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ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เร่ืองรูปสี่เหลี่ยม โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชรบานนครชุม 

The Learning Activities. The quad by Learning Activities Cooperative (LT)  
for Grade 5 Anubranmueangkamphaengphetbannakhonchum School. 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑรอยละ 70 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือ
กัน (LT) และเพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอนุบาล
เมืองกําแพงเพชรบานนครชุม จํานวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือกัน (LT) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร แบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
 ผลการศึกษาพบวา  
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยมสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบรวมมือกัน (LT) อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการสอนของครูทําใหฉันเขาใจมากข้ึน มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจ และ ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) / เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
 

Abstract 
 This research purpose to compare achievement in mathematics the quad Grade 5 students 
after learning activities Cooperative (LT) to 70 percent threshold to compare achievement in 
mathematics The quad Grade 5 students before and after the learning activities Cooperative (LT) to 
study attitudes toward mathematics students of Grade 5, which is rectangular. After learning activities 
Cooperative (LT). The population in this study were students in Grade 5 at the school in Kamphaeng 
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Phet  Nakhon Chum house 30 people. The instruments used in the study plan learning activities 
Cooperative (LT). Math achievement test Measuring attitudes toward mathematics. The statistics 
used in data analysis were mean, standard deviation and t test 
 The study indicated that 
 1.  Grade 5 students have been learning activities Cooperative (LT) is an achievement in 
mathematics. The rectangles above the 70 percent level of statistical significance. 05. 
 2. Grade 5 student achievement in mathematics. The quad After learning activities 
Cooperative (LT) higher than the previous class. The statistical significance level. 05. 
 3. Grade 5 student attitude toward mathematics. The quad After learning activities 
Cooperative (LT) level when considering that the teachers made me more understanding. Has the 
highest average, followed by the teacher for advice when I do not understand very well, and 
teachers make learning math fun, respectively. 
 
Keywords: learning activities Cooperative (LT) / Attitudes toward mathematics 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
 คณิตศาสตรมีความสําคัญในดานการพัฒนาผูเรียนใหรูจักใชความคิดเหตุผล เพ่ือท่ีจะพัฒนาวิธีการเสาะ
แสวงหาความรูใหมและพัฒนาผูเรียนใหเห็นคุณคาของความงามในระเบียบการใช ความคิดโครงสรางของวิชาท่ีจัดได
อยางกลมกลืนอันจะสงผลการสรางจิตใจของมนุษยใหมีความละเอียดรอบคอบและสุขุมเยือกเย็นเมื่อผูเรียนไดผานการ
เรียนในวิชาคณิตศาสตรคณิตศาสตรยังเปนวิชาท่ีชวยฝกใหผูเรียนเปนคนมีความคิดรวบยอดมีเหตุมีผลใชการคิดท่ีมี
เหตุผลในการแกปญหาตารางๆคณิตศาสตรจึงเปนมากกวาเลขคณิตท่ีเก่ียวกับจํานวนและการคิดคํานวณเปนท้ังภาษา
ทางสัญลักษณ และความสัมพันธสามารถศึกษาเก่ียวกับรูปรางขนาดและท่ีวาง รวมท้ังมีการตีความแปลความหมาย 
ขอมูลและกราฟดวยและศกึษาการเปลีย่นแปลงจํานวนไมรูจบและจาํนวนจํากัดซึ่งกําหนดข้ึนดวยขอความทางสัญลักษณ
ท่ีกระชับรัดกุมสื่อความหมายไดคณิตศาสตรจึงเปนภาษาซึ่งดําเนินไปดวยการคิดมากกวาการฟง (สุนันทา  มูลมาก, 
2554)   
 กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) เปนวิธีการหน่ึงท่ีจะกระตุนใหนักเรียนสนใจและเอาใจใสตอบทเรียนอีก
ท้ังชวยใหนักเรียนมีความเขาใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึนเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและ
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ วิธีการสอนท่ีเหมาะสมจะชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จมากข้ึนและมีผลทําให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพ่ิมข้ึน ประกอบดวย ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียม แบงนักเรียนเปนกลุมๆละ 3-5 คน ครู
แนะนําทักษะในการเรียนรวมกัน แนะนําระเบียบของกลุม บทบาทและหนาท่ีของสมาชิกในกลุมแลวแจงจุดประสงคการ
เรียนรู ข้ันท่ี 2 ข้ันสอน ครูทบทวนความรูพ้ืนฐานท่ีจําเปนแกนักเรียนสอยเน้ือหาใหมและแนะนําแหลงขอมูล มอบหมาย
ภาระงานใหแตละกลุมอธิบายข้ันตอนการทํางาน กําหนดเวลาในการทํากิจกรรม ข้ันท่ี 3 ข้ันกิจกรรมกลุม  ครูแจกใบ
งานกลุมละ 1 ชุดแตละกลุมแบงหนาท่ีแกสมาชิกในกลุม ทุกคนปฏิบัติกิจกรรมตามหนาท่ี แตละกลุมสงกระดาษคําตอบ
เพียง 1 ชุด เปนผลงานของกลุมซึ่งทุกคนในกลุมจะไดคะแนนเทากัน สมาชิกภายในกลุมจะหมุนเวียนเปลี่ยนหนาท่ีกันใน
โจทยขอตอไป ข้ันท่ี 4 ข้ันตรวจสอบและทดสอบ  ครูตรวจผลงานกลุม หรือ อาจสุมตัวแทนกลุมออกมานําเสนอผลงาน 
หรือทดสอบยอยเปนรายบุคคลไมมีการชวยเหลือกันภายในกลุม ข้ันท่ี 5 ข้ันสรุปบทเรียนและประเมินการทํางานกลุม 
ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน ครูประเมินผลพฤติกรรมการทํางานกลุม ถาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใดมีการ
ทดสอบยอยใหนําคะแนนของทุกคนมาหาคาเฉลี่ยเปนคะแนนของกลุม ใหการเสริมแรงแกกลุมท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดโดย
การใหคําชมเชย ใหรางวัล หรือติดรายช่ือ กลุมคนเกงวันน้ีท่ีบอรดหนาช้ันเรียน และใหกําลังใจกลุมท่ียังไมประสบ
ความสําเร็จ นักเรียนทุกคนท่ีผานประสบการณทุกอยางครบข้ันตอน จะสงผลใหนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร
มากข้ึน (เจริญ  ผาลาศาสตร, 2554) 
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 จากความสําคัญขางตน ทําใหผูวิจยัสนใจท่ีจะพัฒนานักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยการจดักิจกรรมการ
เรียนแบบรวมมือกัน (LT) โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชรบานนครชุมและเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอนคณติศาสตรใหมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 
 
วัตถุประสงค 
 1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑรอยละ 70 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) 
 3.  เพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยมสูงกวาเกณฑ รอยละ 70 
  2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 เน้ือหา 
  เน้ือหาวิจัยท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเน้ือหาสาระคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ และเทคนิควิธีสอนคือ การจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) 
 ตัวแปร 
  ตัวแปรตน  ไดแก  การจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) 
  ตัวแปรตาม  ไดแก  - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร  
       - เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากร  
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยไดแกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองกําแพงเพชรบานนคร
ชุมในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 จํานวน 30 คน  
 เครื่องมือวิจัย  
  1.  แผนการจัดการเรยีนรูโดยใชเทคนิค Learning Together (LT)  จํานวน 8 แผน หาคณุภาพโดยให
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาความถูกตองและเหมาะสมในการท่ีจะนําไปใชสอนจริง 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเปนแบบปรนัยชนิด เลือกคําตอบ 4 ตัวเลือกจํานวน 30 
ขอ มีคุณภาพดานความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยู

การจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 
- เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร 
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ระหวาง 0.67–1.00  ดานความเช่ือมั่น โดยวิธีการของคูเดอร-ริชารดสัน (KR-20) เทากับ 0.75 ดานความยากงายอยู
ระหวาง 0.30 - 0.80 และดานอํานาจจําแนกอยูระหวาง 0.27 - 0.53 
  3.  แบบวัดเจตคตติอวิชาคณิตศาสตร  ซึ่งเปนแบบประเมิน 5 ระดบัจํานวน 20 ขอ มีคาคุณภาพดาน
ความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และดาน
ความเช่ือมั่นโดยวิธีการของคูเดอร-ริชารดสัน (KR-20) เทากับ 0.66 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตรเรื่องรูปสี่เหลี่ยมกอนเรียน 
 2.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค (LT) 
 3.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและแบบวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลัง
เรียน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑรอยละ 70  โดยการทดสอบคาที (One sample t-test) 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT)  โดยการทดสอบคาที (Dependent samples t-test) 
 3. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT)  โดยการวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล
คาเฉลี่ยดังน้ี 
  คาเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง เจตคติตอวิชาคณติศาสตรระดบัมากท่ีสุด 
  คาเฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง เจตคติตอวิชาคณติศาสตรระดบัมาก 
  คาเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง เจตคติตอวิชาคณติศาสตรระดบัปานกลาง 
  คาเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง เจตคติตอวิชาคณติศาสตรระดบันอย 
  คาเฉลี่ย  1.50-1.49 หมายถึง เจตคติตอวิชาคณติศาสตรระดบันอยท่ีสุด 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1.   การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑรอยละ 70 พบผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1   แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  

หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) กับเกณฑรอยละ 70 

 N µ X  S.D. t Sig. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร 30 21 21.23 2.41 .529* .000 

 *P< .05 
 จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบรวมมือกัน (LT)  สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
21.23 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.41 และ t=.529 
 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 กอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) พบผลดังตาราง 2 
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ตาราง 2   แสดงผลการการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 
5 กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร N X  S.D. t Sig. 
กอนเรียน 30 10.16 3.70 

15.25* .000 
หลังเรียน 30 21.23 2.41 

 *P< .05 
 จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมี t=15.25 
 
 3. การศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) พบผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3   แสดงการศึกษาเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด 

  กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) 

เจตคติตอวิชาคณิตศาสตร X  S.D. แปลผล 

1. ฉันชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร 3.90 0.96 มาก 

2. ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจ 4.13 1.10 มาก 
3. ครูทําใหการเรยีนคณติศาสตรสนุกสนาน 4.03 1.12 มาก 
4. การสอนของครูทําใหฉันเขาใจมากข้ึน 4.23 0.89 มาก 
5. เครียดทุกครั้งท่ีตองเรียนคณิตศาสตร 2.43 1.16 นอย 
6. การสอนของครูทําใหฉันไดมีโอกาสไดแสดงความ
คิดเห็น 

3.87 0.97 
มาก 

7. ฉันอยากใหเวลาเรยีนคณิตศาสตรผานไปเร็วๆ 3.13 1.59 ปานกลาง 
8. ขณะท่ีครสูอน ฉันจะตั้งใจ และติดตามโดยไมรูสึกเบ่ือ
หนาย 

3.77 0.97 
มาก 

9. คณิตศาสตรสอนใหมีเหตผุล 3.83 1.14 มาก 
10. ฉันสามารถนําคณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวันได 3.70 1.44 มาก 

รวม 3.70 0.53 มาก 

 จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =3.70 และ S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาการสอนของครูทําใหฉันเขาใจมากข้ึน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.23 และ S.D.=0.89) รองลงมาคือ ครูใหคําแนะนํา
เปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจ ( X =4.13 และ S.D.=1.10) และ ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน ( X =4.03 และ 
S.D.=1.12) ตามลําดับ 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยมสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบรวมมือกัน (LT) อยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการสอนของครูทําใหฉันเขาใจมากข้ึน มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจและครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนานตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยมสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ของคะแนนท่ีไดจาก
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรสอดคลองกับสมมุติฐานในการวิจัยท่ีตั้งไว เพราะการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบรวมมือกัน (LT) เสริมสรางนักเรียนในการใหความชวยเหลือกันในกลุม เกิดทักษะกระบวนการคิดแกปญหาใหตนเอง 
และเพ่ือนเพ่ิมข้ึน สงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จในตนเองจากการทํางานรวมกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของพิลาศลักษณ  อาคมศิลป (2556) กลาววา การพัฒนาบทเรียนบนเครือขายโดยใชเทคนิคการ
เรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ LT รายวิชาคณิตศาสตร สําหรับผูเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยกลุมตัวอยางในครั้งน้ีไดแก
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 จํานวน 2 หองเรียนมีผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี ดัชนีประสิทธิพลของผูเรียน หลังจากไดเรียนดวย
บทเรียนเครือขายโดยใชเทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือรูปแบบ LT คิดเปนรอยละ 74 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 2.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน
ในการวิจัยท่ีตั้งไว การท่ีผลการวิจัยเปนเชนน้ีเปนเพราะการเรียนการสอนแบบรวมมือกัน (LT) ซึ่งมีกระบวนการและ
ข้ันตอนในการสอน ประกอบดวย ข้ันเตรียม ข้ันนําเขาสูบทเรียน ข้ันสอน ข้ันสรุป และ ข้ันประเมินผล ซึ่งนักเรียนทุกคน
จะตองทําความเขาใจอยางชัดเจน ในข้ันตางๆ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของฉัตรชัย  กองสอน (2557) กลาววา การ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่องพหุนาม โดยวิธีการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา ไดผลการศึกษาพบวา 1 นักเรียนท่ีไดรับการจัดการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT เรื่องพหุนามมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
.05 
 3.  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 มีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบรวมมือกัน (LT) อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาการสอนของครูทําใหฉันเขาใจมากข้ึน มีคาเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ครูใหคําแนะนําเปนอยางดีเมื่อฉันไมเขาใจ และ ครูทําใหการเรียนคณิตศาสตรสนุกสนาน ตามลําดับ 
เพราะการจัดการเรียนแบบรวมมือกัน (LT) สงเสริมใหผูเรียนไดตระหนักถึงคุณคาของคณิตศาสตร ผานกระบวนการ
ทํางานรวมกันท่ีสมาชิกทุกคนตองทําเพ่ือความสําเร็จของกลุม การพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในการแสวงหาความรูทําให
นักเรียนเห็นคุณคาของตนเองและบุคคลอ่ืนมากข้ึน ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูและคิดหาแนวทางการ
ทํางานรวมกัน สอดคลองกับแนวคิดของจันทิมา  รัตนวาร (2557) ไดศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห เรื่อง ความ
นาจะเปน และวัดเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีตอวิชาคณิตศาสตรหลังจากไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเรียนรวมกันผลการวิจัยพบวานักเรียนมีเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรอยูในระดับดี 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  กอนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนิคเรียนรวมกัน ครูควรช้ีแจงกระบวนการทํางาน
กกลุมและบทบาทหนาท่ีท่ีนักเรียนแตละคนภายในกลุมไดรับมอบหมายใหชัดเจน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความเขาใจ 
ตระหนักถึงความสําคัญของหนาท่ีของตนเองท่ีมีตอกลุมซึ่งจะทําใหการทํางานกลุมดําเนินไปไดดวยดี 
  2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิคเรียนรวมกัน จะใชเวลามากกวาปกติ เน่ืองจาก
ในการทํากิจกรรมกลุมนักเรียนจะตองรวมกันอภิปราย ระดมความคิดหาวิธีการหรือแนวคิดแสดงคําตอบรวมกัน ครูจึง
ควรใหเวลาแกนักเรียนในการทํากิจกรรมอยางเพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูกระบวนการ
กลุมและพัฒนาการคิดวิเคราะหมากข้ึน 
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  3.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรใหความสําคัญกับนักเรียนเทาๆกัน โดยจัดกิจกรรมให
ผูเรียนทุกคนไดแสดงออกถึงความสามารถของตนท่ีแตกตางกันใชวิธีการใหคนเกงยอมรับคนออนหรือปานกลาง ทําให
คนออนเกิดมีความมั่นใจและเห็นคุณคาของตนเอง โดยครูคอยใหกําลังใจและเปนท่ีปรึกษาท่ีดี  
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
  1.  ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรยีนรูแบบรวมมือ รูปแบบอ่ืนๆท่ีมีตอความสามารถในการเรยีนรู 
เชน การเรียนรูเปนกลุมเพ่ือชวยเหลือเพ่ือนเปนรายบุคคล (Team Assisted Individualization หรอื TAI) การประสบ
ความสําเร็จเปนทีม (STAD) หรือ การสืบสวนสอบสวนเปนกลุม (GI) เปนตน 
  2.  ควรมีการนําวิธีการจดัการเรียนรูแบบอ่ืนๆมาบูรณาการ รวมกับการจัดการเรยีนรูแบบรวมมือกัน (LT) 
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