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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือกับเกณฑ รอยละ 75 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม และเจตคติตอคณิตศาสตรของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู      
แบบรวมมือ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 29 คน โรงเรียนบานตาก 
“ประชาวิทยาคาร” ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster random 
sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร แบบวัดทักษะการทํางานกลุม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร วิเคราะหขอมูลโดยใช การหาคาเฉลี่ย  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test one group และ t-test dependent   
  ผลการวิจัยพบวา 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบ
รวมมือ สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานเปนกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยรวม 
อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนทุกคนภายในกลุมมีความสามัคคีกันมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ นักเรียนไดชวยเหลือกันภายในกลุม และนักเรียนมีการแกไขปญหา/หรือปรับปรุงผลงานกลุม ตามลําดับ 
  4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณิตศาสตรสอนใหมีเหตุผลและทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ฉันรูสึกวาครูไมลําเอียงมีความยุติธรรมกับทุกคน และฉันมีความสุขเมื่อไดเรียนวิชาคณิตศาสตร ตามลําดับ 
 
 
คําสําคัญ:  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร / ทักษะการทํางานกลุม / 
  เจตคติตอคณิตศาสตร 
 

Abstract 
  The purpose of this research were to compare the mathematics achievement for grade 
7  students after using cooperative learning with a 75 percent of the criterion, to compare 
mathematics  achievement before and after using cooperative learning, to study teamwork skills and 
attitudes  
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toward mathematics for students after using cooperative learning. The samples were 29 students in 
grade 7 from BanTak“Prachawitthayakarn” School in second semester in 2017 were selected by the 
cluster random sampling. The research instrument including cooperative learning lesson plans, 
mathematics achievement test, the questionnaire about teamwork skills and attitudes toward 
mathematics. The data analyzed by mean, standard deviation, t-test one group, and t-test 
dependent. 
  The results found that; 
  1.  Grade 7 students had mathematics achievement after using cooperative learning 
higher than 75 % was not significant at .05 level 
  2.  Grade 7 students had mathematics achievement after using cooperative learning 
higher than before was significant at .05 level 
  3.  Grade 7 students had teamwork skills after using cooperative learning in highest 
level. The highest average score on all the students in the group were in harmony, then help each 
other in group, and they could solve the problem or improve group respectively respectively. 
  4.  Grade 7 students had attitudes toward mathematics after using cooperative learning 
in high level. The highest average score on mathematics help them had reasoning and work with 
others, then they felt the teacher are not bias, and fair with everyone, and they when learn 
mathematics respectively. 
    
The Keyword: Cooperative learning / Mathematics achievement / Teamwork skills /  
   Attitudes toward mathematics 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 ในการเตรียมนักเรียนใหพรอม เปนเรื่องสําคัญของกระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมท่ีสงผลตอวิถีการดํารงชีพของสังคมอยางท่ัวถึง ครูจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการ
จัดการเรียนรู เพ่ือเตรียมความพรอมใหนักเรียนมีทักษะสําหรับการออกไปดํารงชีวิต โดยทักษะท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ทักษะ
การเรียนรู (Learning Skill) สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู เพ่ือใหนักเรียนมีความรู ความสามารถ และ
ทักษะท่ีจําเปน วิจารณ พานิช (2555) ไดกลาวถึงทักษะเพ่ือการดํารงชีวิต ดังน้ี สาระวิชาก็มีความสําคัญ แตไมเพียงพอ
สําหรับการเรียนรูเพ่ือมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา (Content หรือ Subject Matter)  
ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของนักเรียน โดยครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบกิจกรรมท่ีชวยใหนักเรียน       
แตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการเรียนรูของตนเองได และการศึกษาในประเทศไทย หากดูจากสภาพท่ี
เกิดข้ึนในสังคมหลายๆ ฝายกําลังเขาใจเปนไปในแนวทางเดียวกันคือ การศึกษาของไทยกําลังมีปญหา จะเห็นไดวาเปน
ปญหาท่ีไดรับความสนใจจากสังคม ปญหาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา เปนอีกปญหาหน่ึงท่ีสะทอนใหเห็นถึง
คุณภาพของการศึกษาในประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนอยูในขณะน้ี ดังน้ันการหาแนวทางในการแกไขปญหาน้ี จําเปนตอง  
จัดการเรียนการสอนท่ีจะสงเสริมใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน 
 การจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และทักษะท่ีจําเปน สําหรับการออกไป
ดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 มีหลากหลายวิธี แตวิธีการหน่ึงคือ การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ซึ่งมีความสําคัญคือ
เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีชวยใหนักเรียนท่ีมีความสามารถเกง ปานกลาง และออน ไดรวมมือกันในการเรียนรู    
ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน แกปญหารวมกันเพ่ือใหเขาใจ   
ในบทเรียน มีความรับผิดชอบ ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางสมาชิกในกลุม ไดฝกและเรียนรูทักษะทางสังคมโดยตรง
และทําใหผูเรียนมีความตื่นเตนสนุกสนานกับการเรียนรู ซึ่งจะทําใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตรและอยากเรียน
วิชาคณิตศาสตรมากข้ึนจึงทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทักษะการทํางานกลุมสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับวิจัย
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ของสุภาภรณ  โมแซง (2551) กลาววา การพัฒนากิจกรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง ทศนิยม โดย
ใชรูปแบบการสอนแบบรวมมือกัน ทําใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคไดแก ทักษะการทํางานกลุม การ
ชวยเหลือกันดวยความมีนํ้าใจ ความรับผิดชอบและตระหนักถึงความสําคัญของตนเองซึ่งเกิดข้ึนขณะจัดกิจกรรม 
นักเรียนจํานวนรอยละ 80 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมดมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตั้งแตรอยละ 70 ข้ึนไป และสอดคลอง
กับวิจัยของจรัสขวัญ  แสนขัติ (2550) พบวา การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหา    
การลบ โดยใชการเรียนแบบรวมมือ นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนโดยใชการเรียนแบบรวมมือสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด
ไว รอยละ 65 เจตคติตอการเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือในภาพรวมอยูระดับดี ท้ังในดานความสนใจและ
ความสําคัญและดานกิจกรรมกลุม พฤติกรรมทางการเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือในภาพรวมอยูระดับดี โดยเฉพาะ
ดานกระบวนการกลุมอยูในเกณฑดีมาก  
  จากท่ีกลาวมาขางตนทําใหผูวิจัย สนใจท่ีจะจัดการเรียนการสอนโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ เพ่ือให
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีข้ึน มีความรูความสามารถและทักษะทางคณิตศาสตร มีเจตคติท่ีดีตอคณิตศาสตร 
สามารถนําคณิตศาสตรไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวันจนเปนเครื่องมือในการเรียนรูตลอดชีวิตของตนเอง  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑรอยละ 75 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
 3.  เพ่ือศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุมหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
 4.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
สูงกวาเกณฑรอยละ 75  
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ สูง
กวากอนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 เน้ือหา 
  น้ือหาท่ีใชในการวิจัยน้ี ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 เรื่องเศษสวน ประกอบดวย ประเภทของเศษสวน เศษสวนท่ีเทากัน การเปรียบเทียบ
เศษสวน การบวก การลบ การคณู การหาเศษสวน และการแกโจทยปญหาเศษสวน 
 ตัวแปร 
  ตัวแปรตน ไดแก  การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
  ตัวแปรตาม ไดแก  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  
       - ทักษะการทํางานเปนกลุม 
       - เจตคติตอคณิตศาสตร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท้ังหมด 5 หอง จํานวน 137 คน โรงเรียนบานตาก        
“ประชาวิทยาคาร” อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 
  กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/3 จํานวน 29 คน โรงเรียนบานตาก“ประชาวิทยา
คาร” อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster 
random sampling) 
 เครื่องมือวิจัย  
  1.  แผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือจํานวน 9 แผน แตละแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู 5 ข้ันตอน คือ 
   ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียม แบงกลุมแนะนําระเบียบของกลุม บทบาทและหนาท่ีของสมาชิกในกลุม    แจง
จุดประสงคของบทเรียน การทํากิจกรรมรวมกันและการฝกฝนทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับการทํากิจกรรมกลุม 
    ข้ันท่ี 2 ข้ันสอน นําเขาสูบทเรียน แนะนําเน้ือหา และมอบหมายงานใหนักเรียนแตละกลุมทํา 
    ข้ันท่ี 3 ข้ันทํากิจกรรมกลุม ผูเรียนเรียนรูรวมกันในกลุมยอย โดยท่ีแตละคนมีบทบาทหนาท่ีตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 
    ข้ันท่ี 4 ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ ตรวจสอบวา นักเรียนไดปฏิบัติหนาท่ีครบถวนแลวหรือยัง
ผลการปฏิบัติเปนอยางไร โดยเนนการตรวจสอบผลงานของกลุมและรายบุคคลในบางกรณีนักเรียนอาจตองซอมเสริม
สวนท่ียังไมเขาใจตอจากน้ันเปนการทดสอบความรู 
    ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินการทํางานของกลุม ผูสอนและนักเรียนชวยกันสรุปบทเรียน ถา
มีสิ่งท่ีนักเรียนยังไมเขาใจ ผูสอนควรอธิบายเพ่ิมเติม ผูสอนและนักเรียนชวยกันประเมินผลการทํางานกลุมและพิจารณา
วาอะไรคือจุดเดนของงานและอะไรคือสิ่งท่ีตองปรับปรุง 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องเศษสวน เปนแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 20 ขอ มีคุณภาพดานความเท่ียงตรงโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง  
0.67 – 1.00 คาความเช่ือมั่น โดยวิธีการของคูเดอรริชารดสัน (KR-20) พบวา มีคาเทากับ 0.79 คาความยากงาย พบวา 
มีคาอยูระหวาง 0.74 – 0.80 และคาอํานาจจําแนก พบวา มีคาอยูระหวาง 0.21 – 0.46 
  3.  แบบวัดทักษะการทํางานเปนกลุม เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคอรท 
(Likert scale ) มีคุณภาพดานความเท่ียงตรงโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง  
0.67 – 1.00 คาความเช่ือมั่นโดยวิธีการของครอนบาค ( Cronbach ) ดวยสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
พบวา มีคาเทากับ 0.75  
  4.  แบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร เปนแบบมาตรประเมินคา 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคอรท (Likert 
scale ) มีคุณภาพดานความเท่ียงตรงโดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวา มีคาอยูระหวาง 0.67 – 1.00    
คาความเช่ือมั่นโดยวิธีการของครอนบาค ( Cronbach ) ดวยสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) พบวา มีคา
เทากับ 0.78 
 การเก็บรวบรวมขอมลู 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน เรื่อง เศษสวน 

การจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ 
 

  - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  
  - ทักษะการทํางานเปนกลุม 
  - เจตคติตอคณิตศาสตร 
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  2.  จัดการเรยีนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือ จํานวน 9 คาบ 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน เรือ่ง เศษสวน แบบวัดทักษะการทํางาน
เปนกลุม และแบบวัดเจตคติตอคณิตศาสตร 
 การวิเคราะหขอมลู 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใชการทดสอบคาที (t-test one group) เทียบกับเกณฑรอยละ 75 และทดสอบสมมติฐานโดย
กําหนดนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใชการทดสอบคาที ( t-test dependent ) และทดสอบสมมติฐานโดยกําหนดนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05    
  3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม และเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย
คาเฉลี่ยดังน้ี  
   4.50 – 5.00 ทักษะการทํางานเปนกลุม/เจตคตติอคณิตศาสตร ระดับมากท่ีสุด 
   3.50 – 4.49  ทักษะการทํางานเปนกลุม/เจตคตติอคณิตศาสตรระดับมาก 
   2.50 – 3.49 ทักษะการทํางานเปนกลุม/เจตคตติอคณิตศาสตรระดับปานกลาง 
   1.50 – 2.49  ทักษะการทํางานเปนกลุม/เจตคตติอคณิตศาสตร ระดับนอย 
   1.00 – 1.49  ทักษะการทํางานเปนกลุม/เจตคตติอคณิตศาสตร ระดับนอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจดัการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑ พบดังตาราง 1 
 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลงัการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับเกณฑรอยละ 75 

 n X  S.D. µ t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 29 15.21 1.08 15.00 1.030 .312 

 p < .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.21      
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 1.08 และคา t = 1.030 
 
  2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 พบดังตาราง 2 
 
ตาราง 2   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ  
   ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร n X  S.D t Sig. 

กอนเรียน 29 7.83 1.85 
23.105 .000 

หลังเรียน 29 15.21 1.08 
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 p < .05 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือ สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคา  t = 23.105 
 
 3.  การศึกษาทักษะการทํางานเปนกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
พบดังตาราง 3 
 

ตาราง 3   แสดงคาเฉลีย่ ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการทํางานเปนกลุม หลังการจดัการเรียนรู
   แบบรวมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

ทักษะการทํางานเปนกลุม X  S.D. แปลผล 

1. นักเรียนมีการวางแผนการทํางานรวมกันอยางมีระบบ 4.83 0.38 มากท่ีสุด 

2. นักเรียนไดชวยเหลือกันภายในกลุม 4.90 0.31 มากท่ีสุด 
3. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรยีนการสอน 4.83 0.56 มากท่ีสุด 
4. นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นมากข้ึน 4.59 0.57 มากท่ีสุด 
5. นักเรียนมีการรับฟงความคดิเหน็ของผูอ่ืน 4.38 0.68 มาก 
6. นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับมอบหมาย 4.28 0.84 มาก 
7. นักเรียนมีการแบงกันทํางานอยางท่ัวถึง 4.66 0.48 มากท่ีสุด 
8. นักเรียนทุกคนภายในกลุมมีความสามัคคีกัน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
9. นักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํางาน 4.59 0.57 มากท่ีสุด 
10. นักเรียนมีการแกไข ปญหา/หรือปรับปรุง ผลงานกลุม 4.86 0.36 มากท่ีสุด 

รวม 4.64 0.21 มากท่ีสุด 

 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานเปนกลุม หลังการจัดการเรียนรู แบบ

รวมมือ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.64 และ S.D.= 0.21) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนทุกคน

ภายในกลุมมีความสามัคคีกันมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 5.00 และ S.D.= 0.00) รองลงมา คือ นักเรียนไดชวยเหลือกัน

ภายในกลุม ( X = 4.90 และ S.D.= 0.31 ) และนักเรียนมีการแกไข ปญหา/หรือปรับปรุง ผลงานกลุม ( X = 4.86 และ 
S.D.= 0.36) ตามลําดับ 
 
 4.  การศึกษาเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1  
พบดังตาราง 4 
 

ตาราง 4   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรู 
   แบบรวมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 

เจตคติตอคณิตศาสตร ( X ) (S.D.) แปลผล 

1. ขาพเจาชอบเรียนวิชาคณติศาสตร 3.62 0.88 มาก 
2. ฉันรูสึกวาครไูมลําเอียง มีความยุติธรรมกับทุกคน 4.69 0.47 มากท่ีสุด 
3. คณิตศาสตรเปนวิชาท่ีเรียนสนุกสนานและไมนาเบ่ือ 4.10 0.860 มาก 
4. ฉันเช่ือมั่นวาฉันเรียนคณิตศาสตรไดด ี 4.00 1.04 มาก 
5. ฉันมีความสุขเมื่อไดเรียนวิชาคณิตศาสตร 4.38 0.73 มาก 
6. การสอนของครูทําใหฉันไดมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็น 4.28 0.84 มาก 
7. ฉันมีความมั่นใจทุกครั้งในการทํากิจกรรมคณติศาสตร 4.17 0.81 มาก 
8. ขณะท่ีครสูอน ฉันตั้งใจ และตดิตามโดยไมรูสึกเบ่ือหนาย 3.90 0.67 มาก 
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9. คณิตศาสตรสอนใหมีเหตผุล และทํางานรวมกับผูอ่ืนได 4.76 0.44 มากท่ีสุด 
10. ฉันสามารถนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได 4.17 0.93 มาก 

รวม 4.23 0.30 มาก 

 จากตาราง 4 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรู     แบบ

รวมมือ โดยรวมอยูในระดับมาก  ( X = 4.23 และ S.D.= 0.30) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณิตศาสตรสอนใหมี

เหตุผล และทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.76 และ S.D.= 0.44 ) รองลงมา คือ ฉันรูสึกวาครูไมลําเอียง 

มีความยุติธรรมกับทุกคน ( X = 4.69 และ S.D.= 0.47) และฉันมีความสุขเมื่อไดเรียนวิชาคณิตศาสตร ( X = 4.38 และ
S.D.=  0.73) ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีิระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานเปนกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยรวม อยู
ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนทุกคนภายในกลุมมีความสามัคคีกันมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
คือ นักเรียนไดชวยเหลือกันภายในกลุม และนักเรียนมีการแกไขปญหา/หรือปรับปรุงผลงานกลุม ตามลําดับ 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา คณิตศาสตรสอนใหมีเหตุผลและทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ฉันรูสึกวาครูไมลําเอียงมีความยุติธรรมกับทุกคน และฉันมีความสุขเมื่อไดเรียนวิชาคณิตศาสตร ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ       
สูงกวาเกณฑรอยละ 75 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเน่ืองจากบริบทของผูเรียนน้ันมีความรู
ความสามารถท่ีแตกตางกันและสวนมากมีพ้ืนฐานครอบครัวท่ีไมสมบูรณนักเรียนสวนใหญรอยละ 80 พอแมแยกทางกัน
ทําใหขาดการอบรมดูแลเอาใจใส อีกท้ังปจจุบันโลกแหงอินเตอรเน็ตเขามาเปนปจจัยสวนหน่ึงในชีวิต นักเรียนสนใจ
โทรศัพทมากกวาการเรียนจึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว แตอยางไรก็ตาม
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนท้ังกลุมยังสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด สะทอนใหเห็นวาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ ทําใหนักเรียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูในระดับท่ีนาพอใจ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศศิวิมล  ลีประโคน (2551) ท่ีกลาววา 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง“บทประยุกตของสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว”โดยการใช      
การเรียนแบบรวมมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรสูงกวา
กอนเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการเรียนสูงกวาเกณฑ 60% อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ        
ท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ สูง
กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลดังกลาวเน่ืองจาก การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ นักเรียนได
รวมมือกันในการเรียนรู ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน แกปญหา
รวมกัน ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปนัดดา ศุภรานนท (2552) กลาววา 
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง “ความนาจะเปน” และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร โดยใชการ
เรียนแบบรวมมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  พบวา หลังการเรียนแบบรวมมือ เรื่อง “ความนาจะเปน” สูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีทักษะการทํางานเปนกลุม หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยรวมอยู
ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งแสดงใหเห็นวาการเรียนแบบรวมมือกันวาเปนแนวทางการเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ ซึ่งสมาชิก
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ในกลุมทุกคนตองระลึกเสมอวาพวกเขามีความสําคัญท่ีจะชวยใหกลุมประสบความสําเร็จหรือลมเหลว ดังน้ัน สมาชิกใน
กลุมตองชวยเหลือกันในการแกปญหาการเรียนรูรวมกัน และสอดคลองกับวิจัยของจรัสขวัญ  แสนขัติ (2550) ท่ีกลาววา
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหาการลบ โดยใชการเรียนแบบรวมมือ พบวา 
พฤติกรรมทางการเรียนโดยใชการเรียนแบบรวมมือในภาพรวมอยูระดับดี โดยเฉพาะดานกระบวนการกลุมอยูในเกณฑ 
ดีมาก 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 มีเจตคติตอคณิตศาสตร หลังการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก จะเห็นไดวานักเรียนจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุมจะชวยเหลือเพ่ือนในกลุมอยางเต็มท่ีเพ่ือให
กลุมไดรางวัลและชวยใหกลุมประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ปนัดดา ศุภรานนท (2552) กลาววา
การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง “ความนาจะเปน” และเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร โดยใชการ
เรียนแบบรวมมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา เจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการเรียนแบบรวมมือ         
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง “ความนาจะเปน” ดีกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  กอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ ครูควรช้ีแจงกระบวนการทํางานกกลุมและบทบาทหนาท่ี    
ท่ีนักเรียนแตละคนภายในกลุมไดรับมอบหมายใหชัดเจน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของ
หนาท่ีของตนเองท่ีมีตอกลุมซึ่งจะทําใหการทํางานกลุมดําเนินไปไดดวยดี 
  2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ จะใชเวลามากกวาปกติ เน่ืองจากในการทํากิจกรรมกลุม
นักเรียนจะตองรวมกันอภิปราย ระดมความคิดหาวิธีการหรือแนวคิดแสดงคําตอบรวมกัน ครูจึงควรใหเวลาแกนักเรียน
ในการทํากิจกรรมอยางเพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการกลุมและพัฒนาการคิด
วิเคราะหมากข้ึน 
  3.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรใหความสําคัญกับนักเรียนเทาๆกัน โดยจัดกิจกรรมให
ผูเรียนทุกคนไดแสดงออกถึงความสามารถของตนท่ีแตกตางกันใชวิธีการใหคนเกงยอมรับคนออนหรือปานกลาง ทําให
คนออนเกิดมีความมั่นใจและเห็นคุณคาของตนเอง โดยครูคอยใหกําลังใจและเปนท่ีปรึกษาท่ีดี 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
  1.  ควรมีการศึกษาและทําวิจัยท่ีเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรู
แบบรวมมือ ในสาระอ่ืนๆ เน้ือหาอ่ืนของกลุมสาระการเรียนรูคณติศาสตร ในระดับชวงช้ันอ่ืนๆ 
  2.  ควรมีการเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกับ
รูปแบบการเรียนแบบอ่ืนๆ เชน การจัดการเรยีนรูแบบ TGT, STAD, LT, TAI เปนตน 
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