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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตัวประกอบของ

จํานวนนับ โดยใชวิธีการสอนแบบกลุมรวมมือ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะ
สงคราม 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของ
จํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และ 3. 
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกระบวนการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัว
ประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี 
คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3  วัดชัยชนะสงคราม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
จํานวน 27 คน เครื่องมือท่ีใช ไดแก แผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และแบบประเมินความพึงพอใจตอ
กระบวนการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และคาสถิติทดสอบ t-test  

ผลการวิจัยพบวา 
 1. ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 80.19 และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 81.48 
ดังน้ัน แผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 จึงมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 80.19/81.48 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
 2. นักเรียนช้ันประถมศกึษาปท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่อง  
ตัวประกอบของจํานวนนับ สาระการเรียนรูคณติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีคาเฉลี่ยหลังเรียนในดานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนตอแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ 
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เมื่อพิจารณาจากคําถามความพึงพอใจแลวอยูในระดับมากท่ีสุด 

(�̅�= 4.51 , S.D = 0.55)  
 
คําสําคัญ : ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร / แผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ /   

   ความพึงพอใจตอการใชแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ   
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Abstract 
This research aims to improve student achievement in mathematics on the factor of 

numbers of students in Grade 6, Tessaban 3 Wadchaichanasongkram School and to find out to 
determine the effectiveness of the Plan. The hundreds of extras group learning mathematics for 
students in grade 6 have the total of 80/80 to compare achievement between pretest and 
posttest, learning plan with the cooperation of hundreds of extras. Grade 6 students learn to 
study mathematics. Satisfaction Grade 6 students on the lesson plans for group collaboration of 
hundreds of extras. Group learning mathematics for students in grade 6 samples used in this 
study were grade 6 students at a public school won the 2nd semester of academic year 2017 
number 27 was used in this study include traditional learning group collaboration. The hundreds 
of extras group, learning mathematics test achievement and satisfaction to-use lesson plans, 
group cooperation, the role of cardinal. Group learning mathematics students of grade 6 were 
analyzed by standard deviation. The efficiency of standard deviation is 80/80, and the test 
statistic t-test. The satisfaction is to use lesson plans, group cooperation, and the role of 
cardinal.  
The results were as follows. 

1. Process efficiency (E1) is equal to 80.19 and the efficiency of the output (E2) is equals 
81.48 of the plan learning group collaboration. The hundreds of extras learning 
mathematics grade 6 so powerful (E1 / E2) is equal to 80.19 / 81.48, which is higher than a certain 
threshold. 

2. Grade 6 students using traditional learning groups collaborated on hundreds of 
extras. Learning mathematics grade 6 students in the average after the achievement is higher 
learning at the level of statistical significance. 05. 

3. Satisfaction students learn to plan, manage and group collaboration. The hundreds of 
extras learning mathematics Grade 6, when considering the question of satisfaction and the 

highest level. (�̅� = 4.51, SD = 0.55) 
 

Keywords : Achievement in Mathematics / lesson plans for group collaboration /     
                 satisfaction with the lesson plans for group collaboration. 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ท่ีทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิด
อยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ทํา
ใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ และแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม และเปนเครื่องมือในการศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ คณิตศาสตรจึงเปนประโยชนตอการดํารงชีวิตและชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน นอกจากน้ียังชวยพัฒนามนุษยใหสมบรูณ มีความสมดุลท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา
และอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขการท่ีผูเรียนจะ
เกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพน้ันจะตองมีความสมดุลระหวางสาระทางดานความรู ทักษะกระบวนการ 
ควบคูไปกับคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม คือ มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพ้ืนฐานเก่ียวกับจํานวนและการ
ดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิตการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมท้ังสามารถนําความรูไป
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ประยุกตใช มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีจําเปน มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เช่ือมโยงความรูตางๆ
ทางคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. 2556 : 1-3) 
 สําหรับการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของโรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม จากการสังเกตการ
เรียนของนักเรียนขณะทําการสอนในวิชาคณิตศาสตร เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ ในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 
6 พบวา นักเรียนมีความสนใจในการเรียนบางคนหรือสวนนอยอันเน่ืองมาจากการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ี
ตองคิดคํานวณดวยตัวของนักเรียนเอง จึงทําใหนักเรียนสวนใหญในหองเรียนเกิดความเบ่ือหนาย ไมสนใจเรียน 
เพราะขาดสิ่งเราท่ีจะกระตุนใหนักเรียนสนใจในการเรียน ซึ่งสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  

จากการสรุปขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 3 วัดชัยชนะสงครามตั้งแตปการศึกษา 2558 – 2559 พบวา ผลสัมฤทธ์ิของผูเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2558 จํานวน 100 คน ผาน 48 คน ไมผาน 52 คน ปการศึกษา 2559 จํานวน 110 
คน ผาน 52 คน ไมผาน 58 คน จากการสังเกต พบวา นักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี ปานกลาง ออน จะแยกกลุมกัน 
โดยเฉพาะเด็กท่ีมีผลการเรียนดี จะแยกอออกจากกลุมท่ีมีผลการเรียนปานกลางและออน โดยไมสนใจเด็กท่ีมีผลการ
เรียนปานกลางและออน สาเหตุของปญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนต่ําน้ันอาจเน่ืองมาจาก
ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร เปนวิชาท่ีมีเน้ือหาเปนนามธรรม ทําใหยากท่ีจะอธิบายใหเด็กเขาใจไดงายอีกท้ัง
ความสัมพันธกันอยางตอเน่ืองของเน้ือหาคณิตศาสตร ทําใหนักเรียนท่ีเรียนไมตั้งใจตั้งแตเริ่มตนแลวอาจจะไม
ตองการท่ีจะเรียนคณิตศาสตรในระดับท่ีสูงข้ึน นักเรียนจะเบ่ือช่ัวโมงเรียนคณิตศาสตรเบ่ือโรงเรียน ไมชอบทํางานท่ี
ยากและงานท่ีทาทายในวิชาคณิตศาสตร ตลอดจนขาดแรงจูงใจในการเรียน (นิวัฒน สาระขันธ. 2551 : 45) 

ผูวิจัยในฐานะเปนผูรบัผิดชอบการสอนวิชาคณิตศาสตร จึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาแผนการจดักิจกรรม
การเรยีน เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ  
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน โดยใชแผนการจัดการเรยีนรูแบบกลุมรวมมือ  
เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีน ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอกระบวนการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษา 
ปท่ี 6 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เรื่องตัวประกอบของ
จํานวนนับ โดยใชวิธีการสอนแบบกลุมรวมมือมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว 

2. นักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เรื่องตัวประกอบของ
จํานวนนับ โดยใชวิธีการสอนแบบกลุมรวมมือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมากกวากอนเรียน  

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอแผนการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning)  
เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ โดยใชวิธีการสอนแบบกลุมรวมมือ อยูในระดับมาก 
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ขอบเขตการวิจัย 
 ดานเนื้อหา 
 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) 
       การเรียนรูแบบรวมมือเปนวิธีการเรียนแบบกลุมยอยท่ีพัฒนาข้ึนมา เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรวมมือรวมใจ
ระหวางสมาชิกในกลุม เพ่ือชวยเหลือกันใหสมาชิกทุกคนในกลุมเขาใจบทเรียนไดดี และพัฒนาทักษะในการทํางาน
รวมกันของนักเรียน 

หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรท่ีคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานไดดําเนินการพัฒนาหลังจากการใชหลักสูตรการศึกษาพุทธศักราช 2544 และจากขอมูลของผลการ
ศึกษาวิจัย  ติดตามผลการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2544กับขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 – 2554) เพ่ือใหมีความเหมาะสม ชัดเจนยิ่งข้ึน ท้ังเปาหมายของหลักสูตร
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ การกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน โดยมอบหมายใหเขตพ้ืนท่ี
และสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 เปนกรอบ
และทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน 

เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย เปนเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เรื่อง    ตัวประกอบของจํานวน
นับ ตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2551 เน้ือหาบทน้ี ประกอบดวย 

 1. แบบทดสอบกอนเรียน 
  2. จํานวนนับและตัวประกอบของจํานวนนับ 

3. การหาตัวประกอบ 
4. จํานวนเฉพาะ 
5. ตัวประกอบเฉพาะ 
6. การเขียนแสดงจํานวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบ 
7. การแยกตัวประกอบ : 1 (โดยการเขียนแผนภาพ) 
8. การแยกตัวประกอบ : 2 (โดยวิธีหาร) 
9. โจทยปญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น.  
10. แบบทดสอบหลังเรียนและทําแบบประเมินความพึงพอใจ 
เวลาท่ีใชสอน จํานวน 10 ช่ัวโมง 

ดานตัวแปร 
ตัวแปรตน    ไดแก  วิธีการสอนแบบรวมมือ 
ตัวแปรตาม   ไดแก - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ  

- ความพึงพอใจของนักเรียนตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยวิธีการสอนแบบรวมมือ 
ดานระยะเวลา 

 ระยะเวลาท่ีดําเนินการศึกษาดําเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ใชเวลาในการทดลองจํานวน 
10 แผน จํานวน 10 ช่ัวโมง ท้ังน้ีรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
                                                  ตัวแปรตาม 

 
   ตัวแปรอิสระ 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยน้ี ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม จํานวน 111 คน จัดนักเรียนแบบคละความสามารถท่ีมีเกง ปานกลาง และ
ออนอยูในหองเดียวกัน 

2. กลุมตัวอยาง 
กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 

โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม จํานวน 27 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster  Random  
Sampling) 

 
เคร่ืองมือวิจัย 

           1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 10 แผน ทําการสอนแผนละ 1 ช่ัวโมง โดยใชกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนของสถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกอบดวย 5 ข้ันตอนคือ 
1) ข้ันเตรียม 2) ข้ันสอน 3) ข้ันทํากิจกรรมกลุม  
4) ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ 5) สรุปบทเรียน และประเมินผลการทํางานกลุม ซึ่งข้ันสอน ทางผูวิจัยไดใช
เอกสารประกอบการเรียนมาเปนสื่อในการเรียนรู 
    2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เปนแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 

3. แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนรู ของนักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ 
เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ชนิดมาตราสวนประมาณ
คา 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี เปนการทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรดวยการเรียนแบบ

รวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ โดยผูวิจัยไดทําการทดลองดวยตนเองซึ่งดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
  1. นําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือศึกษาคนควาอิสระจากคณะ 
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ติดตอประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล 3  
วัดชัยชนะสงคราม สังกัดเทศบาลเมืองตาก 

2. ผูวิจัยไดศึกษาและเตรียมนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง โดยยึดเกณฑคะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
จากปลายภาคการศึกษาท่ี 1 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วิธีการสอนแบบกลุมรวมมือ 

ความพึงใจตอแผนการจัดการเรียนรู 
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3. เมื่อเริ่มตนดําเนินการทดลอง ปฐมนิเทศใหนักเรียนมีความเขาใจถึงการจัดการเรียนการสอนดวยการ
เรียนแบบรวมมือ ซึ่งเปนเทคนิคการสอนแบบใหม นักเรียนยังไมเขาใจข้ันตอนดําเนินการ แลวจึงดําเนินการสอน 

4. หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

5. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังจากน้ันนํา
กระดาษคําตอบของนักเรียนทุกคนมาตรวจใหคะแนนแลวบันทึกคะแนน 

6. ดําเนินการสอนตามข้ันตอนในแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยทําการสอนทุกวันจันทรถึงวันศุกรวันละ 
1 ช่ัวโมง รวม 10 ช่ัวโมง 

7. หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเน้ือหาครบทุกแผนแลว จึงทําการทดสอบหลังเรียน 
(Post-test) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

8. หลังจากทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดใหนักเรียนตอบแบบวัดความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียน
ดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ   กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 

9. หาคาดัชนีประสิทธิผลของเรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ  
เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  
 

การวิเคราะหขอมูล 
1. หาคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีไดจากการทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวน

นับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ตามเกณฑ 80/80 
3. วิเคราะหหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรูดวยแผนการจัดกิจกรรมแบบรวมมือ เรื่อง 

ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
4. วิเคราะหระดับความพึงพอใจในการเรียนรูของนักเรียนท่ีเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมแบบรวมมือ 

เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โดยมีการแปลผลคะแนน 
ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 69-70) 

คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง พึงพอใจระดับมาก 
คาเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง พึงพอใจระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอย 
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจระดับนอยท่ีสุด 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 80.19 และประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ 81.48 

ดังน้ัน แผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 จึงมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 80.19/81.48 ซึ่งสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนโดยใชแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่อง  
ตัวประกอบของจํานวนนับ สาระการเรียนรูคณติศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีคาเฉลี่ยหลังเรียนในดานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนตอแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ 
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เมื่อพิจารณาจากคําถามความพึงพอใจแลวอยูในระดับมากท่ีสุด 

(�̅�= 4.51 , S.D = 0.55)  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษามีประเด็นท่ีสําคัญท่ีจะนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. จากผลการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ  สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีพัฒนาข้ึนโดยนักเรียนท่ีเรียนจากใชแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัว
ประกอบของจํานวนนับ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ.05 เปนไปตามสมมุตฐิานท่ีตั้งไว ท้ังน้ีเปนเพราะแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัว
ประกอบของจํานวนนับ น้ีไดพัฒนาข้ึนไดผานกระบวนการข้ันตอนการพัฒนาอยางมีระบบตั้งแตวิเคราะหหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันมาตรฐานกลุมสาระการเรียนรูและ
เน้ือหาสาระการเรียนรูตลอดจนข้ันตอนการสรางจากเอกสารตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวของพรอมท้ังศึกษาวิธีสอน
แบบสถาบันการสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.) ไปอยูในกระบวนการจัดกิจกรรมของแผน
จัดการเรียนรูซึ่งประกอบดวย 5 ข้ันตอน  คือ 1) ข้ัน 2) ข้ันสอน    3) ข้ันทํากิจกรรมกลุม 4) ข้ันตรวจสอบผลงาน
และทดสอบ 5) ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม ซึ่งข้ันข้ันสอนและข้ันทํากิจกรรมกลุม ผูวิจัยไดใช
แผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือประกอบการเรียนการสอนและไดผานกระบวนการหาคุณภาพเรียบรอยจน
เกิดความสมบูรณกอนนําไปจัดกิจกรรมการเรียนรูจริงกิจกรรมไดจัดลําดับเน้ือหาของบทเรียนเรียงจากงายไปหายาก
ทําใหนักเรียนสามารถศึกษาคนควาไดดวยตนเองตามความสามารถของแตละบุคคลชวยกระตุนความสนใจของ
ผูเรียนใหมีความเอาใจใสตอบทเรียนมากยิ่งข้ึนซึ่งจะเปนนวัตกรรมท่ีชวยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหมีความ
นาสนใจตลอดจนการสรางบรรยากาศในการเรียนใหผูเรียนมีความสนุกสนานสงผลใหการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
จึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนท่ีสูงข้ึนนักเรยีนท่ีเรยีนดวยแผนการจดักิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ 
เรื่อง ตัวประกอบของจํานวนนับ หลังใชมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวากอนใชอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  
           จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน จึงทําใหแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3  
วัดชัยชนะสงคราม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

2. จากผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 80.19และประสิทธิภาพของผลลัพธ 
(E2) เทากับ 81.48 จึงมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 80.19/81.48 หมายความวา นักเรียนท้ังหมดไดคะแนนจาก
การปฏิบัติกิจกรรมระหวางเรียน ในแผนจัดการเรียนรูแบบรวมมือเรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ จํานวน 10 แผน 
10 ช่ัวโมงรวมแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน ดานความรูจากแบบทดสอบยอยทาย
แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 ชุด คะแนนเต็มชุดละ 20 คะแนน ภายในแผนการจัดการเรียนการสอน เรื่องตัว
ประกอบของจํานวนนับ จํานวน 8 ชุดของนักเรียนทุกคน มาหาคารอยละในแตละแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือไดคาเฉลี่ยเปนรอยละดังน้ี ชุดท่ี 1 รอยละ 77.59 ชุดท่ี 2 80.74 ชุดท่ี 3 80.19 ชุดท่ี 4 81.48 ชุดท่ี 5  80.74 
ชุดท่ี 6 80.00 ชุดท่ี 7 80.37 ชุดท่ี 8 80.37 เมื่อเทียบกับคะแนนเต็ม 980 คะแนน คิดเปน 
รอยละ 87.73 และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน จํานวน 1 ฉบับ จํานวน 20 
ขอ คิดเปนรอยละ 81.48 แสดงวาแผนการจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานนวนนับ กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ทีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ท่ีกําหนด 
ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก แผนจัดการเรียนรูท่ีผูวิจัยสรางข้ึนไดผานกระบวนการตามลําดับข้ันตอนการสรางอยางมีระบบ 
และวิธีการท่ีเหมาะสม คือ หลักสูตร คูมือครู เทคนิค วิธีการ หลักการ ทฤษฎี ท่ีเปนแนวทางและเปนประโยชนตอ
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การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งในกระบวนการเรียนรู ผูวิจัยไดใชการสอนตามแบบของ
อาภรณ  ใจเท่ียง (2550 : 122-123) กลาวถึงข้ันตอนการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ไวดังน้ี  
1) ข้ันเตรียมการ ผูสอนช้ีแจงจุดประสงคของบทเรียน ผูสอนจัดกลุมผูเรียนเปนกลุมยอย กลุมละประมาณไมเกิน 6 
คน มีสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตางกัน ผูสอนแนะนําวิธีการทํางานกลุมและบทบาทของสมาชิกในกลุม 2) ข้ัน
สอน ผูสอนนําเขาสูบทเรียน บอกปญหาหรืองานท่ีตองการใหกลุมแกไขหรือคิดวิเคราะห หาคําตอบผูสอนแนะนํา
แหลงขอมูล คนควา หรือใหขอมูลพ้ืนฐานสําหรับการคิดวิเคราะหผูสอนมอบหมายงานท่ีกลุมตองทําใหชัดเจน 3) ข้ัน
ทํากิจกรรมกลุม ผูเรียนรวมมือกันทํางานตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับ  ทุกคนรวมรับผิดชอบ รวมคิด รวมแสดงความ
คิดเห็น การจัดกิจกรรในข้ันน้ี ครูควรใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมแรงรวมใจ  ท่ีนาสนใจและเหมาะสมกับผูเรียน 
เชน การเลาเรื่องรอบวง มุมสนทนา คูตรวจสอบ คูคิด ฯลฯผูสอนสังเกตการณทํางานของกลุม คอยเปนผูอํานวย
ความสะดวก ใหความกระจางในกรณีท่ีผูเรียนสงสัยตองการความชวยเหลือ 4) ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ ข้ัน
น้ีผูเรียนจะรายงานผลการทํางานกลุม ผูสอนและเพ่ือนกลุมอ่ืนอาจซักถามเพ่ือใหเกิดความกระจางชัดเจน  เพ่ือเปน
การตรวจสอบผลงานของกลุมและรายบุคคล5) ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุม ข้ันน้ีผูสอนและ
ผูเรียนชวยกันสรุปบทเรียน ผูสอนควรชวยเสริมเพ่ิมเติมความรู ชวยคิดใหครบตามเปาหมายการเรียนท่ีกําหนดไว 
และชวยกันประเมินผลการทํางานกลุมท้ังสวนท่ีเดนและสวนท่ีควรปรับปรุงแกไข ซึ่งในแผนจัดการเรียนรูแบบกลุม
รวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 นําสื่อการสอนไดแก  แบบทดสอบยอย
กอนเรียนและหลังเรียน ซึ่งมีท้ังหมด 8 ชุด ไดแก 1) จํานวนนับและตัวประกอบของจํานวนนับ 2) การหาตัว
ประกอบ 3) จํานวนเฉพาะ 4) ตัวประกอบเฉพาะ 5) การเขียนแสดงจํานวนนับในรูปการคูณของตัวประกอบ 6) การ
แยกตัวประกอบ : 1 (โดยการเขียนแผนภาพ) 7) การแยกตัวประกอบ : 2 (โดยวิธีหาร) 8) โจทยปญหา ห.ร.ม. และ 
ค.ร.น. : 2 โดยมีการแบงเน้ือหาออกเปนเรื่องยอยตอเน่ืองกัน ทําใหผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเอง อยางอิสระ มี
การทบทวนความรูเปนระยะและสามารถตรวจสอบคําตอบไดทันที และเน้ือหามีความเขาใจงาย เมื่อสรางแผน
จัดการเรียนรูเสร็จไดนําไปใหผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพหาคา IOCจากน้ันไดแกไขปรับปรุง ตามขอแนะนําของ
ผูเช่ียวชาญ และทําการทดลองจริงกับกลุมตัวอยางจึงมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งไวสอดคลองกับการวิจัย
ของประภัสสร  หวังด ี(2550 : 145)  
           ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน จึงทําใหแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ท่ีตั้งไว 
 3.จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตอแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของ
จํานวนนับ สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ความพึงพอใจของนักเรียนตอแผนจัดการเรียนรูแบบ
กลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ประกอบดวย 15 

ขอ เมื่อพิจารณาพบวาอยูในมากท่ีสุด        (�̅�= 4.51 , S.D = 0.55) สอดคลองกับผลการวิจัยของอรอินทร โคตร
มนตร ี(2551 : 157) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษสวน กลุม
สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 พบวา แผนการเรียนรูกลุมสาระคณิตศาสตร แบบกลุมรวมมือ    
มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด 
 ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือมีความ
สอดคลองกัน กลาวคือมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนโดยทําการจัด
กิจกรรมแบบงายไปหาเน้ือหาท่ียากทํา นักเรียนมีความพอใจในระดับมากถึง มากท่ีสุด เน่ืองจากเนนการเรียนรู ทํา
ใหเกิดความรูคงทน จึงสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
 1. แผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดตาก สามารถทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนรู ผูบริหารโรงเรียนและผูเก่ียวของจึงควร
สนับสนุนใหครูผูสอนนําแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ ไปใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูใหเกิดผลตอนักเรียนตอไป 
 2. กอนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู ครูผูสอนควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรูในแตละแผนอยาง
ละเอียด เพ่ือใหเกิดความเขาใจในข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูและเขาใจกิจกรรมท่ีปฏิบัติ 
 3. แผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เรื่องตัวประกอบของจํานวนนับ กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูทีละข้ันตอนโดยไมขามข้ันตอน ใหนักเรียนไดเรียนรูจน
ครบทุกข้ันโดยไมเรงรีบ 
 4. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูผูสอนตองคอยกระตุนและเสริมแรงนักเรียนอยางท่ัวถึง เพ่ือให
นักเรียนเกิดความมั่นใจ กลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็นและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในกลุม 
 5. ครูควรเตรียมกิจกรรมพิเศษไวท่ีมุมใดมุมหน่ึงของหองเรียนท่ีเก่ียวกับคณิตศาสตร เชน สื่อ เกม 
กิจกรรมสงเสริมกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีสนุกและงาย เพ่ือเปนการเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ ในเน้ือหาสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
ของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนรูแกนักเรียนตอไป 
 2. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเก่ียวของกับวิชาคณิตศาสตรเชน ทักษะ
การเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation) และทักษะดานขอมูลขาวสาร สื่อ และเทคโนโลยี 
(Information, Media and Technology Skills) โดยแผนจัดการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ  
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