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การศึกษาผลการเรยีนรูเรื่อง เศษสวน  
ระหวางการเรียนแบบรวมมอืและการเรียนเปนกลุมแบบเดิม 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อวัดการกระจายของคะแนนแบบฝกหัดระหวางการเรียนแบบ
รวมมือและการเรียนเปนกลุมแบบเดิม และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศษสวน 
ระหวางการเรียนแบบรวมมือและการเรียนเปนกลุมแบบเดิม กลุมตัวอยางไดแก นิสิตคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและนิสิตคณะวิทยาการจัดการ  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา  ซ่ึงไดจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจงมา 5 หมูเรียน  จํานวน 128 คน ผลการวิจัยพบวา 
1) คะแนนแบบฝกหัดของนิสิตที่เรียนแบบรวมมือมีการกระจายนอยกวาคะแนนแบบฝกหัดของนิสิตที่
เรียนเปนกลุมแบบเดิม  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศษสวน ของนิสิตที่เรียนแบบรวมมือสูงกวานิสิต
ที่เรียนเปนกลุมแบบเดิม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
คําสําคัญ :  เศษสวน / การเรียนแบบรวมมือ / การเรียนเปนกลุมแบบเดิม 
 

Abstract 
           The purposes of this research were to measure variability of the exercise scores between 
cooperative learning and traditional  learning  groups, and to compare learning achievement in  
Mathematic Fraction  between cooperative learning and traditional  learning  groups. The sample 
consisted of 128 students of Faculty of Science and Technology and Faculty of Management at the first 
semester of academic year 2010 of Bansomdejchaopraya  Rajabhat University  and was selected  by the 
purposive sampling. The results of this research were: 1) The exercise  scores of  students' cooperative 
learning have  less distribution  than  the exercise scores  of  students'  the traditional learning group. 
2)The learning achievement in Mathematic Fraction of students' cooperative learning was  significantly 
higher than students' traditional learning group at p< 0.1.  
Keywords:  Mathematic Fraction /Cooperative learning / Traditional learning group 
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บทนํา  
เมื่อพิจารณาสภาพการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตรในปจจุบัน อาจกลาวไดวายังไม
ประสบผลสําเร็จเทาที่ควร โดยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในดานทักษะการคิด
คํานวณต่ํากวารอยละ 50 และการประเมินผล
ตามจุดประสงคการเรียนรูพบวาผูเรียนไมผาน
จุดประสงคการเรียนรูเร่ือง เศษสวน มากที่สุด     
ดังขอมูลจากงานวิจัยพบวาขอบกพรองทางการ
เรียนเกี่ยวกับการบวกเศษสวน การลบเศษสวน
การคูณ  และการหารของเศษสวน  พบวามี
ขอบกพรองสูงถึงรอยละ 93.24 และ 86.49 

ตามลําดับ (กําจร มุณีแกว, 2552) จึงนับวาเปน
อุปสรรคตอการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ซ่ึง
ถือวาเปนปญหาสําคัญสําหรับผูสอนเปนอยาง
มาก 
 จากเหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจที่
จะพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยการศึกษาผลการเรียนรูเร่ือง เศษสวน 
ระหวางการเรียนแบบรวมมือและการเรียนเปน
กลุมแบบเดิม ทั้งนี้จะเปนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผูเรียนใหดีขึ้นกวาเดิม 

 

 
 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
          1. เพื่อวัดการกระจายของคะแนนแบบ- 
ฝกหัดระหวางการเรียนแบบรวมมือและการ
เรียนเปนกลุมแบบเดิม 
           2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อง  เศษสวน  ระหวางการเรียนแบบ
รวมมือและการเรียนเปนกลุมแบบเดิม 
 
สมมุติฐานการวิจัย 

   1. คะแนนแบบฝกหัดจากการเรียนแบบ
รวมมือมีการกระจายนอยกวาคะแนนแบบฝกหัด
จากการเรียนเปนกลุมแบบเดิมในทุกแบบฝกหัด 
 

  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเศษสวน 
จากการเรียนแบบรวมมือสูงกวาการเรียนเปน
กลุมแบบเดิม 
 
ขอบเขตการวิจัย 

 1. ประชากร 
     ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนิสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
2. กลุมตัวอยาง 
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนิสิต

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนิสิตคณะ
วิทยาการจัดการที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553  
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 3. ตัวแปรที่ศึกษา 
   3.1 ตัวแปรอิสระคือ การเรียนแบบ

รวมมือและการเรียนเปนกลุมแบบเดิม 
    3.2 ตัวแปรตามคือ ผลการเรียนรูเร่ือง 

เศษสวนไดแก คะแนนจากการทําแบบฝกหัด
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 4. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย 
           เปนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานเรื่อง 

เศษสวน ประกอบดวย  ชนิดของเศษสวน การ
บวกเศษสวน  การลบเศษสวน  การคูณเศษสวน  
การหารเศษสวน  การบวกและการลบจํานวน
คละ 

 5. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
    ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คือ ภาค

เรียนที่ 1 โดยใชเวลาสอนซอมเสริมสัปดาหละ 
2 ช่ัวโมง 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.ไดแนวทางในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

  2.เปนการพัฒนาทักษะทางสั งคม 
ผูเรียนจะไดรูจักวิธีการใหความชวยเหลือกัน
และรูจักรวมมือกันทํางานใหประสบผลสําเร็จ 

 
 

  
 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
        ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร 
    ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนิสิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
2. กลุมตัวอยาง 
    กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนิสิต

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และนิสิตคณะ
วิทยาการจัดการที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จาก
การสุมตัวอยางแบบเจาะจงจํานวน 5 หมูเรียน มี
จํานวนทั้งหมด 128  คน แลวจัดเปน 2 กลุมดังนี้ 

 
 

   2.1 กลุมทดลองคือ กลุมที่จัดกิจกรรม
การเรียนแบบรวมมือซ่ึงมีจํานวนทั้งหมด 64  
คน ประกอบดวยนิสิตคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 2  หมูเรียนจํานวน 44 คน และนิสิต
คณะวิทยาการจัดการ 1 หมูเรียนจํานวน 20 คน
แลวแบงนิสิตออกเปนกลุมยอยกลุมละ 4 คน
โดยแบงหนาที่ความรับผิดชอบในการเรียนรู
รวมกันและทํากิจกรรมกลุม  ในแตละกลุมจะ
ประกอบดวยนิสิตที่มีความสามารถทางการ
เรียนสูง  ปานกลาง และต่ําเปนไปตามอัตราสวน 
1:2:1  ตามลําดับ    โดยใชผลคะแนนจากการทํา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 
เศษสวน มากําหนดนิสิตเขากลุม 
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2.2 กลุมควบคุมคือกลุมที่จัดกิจกรรม
การเรียนเปนกลุมแบบเดิมซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 
64 คน ประกอบดวยนิสิตคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 1 หมูเรียน จํานวน 40 คน และนิสิต
คณะวิทยาการจัดการ 1 หมูเรียน จํานวน 24 คน
แลวแบงนิสิตออกเปนกลุมยอยกลุมละ 4 คน ซ่ึง
สมาชิกภายในกลุมจะเรียนรูกันตามปกติ และทํา
กิจกรรมกลุมโดยใหนิสิตจัดกลุมกันเอง 
         เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ 

    1.1  ชุดเอกสารแนะแนวทาง 

    1.2  แบบฝกหัด 

    1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง- 

การเรียน 

 2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี
รายละเอียดดังนี้ 

2.1 ชุดเอกสารแนะแนวทางเปนเอกสาร
ความรูที่สอดแทรกแนวความคิดไวอยางละเอียด
มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 

          1)  ศึกษารายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับ
เ ร่ือง  เศษสวน  จากหนังสือ เ รี ยนรายวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
พุทธศักราช 2551 มากําหนดเปนหัวขอหนวย
การเรียนในเอกสารแนะแนวทาง 

       2)  สรางชุดเอกสารแนะแนวทาง
ทั้งหมดจํานวน  6 หนวย  ประกอบดวยเรื่อง   
ชนิดของเศษสวน การบวกเศษสวน  การลบ
เศษสวน  การคูณเศษสวน  การหารเศษสวน  
การบวกและการลบจํานวนคละตามลําดับ 
จากนั้นนําไปใหผูทรงคุณวุฒิในโปรแกรมวิชา
คณิตศาสตรตรวจสอบความเหมาะสมทางดาน

เนื้อหาและภาษาเพื่อนํามาปรับปรุงแกไขให
สอดคลองกัน 

2.2 แบบฝกหัด เปนแบบฝกทักษะการ
ทํางานเปนกลุม มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
                       1) ศึกษาคูมือการวัดและประเมิน 
ผลกลุ มสาระการ เรี ยน รู วิ ช าคณิตศาสตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อกําหนดเปน
จุดประสงคการเรียนรูในแบบฝกหัด 
                        2) สรางแบบฝกหัดครอบคลุม
ตามจุดประสงคการเรียนรู แลวนําไปทดลองกับ
นิสิตโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร เพื่อตรวจสอบ
ความ เหมาะสมของภาษาที่ ใช แล วนํ าไป
ปรับปรุงแกไข 

          3) นําแบบฝกหัดที่ไดปรับปรุง
แกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง 

        2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเปนแบบทดสอบแบบปรนัย มีวิธีการสราง
ดังนี้ 
                    1) ศึกษาเทคนิคการเขียนขอสอบ
และการสรางแบบทดสอบอิงเกณฑ 
       2) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด เลือกตอบ  4 
ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ ใหครอบคลุมเนื้อหาและ
จุดประสงคการเรียนรู แลวนําไปทดลองกับ
นิสิตโปรแกรมวิชาคณิตศาสตรจํานวน 7 คน
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ความ
เหมาะสมของภาษาที่ ใช แล วนํ ามาแก ไข
ขอบกพรอง 

       3) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไป
ทดลองใชกับนิสิตโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
ความปลอดภัยจํานวน 10 คนโดยนําแบบทดสอบ
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ไปสอบกับนิสิตกลุมเดิมสองครั้งในเวลาที่
ตางกันแลวนําผลการสอบทั้งสองครั้งมาหาคา
ความเที่ยงของแบบสอบอิงเกณฑตามวิธีของลิฟ
วิงสตัน (Livingston) ซ่ึงไดคาความเที่ยงเทากับ 
0.75 

      4) นํ า แบบทดสอบวั ด ผล สัมฤท ธ์ิ
ทางการเรียนที่ไดเกณฑมาตรฐานแลวนําไปใช
กับกลุมตัวอยาง 

 การดําเนินการทดลอง 
    1. ผูวิจัยแจงจุดประสงคการเรียนรูใน
ชุดเอกสารแนะแนวทาง พรอมทั้งชี้แจงบทบาท
หนาที่และวัตถุประสงคของการทํางานกลุมทั้ง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม 
  2. ผูวิจัยดําเนินการทดลองสอนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุมดวยตนเองโดยใช
เอกสารแนะแนวทางสําหรับทบทวนสอนอยาง
เดียวกัน แตวิธีเรียนตางกันดังนี้ 
               กลุมทดลอง ใชวิธีเรียนแบบรวมมือ
โดยใชการแบงกลุมแบบกลุมสัมฤทธิ์ 
               กลุมควบคุม  ใชวิ ธี เ รียนเปนกลุม
แบบเดิม 
          3.  ผูวิจัยดําเนินการฝกทักษะการทํางาน
กลุมโดยใหแตละกลุมทําแบบฝกหัดทั้งนิสิต
กลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยใชเวลา 45 
นาที 

  4. เมื่อส้ินสุดการทดลอง ผูวิจัยนําแบบ-
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ท างการ เรี ยน เรื่ อ ง 
เศษสวน ไปทดสอบนิสิตทั้งกลุมทดลองและ
กลุมควบคุม 

 
 
 

การวิเคราะหขอมูล 
          1.วิ เ คราะห ผลคะแนนจากการทํ า
แบบฝกหัดทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม   
โดยคํานวณคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
          2.วิ เ คราะห ผลคะแนนจากการทํ า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง 
เศษสวน ของกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดย
คํานวณคาเฉล่ีย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เปรียบ-
เทียบความแตกตางโดยทดสอบคาที (t-test) 
แบบเปนอิสระตอกัน (independent) 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
         ตอนที่ 1 ผลการกระจายของคะแนน
จากการทําแบบฝกหัด 

ขอมูลที่นํามาวิเคราะหไดแก คาเฉลี่ย 
( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของ
คะแนนแบบฝกหัด ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1     คาการกระจายของคะแนนแบบฝกหัดจําแนกตามกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

แบบฝกหัดที ่ เร่ือง กลุมตัวอยาง จํานวนกลุม คะแนนเต็ม        x  S.D. 

1 
 

ชนิดของเศษสวน กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

16 
16 

20 
20 

14.94 
13.69 

1.25 
3.29 

2 
 

การบวกเศษสวน กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

16 
16 

20 
20 

15.06 
14.94 

2.16 
3.72 

3 
 

การลบเศษสวน กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

16 
16 

20 
20 

14.88 
14.25 

2.32 
4.21 

4 
 

การคูณเศษสวน กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

16 
16 

20 
20 

17.00 
16.50 

2.15 
3.00 

5 
 

การหารเศษสวน กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

16 
16 

20 
20 

16.94 
15.56 

2.46 
3.45 

6 
 

การบวกและการ
ลบจํานวนคละ 

กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

16 
16 

20 
20 

13.38 
10.50 

2.55 
4.44 

 
      จากตารางที่1 พบวา คะแนนแบบ-

ฝกหัดของกลุมทดลองมีการกระจายนอยกวา
คะแนนแบบฝกหัดของกลุมควบคุมในทุก
แบบฝกหัด เปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 1     

 

 
 

      ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบของคะแนน
จากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อง เศษสวน 

ขอมูลที่นํามาวิเคราะหไดแก คาเฉลี่ย
( x ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
คะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน นํามาหาคาที (t-test) แบบเปน
อิสระตอกัน ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศษสวน  
               ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

กลุมตัวอยาง จํานวนนิสิต คะแนนเต็ม             x  S.D. t 
กลุมทดลอง 
กลุมควบคุม 

64 
64 

40 
40 

32.3125 
28.5313 

6.2422 
10.9187 

2.405** 

**คาเฉลี่ยแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ (p< 0.1) 

 

จากตารางที่ 2 พบวาคาเฉลี่ยของ
คะแนนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของกลุมทดลองมากกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับ .01 นั่นคือผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเรื่อง เศษสวนของกลุมทดลองสูงกวากลุม
ควบคุมเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 
 

สรุปผลการวิจัย 
           1. คาการกระจายของคะแนนจากการ
ทําแบบฝกหัดระหวางการเรียนแบบรวมมือและ
การเรียนเปนกลุมแบบเดิมมีดังตารางที่ 3 

จะพบวาคะแนนแบบฝกหัดของนิสิตที่
เรียนแบบรวมมือมีการกระจายนอยกวาคะแนน
แบบฝกหัดของนิสิตที่เรียนเปนกลุมแบบเดิมใน
ทุกแบบฝกหัด 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง เศษสวน
ของนิสิตที่เรียนแบบรวมมือสูงกวานิสิตที่เรียน
เปนกลุมแบบเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

 
  ตารางที่ 3 คาการกระจายของคะแนนจากการทําแบบฝกหัดของวิธีสอน 2 แบบ 

 
แบบฝกหัดที ่

 
เร่ือง 

คาการกระจายของคะแนนแบบฝกหัด 
การเรียนแบบรวมมือ การเรียนเปนกลุม

แบบเดิม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

ชนิดของเศษสวน 
การบวกเศษสวน 
การลบเศษสวน 
การคูณเศษสวน 
การหารเศษสวน 
การบวกและ 

การลบจํานวนคละ 

1.25 
2.16 
2.32 
2.15 
2.46 
2.55 

3.29 
3.72 
4.21 
3.00 
3.45 
4.44 
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อภิปรายผล 
1. คะแนนแบบฝกหัดของนิสิตที่เรียน

แบบรวมมือมีการกระจายนอยกวาคะแนน
แบบฝกหัดของนิสิตที่เรียนเปนกลุมแบบเดิม 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนิสิตที่เรียนแบบรวมมือ
ประกอบดวยนิสิตที่มีความสามารถทางการ
เรียนสูง ปานกลาง และต่ํา นิสิตแตละคนมีการ
ชวยเหลือกันในการเรียนรู มีการทํางานกลุม
อยางสม่ําเสมอ สมาชิกทุกคนมีความรับผิดชอบ
ตอกลุมรวมกัน จึงเปนผลทําใหคะแนนเฉลี่ยจาก
การทําแบบฝกหัดในทุกกลุมใกลเคียงกันซึ่งตาง
จากนิสิตที่เรียนเปนกลุมแบบเดิมที่สมาชิกแตละ
คนอาจจะไมรับผิดชอบในงานของตนเองและ
ของสมาชิกในกลุมจึงทําใหคะแนนเฉลี่ยจาก
การทําแบบฝกหัดในกลุมตางกันมาก 

2 .  ผล สัมฤทธิ์ ท า งก าร เ รี ยน เ รื่ อ ง 
เศษสวนของนิสิตที่ เรียนแบบรวมมือสูงกวา
นิสิตที่เรียนเปนกลุมแบบเดิมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของ มณฑา ธงอินเนตร (2521) ที่วาผลการสอน
วิชาเรขาคณิตโดยวิธีกระบวนการกลุมสัมพันธ
สามารถชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เ รียนสู งกว าวิ ธีสอนแบบธรรมดาและยั ง
สอดคลองกับการศึกษาของ ปยาภรณ รัตนากร
กุล (2536) ที่วานักเรียนที่เรียนแบบรวมมือโดย
ใชการแบงกลุมแบบกลุมสัมฤทธิ์มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่เรียน
คณิตศาสตรตามวิ ธี เ รียนแบบปกติอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 

 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาผลของการเรียนแบบ

รวมมือของเนื้อหาคณิตศาสตรในทักษะอื่นๆ 
เชน การวิเคราะห การสังเคราะห หรือการให
เหตุผล 

2. ควรมีการศึกษาผลระยะยาวของการ
เรียนในลักษณะนี้ เพื่อศึกษาความคงทนของ
ประสิทธิภาพของการเรียนในลักษณะดังกลาว 
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