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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือกับเกณฑ์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ    
เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม และเจตคติต่อคณิตศาสตร์ของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ        
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 29 คน โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยา
คาร” ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือ   
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  แบบวัดทักษะ
การท างานกลุ่ม และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ การหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
t-test one group และ t-test dependent   
 ผลการวิจัยพบว่า 
    1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ 
ร่วมมือ สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนทุกคนภายในกลุ่มมีความสามัคคีกันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ นักเรียนได้ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม และนักเรียนมีการแก้ไขปัญหา/หรือปรับปรุงผลงานกลุ่ม ตามล าดับ 
  4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณิตศาสตร์สอนให้มีเหตุผลและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ฉันรู้สึกว่าครูไม่ล าเอียงมีความยุติธรรมกับทุกคน และฉันมีความสุขเมื่อได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตามล าดับ 
 
 
ค าส าคัญ:   การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ / ทักษะการท างานกลุ่ม  / 
   เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this research were to compare the mathematics achievement for grade 7  
students after using cooperative learning with the criterion, to compare mathematics  achievement 
for grade 7 students before and after using cooperative learning, to study teamwork skills and 
attitudes toward mathematics for grade 7 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 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. 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
  การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อม เป็นเรื่องส าคัญของกระแสการ
ปรับเปลี่ยนทางสังคมที่ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไปด ารงชีวิต โดยทักษะที่ส าคัญที่สุด คือ ทักษะ
การเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะที่จ าเป็น ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อม
ด้านต่างๆ  วิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าวถึงทักษะเพื่อการด ารงชีวิต ดังนี้ สาระวิชาก็มีความส าคัญ แต่ไม่เพียงพอ
ส าหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา (Content หรือ Subject Matter)  
ควรเป็นการเรียนจากการค้นคว้าเองของนักเรียน โดยครูช่วยแนะน า และช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียน  
แต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ 
 การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จ าเป็น ส าหรับการออกไป
ด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 มีหลากหลายวิธี แต่วิธีการหนึ่งคือ การจัดการเรียนรู้แบบร่วม ซึ่งมีจุดเด่นคือเป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่ช่วยให้นักเรียนท่ีมคีวามสามารถเก่ง ปานกลาง และอ่อน ได้ร่วมมือกันในการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน แก้ปัญหาร่วมกันเพื่อให้เข้าใจในบทเรียนมี
ความรับผิดชอบ ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ได้ฝึกและเรียนรูท้ักษะทางสังคมโดยตรงและท าให้ผู้เรยีน
มีความตื่นเต้นสนุกสนานกับการเรียนรู้ ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์และอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์
มากขึ้นจึงท าให้ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการท างานกลุ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ               
สุภาภรณ์  โม้แซง (2551) กล่าวว่า การพัฒนากิจกรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม โดยใช้
รูปแบบการสอนแบบร่วมมือกัน ท าให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้แก่ ทักษะการท างานกลุ่ม การช่วยเหลือ
กันด้วยความมีน้ าใจ ความรับผิดชอบและตระหนักถึงความส าคัญของตนเองซึ่งเกิดขึ้นขณะจัดกิจกรรม นักเรียนจ านวน
ร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป และสอดคล้องกับวิจัยของ             
จรัสขวัญ  แสนขัติ (2550) พบว่า การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการลบ โดยใช้การ
เรียนแบบร่วมมือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 65   
เจตคติต่อการเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือในภาพรวมอยู่ระดับดี  ทั้งในด้านความสนใจและความส าคัญและด้าน
กิจกรรมกลุ่ม พฤติกรรมทางการเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมอืในภาพรวมอยู่ระดบัดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการกลุม่
อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นท าใหผู้้วิจัย สนใจที่จะจัดการเรียนการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น มีความรู้ความสามารถและทักษะทางคณิตศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ 
สามารถน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันจนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของตนเอง  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 75 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ          
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 3.  เพื่อศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 4.  เพื่อศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 

 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75  



 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ   
สูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 เนื้อหา 
  เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยนี้ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่องเศษส่วน ประกอบด้วย ประเภทของเศษส่วน เศษส่วนท่ีเท่ากัน การเปรียบเทียบ
เศษส่วน การบวก การลบ การคณู การหาเศษส่วน และการแกโ้จทย์ปัญหาเศษส่วน 
 ตัวแปร 
  ตัวแปรต้น ได้แก่  การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  ตัวแปรตาม  ได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
      ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
      เจตคติต่อคณิตศาสตร์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
 
 
วิธดี าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทั้งหมด 5 ห้อง จ านวน 137 คน โรงเรียนบ้านตาก 
“ประชาวิทยาคาร” อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 จ านวน 29 คน โรงเรียนบ้านตาก“ประชาวิทยาคาร” 
อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random 
sampling) 
       เครื่องมือวิจัย  
 1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือจ านวน 9 แผน แต่ละแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน ได้แก่  
ขั้นเตรียม ขั้นสอน ข้ันท ากิจกรรมกลุ่ม ข้ันตรวจสอบผลงานและทดสอบ และขั้นสรุปบทเรียนและประเมินการท างาน
ของกลุ่ม 
  2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 
20 ข้อ มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงโดยการหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง (IOC) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  
ค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของครอนบาค (KR-20) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.79 ค่าความยากง่าย พบว่า มคี่าอยู่ระหว่าง 
0.74 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.21 – 0.46 
  3.  แบบวัดทักษะการท างานเป็นกลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบิค (Rubric) มีคุณภาพด้านความ
เที่ยงตรงโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความเชื่อมัน่โดยวิธีการ
ของครอนบาค ( Cronbach ) ด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.75  
  4.  แบบวัดเจตคตติ่อคณติศาสตร ์เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert)  
มีคุณภาพด้านความเที่ยงตรงโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00 ค่าความ
เชื่อมั่นโดยวิธีการของครอนบาค ( Cronbach ) ด้วยสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.78 
 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี ้

การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ 
 

  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  
  ทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
  เจตคติต่อคณิตศาสตร ์



  1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน เรื่อง เศษส่วน 
  2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ จ านวน 9 คาบ 
  3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิหลังเรียน เรือ่ง เศษส่วน แบบวัดทักษะการท างาน
เป็นกลุ่ม และแบบวัดเจตคติต่อคณิตศาสตร ์
 การวิเคราะห์ข้อมลู 

1.  การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใช้การทดสอบคา่ที (t-test one group) เทียบกับเกณฑร์้อยละ 75 และทดสอบสมมติฐานโดย
ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ .05 

2.  การเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ          
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ใช้การทดสอบค่าท ี( t-test dependent ) และทดสอบสมมติฐานโดยก าหนดระดับ
นัยส าคญัที่ .05 
  3.  การศึกษาทักษะการท างานเปน็กลุ่ม และเจตคติต่อคณิตศาสตร ์หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลความหมายค่าเฉลี่ย
ดังนี้  
   4.50 – 5.00 ทักษะการท างานเป็นกลุม่/เจตคตติ่อคณิตศาสตร ์ ระดับมากที่สุด 
   3.50 – 4.49  ทักษะการท างานเป็นกลุม่/เจตคตติ่อคณิตศาสตร์  ระดับมาก 
   2.50 – 3.49 ทักษะการท างานเป็นกลุม่/เจตคตติ่อคณิตศาสตร์  ระดับปานกลาง 
   1.50 – 2.49  ทักษะการท างานเป็นกลุม่/เจตคตติ่อคณิตศาสตร ์ ระดับน้อย 
   1.00 – 1.49  ทักษะการท างานเป็นกลุม่/เจตคตติ่อคณิตศาสตร ์ ระดับน้อยท่ีสุด 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์ หลังการจดัการเรยีนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ ์
ตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจดัการเรียนรู้แบบรว่มมือ  
     ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กับเกณฑ์ร้อยละ 75 

 n X  S.D.  t 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์   29   15.21   1.08  15.00   1.030* 

  *ระดับนัยส าคัญที่ .05 
  จากตาราง  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนคณติศาสตร์  หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ สูงกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 75 อย่างมีระดับนัยส าคัญที ่.05 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.21 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.08 และค่า t = 1.030 
 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ          
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตารางที่ 2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ           
    ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ n X  S.D t 

ก่อนเรียน 29 7.83 1.85 
23.105* 

หลังเรียน 29 15.21 1.08 
 *ระดับนัยส าคัญที่ .05 



  จากตาราง พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 โดยมีค่า  t = 23.105 
 
 3.  การศึกษาทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรยีนรู้

แบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ทักษะการท างานเป็นกลุม่ X  S.D. แปลผล 

1. นักเรียนมีการวางแผนการท างานร่วมกันอย่างมีระบบ 4.83 0.38 มากที่สุด 
2. นักเรียนได้ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม 4.90 0.31 มากที่สุด 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนการสอน 4.83 0.56 มากที่สุด 
4. นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นมากขึ้น 4.59 0.57 มากที่สุด 
5. นักเรียนมีการรับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น 4.38 0.68 มาก 
6. นักเรียนมีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย 4.28 0.84 มาก 
7. นักเรียนมีการแบ่งกันท างานอย่างท่ัวถึง 4.66 0.48 มากที่สุด 
8. นักเรียนทุกคนภายในกลุ่มมีความสามัคคีกัน 5.00 0.00 มากที่สุด 
9. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการท างาน 4.59 0.57 มากที่สุด 
10. นักเรียนมีการแกไ้ข ปัญหา/หรือปรับปรุง ผลงานกลุม่ 4.86 0.36 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.21 มากที่สุด 
 จากตาราง  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.64 และ S.D.= 0.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนทุกคน
ภายในกลุ่มมีความสามัคคีกันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 5.00 และ S.D.= 0.00) รองลงมา คือ นักเรียนได้ช่วยเหลือกัน
ภายในกลุ่ม  ( X = 4.90 และ S.D.= 0.31 ) และนักเรียนมีการแก้ไข ปัญหา/หรือปรับปรุง ผลงานกลุ่ม ( X = 4.86 และ 
S.D.= 0.36) ตามล าดับ 
  
 4.  การศึกษาเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
ตารางที่ 4  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของเจตคติต่อคณิตศาสตร ์หลังการจดัการเรียนรู้แบบ 
    ร่วมมือ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

เจตคตติ่อวิชาคณติศาสตร ์ ( X ) (S.D.) แปลผล 
1. ข้าพเจ้าชอบเรียนวิชาคณติศาสตร ์ 3.62 0.88 มาก 
2. ฉันรู้สึกว่าครไูมล่ าเอียง มีความยุติธรรมกับทุกคน 4.69 0.47 มากที่สุด 
3. คณิตศาสตรเ์ป็นวิชาที่เรียนสนกุสนานและไม่นา่เบื่อ 4.10 0.860 มาก 
4. ฉันเช่ือมั่นว่าฉันเรียนคณิตศาสตร์ได้ด ี 4.00 1.04 มาก 
5. ฉันมีความสุขเมื่อไดเ้รียนวิชาคณิตศาสตร ์ 4.38 0.73 มาก 
6. การสอนของครูท าให้ฉันไดม้ีโอกาสได้แสดงความคิดเห็น 4.28 0.84 มาก 
7. ฉันมีความมั่นใจทุกครั้งในการท ากิจกรรมคณติศาสตร์ 4.17 0.81 มาก 
8. ขณะที่ครสูอน ฉันตั้งใจ และตดิตามโดยไม่รูส้ึกเบื่อหน่าย 3.90 0.67 มาก 
9. คณิตศาสตรส์อนให้มีเหตผุล และท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 4.76 0.44 มากที่สุด 
10. ฉันสามารถน าคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 4.17 0.93 มาก 

รวม 4.23 0.30 มาก 
 จากตาราง  พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( X = 4.23 และ S.D.= 0.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณิตศาสตร์สอนให้มีเหตุผล 



และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.76 และ S.D.= 0.44 ) รองลงมา คือ ฉันรู้สึกว่าครูไม่ล าเอียง มีความ
ยุติธรรมกับทุกคน ( X = 4.69 และ S.D.= 0.47) และฉันมีความสุขเมื่อได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ( X = 4.38 และ     
S.D.=  0.73) ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนทุกคนภายในกลุ่มมีความสามัคคีกันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา 
คือ นักเรียนได้ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม และนักเรียนมีการแก้ไขปัญหา/หรือปรับปรุงผลงานกลุ่ม ตามล าดับ 
 4. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า คณิตศาสตร์สอนให้มีเหตุผลและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมา คือ ฉันรู้สึกว่าครูไม่ล าเอียงมีความยุติธรรมกับทุกคน และฉันมีความสุขเมื่อได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

    1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีระดับนัยส าคัญที่ .05 และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  หลังการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือ สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ผลดังกล่าวเนื่องจาก การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ นักเรียน
ได้ร่วมมือกันในการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
แก้ปัญหาร่วมกัน ท าให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม ได้ฝึกและเรียนรู้ทักษะทางสังคมโดยตรงและท าให้
ผู้เรียนมีความตื่นเต้นสนุกสนานกับการเรียนรู้ จึงท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของศศิวิมล  ลีประโคน (2551) กล่าวว่า การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง “บทประยุกต์ของ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว” โดยการใช้การเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  พบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  สูงกว่าก่อนเรียนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลังการเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ 60% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของปนัดดา ศุภรานนท์ (2552)         
กล่าวว่า การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง “ความน่าจะเป็น” และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดย
ใช้การเรียนแบบร่วมมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  พบว่า หลังการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง “ความน่าจะเป็น”    
สูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเรียนแบบร่วมมือกันว่าเป็นแนวทางการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ซึ่งสมาชิก
ในกลุ่มทุกคนต้องระลึกเสมอว่าพวกเขามีความส าคัญที่จะช่วยให้กลุ่มประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ดังนั้น สมาชิกใน
กลุ่มต้องช่วยเหลือกันในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ร่วมกัน และสอดคล้องกับวิจัยของจรัสขวัญ  แสนขัติ (2550) ที่กล่าวว่า
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหาการลบ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ พบว่า 
พฤติกรรมทางการเรียนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือในภาพรวมอยู่ระดับดี โดยเฉพาะด้านกระบวนการกลุ่มอยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก 
 3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเจตคติต่อคณิตศาสตร์ หลังการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก จะเห็นได้ว่านักเรียนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุ่มจะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มอย่างเต็มที่เพื่อให้
กลุ่มได้รางวัลและช่วยให้กลุ่มประสบความส าเร็จ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปนัดดา ศุภรานนท์ (2552) กล่าวว่า
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง “ความน่าจะเป็น” และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้การ



เรียนแบบร่วมมือของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการเรียนแบบร่วมมือของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง “ความน่าจะเป็น” ดีกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ครูควรช้ีแจงกระบวนการท างานกกลุ่มและบทบาทหน้าที่     
ที่นักเรียนแต่ละคนภายในกลุ่มได้รับมอบหมายให้ชัดเจน เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของ
หน้าท่ีของตนเองที่มีต่อกลุ่มซึ่งจะท าให้การท างานกลุ่มด าเนินไปได้ด้วยดี 
  2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ จะใช้เวลามากกว่าปกติ เนื่องจากในการท ากิจกรรมกลุ่ม
นักเรียนจะต้องร่วมกันอภิปราย ระดมความคิดหาวิธีการหรือแนวคิดแสดงค าตอบร่วมกัน ครูจึงควรให้เวลาแก่นักเรียน
ในการท ากิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการกลุ่มและพัฒนาการคิด
วิเคราะห์มากข้ึน 
  3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรให้ความส าคัญกับนักเรียนเท่าๆกัน โดยจั ดกิจกรรมให้
ผู้เรียนทุกคนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนที่แตกต่างกันใช้วิธีการให้คนเก่งยอมรับคนอ่อนหรือปานกลาง ท าให้
คนอ่อนเกิดมีความมั่นใจและเห็นคุณค่าของตนเอง โดยครูคอยให้ก าลังใจและเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาและท าวิจัยท่ีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรยีนรู้
แบบร่วมมือ ในสาระอื่นๆ เนื้อหาอื่นของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ในระดับช่วงช้ันอ่ืนๆ 
  2. ควรมีการเปรียบเทยีบการจดักจิกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ    
กับรูปแบบการเรียนแบบอ่ืนๆ เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ TGT, STAD, LT, TAI เป็นต้น 
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