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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้
สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัด
บางเป้ง จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มกลุ่ม  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ Dependent 
Sample t-test  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรี ยนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและ
การแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และ 2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบ
ร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากที่สุด 
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to compare learning achievement 
between before and after by using cooperative learning on equations and solving 
equations for grade 6th students and 2) to study satisfaction of students using 
cooperative learning on equations and solving equations for grade 6th students. The 
sample for this research consisted of 24 grade 6th students at Watbangpeng School 
Chonburi during the first semester of 2018, selected by Cluster Sampling, The data 
were analyzed using mean, standard deviation and t-test for dependent sample. 
 The results of this study indicated that: 1)  The posttest mean scores of 
learning achievement by using cooperative learning on equations and solving 
equations for grade 6th students were statistically significant higher than the pretest 
mean scores at the .05 level. And 2) the satisfaction of students after learning with the 
cooperative learning on equations and solving equations was at the highest level. 
 
Keywords 
 Activity Package, Cooperative Learning, Equations and Solving Equation 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา สังคมปัจจุบันเป็นสังคมยุคข่าวสารข้อมูลซึ่งความรู้ต่าง ๆ เกิดข้ึนใหม่อยู่เสมอ การที่บุคคล
จะด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง จ าเป็นต้องเป็นผู้รักการแสวงหา
ความรู้ การศึกษามีบทบาทส าคัญในการเตรียมสมาชิกให้แก่สังคม จึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งสติปัญญา ความรู้ และสามารถอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขตามเอกัตภาพ โดยการจัดการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการสร้างความรู้ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในอนาคต การจัดการเรียนการ
สอนที่เอ้ือต่อการปฏิรูปการศึกษาควรเน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือกระท า มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Limsiri, 
2013) ซึ่งจากรายงานของ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Ministry of Education, 2001) ที่ได้
ศึกษาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศ พบว่า การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายในการสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจตลอดจนทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ ครูผู้สอนยังสอนโดยวิธีการอธิบาย จนท าให้การฝึกทักษะการคิดมีไม่มากพอ และเมื่อ
พิจารณาถึงความสามารถในการใช้ความรู้ ด้านที่นักเรียนได้เรียนไป พบว่านักเรียนไม่สามารถ
สังเคราะห์และบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้เป็นผลให้นักเรียนไม่เกิด
การเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างแท้จริง สอดคล้องกับ Phattiyathani (2006) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ผ่านมาพบว่ายังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุ และปัจจัยหลายประการ เช่น 
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หลักสูตร เนื้อหา ครูผู้สอน นักเรียน สภาพแวดล้อม ผู้ปกครอง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ตลอดจนเทคนิคและวิธีการสอนของครู และอาจเนื่องมาจากครูทั่วไปมักเข้าใจว่า การสอน
คณิตศาสตร์คือสอนหรืออธิบายเนื้อหาสาระ แล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดก็เป็นการเพียงพอ แท้ที่จริง
การสอนคณิตศาสตร์ทุกเรื่องต้องพยายามให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงควบคู่กับการค านวณสิ่งแรกคือ การ
ลงมือปฏิบัติ การพิสูจน์ การตรวจสอบ แล้วให้ท าแบบฝึกหัดและในบางเรื่องครูต้องสาธิตให้เข้าใจ
หลักการควบคู่กันไป    
  จากสาเหตุปัญหาดังกล่าว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูต้องหาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการพัฒนาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี ซึ่งวิธีการสอนแบบร่วมมือ 
(cooperative learning) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถแตกต่างกันโดยแต่ละ
คนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบ่งปันทรัพยากรการเรียนรู้ 
ตลอดจนการเป็นก าลังซึ่งกันและกันคนที่เรียนเก่งจะช่วยเหลือคนที่เรียนอ่อนกว่าสมาชิกในกลุ่ม ไม่
เพียงแต่รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองเท่านั้น แต่จะต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของเพ่ือน
สมาชิกทุกคนในกลุ่ม ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวจึงมีลักษณะตรงกันข้ามกับการเรียนที่เน้นการ
แข่งขันและการเรียนตามล าพัง (Tantipongsanurak, 2000) โดยหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ. ศ. 2545 ที่ต้องการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนท างานเป็นทีมมากที่สุด เพ่ือพัฒนาความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์การท างานร่วมกัน
อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ (Office of the Education Council, 2008) 
  นอกจากการจัดการเรียนรู้ ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบร่วมมือแล้วการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์นั้น สื่อมีความส าคัญต่อการสอนคณิตศาสตร์อยู่หลาย
ประการ เช่น มีส่วนช่วยส่งเสริมความคิดและแก้ปัญหาต่าง ๆ ช่วยสร้างมโนมติทางคณิตศาสตร์ช่วยใน
การสืบสวนสอบสวนอย่างอิสระ หรือกระตุ้นความสนใจ พัฒนาความสามารถตามความแตกต่างของ
บุคคลสร้างความพึงพอใจในวิชาคณิตศาสตร์ หรือใช้สร้างความซาบซึ้งทางคณิตศาสตร์ (Institute for 
the Promotion of Teaching Science and Technology, 2 0 1 1 )  ซึ่ ง ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ที่  
Sinthapanan, et al. (2010) กล่าวว่า ชุดกิจกรรมการสอน เป็นนวัตกรรมที่ครูใช้ประกอบการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยผู้เรียนศึกษาและใช้สื่อต่าง ๆ ในชุดกิจกรรมการสอนที่ผู้สอนสร้างขึ้น ชุด
กิจกรรมการสอนเป็นรูปแบบของสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนซึ่งประกอบด้วยค าแนะน าให้ผู้เรียน
ท ากิจกรรมต่าง ๆ อย่างมีข้ันตอนที่ชัดเจน จนกระทั่งนักเรียนสามารถบรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ โดยผู้เรียนเป็นผู้ศึกษาชุดกิจกรรมด้วยตนเอง ผู้สอนเป็นเพียงที่ปรึกษาและให้ค าแนะน า ซึ่งในชุด
กิจกรรมการสอนประกอบด้วย สื่อ อุปกรณ์ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ปัจจุบันได้
มีผู้พัฒนาชุดกิจกรรมที่มีกิจกรรมเน้นฝึกทักษะการคิดเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความคิด
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ดังที่ Pracharatana (2008) ได้พัฒนาชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์
ที่เรียนแบบร่วมมือ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนแบบ
ร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจากชุดกิจกรรมมีส่วนช่วยสร้าง
ความเร้าใจให้แก่ผู้เรียน ไม่น่าเบื่อ มีกิจกรรมที่หลากหลาย และนักเรียนมีความพึงพอใจที่เรียนด้วย
ชุดกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนแบบร่วมมือโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ Imbun 
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(2009) ที่ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์นันทนาการ เรื่อง         การหาร 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นันทนาการ เรื่องการหาร ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีความเหมาะสมในระดับมาก และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และยังพบว่า
นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01
 จากเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้น และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุดกิจกรรมการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ที่เรียนแบบร่วมมือ ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ 
เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 ได้ก าหนดไว้ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบ
ร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนหรือไม่   
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง 
สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับใด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6  
  2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ 
เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตของการวิจัย 
   1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ศึกษา เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนในเครือสหวิทยาเขตเมืองชลบุรี 1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 
เขต 1 จ านวน 14 โรงเรียน และกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบางเป้ง 
จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2561 จ านวน 24 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster 
Sampling) 
  2. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย เป็นเนื้อหาเรื่องสมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
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  3. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เวลาที่ใช้ในการสอน
จ านวน 12 ชั่วโมง และเวลาท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
จ านวน 2 ชั่วโมง รวมเวลาในการท ากิจกรรมทั้งหมด 14 ชั่วโมง  
 4. ตัวแปรที่ศึกษา  
    4.1 ตัวแปรต้น คือ การเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง 
สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
   4.2 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบ
ร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่   
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 11 ชุด ใช้เวลา 12 ชั่วโมง   
  2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและ
การแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 11 แผน ใช้เวลา 12 ชั่วโมง  
  3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ก่อน
เรียนและหลังเรียน จ านวนอย่างละ 20 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง   
  4. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและ
การแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
  3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ   
 1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีขั้นตอนการสร้างดังนี้   
       1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้และการ
เรียนแบบร่วมมือวิชาคณิตศาสตร์   
    1.2 ศึกษาหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จุดมุ่งหมาย ตัวชี้วัด ขอบข่ายเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
สมการและการแก้สมการชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
      1.3 ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
จากคู่มือครูคณิตศาสตร์ สสวท. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
       1.4 วิเคราะห์เนื้อหาที่ต้องการศึกษา โดยการแยกเนื้อหาออกเป็นเนื้อหาย่อยและ
เพ่ิมเติมเนื้อหาที่จ าเป็นให้ครอบคลุมและครบถ้วน โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 11 ชุด ใช้เวลา 12 ชั่วโมง 
ได้แก่ 1) เรื่องสมการ สมการที่เป็นจริง และสมการที่เป็นเท็จ 2) เรื่องสมการที่มีตัวไม่ทราบค่า 3) เรื่อง
ค าตอบของสมการ 4) เรื่องสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการบวกหรือการลบ 5) เรื่องการแก้สมการโดยใช้
สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกรอบการบวกหรือการลบ 6) เรื่องสมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณหรือ
การหาร 7) เรื่องการแก้สมการโดยใช้สมบัติของการเท่ากันเกี่ยวกับการคูณหรือการหาร 8) เรื่องการแก้
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โจทย์ปัญหาด้วยสมการ 9) เรื่องการเขียนสมการจากข้อความที่ก าหนดให้ 10) เรื่องการแก้สมการเมื่อ
โจทย์ก าหนดตัวไม่ทราบค่า และ 11) เรื่องการแก้สมการเมื่อโจทย์ไม่ก าหนดตัวไม่ทราบค่า 
  1.5 พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามโครงสร้างที่ก าหนดไว้ ซึ่งชุดกิจกรรมมีองค์ประกอบที่
ส าคัญ ได้แก่   
   1. คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม ส าหรับครูผู้ใช้ชุดกิจกรรม  
    2. บัตรค าสั่งหรือค าแนะน า ที่ใช้เป็นแนวทางให้กับผู้เรียน   
    3. เนื้อหาสาระ ซึ่งเป็นชุดของสื่อการสอนแบบสื่อประสม   
    4. การประเมินผลผู้เรียน เป็นการทดสอบวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน  
  1.6 น าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบและน ามาแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ   
   1.7 น าชุดกิจกรรมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอต่อผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรม ในด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) โดยใช้วิธีการประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด ก าหนดเกณฑ์การตัดสิน
ผลการประเมิน  (Sri Sa-at, 2000)  
   1.8 วิเคราะห์และแปลผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพความเหมาะสม ของชุดกิจกรรมนี้มีค่าอยู่ที่ 4.20 ขึ้นไป พิจารณาแล้วยอมรับว่าเป็นชุด
กิจกรรมที่มีความเหมาะสมสามารถน าไปใช้ได้   
    1.9 ด าเนินการปรับปรุงชุดกิจกรรมให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมมากยิ่ งขึ้นตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญและน าไปทดลองใช้ (try Out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างเพ่ือดูความเหมาะสมของการใช้ภาษาและข้อบกพร่องเกี่ยวกับเวลา ลักษณะกิจกรรม 
และเนื้อหามีความเหมาะสมเพียงใด จากนั้นแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องก่อนน าไปใช้จริง  
  1.10 น าชุดกิจกรรมที่ด าเนินการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์แล้วไปใช้จริงกับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป   
 2. แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและ
การแก้สมการส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 11 แผน ใช้เวลา 12 ชั่วโมง 
 การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง 
สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้   
  2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
องค์ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และธรรมชาติของ
ผู้เรียน  
  2.2 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
  2.3 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมและการเรียนแบบร่วมมือ 
และแนวทางวิเคราะห์การเขียนแผนโดยใช้ชุดกิจกรรมและการเรียนแบบร่วมมือ   
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  2.4 ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาสมการและการแก้สมการ จากหนังสือเรียนรายวิชา
พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
  2.5 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามกรอบเนื้อหาที่ก าหนดไว้ ได้แผนการจัดการ
เรียนรู้จ านวน 11 แผน 12 ชั่วโมง  
  2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดท าเสร็จแล้ว ไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพ่ือประเมินความถูกต้องของเนื้อหากิจกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้ สื่อและอุปกรณ์ 
แหล่งเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล  
  2.7 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน 
ตรวจสอบความเหมาะสมเชิงเนื้อหาและให้ข้อเสนอแนะ ในด้านสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
และสาระการเรียนรู้ สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล
ในแต่ละแผน โดยใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนตามแบบประเมินของลิเคิร์ท ( likert) เป็นมาตราส่วน 
แบบประมาณค่า (Rating scale) ซึ่งมี 5 ระดับคือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปาน
กลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมน้อยที่สุด ก าหนดเกณฑ์การตัดสินผลการประเมิน (Sri Sa-at,  2000) 
ได้คะแนนเฉลี่ยของแผนการจัดการเรียนรู้นี้มีค่าอยู่ที่ 4.20 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์ท่ีสามารถน าไปใช้ได้  
  2.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้ ( try out) 
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ประกอบกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมของการใช้ภาษาและข้อบกพร่องเกี่ยวกับเวลา ลักษณะกิจกรรม และเนื้อหามี
ความเหมาะสมเพียงใด  
  2.9 น าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และผู้อ านวยการ
โรงเรียนเพ่ือความเห็นชอบและอนุมัติใช้   
  2.10 น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปใช้จริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดบางเป้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรีเขต 1  
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสมการและการแก้สมการ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
 ผู้วิจัยสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสมการและการแก้สมการกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส าหรับใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
เป็นชนิดปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก   
  3.1 ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู  หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบทดสอบ  
  3.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง 
สมการและการแก้สมการ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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  3.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
โดยเป็นข้อสอบแบบคู่ขนานแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ก่อนเรียนและหลังเรียน จ านวน
อย่างละ 40 ข้อ ต้องการใช้จริงจ านวนอย่างละ 20 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง   
  3.4 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและ
การแก้สมการ ที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่อกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา ความเหมาะสมของแบบทดสอบแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ  
  3.5 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบคุณลักษณะของแบบทดสอบ เพ่ือดูความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้ โดยหาค่า IOC (Jaroon, 2006) โดยพิจารณาการให้คะแนนดังนี้  
      ให้   +1   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
      ให้   0   ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 
      ให้   -1   ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด  
  3.6 น าผลการประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้มา
วิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยใช้สูตร IOC ซึ่งผู้วิจัยได้ข้อสอบที่อยู่ในเกณฑ์ความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาที่ใช้ได้ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป แล้วน าข้อสอบมาจัดพิมพ์เพ่ือน าไปทดลองใช้ (Try out)  ต่อไป
  3.7 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ
แล้วน าไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 1 ห้องเรียน เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ   
  3.8 น าคะแนนที่ได้จากการทดลองมาวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน หาค่าความยากง่าย (P) หาค่าอ านาจจ าแนก (R) ได้ข้อค าถามที่มีค่า
ความยากง่ายระหว่าง 0.31-0.75 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.25 ขึ้นไป จากนั้นค านวณหาค่าความ
เชื่อมั่น KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) พบว่า มีค่าความเชื่อมั่น 0.73 และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน หาค่าความยากง่าย (P) หาค่าอ านาจจ าแนก (R) 
โดยพิจารณาข้อค าถามที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.38-0.75 และค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.25       
ขึ้นไป จากนั้นค านวณหาค่าความเชื่อมั่น KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) พบว่า 
มีค่าความเชื่อมั่น 0.86  
  3.9 น าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนที่หาค่าความเชื่อมั่นแล้ว มาจัดท าเป็น
ฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างต่อไป  
 4. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและ
อสมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดบางเป้ง โดยการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจมีขั้นตอนดังนี้   
  4.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจในการเรียนรู้และขั้นตอนในการ
สร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียน   
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  4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือกัน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(Sri Sa-at, 1992)  
   4.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจไปให้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม เพ่ือหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) 
เพ่ือตรวจสอบภาษาท่ีใช้และการประเมินที่ถูกต้อง   
  4.4 น าผลการประเมินที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญโดยพิจารณาผลการประเมินยึดเกณฑ์
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปเป็นเกณฑ์ตัดสิน โดยคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามความพึงพอใจนี้มี
ค่าอยู่ที่ 4.20 ขึ้นไป เป็นเกณฑ์ที่สามารถน าไปใช้ได้  
  4.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ
แล้ว ไปทดลองใช้ (try out) กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง น ามาหาค่าความ
เชื่อมั่น โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ไดค้่า 0.862  
   4.6 น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ปรับปรุงแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  
  4. การด าเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังนี้   
  1. ก่อนการทดลอง ผู้ วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการและการแก้สมการ จ านวน 20 ข้อ  จ านวน 1 
ชั่วโมง และตรวจให้คะแนน  
  2. ผู้วิจัยด าเนินการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและ
การแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 11 แผนใช้ระยะเวลา 12 ชั่วโมง ตาม
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
  3. เมื่อสิ้นสุดการทดลองทั้ง 11 แผน ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
(Post Test) โดยใช้ข้อสอบแบบคู่ขนานในการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมการและ
การแก้สมการ จ านวน 1 ชั่วโมง  
  4. เมื่อสิ้นสุดการเรียน ให้นักเรียนท าแบบวัดความพึงพอใจ ที่มีต่อการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่องสมการและการแก้สมการ   
  5. เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและน าไปวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติต่อไป  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย   
  1. หาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้ 
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ   
  2. วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
สถิติ Dependent Sample t-test   
  3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียน
แบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ผลการวิจัย 
 ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยขอเสนอเป็นตอน ๆ ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
  
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน 
 ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับ 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม �̅� S.D. t P 
ก่อนเรียน 24 20 7.21 2.265 -19.138 .000 
หลังเรียน 24 20 15.75 1.984 

*p < .05 
 
  จากตารางที่ 1 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการ
และการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
  ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบ
ร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ    
 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ 
 เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับจากการจัด 
 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านเนื้อหา 
1. ชุดกิจกรรมนี้มีความยากง่ายของเนื้อหา เหมาะกับ
ความสามารถของนักเรียน 

4.54 0.658 มากที่สุด 

2. ชุดกิจกรรมนี้มีการจัดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน 4.58 0.504 มากที่สุด 
3. ชุดกิจกรรมนี้มีเนื้อหาเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน 4.50 0.659 มากที่สุด 

4. ชุดกิจกรรมนี้มีการใช้ภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 4.58 0.584 มากที่สุด 

5. สื่อการสอนของครูท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียน 4.63 0.495 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.57 0.08 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับความพึงพอใจ 
ด้านกิจกรรม 
1. นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การเรียนการ
สอนร่วมกัน 

4.71 0.550 มากที่สุด 

2. นักเรียนสามารถให้และช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม
เพื่อนได้ 

4.42 0.654 มาก 

3. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเป็นไปตามล าดับขั้นตอน 4.38 0.576 มาก 
4. นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเสร็จตามเวลาโดยการ
ร่วมมือกันของนักเรียนภายในกลุ่ม 

4.29 0.751 มาก 

เฉลี่ย 4.45 0.09 มาก 
ด้านครูผู้สอน 
1. ครูชี้แจงการจัดกิจกรรม การเรยีนรู้ให้นักเรยีนเข้าใจ
อย่างชัดเจน 

4.63 0.495 มากที่สุด 

2. ครูให้ค าปรึกษา แนะน า และดแูลนักเรยีนในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างท่ัวถึง 

4.58 0.584 มากที่สุด 

3. ครูคอยกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู ้

4.67 0.565 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.63 0.05 มากที่สุด 

ด้านการวัดและประเมินผล 

1. การประเมินผลมีการประเมินผลทั้งเป็นรายบุคคล 
และของกลุ่ม 

4.42 0.717 มาก 

2. นักเรียนทราบผลการเรยีนรู้ของตนเองและของกลุ่ม 4.38 0.647 มาก 

3. การประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาท่ีเรียน 4.58 0.584 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.46 0.07 มาก 

 
 จากตาราง พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียน
แบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจในด้านครูผู้สอนมากที่สุด และมีความพึงพอใจในแต่ละด้าน 
ดังต่อไปนี้ ในด้านเนื้อหาเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.57, SD. = 0.08) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ สื่อการสอนของครูท าให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาที่
เรียน (�̅� = 4.63, SD. = 0.495) รองลงมาคือ ชุดกิจกรรมนี้มีการจัดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาเรียน    
(�̅� = 4.58, SD. = 0.504) และชุดกิจกรรมนี้มีการใช้ภาษาที่ชัดเจนเข้าใจง่าย (�̅� = 4.58, SD. = 
0.584) ตามล าดับ ในด้านกิจกรรมเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.45, SD. = 0.09) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม การ
เรียนการสอนร่วมกัน (�̅� = 4.71, SD. = 0.550) รองลงมาคือ นักเรียนสามารถให้และช่วยเหลือกัน
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ภายในกลุ่มเพ่ือนได้ (�̅� = 4.42, SD. = 0.654 และนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมเป็นไปตามล าดับขั้นตอน 
(�̅� = 4.38, SD. = 0.576) ตามล าดับ ในด้านครูผู้สอนเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.63, SD. = 
0.05) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ ครูคอยกระตุ้นและ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ (�̅� = 4.67, SD. = 0.565) รองลงมาคือ ครูชี้แจง
การจัดกิจกรรม การเรียนรู้ให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน (�̅� = 4.63, SD. = 0.495) และครูให้
ค าปรึกษา แนะน า และดูแลนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทั่วถึง ( �̅� = 4.58, SD. = 
0.584) ตามล าดับ และในด้านการวัดและประเมินผลเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.46, SD. = 0.07) 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความพึงพอใจสูงสุด คือ การประเมินผลครอบคลุม
เนื้อหาที่เรียน (�̅� = 4.58, SD. = 0.584) รองลงมาคือ การประเมินผลมีการประเมินผลทั้งเป็น
รายบุคคล และของกลุ่ม (�̅� = 4.42, SD. = 0.717) และนักเรียนทราบผลการเรียนรู้ของตนเองและ
ของกลุ่ม (�̅� = 4.38, SD. = 0.647) ตามล าดับ  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้
สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ด้วยคะแนนทดสอบเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 7.21 และคะแนนทดสอบเฉลี่ยหลัง
เรียนเท่ากับ 15.75 อาจเนื่องจากการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ ที่
สร้างขึ้นมีองค์ประกอบ ดังนี้ 1) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมส าหรับครูผู้ใช้ชุดกิจกรรม 2) บัตรค าสั่งหรือ
ค าแนะน าที่ใช้เป็นแนวทางให้กับผู้เรียน 3) เนื้อหาสาระซึ่งเป็นชุดของสื่อการสอนแบบสื่อประสม  
4) การประเมินผลผู้เรียนเป็นการทดสอบวัดความก้าวหน้าของผู้เรียน ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ได้จัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นทั้งความรู้และความเข้าใจเรียงล าดับจากง่ายไปยาก ท าให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น โดยครูผู้สอนจะท าหน้าที่ในการช่วยเหลือแนะน าให้นักเรียนแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง และเปิดโอกาสให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามล าดับขั้นตอนด้วยตนเอง เพ่ือให้
นักเรียนได้ฝึกฝน พัฒนาทักษะจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Pracharatana (2008) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนแบบร่วมมือ 
เรื่องสมบัติของจ านวนนับ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม พบว่า 
นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่องสมบัติของจ านวนนับ มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Phutthiwanich (2010) ที่ได้ศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 
.01 และงานวิจัยของ Muenthaisong (2010) ผลการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือประกอบการ
สอนแบบอุปนัย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกก าลัง 
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ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ Manikosol (1997) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ความรับผิดชอบ และความคงทนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เรื่อง การหาร ที่เรียนโดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ของนักเรียนที่ได้รับการเรียนแบบร่วมมือสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบปกติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง 
สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีค่าเฉลี่ยแต่ละด้านเรียง
ตามล าดับจากมากไปน้อยดังต่อไปนี้ ด้านครูผู้สอนนักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
ด้านเนื้อหานักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการวัดและประเมินผลนักเรียนมี
ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และล าดับสุดท้ายด้านกิจกรรมนักเรียนมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบ
ร่วมมือ ซึ่งเป็นการใช้สื่อเพ่ือช่วยกระตุ้นความสนใจ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยให้นักเรียนได้ท า
กิจกรรมกลุ่ม เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองจากใบความรู้ ถือว่าเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ความสนใจในการเรียน และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้ จากการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมืออีกด้วย โดยครูเป็นผู้คอยดูแล แนะน า เสนอแนะแนวคิดให้
นักเรียนฝึกปฏิบัติทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล การทดสอบรายบุคคล นักเรียนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพ่ือน ท าให้บรรยากาศในห้องเรียนไม่น่าเบื่อไม่เคร่งเครียด
จนเกินไป ทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ท าให้นักเรียนมีความพึง
พอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่อง สมการและการแก้สมการ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Aumkham, et al. (2008) ได้
ศึกษาวิจัยการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ระบบ
จ านวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบร่วมมือ มีความพึงพอใจอยู่ ในระดับมาก และงานวิจัยขอ ง Pracharatana (2008 ) ได้
ท าการศึกษาการพัฒนาชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนแบบร่วมมือ เรื่องสมบัติของจ านวนนับ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่
เรียนด้วยชุดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนแบบร่วมมือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.47, 
SD. = 0.58) และงานวิจัยของ Kalasri (2015) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่องพ้ืนที่ผิว
และปริมาตร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแม่พริกวิทยา จากผลการวิจัยพบว่า ใน
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 จากการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมกลุ่มในวันช่วงแรกๆ นักเรียนยังไม่สามารถ
ร่วมมือกันเรียนรู้ได้ดีนัก ครูจึงควรให้ค าแนะน าแก่นักเรียนเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแต่ละ
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ขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก่อน เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหน้าที่และ
เตรียมความพร้อมของตนเองในทุกด้าน  
   1.2 จากการสอนพบว่า ยังมีนักเรียนบางคนเรียนช้าและเรียนไม่ทันเพ่ือน ดังนั้นพ้ืน
ฐานความรู้เดิมจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญถ้านักเรียนมีความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอก็จะไม่สามารถเรียนรู้ เข้าใจ
ความรู้ใหม่ได้อย่างชัดเจน ควรตรวจสอบความรู้เดิมโดยใช้การทดสอบก่อนเรียนจากนั้นใช้วิธีการสอน
ซ่อมเสริมความรู้ 
   1.3 จากการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เรียนแบบร่วมมือ มีรายละเอียดกิจกรรมค่อนข้างละเอียด ดังนั้นครูผู้สอนควรศึกษาคู่มือครูล่วงหน้า 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอน โดยค านึงถึงการพัฒนาด้านความรู้ เพ่ือเวลาสอนจะได้ไม่ติดขัดและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   2.1 จากผลการวิจัยด้านความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เรียนแบบร่วมมือ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจทางด้านครูผู้สอนสูงสุด แต่มีความพึงพอใจด้าน
กิจกรรมต่ าสุด ดังนั้นในงานวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดความ
พึงพอใจมากกว่านี้  
   2.2 จากการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (15 จากคะแนนเต็ม 20) 
สูงกว่าก่อนเรียน แต่ยังไม่สูงกว่าเท่าที่ควร ดังนั้นควรจะมีรูปแบบการสอนอ่ืนที่สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มากกว่านี้ 
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