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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑ รอยละ 70  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน 

(LT) และเพ่ือศึกษาเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  หลังการจัดการ

เรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม 

(Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) แบบวัด

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร แบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาที 

  ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 
  1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  มีเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรทําใหเปนคน
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ฉันเรียนตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรดวยความ
สนุกสนาน และ ฉันสนุกกับการแกปญหาตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามลําดับ 
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Abstract 
  This research aims of the research. To compare student achievement in mathematics on 
multiplication of students grade 3 after Learning Together (LT) with a threshold of 70 percent to 
compare student achievement in mathematics on multiplication of elementary students. the three-year 
study before and after the learning organization learning together (LT) and to study attitudes towards 
mathematics game. Unit multiplying a student's grade 3 after learning organization Learning Together (LT) 
samples used in this study were students in grade 3 was drawn at random group (Cluster. Random 
Sampling) used in the study. Plan Learning Together (LT) math achievement test designed to measure 
attitudes toward mathematics. The statistics used in data analysis were mean, standard deviation, t-test 
  The results were as follows: 
  1. Grade 3 student achievement in mathematics. The multiplication of the learning Together 
(LT) higher than the 70 percent level of statistical significance. 05. 
  2. Grade 3 student achievement in mathematics. The multiplication of the learning Together (LT) 
higher than the previous level of statistical significance. 05. 
  3. Grade 3 student attitudes toward mathematics on multiplication after learning Together (LT) 
were at a high level When considering the activities that make learning math a decision rationally. Has 
the highest average was the second event I learned as a learning math fun and I enjoy solving problems, 
according to the event to learn math, respectively. 
 
The Keyword :  LT Cooperative learning echnique / attitude toward Mathematics 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผล 
เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบชวยใหคาดการณ วางแผน ตัดสินใจ 
แกปญหา และนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม ในชวงทศวรรษท่ีผานมาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรไดให
ความสําคัญในเรื่องของทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรควบคูไปกับความรูดานเน้ือหาสาระ ดังจะเห็นไดจากการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนผูนําดานคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการท่ีผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพน้ันจะตองมีความสมดุลระหวางสาระ
ดานความรูทักษะกระบวนการ ควบคูไปกับคุณธรรม และคานิยม โดย มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพ้ืนฐานเก่ียวกับ
จํานวนและการดําเนินการ การวัด พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมท้ังสามารถนําความรูน้ันไป
ประยุกตใชได มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรท่ีจําเปนโดยกําหนดเปนมาตรฐานการเรียนรู 5 ประการ ไดแก
ความสามารถในการแกปญหาการใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายและการนําเสนอ การเช่ือมโยงความรูตาง ๆ ทาง
คณิตศาสตรและเช่ือมโยงคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืน ๆ และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค และ มีความสามารถในการทํางาน
อยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบมีวิจารณญาณมีความเช่ือมั่นในตนเอง พรอมท้ังตระหนักในคุณคาและมี
ความพึงพอใจท่ีดีตอคณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) เปนวิธีการสอนท่ีทําใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงข้ึนและยังชวยใหพัฒนาการทางสังคม ความสัมพันธระหวางนักเรียนดีข้ึนทําให
นักเรียน มีความเช่ือมั่นในตนเองและรูคุณคาของตัวเองอีกดวย ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนจะเปดโอกาสใหนักเรียนได
พูดคุยปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทุกคนจะเปนท้ังผูใหและผูรับบทบาทของครูจะเปลี่ยนจากเปนผู
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ถายทอดเพียงคนเดียวในช้ัน มาเปนการสอนท่ีเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งจะชวย
พัฒนาสงเสริมการเรียนรูใหเกิดข้ึนในช้ันเรียนและชวยใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนไดอยางท่ัวถึงท้ังเด็กเกง เด็ก
ปานกลาง หรือเด็กออน สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางตัวนักเรียนกับกลุมเพ่ือนและชวยใหครูมีความกระตือรือ 
รนในการจัดกิจกรรมการเรียนไดเปนอยางดี (สุคนธ สินธพานนท และคณะ, 2554) จากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ ใน ปการศึกษา 2559 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (GAT) ระดับโรงเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเมือง (บาน
นครชุม) วิชาคณิตศาสตรในระดบัประถมศึกษาตอนตน มีคะแนนเฉลี่ยรอยละ 43.12 ซึ่งถือวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ําและ
ปญหาการสอนคณิตศาสตรของผูศึกษาคนควา พบวานักเรียนท่ีเรียนออนไมสนใจเรียนวิชาคณิตศาสตร เพราะคิดวา
คณิตศาสตรเปนวิชาท่ียาก นาเบ่ือ ตองทําแบบฝกหัดมาก นักเรียนท่ีเรียนเกงไมสนใจใหความชวยเหลือเพ่ือน การเรียนเปน
ลักษณะการแขงขัน คนท่ีเรียนไดคะแนนดี จะพยายามเรียนใหไดดีกวาคนอ่ืน เพ่ือใหไดรับการยกยอง ไมมีการพ่ึงพาและ
เก้ือกูลกัน ทําใหการพัฒนาปรับปรุงผลการเรียนรูของนักเรียนในกลุมสาระคณิตศาสตรไมดีเทาท่ีตองการ นอกจากน้ันยัง
พบวาเน้ือหาเปนปญหา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิต่ําไดแกเน้ือหาเรื่อง การแกโจทยปญหา การคูณ 
  จากความสําคัญในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีตองการพัฒนาใหผูเรียนมีประสบการณท่ีมีอยูไปใชในการ
หาคําตอบของปญหาทางคณิตศาสตร ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง การ
คูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โดยใชวิธีการสอนแบบรวมมือกัน (LT) และเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรใหสูงข้ึนและเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพในโอกาสตอไป 
วัตถุประสงคการวิจัย 
  1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑ รอยละ 70 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กอน
และหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) 
  3.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร เรื่องการคูณ สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 
  2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 เน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัย คือ เรื่อง การคูณ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เปนเน้ือหาในกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 ตัวแปร 
  ตัวแปรอิสระ  ไดแก   การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) 
  ตัวแปรตาม    ไดแก   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
            เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร (บานนครชุม) ปการศึกษา 
2560 จํานวน 43 คน 
  กลุมตัวอยาง ไดแก  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชร (บานนครชุม) ป
การศึกษา 2560 จํานวน 22 คนซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster RandomSampling) 
  เครื่องมือวิจัย 
    1.  แผนการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกัน (LT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 เรื่องการคูณ จํานวน 8 แผน หา
คุณภาพโดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาความถูกตองและเหมาะสมในการท่ีจะนําไปใชสอนจริง 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณิตศาสตร เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
หาคุณภาพโดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสม พบวา มีคาความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 คาความเช่ือมั่น ตาม วิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR–20) เทากับ 0.85 
คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.33 - 0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.27 - 0.73 
   3.  แบบวัดเจตคตติอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เปนแบบวัดมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ 
จํานวน 10 ขอ มีคาความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอ คําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 
0.67–1.00 และคาความเช่ือมั่นตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s alpha) หรือสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α–Coefficient) 
เทากับ 0.70 
  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณ กอนเรียน  
  2.  จัดการเรยีนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค (LT)  
   3.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและแบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตร 
  การวิเคราะหขอมูล 
   1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑ รอยละ 70 ใชการทดสอบคาที (t-test One Group) 
   2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
   3.  การศึกษาเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  หลังการ

จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) วิเคราะหขอคาเฉลี่ย ( x )สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ แปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี 
    คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00  เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระดับมากท่ีสุด 
   คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระดับมาก 
   คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระดับปานกลาง 
   คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระดับนอย 

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกัน (LT) 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 
- เจตคติตอการเรียนวิชาคณติศาสตร 
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   คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑ พบผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
   หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑ รอยละ 70 

 n µ x  S.D. t Sig 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 20 21 22.25 2.35 1.67 .000 

 p < 05 
  จากตาราง 1 พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
22.25   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.35 คา t = 1.67 และ Sig = .000 
 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 กอน
และหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน Learning Together (LT) พบผลดังตาราง 2 
 
ตาราง 2   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  
    กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร n x  S.D. t Sig 
กอนเรียน 20 13.05 3.17 

12.225 .000 
หลังเรียน 20 22.25 2.35 

 p < .05 
  จากตาราง 2 พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีคา t = 12.225 และ Sig = 
.000 
 
  3.  การศึกษาเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  หลังการ
จัดการเรียนรูแบบรวมมือ (LT) พบผลดังตาราง 3 
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ตาราง 3   คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบ่ียงมาตรฐาน (S.D.) ของเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรเรื่องการคูณของนักเรียนช้ัน 
    ประถมศึกษาปท่ี 3  หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) 

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร x  S.D. แปลผล 
1. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูคณิตศาสตรทําใหเปนคนตดัสินใจ
อยางมีเหตผุล 

4.55 0.69 มากท่ีสุด 

2. ฉันเรียนตามการจดักิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรดวยความ
สนุกสนาน 

4.55 0.76 มากท่ีสุด 

3. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูคณิตศาสตรทําใหฉันเขาเรียนอยาง
สม่ําเสมอ 

4.40 0.68 มาก 

4. ฉันรูสึกรําคาญเมื่อครูใชการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร
ในการแกปญหา 

2.95 1.73 ปานกลาง 

5. ครูมีการเสรมิแรง เชน กลาวชม ใหรางวัล ทําใหฉันอยากเรียน
ดวยการจดักิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตร 

4.45 0.76 มาก 

6. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูคณิตศาสตรไมสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

2.55 1.99 ปานกลาง 

7. ฉันสนุกกับการแกปญหาตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู
คณิตศาสตร 

4.55 0.69 มากท่ีสุด 

8. ฉันเรียนตามการจดักิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรแลวนําไป
ประยุกตใชกับวิชาอ่ืนได 

4.35 0.81 มาก 

9. การจัดกิจกรรมการเรยีนรูคณิตศาสตรทําใหฉันไมชอบทํา
การบานวิชาคณติศาสตร 

2.35 1.98 นอย 

10. การจดักิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตรทําใหฉันจดจําเน้ือหา
การเรยีนไดดียิ่งข้ึน 

4.45 1.23 มากท่ีสุด 

รวม 3.92 0.91 มาก 

 
  จากตาราง 3 พบวานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคณู หลังการจัดการเรียนรู

แบบรวมมือกัน (LT) โดยรวมอยูในระดับมาก ( x =3.92 และ S.D.= 0.91 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดกิจกรรม

การเรยีนรูคณิตศาสตรทําใหเปนคนตัดสินใจอยางมีเหตผุล มีคาเฉลีย่สูงสุด ( x = 4.55 และ S.D.= 0.69)  รองลงมา คือ ฉัน

เรียนตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณติศาสตรดวยความสนุกสนาน ( x = 4.55 และ S.D.=  0.76) และ ฉันสนุกกับการ

แกปญหาตามการจดักิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ( x = 4.55 และ S.D.= 0.69) ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร เรื่องการคูณหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน 
(LT) โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรทําใหเปนคนตัดสินใจ
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อยางมีเหตุผล มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ฉันเรียนตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรดวยความสนุกสนาน และ 
ฉันสนุกกับการแกปญหาตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากน้ันนักเรียนมีสวนรวมในการทางาน
กลุม มีการวางแผนในการทางาน มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย มีความสามัคคีภายในกลุม และมีการยอมรับฟง
ความคิดเห็นของเพ่ือน ๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ ชวลิต ชูกําแพง (2553) ไดศึกษาผลการพัฒนาความสามารถการให
เหตุผล กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
เทคนิค LT ผลการวิจัยพบวา มีประสิทธิภาพเทากับ 83.01/83.91 ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค 
LT มีคาเทากับ 0.7106 หมายความวา หลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนจากกอนเรียน และแผนการพัฒนา
ความสามารถการใหเหตุผล กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ความนาจะเปน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT ซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องการคูณหลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเปนเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
กัน (LT) เปนการเรียนรูท่ีมีกระบวนการในการสอนท่ีไมยุงยากและซับซอนโดยกระบวนการคือใหสมาชิกในกลุมชวย
การศึกษาเน้ือหารวมกัน โดยกําหนดใหแตละคนมีบทบาทหนาท่ีชวยกลุมในการเรยีนรูและสรุปคําตอบรวมกันเปนผลงานของ
กลุม โดยสมาชิกในกลุมมีการกําหนดเปาหมายรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือใหกลุมประสบความสําเร็จ (เพ็ญนภา เพ็ง
วิสาภาพพงษ 2559 : 52 ) สงผลใหนักเรียนมีความรูจากการเรียนสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย สุดธาดา วงศรี (2553 : 
87-94) พบวา ผลการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องเวลา ช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 
โดยใชวิธีการสอนแบบรวมมือกัน (LT)  ซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 สอดคลองกับ วิลเลียมส (William. 2005 : 529-A) ไดศึกษาผลกระทบของการเรียนแบบรวมมือกัน จากการ
เปรียบเทียบกับวิธีการสอนแบบดั้งเดิมท่ีมีตอความเขาใจในการคูณของนักเรียนช้ันเกรด 3 โดยใชบทเรียนท่ีออกแบบสําหรับ
ช้ันเรียนวิชาคณิตศาสตร เกรด 3 ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีความสามารถทางการเรียน โดยมีคะแนนความเขาใจใน
การศึกษาสูงกวากลุมควบคุม ซึ่งแสดงวาการเรียนแบบรวมมือกันชวยใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในเน้ือหาและวิธีการ
มากกวากลุมท่ีใชวิธีเรียนแบบปกติ 
   3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องการคูณ หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
กัน (LT) โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรทําใหเปนคน
ตัดสินใจอยางมีเหตุผล มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ฉันเรียนตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรดวยความ
สนุกสนาน และ ฉันสนุกกับการแกปญหาตามการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร ตามลําดับ เน่ืองมาจากการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเปนกิจกรรมการเรียนท่ีกอใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจมากท่ีจะไดมีสวนรวมในการเรียนเกิดความพึงพอใจและ
เจตคติท่ีดี การมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันทําใหผูเรียนรูสึกวาตนมีความหมายในสังคมน้ันๆการเรียนแบบรวมมือสามารถ
นํามาใชในการเรียนการสอนในช้ันเรียนเปนอยางดีเน่ืองจากการฝกใหผูเรียนรูจักใชชีวิตในสังคมท่ีคลายกับการเรียนใน
หองเรียนคือตองอยูในคนหมูมากท่ีตองสรางความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถชวยเหลือผูอ่ืนอยางมั่นใจผูเรยีนจะพัฒนาไปสูการ
เปนพลเมืองดีของประเทศในอนาคตตอไปอยางมีประสิทธิภาพ (พิลาศลักษณ อาคมศิลป 2556 : 37) และสอดคลองกับ สุดา
รัตน หมื่นไธสง (2553 : 68-103) ไดศึกษาคนควาผลการใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือประกอบการสอนแบบอุปนัยท่ีมีตอ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรเรื่อง เลขยกกําลัง ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบวา 1) แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่องเลขยกกําลัง ท่ีใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ
ประกอบการสอนแบบอุปนัย มีประสิทธิภาพเทากับ 81.69/76.98 เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 2) ดัชนีประสิทธิผลของ
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แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรยีนรู คณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่อง เลขยกกําลัง ท่ีใชเทคนิคการเรียน
แบบรวมมือประกอบการสอนแบบอุปนัยเทากับ 0.61233) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
หลังจากเรียนดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง เลขยกกําลังท่ีใชเทคนิคการเรียนแบบรวมมือ
ประกอบการสอนแบบอุปนัย โดยรวมอยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   1.  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) ในวิชาคณิตศาสตร กําหนดใหมีการใชสื่อในการจัดการเรียนการ
สอน เชน ใบความรู แบบทดสอบยอย แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียน ครูผูสอนควรจัดเตรียมใหพรอมกอนทําการจัดการ
เรียนการสอน 
   2.  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) เปนรูปแบบท่ีผูเรียนตองใชเวลาคอนขางมาก สําหรับนักเรียนท่ี
เรียนออน ดังน้ันครูผูสอนควรวางแผนระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม และคอยแนะนํา ใหคําปรึกษา 
ชวยเหลือเมื่อนักเรียนพบปญหาเพ่ือชวยนักเรียนใหสามารถแกปญหาไดดวยตนเอง 
   3.  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (LT) เปนการจัดการเรียนรูท่ีเนนกระบวนการกลุม ความรวมมือของสมาชิก
ในกลุมมีความสําคัญมาก ครูผูสอนตองคอยสังเกตพฤติกรรม และคอกระตุนใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุม เพ่ือความสําเร็จ
ของกลุมนักเรียน 
   4.  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนการปฏิสัมพันธระหวางสมาชิก
ในกลุมท่ีมีความสามารถแตกตางกัน ครูผูสอนควรปฐมนิเทศและช้ีแจงเหตุผลการจัดกลุมนักเรียนท่ีคละความสามารถ เกง 
ปานกลาง และออน เน่ืองจากนักเรียนอาจไมคุนเคยกับกลุมท่ีครูจัดให 
 
  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
   1.  ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) ใน
เน้ือหาเรื่องเก่ียวกับโจทยปญหา ระดับช้ันอ่ืน ๆ 
   2.  ควรมีการเปรียบเทียบผลการจัดการเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกัน (LT) กับรูปแบบการ
สอนอ่ืน ๆ 
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