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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร   
โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิกับแบบการเรียนรวมกัน 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุม
สัมฤทธ์ิกับแบบเรียนรวมกัน 3) เปรียบเทียบความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดย
ใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ กอนและหลังการเรียนรู 4) เปรียบเทียบความ 
สามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน 
กอนเรียนและหลังเรียน ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธิ์และ
แบบเรียนรวมกัน สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 จากผลการวิจัยหลังจากท่ีนักเรียนไดรับการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ 
แบบกลุมสัมฤทธ์ิ และแบบเรียนรวมกัน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรและ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน 
เซนตปเตอร ธนบุรี สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน
เซนตปเตอร ธนบุรี มีคาเฉล่ียทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ
แบบกลุมสัมฤทธ์ิ มีคาเทากับ 18.72 และโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบการเรียนรวมกัน มี
คาเทากับ 26.66 โดยคา Sig. มีคาเทากับ .00 ซ่ึงตํ่ากวา 0.05 แสดงวาคาเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกันสูงกวา 
การเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 
 2. ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
ท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิแตกตางจากการเรียนรูโดยใช
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เทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน มีคาเฉล่ียความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร 
โดยเทคนิคการเรียนแบบกลุมสัมฤทธ์ิมีคาเทากับ 12.12 และโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ
แบบเรียนรวมกันมีคาเทากับ 14.52 โดยคา Sig. มีคาเทากับ .01 ซ่ึงตํ่ากวา 0.05 แสดงวาคาเฉล่ีย
ความสามารถทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนท่ีเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ
แบบเรียนรวมกันสูงกวา นักเรียนท่ีเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ   
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิมี
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 4. นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกันมี
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

อภิปรายผล 
 
 1. ผลการวิจัยนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนคณิตศาสตร เร่ือง 
การบวก การลบ โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ กับแบบเรียนรวมกันปรากฎ
วา การเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบการเรียนรวมกันมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรหลังการเรียนสูงกวาการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ  
ซ่ึงมีความแตกตางกัน เนื่องจากข้ันตอนการเรียนการสอนของการเรียนแบบรวมมือแบบกลุม
สัมฤทธ์ิซับซอน และมีการแยกปฏิบัติกิจกรรมเปนรายบุคคลทําใหผูเรียนกลุมปานกลาง และกลุม
ออน ขาดความม่ันใจในความคิดของตนเอง  สวนการใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียน
รวมกันมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวาเนื่องจากตลอดการปฏิบัติกิจกรรม  
จะแบงคละเด็กจับกลุม กลุมเรียนเกง ปานกลาง และออน ดังนั้น เด็กเรียนเกง และปานกลาง
สามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือเด็กออนซ่ึงเปนเหตุผลท่ีทําใหนักเรียนท่ีไดรับการเรียนรูโดยใช
เทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการเรียน
สูงกวาการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรท่ีแตกตางจากนักเรียนท่ีไดรับการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุม
สัมฤทธ์ิ ซ่ึงผูวิจัยไดทดลองทําการวิจัยเปรียบเทียบโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุม
สัมฤทธ์ิ และแบบเรียนรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 1 ท่ีตั้งไว 
 2. ผลการวิจัยนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการสอนคณิตศาสตร เร่ือง 
การบวก การลบ โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ  และแบบเรียนรวมกัน 
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ปรากฎวา การใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกันมีคะแนนความสามารถในการ 
แกโจทยปญหาคณิตศาสตรหลังการเรียนสูงกวาการเรียนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบ
กลุมสัมฤทธ์ิ ซ่ึงมีความแตกตางกัน ในทํานองเดียวกับแบบการเรียนรวมกัน มีผลสัมฤทธ์ิสูงกวา
แบบกลุมสัมฤทธ์ิ  เนื่องจากข้ันตอนการเรียนการสอนของแบบกลุมสัมฤทธ์ิจํากัดบุคคล ซับซอน 
และมีการแยกปฏิบัติกิจกรรมเปนรายบุคคลทําใหผูเรียนกลุมปานกลาง และกลุมออน ขาดความ
มั่นใจในความคิดของตนเอง สวนการใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกันนักเรียนมี
ความสามารถในการแกโจทยปญหาสูงกวา การเรียนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุม
สัมฤทธ์ิ เนื่องจากตลอดการปฏิบัติกิจกรรม จะแบงคละเด็กจับกลุม กลุมเรียนเกง ปานกลาง และ
ออน ดังนั้น เด็กเรียนเกง และปานกลางสามารถใหคําปรึกษาและชวยเหลือเด็กออนไดทําให
นักเรียนเกิดความม่ันใจและมีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรดีกวาการเรียนรูโดย
ใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 2 ท่ีตั้งไว 
 3. ผลการวิจัย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
การเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ มีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรทาง 
การเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ชานนท  ศรีผองงาม (2549) ไดทําการวิจัยการพัฒนาชุดการเรียนแบบผลสัมฤทธ์ิ เพื่อสงเสริม
ทักษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองจํานวนจริง ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนมะคาวิทยา อําเภอสูงโนน นครราชสีมา พบวา นักเรียนที
ไดรับการเรียนเทคนิคการสอนแบบรวมมือแบบแบงกลุมสัมฤทธ์ิมีความสามารถในการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตรสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 และสอดคลองกับ วิสัน สุวรรณคีรี (2552, 
หนา 127) ไดศึกษาความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร และความคิดเห็นในการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 โดยใชเทคนิคการสอนแบบรวมมือแบบกลุม
สัมฤทธ์ิ กับการสอนตามปกติ พบวา นักเรียนทีไดรับการเรียนเทคนิคการสอนแบบรวมมือ แบบ
กลุมสัมฤทธ์ิมีความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรหลังการเรียนรูสูงกวากลุมท่ีเรียน
ตามปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 3 ท่ีตั้งไว 
 4. ผลการวิจัย นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค
การเรียนแบบรวมมือแบบการเรียนรวมกันสามารถทําใหความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตรหลังการเรียนสูงกวากอนเรียน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย พนิดา ดอกแขมกลาง (2554, 
หนา 115) ไดทําการวิจัย เพื่อการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูแบบรวมมือแบบการเรียนรวมกัน  
เร่ือง ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับจํานวนจริง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมี
ความสามารถในการแกโจทย ปญหาคณิตศาสตร ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 80/80 
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โดยมีคา 83.99/84.55 และสอดคลองกับงานวิจัย กาญจนา  คําสมบัติ (2553, หนา 112) ได
ทําการศึกษาประสิทธิการฝกแบบรายกลุม รายวิชาการวิจัยดําเนินงาน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  
ของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 โดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือแบบเรียนรวมกันพบวาโดยภาพรวม
นักเรียนมีความรับผิดชอบในการสงงานมากข้ึนจากเดิม และมีความสามารถทางการเรียนมากข้ึน
กวาเดิมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 และ อดิสร  กอนคํา (2551, หนา 97) ไดศึกษาการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน เร่ืองเลขยก
กําลังที่มีเลขช้ีกําลังเปนจํานวนตรรกยะ ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 พบวานักเรียนเม่ือไดรับการเรียนรูโดย
ใชโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบการเรียนรวมกัน หลังการวิจัยมีความสามารถทาง 
การเรียนดีข้ึน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 4 ท่ีตั้งไว 
 การที่ผลสัมฤทธ์ิและความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ของนักเรียนหลัง
การเรียนสูงกวากอนเรียน เนื่องจากการเรียนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ   
และแบบการเรียนรวมกัน เปนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุงพัฒนาดานการเรียนคณิตศาสตรและ
ความสามารถในการแกโจทยปญหา เพื่อเปนพื้นฐานและทักษะในการท่ีจะเรียนคณิตศาสตรใน
ระดับท่ีสูงข้ึน โดยมีการสอนตามลําดับข้ันตอนคือ การนําเสนอบทเรียนตอท้ังช้ันเรียน การเรียน
กลุมยอย การทดสอบยอย การรวมคะแนนความกาวหนาของแตละกลุม และมีการยกยองหรือ
ยอมรับ กลุมท่ีไดคะแนนสูงสุด ซ่ึงลักษณะการจัดการเรียนการสอน ประกอบดวยผูเรียนท่ีมีความ 
สามารถแบบคละกันคือ เกง ปานกลางและออน มีการจัดกิจกรรมเนนใหผูเรียนไดเรียนรูและ
รับผิดชอบรวมกัน 
 ในขณะที่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรและความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการเรียน
แบบรวมมือแบบเรียนรวมกันหลังเรียนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนรูโดยใชการเรียนแบบรวมมือแบบ
กลุมสัมฤทธ์ิ เนื่องจากมีความแตกตางกันในเร่ืองของรายละเอียดกระบวนการจัดกิจกรรม การจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกันก็มีตามลําดับข้ันตอนคือ 
ข้ันทําความเขาใจ ข้ันกิจกรรมกลุมยอย ข้ันตรวจคําตอบหรือผลงาน ข้ันนําเสนอผลงาน เปนคะแนน
กลุม และประกาศชมเชยกลุมท่ีทําคะแนนสูงสุด ดังนั้นจะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนโดยใช
เทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบเรียนรวมกัน มีความแตกตางไมมากจากการใชเทคนิคการเรียน
แบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ เพียงแตการเรียนแบบใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบการเรียน
รวมกัน จะดําเนินกิจกรรมใดเปนกลุมโดยตลอด แตการใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุม
สัมฤทธ์ิจะมีการแยกทําเปนงานเดี่ยวตรงจุดนี้จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร และ
ความสามารถในการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรหลังเรียนตํ่ากวาการเรียนรูโดยใชเทคนิคการเรียน
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แบบรวมมือแบบเรียนรวมกันทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรและความสามารถใน 
การแกโจทยปญหาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 มีความแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 จากผลการวิจัยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเซนตปเตอร ธนบุรี ดวยการจัดการเรียน 
การสอนโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิและแบบเรียนรวมกันผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 1. ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งตอไป 
  1.1 ควรทําการศึกษาข้ันการเรียนแบบรวมมือ โดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ
แบบกลุมสัมฤทธ์ิ และแบบเรียนรวมกัน ใหเขาใจกอนนําไปจัดการเรียนการสอน 
  1.2 ควรจัดทําเคร่ืองมือในการวิจัย เชน แผนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการแกโจทยปญหา ใหมีเกณฑการใหคะแนนท่ี
ชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
  1.3 ควรศึกษาความรูพื้นฐานของผูเรียนท่ีใชในการทําวิจัยกอนวามีพื้นฐานแตกตาง
กันอยางไร เพื่อจะไดจัดกลุมการเรียนรูไดอยางเหมาะสม 
  1.4 ควรทําการวิจัยโดยใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ  และแบบ
การเรียนรวมกัน แยกใชในการทําวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบกับการสอนตามปกติ 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 
  2.1 ควรนําเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ และแบบเรียนรวมกัน   
ไปประยุกตใชสอนนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความสามารถในการแกโจทยปญหาใน
รายวิชาอ่ืนๆ 
  2.2 ควรนําเทคนิคการเรียนแบบรวมมือแบบกลุมสัมฤทธ์ิ และแบบเรียนรวมกันไป
ประยุกตใชสอนนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิและความสามารถทางการเรียน ในระดับช้ันอ่ืนๆ 
 


