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การจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรยีนการสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design  
และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พื นฐาน ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

A Study of Integer Number Using Group Process, Backward Design and  
Teacher’s Handbook on Integer Number of core mathematics subject for 

Matayom Suksa 1 Students. 
 

ศุภณัฐ ดิลกคุณธรรม1 
 

1ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ – ชุ่ม ดีสารอปุถัมภ์) จ.ก าแพงเพชร 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท า
การเรียนการสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง 
ระบบจ านวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ท า
การเรียนการสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง 
ระบบจ านวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเพ่ือศึกษาความ
พึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอนสอน
โดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม วิชา
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ประชากรที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชากังราววิทยา 
(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 171 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชากัง
ราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 127 คน ซึ่งที่มาของกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากประชากรที่มีนักเรียนจ านวน 4 ห้อง ใช้วิธีการจับสลาก 
3 ครั้ง โดยไม่ใส่กลับคืน ครั้งที่ 1 จับสลากได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จ านวน 41 คน เป็นกลุ่ม
ทดลอง1 ที่ท าการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process ครั้งที่ 2 จับสลากได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/2 จ านวน 43 คน เป็นกลุ่มทดลอง2 ที่ท าการเรียนการสอนโดยวิธี Backward Design ครั้งที่ 3 
สลากได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จ านวน 43 คน เป็นกลุ่มควบคุม โดยใช้วิธีสอนตามคู่มือครู 
เครื่องมือในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process 2) 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอนโดยวิธี Backward Design 3) แผนการจัดการเรียนรู้ที่
ท าการเรียนการสอนโดยวิธีสอนตามคู่มือครู 4) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบ
ปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 5) แบบทดสอบท้ายชุดแผนการจัดการเรียนรู้ เป็น
แบบ ทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 8 ชุด ๆ ละ 10 ข้อ 6) แบบสอบถามความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process วิธี 
Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ 
Nonrandomized Control Group Pretest-Posttest Design และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า
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ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One way ANOVA หรือ F-test ) 
 ผลการวิจัย พบว่า  
 1. การหาประสิทธิภาพโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอน  เรื่อง ระบบ
จ านวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า วิธี Group Process มีค่าประสิทธิ- 
ภาพ 81.74/82.00 วิธี Backward Design มีค่าประสิทธิภาพ 83.35/84.44 และวิธีสอนตามคู่มือครู
มีค่าประสิทธิภาพ 80.55/81.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 80/80 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง1 

กลุ่มทดลอง2 และกลุ่มควบคุม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVAหรือ 
F-test) พบว่า ไม่แตกต่างกัน และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบหลัง
เรียนของกลุ่มทดลอง1 กลุ่มทดลอง2 และกลุ่มควบคุม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA หรือ F-test) พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ทุกคู่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อ
ทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe พบว่า วิธี Backward Design มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า วิธี Group 
Process และวิธีสอนตามคู่มือครู และวิธี Group Process มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าวิธีสอนตามคู่มือครู 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. การทดสอบความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอนโดย วิธี  
Backward Design นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด การจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอน
โดยวิธี Group Process นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก และการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการ
สอนโดยวิธีสอนตามคู่มือ นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก  
ค าส าคัญ: วิธี Group Process, วิธี Backward Design, วิธีสอนตามคู่มือครู, เรื่องระบบจ านวนเต็ม ,
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 
Abstract 
 The purpose of this study was to find out the efficiencies of lesson plans using 
Group Process, Backward Design and Teacher’s Handbook for Matayom Suksa 1 
students on Integer Number of core mathematics subject following criterion 80/80, to 
compare the learning achievement in mathematics of students who were taught by 
using Group Process, Backward Design and Teacher’s Handbook for Matayom Suksa 1 
students on Integer Number of core mathematics subject and to study the satisfaction 
in integer number lesson plans using Group Process, Backward Design and Teacher’s 
Handbook of Matayom Suksa 1 students. The samples were obtained by cluster 
random sampling for three groups (127 students) from 4 classes (171 students) of 
Matayom Suksa 1 in the first semester of academic year 2014 at Chakungraowittaya 
(In-Chum Deesarn ooppathum) School, the Kamphangphet municipality, 
Kamphangphet province. The first drawing was the 41 students in Matayom Suksa 1/1 
class1 who were taught by using Group Process . The second drawing was the 43 
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students in Matayom Suksa 1/2 class2 who were taught by using Backward Design. The 
third drawing was the 43 students in Matayom Suksa 1/33 class who were taught by 
using Teacher’s handbook. The instruments used in this study were 1) the lesson plans 
using Group Process 2) the lesson plans using Backward Design 3) the lesson plans 
using Teacher’s handbook 4) the pre-test and post-test 5) the lesson plan post-tests 
and 6) the satisfaction questionnaire for studying mathematics by using Group Process, 
Backward Design and Teacher’s handbook instruction . The research was used the 
Nonrandomized Control Group Pretest-Posttest Design. The data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation, efficiency and one-way variance ( One way 
ANOVA / F-test ) 
 The result of the study were as follows:  
 1. The efficiency of lesson plans using Group Process for Matayom Suksa 1 
students on Integer Number of core mathematics subject following criterion 
81.74/82.00, the efficiency of lesson plans using Backward Design for Matayom Suksa 
1 students on Integer Number of core mathematics subject following criterion 
83.35/84.44 and the efficiency of lesson plans using Teacher’s handbook for Matayom 
Suksa 1 students on Integer Number of core mathematics subject following criterion 
80.55/81.00. The efficiencies of lesson plans were more than criterion 80/80. 
 2. The students’ achievement pre-test of each groups were not different of 
average by one-way analysis of variance ( One-way ANOVA) and the students’ 
achievement post-test of each groups were different of average by one-way analysis 
of variance (One-way ANOVA) at .01 level.  The students’ achievement between pair 
comparison were different at .01 level.  The average of the students’ achievement by 
using Backward Design was higher than the average of the students’ achievement by 
using Group Process and Teacher’s handbook. And the average of the students’ 
achievement by using Group Process was higher than the average of the students’ 
achievement by using Teacher’s handbook by Scheffe analysis of variance at .01 level. 
 3. The study of students’ satisfaction of satisfactorily learning with the 
instruction model using Backward Design was at the highest level and the students’ 
satisfaction of satisfactorily learning with the instruction model using Group Process 
and Teacher’s handbook were at high level.  
Keywords: Group Process, Backward Design and Teacher’s Handbook, Integer Number 
of core mathematics subject, Matayom Suksa 1 students. 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาเพ่ือปวงชนที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  และ
ตลอดชีวิตตามศักยภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้เยาวชนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่พอเพียง
สามารถน าความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

Th
e 2

nd
 Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce



47 
 

  

รวมทั้งสามารถน าไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และเป็นพ้ืนฐานส าหรับการศึกษาต่อ ดังนั้น 
จึงเป็นความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้องจัดสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนแต่ละคนทั้งนี้
เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดให้ และยังได้ก าหนดคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 12 ปี แล้วว่าผู้ เรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์  มีทักษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และตระหนักถึงคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ 
สามารถน าความรู้ ในวิชาคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนสามารถน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของสิ่งต่าง ๆ และเป็นพ้ืนฐาน ในการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554 – 2559) ได้ชี้ให้เห็นถึง
ความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม และมีความ
รอบรู้อย่างเท่าทันให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวทาง การพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียม
เด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและความรู้
พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต  อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554. หน้า 31-38 ) และนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมี
คุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2558, หน้า 1) 
 จากรายงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลปรากฏว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย 25.45 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน และปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลปรากฏว่า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย 29.65 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน (สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 2557. หน้า 1) และจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์ 
- ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 34.56 และปีการศึกษา 
2557 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 54.38 และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 59.42 ซึ่งต่ ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรสถานศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องด าเนินการปรับปรุง และ
พัฒนาอย่างเร่งด่วน (งานวิชาการ, 2557. หน้า 5-16)  
 Group Process จะหมายถึงกระบวนการกลุ่มคนหรือการที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมา
รวมกัน โดยมีการติดต่อสัมพันธ์กัน หรือปฏิสัมพันธ์กัน และมีจุดมุ่งหมายที่จะกระท ากิจกรรมอย่างใด
อย่างหนึ่งร่วมกัน และความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มอยู่ร่วมกันได้ในระดับที่พอดี  
 Backward Design จะมีลักษณะเป็นการก าหนดขอบข่ายสาระการเรียนรู้ที่มีคุณค่าผู้เรียน
จะต้องท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนั้นควรเป็นสาระที่สัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาชาติ  นโยบายการ
จัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่และเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในธรรมนูญโรงเรียน หรือหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ควรเป็นสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ ในสภาพจริง 
(Authentic Learning) ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดเป็น 
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ท าเป็นแก้ปัญหาเป็น ด้วยการลงมือจัดท าโครงงานตามความถนัดและความสนใจหลักฐานแสดงความ
เข้าใจอย่างยั่งยืนคงทน (Enduring Understanding) ของผู้เรียนต้องมีความตรงประเด็น มีความ
เที่ ยงตรง  และความเชื่ อมั่นสู ง  อันเกิดจากการวัดประเมินผล  ตามสภาพจริ ง (Authentic 
Assessment) ด้วยวิธีการหลากหลาย มีคุณภาพมาตรฐานถูกต้องตามหลัก  ควรเลือกรูปแบบ
กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน และเทคนิควิธีการสอนที่ผ่านกระบวนการ วิจัยทดลอง
ใช้อย่างได้ผลมาแล้ว และเป็นกระบวนการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ความสนใจและความเป็นเลิศของ
ผู้เรียน  
 การเรียนการสอนตามคู่มือครูจะยึดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละเนื้อหาของวิชา
คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถน ามาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพของตน และช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนประสบความส าเร็จ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. 
หน้า 30) 
 จากการส ารวจสภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) พบว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไม่หลากหลาย ไม่ส่งผลต่อพัฒนาการของผู้เรียน อันเนื่องมาจากกิจกรรม
การเรียนการสอนไม่น่าสนใจ นักเรียนไม่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และมีความแตกต่างระหว่าง
บุคคล นักเรียนเก่งจะมีการแข่งขันกัน นักเรียนอ่อนไม่มีความกระตือรือร้นในการเรียนและถูกทอดทิ้ง 
จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ผู้วิจัยจึงคิดค้นหาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนเรื่อง ระบบจ านวนเต็ม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน Group 
Process วิธี Backward Design และวิธีการสอนตามคู่มือครู ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอนโดยวิธี  Group 
Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดย
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และ
วิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้
ที่ท าการเรียนการสอนสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และวิธีสอน 
ตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอนโดยวิธี  Group Process 
วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้น
มัธยมศึกษาปทีี่ 1 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80  
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 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดย
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และ
วิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าการ
เรียนการสอนสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง 
ระบบจ านวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอยู่ในระดับ ดีมาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 171 คน ประกอบด้วย 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จ านวน 41 คน 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จ านวน 43 คน 
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จ านวน 43 คน 
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 จ านวน 44 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชากังราววิทยา (อินทร์-ชุ่ม ดีสาร
อุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
จ านวน 127 คน ซึ่งที่มาของกลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) จากประชากรที่มีนักเรียนจ านวน 4 ห้อง และแต่ละห้องได้จัดนักเรียนแบบคละ
กัน คือ ประกอบด้วยเด็กเก่ง ปานกลาง และอ่อน ใช้วิธีการจับสลาก 3 ครั้ง โดยไม่ใส่กลับคืน ครั้งที่ 1 
จับสลากได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จ านวน 41 คน เป็นกลุ่มทดลอง ที่ท าการเรียนการสอน
โดยวิธี Group Process ครั้งที่ 2 จับสลากได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จ านวน 43 คน เป็น
กลุ่มทดลอง ที่ท าการเรียนการสอนโดยวิธี  Backward Design ครั้งที่  3 สลากได้นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จ านวน 43 คน เป็นกลุ่มควบคุม โดยใช้วิธีสอนตามคู่มือครู  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 5 ชนิด ได้แก่ 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process เรื่อง ระบบจ านวน
เต็ม วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย
เนื้อหาจ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาทั้งหมด 28 ชั่วโมง 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอนโดยวิธี  Backward Design เรื่อง ระบบ
จ านวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 
ประกอบด้วยเนื้อหาจ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาทั้งหมด 28 ชั่วโมง 
 3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอนโดยวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจ านวน
เต็ม วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย
เนื้อหาจ านวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้เวลาทั้งหมด 28 ชั่วโมง 
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 4. แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง จ านวนเต็ม รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  
 5. แบบทดสอบท้ายชุดแผนการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ  
4 ตัวเลือก จ านวน 8 ชุด ๆ ละ 10 ข้อ 
 6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการ
สอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม 
วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. การหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอนโดยวิธี  Group 
Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 วิเคราะห์โดยการหาค่า E1/E2  
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนโดย
ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และ
วิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วิเคราะห์
โดยการหาความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F-test และถ้าพบว่า มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จะพิจารณาเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe 
 3. การศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ท าการเรียนการสอนสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู 
เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และเปรียบเทียบกับเกณฑ์  
 
สรุปผลการวิจัย 

 1. การหาประสิทธิภาพโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอน  เรื่อง ระบบ
จ านวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 พบว่า วิธี  Group Process มีค่า
ประสิทธิภาพ 81.74/82.00 วิธี Backward Design มีค่าประสิทธิภาพ 83.35/84.44 และวิธีสอนตาม
คู่มือครูมีค่าประสิทธิภาพ 80.55/81.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 80/80 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง1 

กลุ่มทดลอง2 และกลุ่มควบคุม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVAหรือ 
F-test) พบว่า ไม่แตกต่างกัน และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบหลัง
เรียนของกลุ่มทดลอง1 กลุ่มทดลอง2 และกลุ่มควบคุม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA หรือ F-test) พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ทุกคู่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อ
ทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe พบว่า วิธี Backward Design มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า วิธี Group 
Process และวิธีสอนตามคู่มือครู และวิธี Group Process มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าวิธีสอนตามคู่มือครู 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 3. การทดสอบความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอนโดย วิธี Backward 
Design นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด การจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอนโดยวิธี 
Group Process นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก และการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียน 
การสอนโดยวิธีสอนตามคู่มือ นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก  
 
อภิปรายผล 

การจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และ
วิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. จากการหาประสิทธิภาพโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอน เรื่อง ระบบ
จ านวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิธี Group Process มีค่าประสิทธิภาพ 
81.74/82.00 วิธี Backward Design มีค่าประสิทธิภาพ 83.35/84.44 และวิธีสอนตามคู่มือครูมีค่า
ประสิทธิภาพ 80.55/81.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอน เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม วิชาเรียนรู้คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วิธี Group Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครูได้ผ่านการ
ขบวนการวิจัยทุกขั้นตอน และผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่างดี  ระดับการเรียนรู้ 
สิ่งแวดล้อม การจัดประสบการณ์ การเตรียมความพร้อม เทคนิควิธีการในการเรียนรู้ และระดับ
สติปัญญาในแต่ละด้าน หากเด็กได้รับการฝึกฝนการคิด การแก้ปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเขาแล้ว จะท าให้การเรียนรู้ในการแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงจะเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวราภรณ์ ประพงษ์ (2555) พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบกระบวนกลุ่มมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายพาณิชย์สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 94.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ได้ตั้งไว้ 
แสดงว่าการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มช่วยพัฒนาการเรียนการสอนสูงขึ้น  และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของวาสนา ศรัทธา (2552) ที่พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีคุณภาพจ านวน 
5 แผน คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.70 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.67 

2. จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนนทดสอบก่อนเรียนของกลุ่ม
ทดลอง1 กลุ่มทดลอง2 และกลุ่มควบคุม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVAหรือ F-test) พบว่า ไม่แตกต่างกัน และการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากคะแนน
ทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลอง1 กลุ่มทดลอง2 และกลุ่มควบคุม ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA หรือ F-test) พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ทุกคู่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และเมื่อทดสอบรายคู่ด้วยวิธี Scheffe พบว่า วิธี Backward Design มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า วิธี 
Group Process และวิธีสอนตามคู่มือครู และวิธี Group Process มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าวิธีสอนตาม
คู่มือครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ท าการ
เรียนการสอนโดยวิธี Group Process วิธี Backward Design และวิธีสอนตามคู่มือครู เรื่อง ระบบ
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จ านวนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ส่งเสริมกระบวนการคิด มีการควบคุมการท างานให้ประสบผลส าเร็จตามจุดมุงหมาย  และ
ส่งเสริมความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา จัดกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มคละความสามารถ ท าให้
นักเรียนสามารถปรึกษาหารือในส่วนที่ยังไม่เข้าใจจากเพ่ือนในกลุ่มของตนเองได้ มีการทดสอบย่อย
ระหว่างเรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนแบบกลุ่มคละความสามารถเช่นเดียวกัน ดังนั้น กระบวนการ
จัดการเรียนรู้นับว่าเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนผู้สอนควรใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนหลายๆ 
วิธีเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะต่าง ๆ ที่พึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์ ประ
พงษ ์(2555) ที่พบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้การเรียนรู้แบบกระบวนกลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
กฎหมายพาณิชย์สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 94.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีได้ตั้งไว้ แสดงว่าการเรียนการสอนโดย
ใช้กระบวนการกลุ่มช่วยพัฒนาการเรียนการสอนสูงขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจลักษ์  
พงศ์พัชรศักดิ์ (2553) ที่พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ Backward 
Design มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาหลังการทดลอง  สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. จากการศึกษาความพึงพอใจของการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอนโดย วิธี 
Backward Design นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มากที่สุด การจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอน
โดยวิธี Group Process นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก และการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการ
สอนโดยวิธีสอนตามคู่มือ นักเรียนมีความพึงพอใจระดับ มาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าทั้งนี้อาจเนื่องมา
จาก แผนการจัดการเรียนรู้ทุกรายการมีค าแนะน าการใช้ไว้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย การอธิบายเนื้อหามี
ความชัดเจนเข้าใจง่าย การน าเสนอเนื้อหาน่าสนใจ การใช้รูปภาพประกอบเนื้อหาเร้าความสนใจได้ดี 
ภาษาที่ใช้เสนอเนื้อหาเข้าใจง่าย เนื้อหาที่น าเสนอเหมาะสม ไม่มากเกินไป ความรู้ที่ได้ น าไปใช้ได้ใน
ชีวิต ประจ าวันและบทเรียนเร้าความสนใจ ท าให้ไม่เบื่อ เมื่อได้เรียนรู้จากแผนการจัดการเรียนรู้ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและเต็ม
ศักยภาพ จึงส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน มีการสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับ
ตนเองและสมาชิกในกลุ่ม แสดงความสนใจต่อการเรียนตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ซึ่งสอดคล้อง
กับกับแนวคิดของสาโรจน์ ไสยสมบัติ (2553, หน้า 20) กล่าวถึงความส าคัญของความพึงพอใจว่า 
ความพึงพอใจเป็นปัจจัยส าคัญ ที่ช่วยให้งานประสบผลส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเกี่ยวกับการ
ให้บริการ ซึ่งปัจจัยส าคัญประการแรกที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเจริญก้าวหน้าของงานบริการก็คือจ านวน
ผู้มาประกอบต่าง ๆ ที่จะท าให้เกิดความพึงพอใจ ทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ครูผู้สอนควรมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง 
2. ครูผู้สอนควรมีการส่งเสริมนักเรียนประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผู้อ่ืน ตลอดจน

สนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
3. ครูผู้สอนควรมีการส่งเสริมการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. ครูผู้สอนควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรส่งเสริมนักเรียนได้ฝึกคิดอย่าง

หลากหลายและสร้างสรรค์จินตนาการ ตลอดจนได้แสดงออกอย่างชัดเจนและมีเหตุผล 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
1. ควรท าการวิจัยเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอนโดยวิธีอ่ืน ๆ 
2. ควรมีการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อพัฒนาทางทักษะคณิตศาสตร์ในระดับชั้นอ่ืนๆ  
3. ควรพัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ท าการเรียนการสอนในสภาพ แวดล้อมที่

หลากหลาย เพ่ือศึกษาเป็นองค์ความรู้ และน ามาจัดการความรู้ที่ได้ในรูปแบบต่างๆ ในการวิจัยต่อไป 
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