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การพัฒนาความฉลาดทางอารมณและความสุขในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 4 หองเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร โดยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน 

Development of tenth grade student’ emotional quotient and learning 

happiness, science and mathematics classroom through learning 

together of cooperative learning methode 
 

ธวัชชัย สขุลอม1*และ สนอง ทองปาน2 
 

0บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณและความสุขในการเรียน            

ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน กอนและหลังจัดการเรียนรู  2) เพ่ือ

เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณและความสุขในการเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค

กลุมเรียนรูรวมกัน กับนักเรียนท่ีไดรับการเรียนแบบปกติ กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 2 

หองเรียน ซึ่งไดโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) หองเรียนละ 50 คน รวม 100 คน จากน้ันนํา

ตัวอยางท่ีไดมาสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)) ดวยจับฉลากเพ่ือแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองไดรับ

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน กลุมควบคุมไดรับการจัดการเรียนรูแบบปกติ แบบแผนการวิจยั

ครั้งน้ีผูวิจัยใชแบบแผนการทดลองแบบ Randomized control-group Pretest – Posttest  Design ระยะเวลา

ทดลองจํานวน 18 คาบเรียน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรู

รวมกัน 2) แผนจัดการเรียนรูปกติ   3) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ 4) แบบสอบถามความสุขในการเรียน 

วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบดวย t-test dependent และการทดสอบดวย t-test 

independent  ผลวิจัย พบวา 

1. ความฉลาดทางอารมณและความสุขในการเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค

กลุมเรียนรูรวมกันหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2. ความฉลาดทางอารมณและความสุขในการเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค

กลุมเรียนรูรวมกันสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    

2คําสําคัญ: 2การเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน  ความฉลาดทางอารมณ  ความสุขในการเรียน 
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Abstract 

 The purposes of this study were to: 1) compare emotional quotient and learning happiness 

of tenth grade student , science and mathematics classroom  before and after experiencing 

cooperative learning 2) compare emotional quotient and learning happiness of tenth grade student , 

science and mathematics classroom between the group using learning together of cooperative 

learning methode ( experimental group)  and the group using normal  learning ( control group) .  The 

subjects were tenth grade student , science and mathematics classroom who studied                                     

at Suankularbwittayalai  School in the second semester, academic year 2017 selected by Cluster 

Random Sampling . The experimental group was 50 science and mathematics classroom  students in 

Matthayomsuksa 407 class, and the control group was was 50 science and mathematics classroom 

students in Matthayomsuksa 408 class. Research design of this study was Randomized control-group 

Pretest – Posttest  Design. The total period of learning was 18. Instruments used were: 1) lesson plans 

learning together of cooperative learning methode 2)  lesson plans normal learning 3)  emotional 

quotient test and 4) learning happiness test. The data analysis was performed by using mean, standard 

deviation, t-test dependent and t-test independent.  

The results of the analyses revealed that  

1. The posttest mean score of emotional quotient and learning happiness of the students in 

the experimental group was higher than their pretest mean score at the significant level .05 

2. The posttest mean score of emotional quotient and learning happiness of the students in 

the experimental group was higher than that of the students in the control group at the significant level 

.05 

Keywords: 2 Learning together, 2Emotional quotient, 2Learning happiness 
 

2บทนํา 

 ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย

ทามกลางกระแสโลกาภิวัฒน การเปลี่ยนแปลงดังกลาวในสังคมไทยสงผลใหเกิดความสะดวกสบายในชีวิตประจําวัน แต

อีกสิ่งท่ีเกิดตามมาคือปญหาการขาดทักษะการดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคม การปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางกันและกันของ

สมาชิกในสังคม ปญหาดังกลาวจะนําไปสูปญหารูปแบบอ่ืนตามมาได  

 การจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน ผูวิจัยสังเกตพบวานักเรียนสวนใหญในหองเรียนวิทยาศาสตร – 

คณิตศาสตรมุงเนนศึกษาหาความรูทางทางวิชาการเปนหลักโดยไมมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน และระหวาง

ผูเรียนกับครู ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนการเรียนรูแบบรายบุคคลมากกวาเรียนรูเปนกลุม สงผลใหขาดทักษะการ

ดํารงชีวิตในสังคม ขาดทักษะการทํางานกลุม ขาดความเขาอกเขาใจผูอ่ืน มีความคิดท่ียึดตัวเองเปนหลัก และขาด

ปฏิสัมพันธกับคนรอบขาง ซึ่งผูวิจัยเห็นวาปญหาดังกลาวอาจสงผลตอการดํารงชีวิตในสังคมของนักเรียนในอนาคตได 

 ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักเรียน จากการศึกษาแนว

ทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักเรียน หากครูผูสอนไดจัดกิจกรรมการเรียนรู หรือกิจกรรมตาง ๆ ใน

โรงเรียน รวมถึงการจัดบรรยากาศท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางสมาชิก สรางสรางประชาธิปไตยใน
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การเรียนรู เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมอยางท่ังถึงในการกําหนดเปาหมายตาง ๆ รวมกันใหนักเรียนเกิดความ

ภาคภูมิใจในตนเอง เขาใจตนเอง เขาใจผูอ่ืน สามารถควบคุมอารมณความตองการของตนเองไดอยางเหมาะสม มี

สัมพันธภาพท่ีดีระหวางสมาชิก จะทําใหผูเรียนเปนผูท่ีมีความฉลาดทางอารมณท่ีดี ทําใหกระบวนการเรียนรูของผูเรียน

เปนไปอยางมีความสุขและสรางแรงจูงใจในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ (สุรศักดิ์ หลาบมาลา, 2541; ทศพร 

ประเสริฐสขุ, 2542; กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2544) และการจัดการเรียนรูแบบรวมมือยังมีความสําคัญ

คอื ชวยสรางสัมพันธท่ีดีแกนักเรียน นักเรียนไดชวยกันคิดชวยกันทํา ไดแสดงออก ไดแกปญหา ไดรับฟงความคดิเห็น

ของผูอ่ืนสงเสริมทักษะทางสังคม เขาใจตนเอง มีความเช่ือมั่น¬และความภาคภูมิใจในตนเอง ยอมรับความแตกตาง

ระหวางบุคคล รูจักปรับตัวเพ่ือใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีสุขภาพจิตท่ีดีทํางานมีเจตคติท่ี¬ดีตอวิชาท่ีเรียนและ

เรียนรูไดอยางมีความสุข ซึ่งสงผลใหเปนคนท่ีมีความฉลาดทางอารมณสูง (จันทรเพ็ญ เช้ือพานิช และสรอยกมล สกุล

รัตน, 2542; ศุภวรรณ เล็กวิไล, 2542)  

 จากการศึกษางานวิจัยของเบญจพร ปณฑพลังกูร (2551: 85-89) พบวาและความฉลาดทางอารมณของ

นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กับนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบสืบเสาะหา

ความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และงานวิจัยของศุภกิจ ประชุมกาเยาะมาต (2552: 100-110) 

พบวาความฉลาดทางอารมณของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดการเรียนแบบเรียนเปนคู (Learning Cell) สูงกวา

นักเรียนท่ีไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และงานวิจัยของธีรวัฒน ผิวขม (2554: 68-76) 

พบวาความฉลาดทางอารมณของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กับนักเรียนท่ีไดรับ

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค Jigsaw ไมแตกตางกันทางสถิติ ความฉลาดทางอารมณของนักเรียนท่ีไดรับ

การจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค STAD กอนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

และและความฉลาดทางอารมณของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค Jigsaw กอนและหลัง

เรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จากการศึกษางานวิจัยดังกลาว ไดมีการเสนอแนะในการทําวิจัย

ครั้งตอไปโดยใหใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคอ่ืนๆ มาใชในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักเรียน 

 นอกจากความฉลาดทางอารมณ ความสุขในการเรียนเรียนก็สําคัญ นักเรียนท่ีมีความสุขในการเรียนรูสึกวา

ตนเองไดรับการยอมรับวาเปนคนท่ีมีความสามารถ รูสึกวาครูมีความรัก ความเมตตา จริงใจ ออนโยนตอตนเอง รูสึกวา

สิ่งท่ีเรียนรูไมสูญเปลา สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได มีความอยากเรียนรู ใฝรูใฝเรียน กระตือรือรนในการเรียน

การศึกษาคนควาหาคําตอบดวยตนเองจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 

2544) และนักเรียนท่ีมีความสุขในการเรียน จะเกิดความรูความเขาใจในสิ่งท่ีเรียน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ขยัน

ทําแบบฝกหัดสงครูดวยตนเอง รวมปฏิบัติกิจกรรมกับกลุมเพ่ือนและรายบุคคลอยางมีความสุข (กรรณิการ พวงเกษม, 

2549)  

 จากการศึกษางานวิจัยของเจริญขวัญ นําพา (2554: 90-95) พบวาความสุขในการเรียนคณิตศาสตร ของ

นักเรียนหลังเรียนดวยกระบวนการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษาแบบ รวมมอืสูงกวากอน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .01    

และงานวิจัยของสุชาดา แกวพิกุล (2555: 98-106) พบวาความสุขในการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนท่ีใชการจัดการ

เรียนการสอนอยางกระตือรือรนโดยเนนการเรียนเปนคูรวมกับการบริหารสมองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ .01  จากการศึกษางานวิจัยดังกลาว ไดมีการเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไปโดยใหใชการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิคอ่ืน ๆ มาใชในการพัฒนาความสุขในการเรียนของนักเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของสอดคลองกับแพทริ

เซีย  (2006: 41) ท่ีศึกษาการเรียนรูแบบมีรวมมือและแรงจูงใจของนักเรียน พบวานักเรียนสนุกมีความสุขกับบทเรียน

มากข้ึนและมีสวนรวมในการเรียนมากข้ึนดวย  
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  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาความฉลาดทางอารมณและความสุขในการเรียน โดยใชการจัดการเรียนรูแบบ

รวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน ซึ่งมีองคประกอบ คือ 1. สรางความรูสึกพ่ึงพากัน 2. จัดใหมีปฏิสัมพันธระหวาง

นักเรียน 3. จัดใหมีความรับผิดชอบในสวนบุคคลท่ีจะเรียนรู 4. ใหความรูเก่ียวกับทักษะสังคม 5. จัดใหมีกระบวนการ

กลุม   (ไสว ฟกขาว, 2542) จะเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน เปนเทคนิคการจัดการ

เรียนรูท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดทํางานรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียน และยังมีการแบงหนาท่ีกันทํางานของ

สมาชิกทุกคน ทําใหสมาชิกมีบทบาทหนาท่ีท่ีตองรับผิดชอบรวมกัน เพ่ือใหสมาชิกบรรลุถึงวัตถุประสงคของการเรียนรู 

ซึ่งชวยพัฒนาความฉลาดทางอารมณและความสุขในการเรียนแกนักเรียน 

 

2วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณและความสุขในการเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบ

รวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน กอนและหลังจัดการเรียนรู 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณและความสุขในการเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบ

รวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน กับนักเรียนท่ีไดรับการเรียนแบบปกติ 

 

2สมมติฐานของการวิจัย  

1. ความฉลาดทางอารมณและความสุขในการเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค

กลุมเรียนรูรวมกันหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  

 2. ความฉลาดทางอารมณและความสุขในการเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค

กลุมเรียนรูรวมกันสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการเรียนแบบปกติ    

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

2ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรท่ีใชในการวิจัย เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนวิชาโลกและอวกาศ (ว 30162) ภาคเรียน

ท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จํานวน 247 คน จํานวน 5 หองเรียน โดยกลุมตัวอยางท่ีใชใน

การวิจัย   คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 ท่ีเรียนวิชาโลกและอวกาศ (ว 30162) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

จํานวน  2 หองเรียน ซึ่งไดโดยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) หองเรียนละ 50 คน รวม 100 คน 

จากน้ันนําตัวอยางท่ีไดมาสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยจับฉลากเพ่ือแบงเปน 2 กลุม คือ กลุม

ทดลองไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน จํานวน 50 คน และกลุมควบคุมไดรับการจัดการ

เรียนรูแบบปกติ จํานวน 50 คน 

2เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

  1)  แผนจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน กระบวนการเรียนรูประกอบดวย ข้ันนําเขาสู

บทเรียน ข้ันจัดกิจกรรมการเรียนรู  

 2) แผนจัดการเรียนรูแบบปกติ ใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) กระบวนการ

เรียนรูประกอบดวย ข้ันสรางความสนใจ ข้ันสํารวจและคนหา ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู ข้ันขยายความรู และข้ัน

สรุปและประเมินผลการเรียนรู   
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 3) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ 2 ฉบับ ซึ่งผูวิจัยปรับปรงุมาจากแบบประเมินความอารมณของ          

กรมสุขภาพจิต (กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต, 2544) ใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของนักเรียน และ

ครอบคลุมองคประกอบ 3 ดาน คือ 1. การรูและเขาใจตนเองและผูอ่ืน 2.การจัดการอารมณและแกไขปญหา และ 3. 

การสรางสัมพันธภาพทางสังคม 

  3.1) ฉบับท่ี 1 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณฉบับนักเรียนเปนผูประเมินตนเอง มีจํานวนขอ

คําถามท้ังหมด 52 ขอ เปนประโยคบอกเลาท่ีบรรยายความสามารถท่ีแสดงถึงความฉลาดทางอารมณ แตละขอ

ประกอบดวยมาตราประเมินคา 4 ระดับ ไดแก ไมจริง จริงบางครั้งคอนขางจริง และจริงมาก  

  3.2) ฉบับท่ี 2 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณฉบับครูเปนผูประเมินนักเรียน มีจํานวนขอคําถาม

ท้ังหมด 15 ขอ เปนประโยคบอกเลาท่ีบรรยายความสามารถท่ีแสดงถึงความฉลาดทางอารมณ แตละขอประกอบดวย

มาตราประเมินคา 4 ระดับ ไดแก ไมจริง จริงบางครั้งคอนขางจริง และจริง 

4) ประเมินความสขุในการเรียนของนักเรียน 2 ฉบับ ซึ่งผูวิจัยปรับปรุงมากจากแบบสอบถามความสุขในการ

เรียนของมารุต พัฒผล (มารุต พัฒผล, 2546) ใหสอดคลองและเหมาะสมกับบริบทของนักเรียน และ ครอบคลุม

องคประกอบ     3 ดาน คือ 1. องคประกอบดานตนเอง 2. องคประกอบดานการเรียนรู และ 3. องคประกอบดาน

สัมพันธภาพในหองเรียน 

   4.1) ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามความสุขในการเรียนฉบับนักเรียนเปนผูประเมินตนเอง มีจํานวนขอ

คาํถามท้ังหมด 30 ขอ เปนประโยคบอกเลาท่ีบรรยายสถานการณหรือความรูสึกท่ีแสดงถึงความสุขในการเรียน แตละ

ขอประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด  

  4.2) ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามความสุขในการเรียนฉบับครูเปนผูประเมินนักเรียน มีจํานวนขอคําถาม

ท้ังหมด 15 ขอ เปนประโยคบอกเลาท่ีบรรยายสถานการณหรือความรูสึกท่ีแสดงถึงความสุขในการเรียน แตละขอ

ประกอบดวยมาตราประเมินคา 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด  

2การวิเคราะหขอมูล โดยการหาคาเฉลี่ย 2( X ) 2สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2(S.D.) การทดสอบดวย t-test 

dependent และการทดสอบดวย t-test independent 
 

2ผลการวิจัย  

1. ความฉลาดทางอารมณ 2และความสุขในการเรียน2ของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค

กลุมเรียนรูรวมกันหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบ 2ความฉลาดทางอารมณและความสุขในการเรียน 2 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

หองเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน 

ความฉลาดทางอารมณ N X  S.D. t 

กอนเรียน 50 157.78 10.15  

22.14* หลังเรียน 50 205.18 12.87 

คะแนนความสุขในการเรียน N X   S.D. t 

กอนเรียน 50 124.52 12.53  

23.90* หลังเรียน 50 182.28 10.47 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางท่ี 1 เมื่อเปรียบเทียบการทดสอบกอนและหลังการทดลอง พบวานักเรียนของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 4 หองเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  มีความฉลาดทางอารมณและความสุขในการเรียน หลังเรียน

สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

2. ความฉลาดทางอารมณและความสุขในการเรียน2ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หองเรียนวิทยาศาสตร 

– คณิตศาสตร2 ท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกันสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการเรียนแบบปกติ

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 2 

 

2ตารางท่ี 22 ผลการเปรียบเทียบ 2ความฉลาดทางอารมณและความสุขในการเรียน 2ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 

หองเรียนวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร2 ท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกันกับนักเรียนท่ีไดรับ

การเรียนแบบปกต ิ

ความฉลาดทางอารมณ N  S.D. t 

กลุมทดลอง 50 205.18 12.87  

19.54* กลุมควบคุม 50 163.04 8.14 

คะแนนความสุขในการเรียน N   S.D. t 

กลุมทดลอง 50 182.28 10.47  

42.38* กลุมควบคุม 50 106.72 7.31 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

2จากตารางท่ี 2 เมื่อเปรียบเทียบการทดสอบหลังการทดลอง ระหวางนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 หองเรียน

วิทยาศาสตร – คณิตศาสตร  ท่ีไดรับการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน (กลุมทดลอง) กับนักเรียนท่ีไดรับ

การเรียนแบบปกติ(กลุมควบคุม) พบวานักเรียนกลุมทดลองมีความฉลาดทางอารมณและความสุขในการเรียนสูงกวา

นักเรยีนกลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

2อภิปรายผล 

จากผลการทดลองพบวาการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน สามารถพัฒนานักเรียนกลุมทดลอง

ใหมีความฉลาดทางอารมณและความสุขในการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน และสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการเรียน

แบบปกติ ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

 1. เปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรู

รวมกัน กอนและหลังจัดการเรียนรู และเปรียบเทียบความฉลาดทางอารมณของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบ

รวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน 

 จากการเปรียบเทียบ พบวาความฉลาดทางอารมณของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค

กลุมเรียนรูรวมกัน หลังเรยีนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1  และ

ความฉลาดทางอารมณของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกันสูงกวานักเรียนท่ีไดรับ

การเรียนแบบปกตอิยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 จากผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี 

X 

 

X 
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 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคการเรียนรูรวมกัน เปนการจัดการเรียนรูท่ีสมาชิกกลุมประกอบไปดวย

สมาชิกท้ังเกง ปานกลาง และออน ไดเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน เปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมให

ผูเรียนมีบทบาทในการเรียนท่ีชัดเจน มีการแบงหนาท่ีการทํางาน ชวยเหลือกันจนงานของกลุมสําเร็จและหาขอสรุป

รวมกันอยางสรางสรรค และเมื่อเสร็จแตละกิจกรรมผูเรียนยังมีการสับเปลี่ยนหนาท่ีกันจนกวาทุกคนจะไดทําหนาท่ีครบ

ทุกแบบ ทําใหนักเรียนเขาใจในบทบาทหนาท่ีท่ีหลากหลาย การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคการเรียนรูรวมกัน 

สอดคลองกับ ไสว ฟกขาว (2542: 211-214) ท่ีกลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือเทคนิคการเรียนรูรวมกัน 

จะตองมีองคประกอบ ดังน้ี 1. สรางความรูสึกพ่ึงพากัน (Positive Interdependence) 2. จัดใหมีปฏิสัมพันธระหวาง

นักเรียน (Face-To-Face Interaction) ใหนักเรียนทํางานดวยกันภายใตบรรยากาศของความชวยเหลือและสงเสริมกัน 

3. จัดใหมีความรับผิดชอบในสวนบุคคลท่ีจะเรียนรู (Individual Accountability) เปนการทําใหนักเรียนแตละคนตั้งใจ

เรียนและชวยกันทํางาน 4. ใหความรูเก่ียวกับทักษะสังคม (Social Skills) การทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางดี นักเรียน

ตองมีทักษะทางสังคมท่ีจําเปน ไดแก ความเปนผูนํา การตัดสินใจ การสรางความไวใจ การสื่อสาร และทักษะการ

จัดการกับขอขัดแยงอยางสรางสรรค 5. จัดใหมีกระบวนการกลุม (Group Processing) เปนการเปดโอกาสใหนักเรียน

ประเมินการทํางานของสมาชิกในกลุม ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน และหาทางปรับปรุงการทํางานกลุมใหดีข้ึน และสอดคลอง สุ

วิทย มูลคํา; และอรทัย มูลคํา (2545: 175) ท่ีไดกลาววาขอดีของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคการเรียนรู

รวมกัน ดังน้ี 1. ผูเรียนมีความเอาใจใสรับผิดชอบตัวเองและกลุมรวมกับผูอ่ืน 2. สงเสริมใหผูเรียนผลัดเปลี่ยนกันเปน

ผูนํา 3. สงเสริมใหผูเรียนท่ีมีความสามารถตางกันไดเรียนรูรวมกัน 4. สงเสริมใหผูเรียนไดฝกและเรียนรูทักษะทางสังคม

โดยตรง 5. ผูเรียนมีความสุข สนุกสนานกับการเรียนรู แสดงใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรู

รวมกัน ทําใหนักเรียนไดเขาใจเก่ียวกับอารมณ ความรูสึกและท้ังของตนเองและผูอ่ืน สามารถจัดการกับอารมณของ

ตนเองเพ่ือใหแสดงออกกับผูอ่ืนไดอยางเหมาะสมกับสถานการณตางๆ กลาท่ีจะเผชิญปญหาและแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม มีการวางแผนในการทํางานรวมกัน ชวยเหลือพ่ึงพาและใหกําลังใจซึ่งกันซึ่งกัน และยอมรับฟงความคิดเห็น

ของสมาชิกในกลุม ทําใหมีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางกัน ซึ่งเปนลักษณะของบุคคลท่ีมีความฉลาดทางอารมณ ดังท่ี วี

ระวัฒน ปนนิตามัย ( 2551: 178) และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2544: 21) ไดกลาวสรุปไดวา บุคคลท่ีมี

ความฉลาดทางอารมณจะมีลักษณะ รูจักตนเอง รูเทาทันภาวะอารมณของ รูจักควบคุมอารมณความรูสึก แสดงออกให

ถูกตองกับกาลเทศะ ปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ ไดดี  รูจักใชความรูสึก เพ่ือใชในการตัดสินใจ สามารถสราง

แรงจูงใจท่ีดีใหแกตนเอง มองโลกในแงดี มีความคิดริเริ่ม แสดงความเอ้ืออาทร เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน ตระหนักรูใน

ความรูสึก ความตองการของผูอ่ืนไดดี สรางและรักษาสายสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืนได เห็นอกเห็นใจและยอมรับในความรูสึก

ของคนอ่ืนนับถือในความรูสึกของผูอ่ืน มีทักษะทางสังคมท่ีดี สามารถเขากับผูอ่ืนไดดี มีมารยาท มีอารมณขัน สามารถ

แกปญหาเฉพาะหนาตางๆ ไดเปนอยางดี มีไหวพริบ สรางความรวมมือรวมใจจากคนหลายๆ  ฝายได  สามารถแยกแยะ

ระหวางความคิดและความรูสึกได สวนการจัดการเรียนรูแบบปกติซึ่งผูวิจัยใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวทางของ

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร (สสวท.) ซึ่งกําหนดใหใชกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรู 5 ข้ัน (5E) 

ประกอบดวย ข้ันสรางความสนใจ ข้ันสํารวจและคนหา ข้ันการจัดกิจกรรมการเรียนรู ข้ันขยายความรู และข้ันสรุปและ

ประเมินผลการเรียนรู เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดมุงเนนสืบคนหาความรูผานการเรียนรูท้ัง

แบบรายบุคคลและกลุมยอยโดยท่ีไมคละความสามารถ ไมมีกระบวนการทํางานกลุมท่ีแนนอน และไมมีการแบงหนาท่ี 

มีเพียงการอภิปรายรวมกันเพ่ือใหไดขอสรุปตามจุดประสงคการเรียนรู   

     ดวยเหตุผลดังกลาว จึงสนับสนุนขอคนพบท่ีวา ความฉลาดทางอารมณของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใชการเรียน

แบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความฉลาดทาง
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อารมณของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกันสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการเรียนแบบ

ปกตอิยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 2. เปรียบเทียบความสุขในการเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน 

กอนและหลังจัดการเรียนรู และเปรียบเทียบความสุขในการเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค

กลุมเรียนรูรวมกัน กับนักเรียนท่ีไดรับการเรียนแบบปกต ิ

  จากการเปรียบเทียบ พบวาความสุขในการเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิค

กลุมเรียนรูรวมกัน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 3 และ

ความสุขในการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกันสูงกวานักเรียนท่ีไดรับ

การเรียนแบบปกตอิยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 4 จากผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี 

  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคการเรียนรูรวมกัน เปนการจัดการเรียนรูท่ีสมาชิกกลุมประกอบไป

ดวยสมาชิกท้ังเกง ปานกลาง และออน ไดเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน เปนกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริม

ใหผูเรียนมีบทบาทในการเรียนท่ีชัดเจน มีการแบงหนาท่ีการทํางาน ชวยเหลือกันจนงานของกลุมสําเร็จและหาขอสรุป

รวมกันอยางสรางสรรค และเมื่อเสร็จแตละกิจกรรมผูเรียนยังมีการสับเปลี่ยนหนาท่ีกันจนกวาทุกคนจะไดทําหนาท่ีครบ

ทุกแบบ ทําใหนักเรียนเขาใจในบทบาทหนาท่ีท่ีหลากหลาย และนอกจากน้ีกิจกรรมการเรียนรูยังมีความหลากหลาย 

เหมาะสมกับวัยของผูเรียน มีการใชสื่อท่ีเหมาะสมกับแตละกิจกรรม มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการ

ตรวจสอบผลการทํากิจกรรม และท่ีสําคัญผูสอนยังมีการใชจิตวิทยาดวยการเสริมแรงโดยการใหรางวัลระหวางจัด

กิจกรรมการเรียนรูอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ กิติยวดี บุญซื่อ และคณะ (2540: 21) ท่ีกลาววา กระบวนการเรียนการ

สอนเพ่ือใหเด็กเกิดความสุขในการเรียน ทําไดดังน้ี 1. บทเรียนเริ่มจากงายไปยาก คํานึงถึงวุฒิภาวะและความสามารถ

ของนักเรียนแตละชวงวัย 2. วิธีเรียนสนุกไมนาเบ่ือ และตอบสนองความสนใจใครรูของนักเรียน 3. ทุกข้ันตอนการ

เรียนรูมุงพัฒนาและสงเสริมกระบวนการคิดในแนวตางๆ ของนักเรียน 4. แนวการเรียนสัมพันธและสอดคลองกับ

ธรรมชาติ ทุกคนมีสิทธ์ิเรียนรูอยางเทาเทียมกัน  5. เปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมน้ันๆ ทําใหเด็กเกิด

ความสนใจตอบทเรียน 6. สื่อท่ีใชประกอบการเรียน เราใจใหเกิดการเรียนรู เขาใจตรงตามเปาหมาย 7. การประเมินผล 

มุงเนนพัฒนาการของเด็กในภาพรวมมากกวาจะพิจารณาจากผลการทดสอบทางวิชาการ และเปดโอกาสใหนักเรียน

ประเมินตนเองดวย  

     ดวยเหตุผลดังกลาว จึงสนับสนุนขอคนพบท่ีวา ความสุขในการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบ

รวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความสุขในการเรียน

ของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกันสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการเรียนแบบปกติอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

2ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

1. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน ในข้ันตอนการนําเขาสูบทเรียน ควรใชวิธีการ

หลากหลายและใชสื่อการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมแตละกิจกรรม จะทําใหนักเรียนไมเบ่ือหนายการเรียน 

2. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน ครูควรช้ีแจงใหนักเรียนเขาใจข้ันตอนการเรียนรู

แตละข้ัน เพ่ือใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนไปอยางราบรื่น  
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3. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน ครูควรอธิบายใหนักเรียนเห็นความสําคัญของ

การทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากกลุม และติดตามการทํางานกลุมอยางใกลชิด คอยกระตุนใหนักเรียนปฏิบัติตาม

ขอตกลงของการจัดกิจกรรมการเรียนรู พูดคุยแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน รวมท้ังคอยชวยเหลือแนะนําเมื่อ

นักเรียนตองการความชวยเหลือ เพ่ือใหนักเรียนแตละกลุมบรรลุตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

4. การจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน ครูควรใชจิตวิทยาในการสอนโดยการเสริมแรง

ทางบวก เมื่อนักเรียนนําเสนอผลการทํางานหรือตอบคําถาม รวมถึงเอาใจใสดูแลนักเรียนอยางท่ัวถึงทําใหนักเรียนรูสึก

วา เปนบุคคลสําคัญและเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมการเรียนรู 

5. ครูผูสอนควรสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนและบันทึกผลการประเมินอยางใกลชิดทุกครั้ง เพ่ือนําผลมา

พัฒนาปรับปรุงผูเรียนเปนรายบุคคล 

6. ครูผูสอนควรจัดจัดเวลาใหเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู และดําเนินการจัดกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน ไปใชในการศึกษาวิจัยกับตัวแปรอ่ืน ๆ เชน 

แรงจูงใจในการเรียน ความรับผิดชอบในการเรียน ทักษะการทํางานกลุม    ทักษะทางสังคม และจิตสาธารณะ เปนตน 

เพ่ือศึกษาวาการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกันสงผลดานอ่ืนมากนอยเพียงใด 

2. ควรการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคกลุมเรียนรูรวมกัน ไปใชกับเน้ือหาและระดับช้ันอ่ืน ๆ ในกลุม

รายวิชาวิทยาศาสตรหรือรายวิชาอ่ืน ๆ 

 3. ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณและความสุขในการเรียนของนักเรียน อาจใชกิจกรรมการเรียนรู

แบบรวมมือเทคนิคอ่ืนๆ หรือใชกิจกรรมการเรียนรูรูปแบบอ่ืนๆ ได 

4. ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณและความสุขในการเรียนของนักเรียนแตละครั้ง อาจใชกิจกรรมการ

เรียนรูแบบรวมมือหลายเทคนิค ใหเหมาะสมกับแตละกิจกรรม เหมาะสมกับเน้ือหา และเหมาะสมกับระดับช้ัน 
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