับปรุง 
  5) น าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผู้ วิจัยปรับแก้ไขแล้วไปหาคณุภาพ
เคร่ืองมือกบัผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 5 ท่าน 
  6) วิเคราะห์ผลคณุภาพเคร่ืองมือแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทัง้ฉบบั ผลการวิเคราะห์
คา่ IOC ได้เท่ากบั 0.95 
 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 การวิเคราะห์ความตรงตามเนือ้หา (Content validity) น าเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจ จ านวน 5 ท่าน  โดยคุณสมบัติผู้ เช่ียวชาญต้องเป็นผู้ ท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญามหาบณัฑิตทางสาขาพลศกึษา  
 1.1 แผนการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือจ านวน 8 แผน ผู้ เช่ียวชาญตรวจพิจารณา
ความตรงตามวตัถปุระสงค์ ความตรงตามเนือ้หา โดยวิเคราะห์ความสอดคล้องกบัจดุประสงค์การ
เรียนรู้และเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือหรือไม่ โดยให้คะแนน +1 
เมื่อแน่ใจวา่วดัได้ตรง  ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจวา่วดัไม่ตรง  และให้ 0 คะแนน  เมื่อไม่แน่ใจว่าวดั
ได้ตรงหรือไม่  แล้วหาค่าดชันีความสอดคล้องของข้อค าถาม ( IOC) ท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้อง 
มากกว่า 0.5 ขึน้ไป (กองวิจัยทางการศึกษา. 2545) น าไปทดลองใช้ได้  ค่าความสอดคล้อง
ระหวา่งข้อทดสอบกบัวตัถปุระสงค์ (Index of Congruence หรือ IOC) แผนการจัดการเรียนรู้พล
ศกึษาแบบร่วมมือมีทัง้หมด 8 แผนการจัดการเรียนรู้ IOC รายข้อมีค่าระหว่าง 0.80-1.00 และค่า 
IOC รวมเฉล่ียแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือทัง้ฉบับ ได้เท่ากับ 0.85 เมื่อวิเคราะห์
เสร็จเรียบร้อยให้ปรับแก้ไขตามค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะ  
 1.2 แบบวดัพฤติกรรมความสามัคคี และแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ผู้ เช่ียวชาญ
พิจารณาตรวจสอบในแตล่ะข้อค าถามวา่ วดัได้ตรงกบัจดุประสงค์หรือไม่  โดยให้คะแนน +1 เมื่อ
แน่ใจวา่วดัได้ตรง  ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าวดัไม่ตรง  และให้ 0 คะแนน  เมื่อไม่แน่ใจว่าวดัได้
ตรงหรือไมแ่ล้วหาคา่ดชันีความสอดคล้องของข้อค าถาม(IOC)ท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้องมากกว่า 
0.5 ขึน้ไป (กองวิจัยทางการศึกษา. 2545) น าไปทดลองใช้ได้ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อ
ทดสอบกับวตัถุประสงค์ (Index of Congruence หรือ IOC) แบบวดัพฤติกรรมความสามคัคี
ทัง้หมด จ านวน 20 ข้อ  ค่า IOC รายข้อมีค่าระหว่าง 0.80-1.00 และค่า IOC รวมเฉลี่ยแบบวดั
พฤติกรรมความสามคัคีทัง้ฉบบัได้เท่ากับ 0.95 , แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัง้หมด จ านวน 
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20 ข้อ IOC รายข้อมีคา่ระหวา่ง 0.80-1.00 และคา่ IOC รวมเฉล่ียแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ทัง้ฉบบัได้เท่ากบั 0.95 
การทดลองใช้เคร่ืองมือ (Try Out) น าแบบวัดพฤติกรรมความสามคัคี และแบบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 30 คน น ามา
ตรวจให้คะแนน และวิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองมือ ดงันี ้
 การวิเคราะห์คา่ความยาก (Level of Difficulty) หาแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
โดยพิจารณาจากสดัส่วนผู้ ท่ีตอบถูกต่อผู้ตอบทัง้หมด (P: Proportion)  พบค่าความยากของ
แบบสอบถามอยู่ระหวา่ง 0.27 - 0.78 
 การวิเคราะห์ค่าอ านาจจ าแนก (Power of  Discrimination) คดัเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า
อ านาจจ าแนกตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป 
  2.2.1  แบบวดัพฤติกรรมความสามคัคี วิเคราะห์คา่อ านาจจ าแนกรายข้อโดยการ
หาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทัง้ฉบับ (Corrected Item to Total 
Correlation) พบวา่คา่อ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถามอยู่ระหวา่ง 0.31-0.65 
  2.2.2 แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เม่ือวิเคราะห์คา่อ านาจจ าแนกรายข้อ
โดยหาคา่สหสมัพนัธ์แบบพอยต์ไบซีเรียล (Point Biserial Correlation) พบค่าอ านาจจ าแนกราย
ข้อของแบบทดสอบอยู่ระหวา่ง 0.28-0.57 
 การวิเคราะห์คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability)  
  แบบวัดพฤติกรรมความสามัคคี วิเคราะห์ความเช่ือมั่นทัง้ฉบับโดยใช้สูตร
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient)(Conbach.1990: 161) พบ
ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัมีคา่เท่ากบั 0.713 
  แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เมื่อวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบับโดยใช้
สตูรของคเูดอร์ริชาร์ดสนั (K.R.20) พบความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัมีคา่เท่ากบั 0.672 
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ตาราง 1 แสดงคา่ความตรงตามเนือ้หา ระดบัความยาก คา่อ านาจจ าแนก และคา่ความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามท่ีน าไปทดลองใช้กบัมานกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ท่ีไมใ่ช่กลุม่ตวัอย่าง 
จ านวน 30 คน 

คณุภาพเคร่ืองมือ แบบวดัความสามคัคี แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

ความตรงตามเนือ้หา 0.80-1.00 0.80-1.00 
ระดับความยาก   

0.20-0.39 (พอใช้) - 6 ข้อ 
0.40-0.60 (ดี) - 5 ข้อ 
0.61-0.80 (ดีมาก) - 9 ข้อ 

ค่าอ านาจจ าแนก   
0.20-0.50 (พอใช้) 8 ข้อ 12 ข้อ 
0.51-0.60 (ดี) 10 ข้อ 8 ข้อ 
  > 0.60   (ดีมาก) 2 ข้อ 0 ข้อ 

ค่าความเชื่อม่ัน r = 0.713 r = 0.672 
 

วธีิด าเนินการวจิัย 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นรูปแบบการวิจัยชนิด The Randomized Control Group Pretest-
Posttest Designed  
  โดยมีกลุม่ทดลอง จ านวน 82 คน ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ และกลุ่ม
ควบคมุ จ านวน 78 คน ได้รับการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบปกติ 
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ตาราง 2 การวิเคราะห์คณุภาพเคร่ืองมือ 
แผนการ
จัดการ
เรียนรู้ 

แบบวัดผลสัมฤทธ์ิ ความสามัคคี          

ข้อ 
ความตรง
ตามเนือ้หา 

ความยาก อ านาจจ าแนก ความตรง ความตรง อ านาจจ าแนก 

แผน 1 0.80 0.39 0.48 1.00 1.00 0.31 1 
แผน 2 0.80 0.60 0.32 1.00 1.00 0.45 2 
แผน 3 0.80 0.75 0.45 1.00 1.00 0.55 3 
แผน 4 0.80 0.32 0.28 0.80 0.80 0.32 4 
แผน 5 1.00 0.63 0.51 1.00 1.00 0.63 5 
แผน 6 0.80 0.40 0.51 1.00 1.00 0.54 6 
แผน 7 1.00 0.27 0.57 1.00 1.00 0.63 7 
แผน 8 0.80 0.49 0.37 1.00 1.00 0.48 8 

  0.43 0.46 1.00 1.00 0.39 9 
  0.34 0.54 1.00 0.80 0.58 10 
  0.61 0.50 1.00 1.00 0.61 11 
  0.77 0.29 1.00 0.80 0.65 12 
  0.64 0.53 1.00 0.80 0.52 13 
  0.78 0.57 0.80 0.80 0.36 14 
  0.67 0.35 1.00 1.00 0.60 15 
  0.36 0.55 1.00 1.00 0.42 16 
  0.45 0.48 1.00 1.00 0.60 17 
  0.73 0.52 1.00 1.00 0.64 18 
  0.64 0.32 1.00 1.00 0.54 19 
  0.36 0.44 1.00 1.00 0.41 20 
ค่าความ
เชื่อม่ัน 

0.672 0.713  
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กลุม่ทดลอง RO1  X   O2 
กลุม่ควบคมุ        RO1 ~X  O2 
แผนการทดลองในการวิจยัครัง้นีใ้ช้เวลา 8 สปัดาห์ ทัง้ในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ  
    กลุม่ทดลอง        RO1     X1     X1     X2      X2      X3      X4      X5     X5 O2 

                 

                 

            เร่ิมต้น               2  4                6  8     สปัดาห์ 
    กลุม่ควบคมุ       RO1   ~X1     ~X1    ~X2   ~X2   ~X3     ~X4    ~X5   ~X5O2 

                 

                 

            เร่ิมต้น                2  4                6  8     สปัดาห์ 
 
R หมายถึง การสุม่แบบแบ่งกลุม่ 
O1,O2 หมายถึง การทดสอบพฤติกรรมความสามคัคี และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการ

ทดลอง และหลงัการทดลอง 
X1 หมายถึง ทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่ง  กิจกรรมการเรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือ 
X2 หมายถึง ทกัษะการเลน่ลกูสองมือบน  กิจกรรมการเรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือ  
X3 หมายถึง ทักษะการเสิร์ฟลกูวอลเลย์บอลมือล่าง  กิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษาแบบ

ร่วมมือ 
X4 หมายถึง ทักษะการเสิร์ฟลกูวอลเลย์บอลมือบน  กิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษาแบบ

ร่วมมือ 
X5 หมายถึง การเลน่เป็นทีม  กิจกรรมการเรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือ 
~X1 หมายถึง ทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่ง กิจกรรมการเรียนรู้พลศกึษาแบบปกติ 
~X2 หมายถึง ทกัษะการเลน่ลกูสองมือบน กิจกรรมการเรียนรู้พลศกึษาแบบปกติ 
~X3 หมายถึง ทักษะการเสิร์ฟลกูวอลเลย์บอลมือล่าง กิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษาแบบ

ปกติ 
~X4 หมายถึง ทกัษะการเสิร์ฟลกูวอลเลย์บอลมือบน กิจกรรมการเรียนรู้พลศกึษาแบบปกติ  
~X5 หมายถึง การเลน่เป็นทีม  กิจกรรมการเรียนรู้พลศกึษาแบบปกติ 
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วธีิด าเนินการวจิัย เวลาด าเนินการวิจยั 8 สปัดาห์ 

สปัดาห์  
กิจกรรมการเรียนรู้พลศกึษา 

เวลา(นาที) 
กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคมุ 

1 ปฐมนิเทศ 50 
2 ประวตัิ และความรู้ทัว่ไปของกีฬาวอลเลย์บอล 50 
3 ทกัษะการเคลื่อนไหวพืน้ฐาน 50 
4-6 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 50 x 3 
7-8 สร้างความคุ้นเคยกบัลกูบอล 50 x 2 

PRE-TEST แบบวัดพฤติกรรมความสามัคคี และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (นอกเวลา
เรียน) 
10-11  การเลน่ลกูสองมือลา่ง 

กิจกรรมพลศกึษาแบบร่วมมือ 

การเลน่ลกูสองมือลา่ง 
กิจกรรมพลศึกษาแบบ
ปกติ 

50 X 2 

12-13  การเลน่ลกูสองมือบน 
กิจกรรมพลศกึษาแบบร่วมมือ 

การเลน่ลกูสองมือบน 
กิจกรรมพลศึกษาแบบ
ปกติ 

50 X 2 

14  การเสิร์ฟลกูมือลา่ง 
กิจกรรมพลศกึษาแบบร่วมมือ 

การเสิร์ฟลกูมือลา่ง 
กิจกรรมพลศึกษาแบบ
ปกติ 

50 

15  การเสิร์ฟลกูมือบน 
กิจกรรมพลศกึษาแบบร่วมมือ 

การเสิร์ฟลกูมือบน 
กิจกรรมพลศึกษาแบบ
ปกติ 

50 

16-17  ทกัษะการเลน่เป็นทีม 
กิจกรรมพลศกึษาแบบร่วมมือ 

ทกัษะการเลน่เป็นทีม 
กิจกรรมพลศึกษาแบบ
ปกติ 

50 X 2 

POST-TESTแบบวัดพฤติกรรมความสามัคคีและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (นอกเวลา
เรียน) 
18 ทบทวนทกัษะ และทบทวนบทเรียน 50 
หมายเหตุ สัปดาห์ท่ี 9 สอบระหว่างภาคเรียนท่ี 2 
     สัปดาห์ท่ี 19 สอบปลายภาคเรียนท่ี 2 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูนัน้ ผู้ วิจยัได้ด าเนินงานเป็นขัน้ตอน ดงันี  ้
  1. ติดตอ่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (ทวีวฒันา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพ่ือก าหนด
วนัเวลาในการทดสอบ 
  2. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือติดต่อท า
การทดลองและขอความร่วมมือในการเก็บข้อมลูกบัโรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน์ (ทวีวฒันา) ในพระ
ราชปูถมัภ์ฯ 
  3. ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ขัน้ตอนการวิจัยการวดัและประเมินผลแก่รอง
ผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน และร่วมกนัก าหนดตารางเวลาการจดัการเรียนรู้พลศึกษาแบบ
ร่วมมือ 
  4. การด าเนินการก่อนทดลองการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือ มีดงันี  ้
   4.1 ท าการทดสอบพฤติกรรมความสามคัคี และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ก่อนทดลองในสปัดาห์แรกก่อนท าการทดลอง (Pre-Test) 
   4.2 น าผลการทดสอบก่อนการทดลองมาหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย
และท าการทดสอบ ค่าที (t-test) เพ่ือทดสอบว่านักเรียนกลุ่มทดลองและนักเรียนกลุ่มควบคมุ มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามัคคี และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกัน
หรือไม่ ซึ่งผลการทดสอบปรากฎว่าทัง้สองกลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 
  5. การด าเนินการทดลอง ทัง้กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ผู้ วิจยัเป็นผู้ด าเนินการ
จดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือและการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติท่ีสร้างขึน้ จ านวน 8 
แผนการจดัการเรียนรู้ จดัการเรียนรู้สปัดาห์ละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวม 8 สปัดาห์ 
  6. หลงัสิน้สดุการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ และการจัดการเรียนรู้พล
ศึกษาแบบปกติ ผู้ วิจัยด าเนินการวัดคะแนนพฤติกรรมความสามัคคี และคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ทดสอบโดยใช้แบบวดัพฤติกรรมความสามคัคี และ
แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ฉบบัเดียวกนักบัแบบวดัก่อนทดลอง 
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การจัดกระท าและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  1. หาค่าสถิติพืน้ฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของคะแนน
แบบวดัพฤติกรรมความสามคัคี และคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
  2. วิเคราะห์ความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมความสามคัคี และคะแนน
เฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมความสามคัคี และคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
โดยใช้สถิติ Paired Sample t-test และสถิติ Independent Sample t-test  
 สถติิท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  1. การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามคัคี คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนและหลงัการทดลองภายในกลุ่มตวัอย่างและทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติค่าที ( t-test 
Dependent) 
  2. การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความสามคัคี คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนและหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มตวัอย่างและทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติค่าที ( t-test 
Independent) 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู้ วิจยัใช้สญัลกัษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมลู และแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมลู
ดงันี ้

n แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอย่าง 
X̅   แทน คะแนนเฉลี่ยของผลการทดสอบตวัแปรตามของ

กลุม่ตวัอย่าง 
S แทน สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบ 
t แทน สถิติการทดสอบคา่ที (t-test) 
p แทน คา่ความน่าจะเป็น 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล   
ส่วนท่ี 1  การวเิคราะห์ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับเพศของกลุ่มตัวอย่าง 

ตาราง 3 จ านวน (ร้อยละ) ของกลุม่ทดลองจ านวน 82 คนและกลุม่ควบคมุจ านวน 79 คนจ าแนก
ตามลกัษณะสงัคมประชากรของกลุม่ตวัอย่าง 
 

เพศ 
กลุ่มทดลอง 

จ านวน (ร้อยละ) 
กลุ่มควบคุม 
จ านวน (ร้อยละ) 

ชาย     45 (54.88) 39 (50.63) 
หญิง 37 (45.12) 39 (49.37) 

รวม 82 (100.00) 78 (100.00) 

 จากตาราง 1 พบวา่กลุม่ตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่ มีเพศชายและหญิงจ านวนใกล้เคียงกนั กลุม่
ทดลองมีเพศชายร้อยละ 54.88 เพศหญิงร้อยละ 45.12 และกลุม่ควบคมุมเีพศชายร้อยละ 50.63 
เพศหญิงร้อยละ 49.37 
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ส่วนท่ี 2 การทดสอบสมมตฐิานการวจิัย  
 2.1 การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามคัคี และ
คา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการทดลองภายในกลุม่ตวัอย่าง 

คะแนนเฉลี่ย 

 
ภาพประกอบ 1 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียคะแนนพฤติกรรมความสามคัคีและคะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนและหลงัการทดลองภายในกลุม่ทดลองและภายในกลุม่ควบคมุ 
 จากภาพประกอบ 1 พบวา่ คา่เฉล่ียคะแนนพฤติกรรมความสามคัคีและคะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนและหลงัการทดลอง ภายในกลุม่ตวัอย่างมีคา่เฉล่ียดงันี ้
 

พฤติกรรมความสามัคคี  
 กลุม่ทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 71.20 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 7.59 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 80.88  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 6.75    

 กลุ่มควบคมุ ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 70.67 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 6.74 หลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 72.95  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 6.08    
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 กลุม่ทดลอง ก่อนการทดลองมีคา่เฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 13.35  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 2.38  หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 16.22 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.98 

 กลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 13.92 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.83 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 15.68 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 2.07    

 
ตาราง 4 การวิเคราะห์คา่เฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมความสามคัคี และคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนก่อนและหลงัการทดลองภายในกลุม่ทดลอง และภายในกลุม่ควบคมุ 

กลุม่ตวัอย่าง การทดลอง X̅  ± S t-value  p-value 
พฤติกรรมความสามัคคี    

กลุม่ทดลอง 
ก่อนการทดลอง 71.20 ± 7.59 

15.82* <.001 
หลงัการทดลอง 80.88 ± 6.75 

กลุม่ควบคมุ 
ก่อนการทดลอง 70.67 ± 6.74 

5.49* <.001 
หลงัการทดลอง 72.95 ± 6.08 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    

กลุม่ทดลอง 
ก่อนการทดลอง 13.35 ± 2.38 

10.71* <.001 
หลงัการทดลอง 16.22 ± 1.98 

กลุม่ควบคมุ 
ก่อนการทดลอง 13.92 ± 2.83 

8.44* <.001 
หลงัการทดลอง 15.68 ± 2.07 

จากตารางท่ี 2  ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมความสามคัคีและ
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัการทดลองภายในกลุม่ตวัอย่าง พบวา่ 
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พฤติกรรมความสามัคคี  
กลุ่มทดลอง พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามคัคีก่อนการทดลองเท่ากับ  

71.20 คะแนน  คะแนนหลงัการทดลองเท่ากบั 80.88 คะแนน ผลการทดสอบทางสถิติ พบว่าหลงั
การทดลองคา่เฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมความสามคัคีสงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัในข้อท่ี 1 

กลุ่มควบคมุ พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามคัคีก่อนการทดลองเท่ากับ 
70.67 คะแนน   คะแนนหลงัการทดลองเท่ากบั 72.95 คะแนน ผลการทดสอบทางสถิติ พบวา่หลงั
การทดลองคา่เฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมความสามคัคีสงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุ่มทดลอง พบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการทดลองเท่ากับ 

13.35 คะแนน   คะแนนหลงัการทดลองเท่ากบั 16.22 คะแนน  ผลการทดสอบทางสถิติ พบวา่หลงั
การทดลองคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัในข้อท่ี 2 

กลุ่มควบคมุ พบว่าค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการทดลองเท่ากับ 
13.92 คะแนน   คะแนนหลงัการทดลองเท่ากบั 15.68 คะแนน ผลการทดสอบทางสถิติ พบว่าหลงั
การทดลองคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมากกวา่ก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
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 2.2 ผลวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามัคคีและ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่งกลุม่ตวัอย่าง 
2.2.1 วเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมความสามัคคีและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 

 

 
ภาพประกอบ 2 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนพฤตกิรรมความสามคัคีและคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการทดลองระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

จากภาพประกอบท่ี 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามคัคีและคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุก่อนการทดลอง มีค่าเฉล่ียของคะแนน
ดงันี ้

คะแนนพฤติกรรมความสามคัคีของกลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 71.20 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.59  ส่วนกลุ่มควบคมุมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 70.67  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.74   

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนเท่ากับ 13.35  
สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.38  สว่นกลุม่ควบคมุมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 13.92  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.83 
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ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมความสามคัคีและ
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการทดลองระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

กลุม่ตวัอย่าง X̅ ± S t-value  p-value 
พฤติกรรมความสามัคคี    

กลุม่ทดลอง 71.20 ± 7.59 
0.465 .322 

กลุม่ควบคมุ 70.67 ± 6.74 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   

กลุม่ทดลอง 13.35 ± 2.38 
1.220 .112 

กลุม่ควบคมุ 13.92 ± 2.83 

 จากตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามัคคีและ
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการทดลอง พบวา่   

คา่เฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมความสามคัคีของกลุม่ทดลองก่อนการทดลองเทา่กบั 71.20 
คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 7.59  ส่วนกลุ่มควบคมุมีค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการ
ทดลองเท่ากับ 70.67 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.74  ผลการทดสอบพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างทัง้ 2 มีคา่เฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมความสามคัคีก่อนการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองก่อนการทดลองเท่ากับ 
13.35 คะแนน สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.38  ส่วนกลุ่มควบคมุมีค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อน
การทดลองเท่ากบั 13.92 คะแนน สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 2.83  ผลการทดสอบพบวา่ กลุม่
ตวัอย่างทัง้ 2 มีคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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2.2.2 ผลวิเคราะห์โดยเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมความสามคัคีและ
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการทดลองระหวา่งกลุม่ตวัอย่าง 

 

 
ภาพประกอบ 3 การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียของคะแนนพฤตกิรรมความสามคัคีและคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการทดลองระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
 

 จากภาพประกอบท่ี 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามคัคีและคะแนน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการทดลอง  มีคา่เฉล่ียของคะแนนดงันี ้

คะแนนพฤติกรรมความสามัคคีของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 80.88 
คะแนน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.75  ส่วนกลุ่มควบคมุมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ  
72.95 คะแนน สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 6.08   

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองท่ีมีค่าเฉล่ียของคะแนนเท่ากับ 16.22 
คะแนนสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.98 สว่นกลุม่ควบคมุมีคา่เฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 15.68 
คะแนน สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.07 
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ตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะห์คา่เฉล่ียของคะแนนพฤตกิรรมความสามคัคี และคะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัการทดลองระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

กลุม่ตวัอย่าง X̅ ± S t-value  p-value 
พฤติกรรมความสามัคคี    

กลุม่ทดลอง 80.88 ± 6.75 
7.79* <.001 

กลุม่ควบคมุ 72.95 ± 6.08 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   

กลุม่ทดลอง 16.22 ± 1.98 
1.69* .05 

กลุม่ควบคมุ 15.68 ± 2.07 

 จากตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามัคคีและ
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการทดลอง พบวา่   
 

พฤติกรรมความสามัคคี 
หลังการทดลองค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามัคคีของกลุ่มทดลองเท่ากับ  

80.88 คะแนน สงูกว่ากลุ่มควบคมุท่ีมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความสามคัคีเท่ากับ  72.95 
คะแนน ผลการทดสอบทางสถิติ พบวา่ คา่เฉล่ียคะแนนพฤติกรรมความสามคัคีของกลุม่ทดลองสงู
กวา่กลุม่ควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซึ่งสอดคลอังกับสมมติฐานการวิจัยในข้อ
ท่ี 3 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
หลังการทดลองค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองเท่ากับ  

16.22  คะแนน   สงูกวา่กลุม่ควบคมุท่ีมีคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเท่ากับ 15.68 
คะแนน ผลการทดสอบทางสถิติ พบวา่ คา่เฉล่ียคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุม่ทดลองสงู
กวา่กลุม่ควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซึ่งสอดคลอังกับสมมติฐานการวิจัยในข้อ
ท่ี 4 



 

บทที่ 5 
บทย่อ สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

บทย่อ 
ความมุ่งหมายของการวจิัย 
เพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือท่ีมีต่อความสามัคคี และ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 
 
กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาศึกษาปีท่ี 3 ท่ีศึกษาอยู่ใน

โรงเรียนสงักดัส านึกงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1 ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนทีปังกร
วิทยาพฒัน์ (ทวีวฒันา) ในพระราชปูถมัภ์ฯ จ านวน 160 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง
จ านวน 82 คน และกลุม่ควบคมุจ านวน 78 คน 

  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินการ
ทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
ได้แก่ แบบวดัพฤติกรรมความสามคัคี และแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ วิจยัได้ด าเนินงานเป็นขัน้ตอน ดงันี  ้

 1. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือติดต่อขอ
ความอนเุคราะห์จากผู้อ านวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวฒันา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ใน
การขอใช้สถานท่ี ติดตอ่โรงเรียนท่ีใช้เป็นกลุม่ตวัอย่าง ขออนญุาตผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือก าหนดวนั
เวลาในการทดลอง และชีแ้จงวตัถปุระสงค์ของการวิจยั ขัน้ตอนการวิจยัการวดัและประเมินผลแก่
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนและร่วมกันก าหนดตารางเวลาการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
แบบร่วมมือ 

 2. การด าเนินการก่อนการทดลอง ท าการทดสอบพฤติกรรมความสามคัคี และ
ทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ก่อนการทดลองในสปัดาห์แรก
ก่อนท าการทดลอง (Pretest)  



  62 

 3. การด าเนินการทดลอง  
 3.1 กลุ่มทดลอง ผู้ วิจัยเป็นผู้ด าเนินการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบ

ร่วมมือท่ีสร้างขึน้จ านวน 8 แผน จดัการเรียนรู้สปัดาห์ละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที รวม 8 
สปัดาห์ 

 3.2 กลุม่ควบคมุ ผู้ วิจยัเป็นผู้ด าเนินการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบปกติ  
สปัดาห์ละ 1 คาบเรียน รวม 8 สปัดาห์ 

 4. หลังสิน้สุดการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ ผู้ วิจัยด าเนินการวัด
พฤติกรรมความสามคัคี และวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุหลทั าการ
ทดลอง (Posttest) โดยใช้แบบวดัพฤติกรรมความสามคัคี และแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ฉบบัเดียวกนักบัแบบวดัก่อนเรียน 

 5. น าข้อมลูท่ีได้จากการทดลอง มาวิเคราะห์แปลผลเพ่ือน าไปใช้ในการสรุปผล
และอภิปรายผล การวิเคราะห์ข้อมลู 

  1. หาค่าสถิติพืน้ฐานได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของ
คะแนนแบบวดัพฤติกรรมความสามคัคี และคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

  2. วิเคราะห์ความแตกตา่งของคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมความสามคัคี และ
คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ ด้วยการใช้โปรแกรม
วิเคราะห์คะแนนพฤติกรรมความสามคัคี และคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้สถิติ Paired 
Sample t-test และสถิติ Independent Sample t-test ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 

สรุปผล 
 ผลของการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือท่ีมีตอ่ความสามคัคี และผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น  สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี  ้
 1. ค่าเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมความสามคัคีและคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภายใน
กลุม่ทดลองก่อนการทดลอง และหลงัการทดลองท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ 
พบวา่ 

 1.1 กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดกิจกรรมพลศึกษาแบบร่วมมือหลงัการทดลองมี
คะแนนพฤติกรรมความสามคัคีสงูกวา่ก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 1.2 กลุ่มทดลองท่ีได้รับการจัดกิจกรรมพลศึกษาแบบร่วมมือหลงัการทดลองมี
คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่ก่อนการทดลอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 



  63 

 2. คา่เฉล่ียคะแนนพฤติกรรมความสามคัคีและคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการ
ทดลองระหวา่งกลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือและกลุ่มควบคมุท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบปกติ พบวา่ 

 2.1 กลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดักิจกรรมพลศกึษาแบบร่วมมือ มีคะแนนพฤติกรรม
ความสามคัคีสงูกวา่กลุม่ควบคมุท่ีได้รับการจดักิจกรรมพลศึกษาแบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

 2.2 กลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดักิจกรรมพลศกึษาแบบร่วมมือ มีคะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงูกวา่กลุม่ควบคมุท่ีได้รับการจัดกิจกรรมพลศึกษาแบบปกติ อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

อภปิรายผล 
ผลของการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือท่ีมีตอ่ความสามคัคี และผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้น  สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี ้
 ประการท่ี 1  การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือท่ีมีต่อความ
สามคัคี ของนักเรียมธัยมศึกษาตอนต้น ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความ
สามคัคี พบวา่กลุม่ทดลองมีคา่เฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมความสามคัคีหลงัการทดลอง(80.88 ± 
6.75) สงูกวา่ก่อนทดลอง(71.20 ± 7.59) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคล้องตามสมมติฐานข้อ 
1 และมีคา่เฉล่ียของคะแนนพฤติกรรมความสามคัคีสงูกว่ากลุ่มควบคมุท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
พลศกึษาแบบปกติ(72.95 ± 6.08) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ สอดคล้องตามสมมติฐานข้อ 3 ทัง้นี ้
เน่ืองจากการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็นการสง่เสริมด้านตา่งๆ ตามท่ีผู้ วิจยัจ าแนกได้ 2 ประเดน็ 
ดงันี ้

 ประเด็นท่ี 1 เป็นการส่งเสริมให้ผู้ เ รียนร่วมมือกันท ากิจกรรมใดๆให้บรรลุ
เป้าหมาย ทัง้นีใ้นขณะท่ีผู้ เรียนปฏิบตัิกิจกรรมพลศึกษาแบบร่วมมือ ผู้ วิจัยเห็นว่า ผู้ เรียนมีความ
ตัง้ใจฝึกซ้อมเพ่ือต้องการเพ่ิมความ สามารถของทีม  ทกุคนภายในทีมร่วมมือร่วมใจในการแข่งขนั
อย่างเตม็ท่ี สมาชิกภายในทีมสามารถปฏิบตัิกิจกรรมได้สมัพนัธ์กนัเป็นอย่างดี โดยมีการวางแผน 
มีการแบ่งหน้าท่ี เพ่ือให้ผลงานของทีมออกมาดีท่ีสดุ  รวมถึงเมื่อทีมประสบความส าเร็จ ผู้ เรียนเกิด
ความภมูิใจในตวัเอง และภมูิใจในตวัของเพ่ือนร่วมทีม  หลงัจากผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้พล
ศกึษาแบบร่วมมือ จะเห็นได้วา่ สมาชิกในแตล่ะทีมจะมีเป้าหมายเดียวกัน คือความส าเร็จของทีม 
ผู้ เรียนจึงจ าเป็นต้องมีความสามคัคี ช่วยเหลือเกือ้กลูกันในการอยู่ร่วมกันในสงัคม ดงัท่ี     มลฤดี  
จีระสนัติกลุ (2549: 23)  ได้กลา่วไว้วา่ ความสามคัคีเป็นการรวมก าลงัเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน ไม่
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วา่จะเป็นก าลงัความคิดเห็น ก าลงัความรู้ โดยใช้ก าลงัความสามารถเหลา่นีร่้วมกนัปฏิบตัิงานด้วย
ความกลมเกลียว ไมท่ะเลาะวิวาท เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมเป็นท่ีตัง้ เพ่ือท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้ส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ของกลุม่  นอกจากนี ้สคุนธ์ สินธพานนท์ และคณะ (2545: 30) ได้กลา่ว
วา่ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนัน้มีลกัษณะส าคญัคือ สมาชิกของกลุ่มมีความแตกต่างกันใน
ความสามารถทางการเรียน เพศ และอายุ  สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  มีการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั  มีการพึ่งพาอาศยักนั  และสมาชิกทุกคนจะต้องมี
ความตระหนกัร่วมกนัวา่ งานของกลุม่จะส าเร็จได้ตอ่เมื่อสมาชิกทกุคนมีความรับผิดชอบต่องานท่ี
ได้รับมอบหมาย จึงต้องร่วมมือกนัอย่างแท้จริงภายในกลุม่ ผู้ เรียนต้องร่วมมือกนัก าหนดเป้าหมาย
ของการเรียนรู้ การแก้ปัญหาร่วมกนั การเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ท่ีต้องการศกึษา ช่วยเหลือ
สนบัสนนุให้ก าลงัใจระหวา่งเรียน ผู้ เรียนจะต้องใช้ทกัษะในการท างานร่วมกนัจนส าเร็จ เช่น ทกัษะ
ผู้น า ทกัษะการตดัสินใจ ทกัษะการสื่อสาร ทกัษะการแก้ปัญหาความขดัแย้ง และการสร้างความ
ไว้วางใจซึ่งกนัและกนั  การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือจะประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
ย่อมขึน้อยู่กับสมาชิกทุกคนต้องยึดถือแนวปฏิบัติตามวิธีการท างานแบบกระบวนการกลุ่ม  การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนัน้จะเป็นพืน้ฐานของวิถีชีวิตในสังคมประชาธิปไตย ซึ่งไม่ว่าจะเป็น
สงัคมขนาดเล็กในกลุ่มเพ่ือน สงัคมในห้องเรียน สงัคมในโรงเรียน ตลอดจนสงัคมทั่วไป  เมื่อ
สมาชิกในกลุ่มทุกคนมีความส าคัญเท่าเทียมกันเมื่อได้รับมอบหมายงานไปแล้ว  ต้องมีความ
รับผิดชอบในงานนัน้ สมาชิกจะมีความภมูิใจในความส าคญัของตนเองวา่เป็นสว่นส าคญัสว่นหนึ่ง
ของกลุ่ม เท่า เทียมกับสมาชิกคนอ่ืน   นอกจากนี  ้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศกึษาธิการ (2550)  ได้อธิบายไว้ว่า  ผู้ ท่ีมีความสามคัคี คือผู้ ท่ีเปิดใจกว้าง รับฟังความ
คิดเห็นของผู้ อ่ืน รู้บทบาทหน้าท่ีของตนทัง้ในฐานะผู้น าและผู้ตามท่ีดี  มีความมุ่งมัน่ต่อการรวม
พลังช่วยเหลือเกือ้กูลกัน สามารถแก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล  สามารถ
ยอมรับความแตกตา่งด้านความคิด ความเช่ือ รวมถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม เพ่ือท่ีจะอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ และเพ่ือให้งานส าเร็จลุล่วง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อดิศักดิ์ ดวงศรี 
(2553) ท่ีได้ศกึษาผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้กิจกรรมฟุตบอลตามแนวคิดของคาร์
รอลเพ่ือพัฒนาความสามคัคีของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความ
สามคัคีหลงัการทดลอง ของนกัเรียนกลุม่ทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง และค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความสามคัคีก่อนและหลงัการทดลองของนักเรียนกลุ่มควบคมุไม่แตกต่างกัน และค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความสามคัคีหลงัการทดลองของนกัเรียนกลุม่ทดลองสงูกว่านักเรียนกลุ่มคมุ  นอกจากนี ้
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พอทกีเตอร์ และ เว็บ (Potgieter and Webb. 2004)  ท่ีได้ศึกษา
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เ ก่ียวกับการจัดการเ รียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีผลต่อทัศนคติและคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ใน
ระดบัอดุมศึกษา  ในการศึกษาครัง้นีพ้บว่า ผลการทดสอบทางวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษาท่ี
ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีผลคะแนนแตกต่างจากนักศึกษาท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้
แบบมาตรฐาน กลุ่มทดลองมีคะแนนหลังเรียนมากกว่าก่อนเรียน และการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือยงัสง่ผลท าให้ผู้ เรียนมีทศันคติท่ีดีขึน้ สามารถท างานในสภาพแวดล้อมท่ีมีหลากหลายเชือ้
ชาติและวฒันธรรม   

 ประเดน็ท่ี 2  เป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ทัง้นีใ้นขณะท่ี
ผู้ เรียนปฏิบตัิกิจกรรมพลศกึษาแบบร่วมมือ ผู้ วิจยัเห็นวา่ ผู้ เรียนท่ีมีทกัษะดีจะช่วยสมาชิกในกลุม่ท่ี
มีทกัษะต ่ากวา่สมาชิกคนอ่ืน ในขณะเดียวกนัผู้ เรียนท่ีมีทกัษะต ่ากวา่สมาชิกคนอ่ืน ก็มีความมุง่มัน่
ตัง้ใจฝึกฝนเพ่ือพฒันาทกัษะตนเองให้ได้ใกล้เคียงกับสมาชิกภายในกลุ่ม  ดงัท่ี กนกวลี เอ่งฉ้วน 
(2529: 6) ได้กลา่วไว้วา่ การแสดงออกถึงการปฏิบตัิกิจกรรมให้บรรลเุป้าหมายร่วมกัน ไม่คิดเอาดี
เอาเดน่แตต่วัเอง มีความจงรักภกัดีตอ่หมูค่ณะ จะปลกูฝังให้มีการเห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมและจะ
ไมก่่อให้เกิดความแตกแยกในหมูค่ณะ   

 ประเดน็ท่ี 3  เป็นการสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความเป็นน า้หนึง่ใจเดียวกนั ทัง้นีใ้นขณะ
ท่ีผู้ เรียนปฏิบตัิกิจกรรมพลศกึษาแบบร่วมมือ ผู้ วิจยัเห็นวา่ ผู้ เรียนมีความสนกุสนาน  และผู้เรียนได้
ผอ่นคลายท่ีได้ท ากิจกรรมพลศึกษาร่วมกับเพ่ือน ผู้ เรียนได้มีการวางแผน มีการปรึกษาหารือกัน
ตลอดเวลาปฏิบตัิกิจกรรม และผู้เรียนแสดงให้เห็นถึงความรักใคร่กลมเกลียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกนั ท าให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีภายในทีม  ดงัท่ี บญุสม โพธ์ิเงิน (2537: 25) ได้กลา่วไว้วา่  การ
แสดงออกถึงการร่วมแรงร่วมใจ ร่วมกนัปฏิบตัิงานอย่างพร้อมเพรียงกนั เป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนั  จะ
ท าให้งานส าเร็จได้ด้วยดี  นอกจากนี ้สืบสาย บุญวรีบุตร (2541)  ได้กล่าวไว้ว่า ความสามคัคีใน
ทีมเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นมากตอ่การเลน่กีฬาประเภททีม เพราะถ้านกักีฬาสามคัคีกันหรือรวมใจกันเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียว ย่อมมีผลตอ่ความสามารภายในทีม การท างานประสานสมัพนัธ์ระหวา่งเพ่ือนร่วม
ทีมท่ีช่วยในการเลน่และแขง่ขนักนัอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลจุดุหมายของทีมได้เป็นอย่างดี  
นอกจากนี ้พระมหาอดุม สารเมธี (2550: 8)  ได้กลา่วไว้วา่ ความรักใคร่ และการนับถือกันและกัน 
มีความปรองดองกันโดยการท่ีมีคนตัง้แต่สองคนขึน้ไป  ได้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน  มีความคิด
ร่วมกนั จะท าให้มีใจเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สภุกิจ วิริยะกิจ (2557)  
ท่ีได้ศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือท่ีมีต่อความมีน า้ใจนักกีฬาของนักเรียน
ประถมศกึษาปีท่ี 6 พบวา่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความมีน า้ใจนักกีฬา
ของนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือ  ก่อนการทดลอง หลงัการ
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ทดลองสปัดาห์ท่ี 5   หลงัการทดลองสปัดาห์ท่ี 10  และระยะติดตามผล สงูกว่าก่อนการทดลอง 
และสงูขึน้ตามล าดบั    

ประการท่ี 2  การศกึษาผลของการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน พบวา่ คา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองหลงัการทดลอง
(16.22 ± 1.98) สงูกว่าก่อนทดลอง(13.35 ± 2.38) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ สอดคล้องตาม
สมมติฐานข้อ 2 และมีแนวโน้มท่ีจะเพ่ิมขึน้ตอ่ไป  และคา่เฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบร่วมมือหลงัการทดลองสงูกว่ากลุ่ม
ท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้พลศกึษาแบบปกติ(15.68 ± 2.07) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  สอดคล้อง
ตามสมมติฐานข้อ 4  ทัง้นีเ้น่ืองจากการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ เป็นการจัดการสอน
อย่างเหมาะสม มีการจดักิจกรรมโดยสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์โดยตรงจากการช่วยกัน
ลงมือปฏิบัติ และสอดคล้องตามความต้องการของผู้ เรียนคือ เรียนให้สนุก เล่นให้รู้ ผู้ เรียนจึงมี
ความมุง่มัน่และตัง้ใจ ท าให้นกัเรียนในกลุม่ทดลองเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีพฒันาการทางด้าน
ความรู้  ดังท่ี บัญญัติ ช านาญกิจ (2553) ได้กล่าวว่า  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเป็น
กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบหนึ่งท่ีสง่เสรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้แบบมีสว่นร่วม ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียน
ได้รับประสบการณ์ท่ีสมัพนัธ์กบัชีวิตจริง ได้รับการฝึกฝนทกัษะ กระบวนการแสวงหาความรู้ ทกัษะ
การบันทึกความรู้ ทักษะความคิด ทักษะการจัดการกับความรู้ ทักษะการแสดงออก ทักษะการ
สร้างความรู้ใหม่และทักษะการท างานเป็นกลุ่มจัดว่าเป็นวิธีเรียนท่ีสามารถน ามาประยุกต์ให้
เหมาะสมกบัการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพได้อีกวิธีหนึ่ง จึงนบัวา่เป็นวิธีเรียนท่ีควรน ามาใช้ได้ดีกบั
การเรียนการสอนในปัจจบุนัเพ่ือให้การเรียนรู้ของนกัเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี ้
ทิศนา แขมมณี (2545) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยโดยมีสมาชิกกลุ่มท่ีมีความสามารถ
แตกตา่งกนัประมาณ 3-6 คน  ช่วยกนัเรียนรู้เพ่ือไปสูเ่ป้าหมายของกลุม่ นักการศึกษาคนส าคญัท่ี
เผยแพร่แนวคิดของการเรียนรู้แบบนีค้ือ สลาวิน (Slavin) เดวิด จอห์นสนั (David Johnson) และ
รอเจอร์ จอห์นสนั (Roger Johnson) เขากล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปมักไม่ให้
ความสนใจเก่ียวกบัความสมัพนัธ์และปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียน สว่นใหญ่มกัจะมุง่ไปท่ีปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งครูกบัผู้ เรียน หรือระหวา่งผู้ เรียนกับบทเรียน ความสมัพันธ์ระหว่างผู้ เรียนเป็นมิติท่ีมกัจะ
ถกูละเลยหรือมองข้ามไปทัง้ๆท่ีมีผลการวิจยัชีช้ดัเจนวา่ความรู้สกึของผู้เรียนตอ่ตนเอง ตอ่โรงเรียน 
ครูและเพ่ือนร่วมชัน้ มีผลต่อการเรียนรู้มาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สวิุทย์ บึงบัว (2553) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบประสิทธิผลการเรียนผ่านเว็บโดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
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ระดบัสงูและการเรียนแบบร่วมมือระดบัต ่าของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี  3 ผลการวิจัยพบว่า ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนของกลุม่ทดลองท่ีเรียนด้วยบทเรียนผา่นเวบ็ไซต์โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือ
ระดบัสงู และการเรียนแบบร่วมมือระดบัต ่า มีค่าเฉลี่ยของคะแนนสงูกว่าก่อนเรียน และผลการ
เปรียบเทียบคา่เฉล่ียคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บโดย
วิธีการเรียนแบบร่วมมือระดบัสงู มีค่าเฉล่ียของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกว่านักเรียนท่ี
เรียนด้วยบทเรียนผ่านเว็บไซต์โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือระดบัต ่า  นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จุรีภรณ์ มะเลโลหิต (2558) ได้ท าการศึกษาเร่ืองผลของการเรียนแบบร่วมมือท่ีใช้
เทคนิคแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธ์ิท่ีมีต่อผลการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัทักษะ ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาองักฤษของนิสิตท่ี
เรียนแบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุม่ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียน มีความแตกตา่งและทศันคติของ
นิสิตท่ีมีตอ่เทคนิคการสอนแบบการสอนโดยใช้เทคนิคการแบ่งกลุม่ผลสมัฤทธ์ิชีใ้ห้เห็นวา่มีทศันคติ
ทางบวก  นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ชยัยทุธ ธนทรัพย์วีรชา (2554)  ท่ีได้ท าการวิจัย
เร่ือง การพฒันาทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
STAD ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มตวัวอย่างท่ีเรียนด้วย
กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีทกัษะการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์หลงัการ
ทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง  นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วาน ดทั ทรัน (Van Dat 
Tran. 2004) ได้ท าการวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และความรู้ความจ าของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี  1  หลังการทดลองเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีคะแนนการทดสอบหลัง
เรียนมากกวา่ก่อนทดลอง และมีความรู้ความจ าดีกว่านักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดย
การบรรยาย นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สโคลนิค (1981) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ืองผล
การจดักิจกรรมพลศกึษาท่ีมีตอ่ผลการเรียนของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา  ผลการศึกษาพบว่า 
การเล่นเกม และการออกก าลงักายเพ่ือเสริมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายขัน้พืน้ฐานช่วยให้
ผลสมัฤทธ์ิทางด้านวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาสงูขึน้  นอกจากนีย้ังสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ โนระ มชัซึ อลัฮามารี (Norah Mashouj Alshammari. 2015) ท่ีได้ท าการวิจัยเร่ืองผล
ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีต่อประสิทธิภาพทางวิชาการของนักศึกษาวิทยาลัยใน
ประเทศซาอดุิอาระเบีย  ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีความ
เข้าใจเนือ้หาดีกว่านักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้โดยการบรรยายจากผู้สอน  นอกจากนีย้ัง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ อะโนวา ฮอสเซียน และ มฮูัมหมดั (Anowar Hossain & Muhammad 
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Rezal Kamel Ariffin)  ท่ีได้ท าการวิจัยเร่ืองการบูรณาการของโครงสร้างการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือในห้องเรียนคณิตศาสตร์ โดยมีรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีบทบาทส าคญัในการ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในวิชาคณิตศาสตร์  ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนท่ีได้รับ
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนแบบดัง้เดิม  
นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวิจยัของ กอคฮาน เบรักตาร์ (Gokhan Bayraktar. 2011) ได้ท าการ
วิจยัเร่ืองผลของการเรียนแบบร่วมมือกับแบบดัง้เดิมท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
และแนวทางการปฏิบตัิในชัน้เรียนยิมนาสติก ผลการวิจัยพบว่า วิธีการสอน 2 วิธีคือ แบบร่วมมือ
กับแบบดัง้เดิมท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและแนวทางการปฏิบัติในชัน้เรียน
ยิมนาสติก ทกัษะของการปฏิบัติและทักษะทางทฤษฎีของนักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือมีพฒันาการท่ีสงูกวา่นกัเรียนท่ีเข้ารับการเรียนรู้แบบดัง้เดิม  โดยมีสาเหตดุงันี ้การเรียนรู้ท่ี
ขึน้อยู่กบัทัง้การร่วมมือของนกัเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งนกัเรียนมีความรับผิดชอบในสิ่งท่ี
ได้รับมอบหมายและการมีคะแนนต ่าของสมาชิกสามารถลดทอนคะแนนของทัง้กลุ่มได้ ท าให้เกิด
ความพยายามในการสอนหวัข้อของตนแก่เพ่ือนในกลุ่ม ขณะเดียวกันก็เกิดความกระตือรือร้นใน
กระบวนการการเรียนรู้ สาเหตท่ีุกลุม่ทดลองท่ีใช้การสอนแบบร่วมมือประสบความส าเร็จมากกว่า
กลุม่ควบคมุอาจเป็นเพราะวา่ กลุม่นกัเรียนท่ีได้รับการสอนจะช่วยกนัและกนัในการเรียนรู้มากขึน้ 
กระตุ้นกันและกัน และยังท างานร่วมกันเป็นกลุ่มนอกเหนือจากการประชุมในชัน้เรียน  เพ่ือให้
สามารถปฏิบตัิได้ดีย่ิงขึน้ แสดงให้เห็นว่าการสอนแบบร่วมมือมีประโยชน์มากกว่าการสอนแบบ
ดัง้เดิม ซึ่งเป็นครัง้แรกท่ีนักเรียนเหล่านีเ้ข้ารับวิธีการสอนแบบร่วมมือ และท าให้พวกเขามีความ
เช่ือมั่นในตัวเองมากขึน้และพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคล นอกจากนีน้ักเรียนไม่ต้องรอ
เหมือนกับวิธีแบบเดิมท าให้พวกเขามีความสนุกสนานมากขึน้  และยังเพ่ิมความส าเร็จทาง
การศึกษาอีกด้วย ประโยชน์ทัง้หมดนีส้่งผลกระทบทางบวกต่อทัศนคติของนักเรียนต่อบทเรียน 
สง่ผลให้นกัเรียนช่วยเหลือกนัอย่างเตม็ใจ 

ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะจากการวิจยัในครัง้นี ้

 1. การจ าแนกคนเก่งเพ่ือไปช่วยสมาชิกภายในกลุ่มเป็นองค์ประกอบส าคญัของ
การจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ ขณะท าการทดลองผู้ วิจัยควรสงัเกตทักษะของนักเรียน 
และน ามาเป็นข้อมลูในการจ าแนกคนเก่ง 

 2. ผู้ วิจยัสามารถเพ่ิมเง่ือนไขในการปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่ เพ่ือให้นกัเรียนเกิดความ
ท้าทาย สนกุสนาน และมีความมุง่มัน่มากขึน้ 
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 3. ผู้ วิจัยสามารถกระตุ้นด้วยค าพูดในการปลกูฝังเพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึง
ประโยชน์ของความสามคัคี 

 4. การจัดการเรียนรู้ภายใน 1 คาบเรียน ควรแบ่งเวลาในแต่ละขึน้ตอนให้
เหมาะสมกบัเวลาเรียน 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครัง้ต่อไป 
 1. เพ่ิมทกัษะการตบ และการสกดักัน้ ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ

ในระดบัชัน้ท่ีสงูขึน้ไป 
 2. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือท่ีมีผลต่อความสามคัคีท่ี

เหมาะสมกบันกัเรียนในระดบัชัน้อ่ืนๆ เช่น ระดบัประถมศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ระดบัอดุมศกึษา 

 3. สามารถน ากิจกรรมพลศกึษาแบบร่วมมือไปใช้กบักีฬาชนิดอ่ืนตอ่ไป 
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ภาคผนวก ก 
แผนการจดัการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ 
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ภาคผนวก ข 
แผนการจดัการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกต ิ
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ภาคผนวก ค 
แบบวัดพฤตกิรรมความสามัคคี 
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แบบวัดพฤตกิรรมความสามัคคีของนักกีฬาประเภททีม 

 
 
 

ข้อ ข้อความ จริ
ง 

ค่อ
นข้

าง
จริ

ง 

จริ
งป

าน
กล

าง
 

ค่อ
ยข้

าง
ไม่

จริ
ง 

ไม่
จริ

ง 

1. 
ฉนัมีพฒันาการทางด้านทกัษะเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถของทีม 

     

2. 
ภายในกลุม่ของฉนัมกีารปรึกษากนัตลอดเวลา
ก่อนการปฏิบตัิกิจกรรม 

     

3. ฉนัรู้สกึสนกุท่ีได้เลน่กีฬากบัเพ่ือนร่วมทีม      

4. 
ฉนัคิดวา่การมีความสามารถท่ีแตกตา่งกนัจะ
สง่ผลท าให้ความสมัพนัธ์ของทีมลดลง 

     

5. 
ฉนัคิดวา่การปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกนัในทีมเป็นการ
ผอ่นคลายร่วมกนั 

     

6. 
ฉนัและเพ่ือนในกลุม่ได้ท ากิจกรรมร่วมกนัเป็น
ประจ า ไมว่า่จะอยู่ในหรือนอกชัว่โมงเรียน 

     

7. 
ฉนัรู้สกึต้องการช่วยสมาชิกในกลุม่ท่ีมทีกัษะต ่า
กวา่สมาชิกคนอ่ืน 

     

8. 
ฉนัต้องการพฒันาทกัษะให้ได้ใกล้เคียงกบัสมาชิก
ในกลุม่ 

     

9. 
ฉนัและทกุคนในทีมมีความรักใคร่กลมเกลยีว และ
ช่วยเหลือซึ่งกนัและกนั 

     

10. 
ฉนัและทกุคนในทีมได้ไปสงัเกตการเลน่ของกลุม่
อ่ืนร่วมกนั 

     
 
 

ชื่อ-สกุล................................................................................   ชัน้..............  เลขที่.............. 
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ข้อ ข้อความ จริ
ง 

ค่อ
นข้

าง
จริ

ง 

จริ
งป

าน
กล

าง
 

ค่อ
ยข้

าง
ไม่

จริ
ง 

ไม่
จริ

ง 

11. 
ฉนัและทกุคนในทีมร่วมมือร่วมใจในการแขง่ขนั
อย่างเตม็ท่ี 

     

12. 
ฉนัคิดวา่ความแตกตา่งของทกัษะในแตล่ะบคุคลมี
ผลตอ่ความสมัพนัธ์ของทกุคนในทีม 

     

13. 
ฉนัและเพ่ือนร่วมทีมสามารถเลน่กีฬาได้สมัพนัธ์
กนัอย่างด ี

     

14. 
ฉนัเกิดความเบ่ือหน่ายเพ่ือนในกลุม่ท่ีมีทกัษะด้อย
กวา่ 

     

15. 
ฉนัคิดวา่การท ากิจกรรมท่ีผา่นมาท าให้ฉนัและ
เพ่ือนเกิดความสมัพนัธ์ท่ีดีภายในทีม 

     

16. 
ระยะเวลาในการรวมทีมของฉนักบัเพ่ือนร่วมทีม มี
ผลท าให้ฉนัมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเพ่ือนมากขึน้ 

     

17. 
ฉนัคิดวา่ความภมูิใจของฉนักบัเพ่ือนร่วมทีมสง่ผล
ให้กลุม่ประสบความส าเร็จ 

     

18. 
ฉนัและเพ่ือนร่วมทีมมีการปรึกษาหารือกนัเพ่ือ
แก้ไขข้อผิดพลาดภายหลงัการแขง่ขนัทกุครัง้ 

     

19. 
ฉนัคิดวา่เพ่ือนในกลุม่ท่ีมทีกัษะสงูกวา่มกัจะดถูกู
เพ่ือนท่ีมทีกัษะต ่ากวา่ 

     

20. 
ผู้เลน่ในกลุม่ของฉนัท าผิดพลาดบ่อยในการ
แขง่ขนั 
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ภาคผนวก ง 
แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา วอลเลย์บอล 
ค าชีแ้จง        1. ข้อสอบมี 2 ตอน ให้นักเรียนท าทุกตอน 
                           ตอนท่ี 1 ข้อสอบปรนัย 10 ข้อ         
                           ตอนท่ี 2 ข้อสอบประเภทเลือกตอบแบบถูก-ผดิ 10 ข้อ           
ตอนท่ี 1 จงเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพยีง
ข้อเดียว 
1. การเลน่ลกูสองมือลา่งควรให้บอลกระทบ
มือระดบัใด 
   ก. ระดบัหน้าผาก              ข.  ระดบัหน้าอก 
   ค.  ระดบัเอว                     ง.  ระดบัหวัเขา่ 
2. ขณะเลน่ลกูสองมือลา่ง การกระท าลกัษณะ
ใดท าให้สามารถควบคมุทิศทางลกูได้ 
   ก.  แขนเหยียดตรง        
   ข. ไมย่่อเขา่ระหวา่งการเลน่ 
   ค.  สายตาไมม่องลกู       
   ง.  ขณะตีไมจ่บัมือแบบประสาน 
3. ข้อใดไม่ใช่ทกัษะของการเลน่ลกูสองมือ
ลา่ง 
   ก.  การยืนต้องมีเท้าน าเท้าตาม   
   ข.  ใช้บริเวณปลายนิว้ของมือทัง้สองข้าง
สมัผสัลกูบอล 
   ค. การประสานมือทัง้สองติดกนั                   
   ง. การสไลค์เท้ารับลกู 
4. เป้าหมายส าคญัของการเลน่ลกูสองมือบน
เพ่ืออะไร 
   ก.  สง่ลกูบอลให้เพ่ือน เลน่ลกูสองมือลา่ง 
   ข.  เพ่ือสง่ลกูบอลหลอกลอ่คูต่อ่สู้  
   ค.  เพ่ือให้เพ่ือนในทีมตบลกู                   
   ง.  เพ่ือความแมน่ย าในการเลน่ลกูไปฝ่ังตรง
ข้าม 

6. ข้อใดไมใ่ช่ทกัษะพืน้ฐานของการฝึกเสิร์ฟ
ลกูวอลเลย์บอล 
   ก. การโยนบอล    
   ข. การเหว่ียงแขน   
   ค. จดุท่ีกระทบลกูบอล 
   ง. การยืนในต าแหน่งเสิร์ฟ 
7. จดุประสงค์หลกัของการย่อและยืดในการ
เสิร์ฟมือลา่ง คืออะไร 
   ก. เพ่ือเสริมแรง                      
   ข.  เพ่ือความแมน่ย า 
   ค. เพ่ือหลอกฝ่ายตรงข้าม       
   ง.  เพ่ือท าให้ถกูกติกา 
8. การเสิร์ฟลกูมือลา่ง ผู้ เลน่จะใช้มือสมัผสัลกู
ขณะท่ีลกูบอลอยู่ระดบัใด 
   ก.  เหนือศีรษะ                 ข.  สงูกวา่ไหล่ 
   ค.  ระดบัศีรษะ          ง.  ระดบัเอว 
9. ข้อใดจดัวา่เป็นการเสิร์ฟลกูวอลเลย์บอล
อย่างสมบรูณ์  
   ก. เสิร์ฟลกูตกแดนฝ่ายตรงข้าม    
   ข. เสิร์ฟลกูลอดใต้ตาขา่ย   
   ค. เสิร์ฟลกูถกูตาขา่ยแล้วออก         
   ง. เสิร์ฟลกูถกูเสาอากาศ  
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5. การเลน่ลกูสองมือบนในข้อใดถือเป็นการ
ท าผิดกติกา 
   ก. ลกูวอลเลย์บอลหมนุเลก็น้อย    
   ข. ลกูวอลเลย์บอลน่ิง   
   ค. พกัลกูวอลเลย์บอลในฝ่ามือ 
   ง. ลกูวอลเลย์บอลถกูมือสองข้างพร้อมกนั  

10. การได้คะแนนในข้อใดจะถือวา่จบเซต 
   ก. 21 : 25                       ข. 24 : 25   
   ค. 15 : 21                       ง. 23 : 24    
 

 ตอนท่ี 2 ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย  √ หน้าข้อท่ีถูก และท าเคร่ืองหมาย X หน้าข้อท่ีผดิ 

………. 1.  การจบัมือตีลกูวอลเลย์บอลมี 3 วิธี ได้แก่ จบัแบบซ้อนมือ, จบัแบบโอบหมดั และก า
หมดัทัง้สอง ข้างชิดกนั 
………. 2.  การจบัมือให้แขนทัง้สองข้างเรียงชิดติดกนั มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือท าให้สามารถควบคมุ
ทิศทางของลกู บอลไปทิศทางท่ีต้องการได้ 
………. 3.  ลกูท่ีเกิดจากการเลน่ลกูสองมือบนควรจะเป็นลกูท่ีมีลกัษณะ โดง่และช้า เพ่ือให้เพ่ือน
ร่วมทีมท า เกมรุกใสฝ่่ายตรงข้าม 
………. 4.  การหมนุต าแหน่งในการเสิร์ฟ ต้องหมนุตามเขม็นาฬิกา 
………. 5.  เวลานอกทางเทคนิค จะเกิดขึน้เมื่อคะแนนท่ี 8 และคะแนนท่ี 16 
………. 6.  เสาอากาศในกีฬาวอลเลย์บอล มีไว้เพ่ือความสวยงาม 
………. 7.  ผู้เลน่ท่ีสเีสือ้แตกตา่งจากทีมตวัเองเรียกผู้เลน่ต าแหน่งนัน้วา่ “ตวัรับอิสระ” 
………. 8.  ต าแหน่งตวัรับอิสระ สามารถเลน่บอลติดตอ่กนัก่ีครัง้ก็ได้ 
………. 9.  ประโยชน์ทางด้านสงัคมในการเลน่กีฬาประเภททีมคือ ช่วยให้เกิดความสามคัคใีนหมู่
คณะ 
………. 10. มารยาทท่ีดีของผู้ เลน่คือเมื่อเสร็จสิน้การแขง่ขนัควรเข้าไปสมัผสัมือกบัฝ่ายตรงข้าม 
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เฉลยแบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา วอลเลย์บอล 
ค าชีแ้จง        1. ข้อสอบมี 2 ตอน ให้นักเรียนท าทุกตอน 
                           ตอนท่ี 1 ข้อสอบปรนัย 10 ข้อ         
                           ตอนท่ี 2 ข้อสอบประเภทเลือกตอบแบบถูก-ผดิ 10 ข้อ           
ตอนท่ี 1 จงเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุดเพยีง
ข้อเดียว 
1. การเลน่ลกูสองมือลา่งควรให้บอลกระทบ
มือระดบัใด 
   ก. ระดบัหน้าผาก              ข.  ระดบัหน้าอก 
   ค.  ระดับเอว                     ง.  ระดบัหวั
เขา่ 
2. ขณะเลน่ลกูสองมือลา่ง การกระท าลกัษณะ
ใดท าให้สามารถควบคมุทิศทางลกูได้ 
   ก.  แขนเหยียดตรง        
   ข. ไมย่่อเขา่ระหวา่งการเลน่ 
   ค.  สายตาไมม่องลกู       
   ง.  ขณะตีไมจ่บัมือแบบประสาน 
3. ข้อใดไม่ใช่ทกัษะของการเลน่ลกูสองมือ
ลา่ง 
   ก.  การยืนต้องมีเท้าน าเท้าตาม   
   ข.  ใช้บริเวณปลายนิว้ของมือทัง้สอง
ข้างสัมผัสลูกบอล 
   ค. การประสานมือทัง้สองติดกนั                   
   ง. การสไลค์เท้ารับลกู 
4. เป้าหมายส าคญัของการเลน่ลกูสองมือบน
เพ่ืออะไร 
   ก.  สง่ลกูบอลให้เพ่ือน เลน่ลกูสองมือลา่ง 
   ข.  เพ่ือสง่ลกูบอลหลอกลอ่คูต่อ่สู้  
   ค.  เพื่อให้เพื่อนในทีมตบลูก                  
   ง.  เพ่ือความแมน่ย าในการเลน่ลกูไปฝ่ังตรง
ข้าม 

6. ข้อใดไมใ่ช่ทกัษะพืน้ฐานของการฝึกเสิร์ฟ
ลกูวอลเลย์บอล 
   ก. การโยนบอล    
   ข. การเหว่ียงแขน   
   ค. จดุท่ีกระทบลกูบอล 
   ง. การยืนในต าแหน่งเสิร์ฟ 
7. จดุประสงค์หลกัของการย่อและยืดในการ
เสิร์ฟมือลา่ง คืออะไร 
   ก. เพื่อเสริมแรง                    
  
   ข.  เพ่ือความแมน่ย า 
   ค. เพ่ือหลอกฝ่ายตรงข้าม       
   ง.  เพ่ือท าให้ถกูกติกา 
8. การเสิร์ฟลกูมือลา่ง ผู้ เลน่จะใช้มือสมัผสัลกู
ขณะท่ีลกูบอลอยู่ระดบัใด 
   ก.  เหนือศีรษะ                 ข.  สงูกวา่ไหล ่
   ค.  ระดบัศีรษะ          ง.  ระดับเอว 
9. ข้อใดจดัวา่เป็นการเสิร์ฟลกูวอลเลย์บอล
อย่างสมบรูณ์  
   ก. เสิร์ฟลกูตกแดนฝ่ายตรงข้าม    
   ข. เสิร์ฟลกูลอดใต้ตาขา่ย   
   ค. เสิร์ฟลกูถกูตาขา่ยแล้วออก         
   ง. เสิร์ฟลกูถกูเสาอากาศ  
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5. การเลน่ลกูสองมือบนในข้อใดถือเป็นการ
ท าผิดกติกา 
   ก. ลกูวอลเลย์บอลหมนุเลก็น้อย    
   ข. ลกูวอลเลย์บอลน่ิง   
   ค. พักลูกวอลเลย์บอลในฝ่ามือ 
   ง. ลกูวอลเลย์บอลถกูมือสองข้างพร้อมกนั  

10. การได้คะแนนในข้อใดจะถือวา่จบเซต 
   ก. 21 : 25                       ข. 24 : 25   
   ค. 15 : 21                       ง. 23 : 24    
 

 ตอนท่ี 2 ให้นักเรียนท าเคร่ืองหมาย  √ หน้าข้อท่ีถูก และท าเคร่ืองหมาย X หน้าข้อท่ีผดิ 
 

………. 1.  การจบัมือตีลกูวอลเลย์บอลมี 3 วิธี ได้แก่ จบัแบบซ้อนมือ, จบัแบบโอบหมดั และก า
หมดัทัง้สอง ข้างชิดกนั 
 
………. 2.  การจบัมือให้แขนทัง้สองข้างเรียงชิดติดกนั มวีตัถปุระสงคเ์พ่ือท าให้สามารถควบคมุ
ทิศทางของลกู บอลไปทิศทางท่ีต้องการได้ 
 
………. 3.  ลกูท่ีเกิดจากการเลน่ลกูสองมือบนควรจะเป็นลกูท่ีมีลกัษณะ โดง่และช้า เพ่ือให้เพ่ือน
ร่วมทีมท า เกมรุกใสฝ่่ายตรงข้าม 
 
………. 4.  การหมนุต าแหน่งในการเสิร์ฟ ต้องหมนุตามเขม็นาฬิกา 
 
………. 5.  เวลานอกทางเทคนิค จะเกิดขึน้เมื่อคะแนนท่ี 8 และคะแนนท่ี 16 
 
………. 6.  เสาอากาศในกีฬาวอลเลย์บอล มีไว้เพ่ือความสวยงาม 
 
………. 7.  ผู้เลน่ท่ีสเีสือ้แตกตา่งจากทีมตวัเองเรียกผู้เลน่ต าแหน่งนัน้วา่ “ตวัรับอิสระ” 
 
………. 8.  ต าแหน่งตวัรับอิสระ สามารถเลน่บอลติดตอ่กนัก่ีครัง้ก็ได้ 
………. 9.  ประโยชน์ทางด้านสงัคมในการเลน่กีฬาประเภททีมคือ ช่วยให้เกิดความสามคัคใีนหมู่
คณะ 
………. 10. มารยาทท่ีดีของผู้ เลน่คือเมื่อเสร็จสิน้การแขง่ขนัควรเข้าไปสมัผสัมือกบัฝ่ายตรงข้าม

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

X 

X 
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ภาคผนวก จ 

คะแนนพฤตกิรรมความสามัคคี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังการ
ทดลองของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
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 กลุ่มทดลอง(82 คน)   กลุ่มควบคุม(78 คน) 
 สามัคคี ผลสัมฤทธ์ิ  สามัคคี ผลสัมฤทธ์ิ   สามัคคี ผลสัมฤทธ์ิ  สามัคคี ผลสัมฤทธ์ิ 

ข้อ pre post pre post ข้อ pre post pre post  ข้อ pre post pre post ข้อ pre post pre post 
1 64 74 12 16 42 56 79 18 20  1 87 85 15 15 42 65 72 15 17 
2 66 79 15 16 43 64 82 15 17  2 73 75 13 16 43 82 82 14 18 
3 70 75 16 16 44 70 83 15 18  3 77 80 17 17 44 78 80 11 16 
4 66 69 13 16 45 74 85 16 19  4 64 70 15 17 45 61 71 17 19 
5 63 67 16 16 46 84 85 14 18  5 67 69 17 15 46 84 85 16 14 
6 61 70 16 16 47 69 80 16 19  6 75 77 11 14 47 69 71 17 18 
7 75 85 14 20 48 68 85 13 15  7 64 75 10 14 48 75 75 14 15 
8 67 76 18 18 49 74 84 11 17  8 66 72 9 10 49 73 71 14 14 
9 68 72 13 16 50 63 84 12 18  9 78 77 14 16 50 69 74 16 17 
10 74 80 12 19 51 84 89 14 17  10 74 75 13 15 51 68 76 14 16 
11 75 82 15 18 52 67 86 15 17  11 67 75 11 12 52 77 79 10 11 
12 65 71 14 14 53 56 81 16 19  12 75 70 16 14 53 70 71 18 18 
13 67 77 15 15 54 77 84 16 18  13 70 72 14 15 54 55 62 16 16 
14 65 84 13 19 55 79 88 15 15  14 75 77 10 11 55 66 76 17 16 
15 67 69 17 15 56 72 86 11 15  15 67 65 10 13 56 81 88 17 18 
16 61 65 16 18 57 69 86 12 14  16 71 73 15 16 57 68 75 17 19 
17 66 71 16 18 58 91 95 14 17  17 73 73 16 17 58 69 73 13 15 
18 69 71 17 19 59 69 81 9 16  18 71 70 16 17 59 67 80 18 19 
19 60 73 12 14 60 75 89 13 15  19 78 82 16 16 60 68 67 15 16 
20 67 79 14 15 61 81 86 13 18  20 65 72 17 19 61 74 70 16 17 
21 52 62 13 13 62 74 88 14 17  21 62 65 14 15 62 74 74 18 17 
22 73 75 14 14 63 80 87 9 13  22 63 66 11 16 63 76 79 13 15 
23 77 80 12 16 64 74 84 10 15  23 62 60 8 14 64 66 72 14 17 
24 68 77 12 15 65 79 84 11 16  24 68 69 10 14 65 46 53 16 17 
25 66 79 12 16 66 71 85 13 17  25 76 79 13 17 66 60 62 14 15 
26 71 73 17 18 67 70 81 13 19  26 62 67 15 17 67 66 64 17 19 
27 72 78 15 16 68 69 80 9 17  27 70 72 15 16 68 73 70 12 16 
28 63 78 18 13 69 73 84 12 16  28 68 65 15 17 69 67 73 18 18 
29 68 77 15 14 70 75 85 11 14  29 72 70 16 16 70 73 76 15 16 
30 79 84 10 14 71 64 85 9 17  30 72 70 15 19 71 78 81 14 16 
31 64 71 13 16 72 79 88 13 19  31 65 67 6 11 72 69 73 16 17 
32 68 70 11 14 73 66 81 9 11  32 72 69 14 11 73 75 73 14 15 
33 80 83 13 15 74 89 91 10 15  33 64 65 5 12 74 75 77 16 18 
34 67 77 16 11 75 71 89 14 18  34 71 73 11 15 75 65 68 11 13 
35 74 79 12 13 76 83 88 16 18  35 71 73 16 17 76 71 73 13 14 
36 82 85 14 17 77 91 96 10 17  36 78 81 16 18 77 70 73 9 14 
37 83 89 17 19 78 73 89 9 14  37 78 77 15 17 78 70 71 12 15 
38 81 88 12 15 79 67 85 11 14  38 86 85 10 14      
39 72 85 15 18 80 74 80 12 17  39 70 74 11 15      
40 71 80 13 16 81 63 79 11 16  40 70 70 14 16      
41 74 85 13 17 82 70 81 10 14  41 82 79 14 16      
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ภาคผนวก ฉ รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือการวิจยั 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือการวจัิย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไวพจน์  จนัทร์เสม  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
            มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ  
           วิทยาเขตสมทุรสาคร 
2. อาจารย์ ดร.ทศพล  ธานี        อาจารย์ประจ าภาควิชาพลศกึษา    
           มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. อาจารย์ ดร.ชาญกิจ  ค าพวง        อาจารย์ประจ าภาควิชาพลศกึษา    
            มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4. อาจารย์สภุกิจ   วิริยะกิจ        อาจารย์ประจ าสาขาพลศกึษาและนนัทนาการ    
           คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์  
5. อาจารย์มาริสา  เกตขุาว        อาจารย์ประจ ากลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษา 
            และพลศกึษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยั 
            ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) 



 

ประวัติ ผู้ เขี ยน 
 

ประวัตผิู้ เขยีน 
 

ชื่อ-สกุล นายฐิรภทัร  อภิชิตตระกลู 
วัน เดือน ปี เกิด 21 มีนาคม 2532 
สถานท่ีเกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2549 ระดบัมธัยมศกึษา โรงเรียนบางปะกอกวทิยาคม  

พ.ศ. 2553 ระดบัปริญญาตรี คณะพลศกึษา  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2561 การศกึษามหาบณัฑิต ( การจดัการเรียนรู้พลศกึษา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 293/226  หมูบ้่านสขุนิเวศน์ 2  แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กทม. 10140   
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