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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) กับเกณฑ์ร้อยละ 70 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ
กัน (LT) และเพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
เมืองก าแพงเพชรบ้านนครชุม จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
กัน (LT) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการศึกษาพบว่า  
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบร่วมมือกัน (LT) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการสอนของครูท าให้ฉันเข้าใจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ครูให้ค าแนะน าเป็นอย่างดีเมื่อฉันไม่เข้าใจ และ ครูท าให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกสนาน ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) / เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
 

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 
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 

                                                           
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
2อาจารย์โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
3ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชรบ้านนครชุม 
 



 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 
 
ความเป็นมาและความส าคัญ 
 คณิตศาสตร์มีความส าคัญในด้านการพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักใช้ความคิดเหตุผล เพื่อที่จะพัฒนาวิธีการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่และพัฒนาผู้เรียนให้เห็นคุณค่าของความงามในระเบียบการใช้ ความคิดโครงสร้างของวิชาที่จัดได้
อย่างกลมกลืนอันจะส่งผลการสร้างจิตใจของมนุษย์ให้มีความละเอียดรอบคอบและสุขุมเยือกเย็นเมื่อผู้เรียนได้ผ่านการ
เรียนในวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่ช่วยฝึกให้ผู้เรียนเป็นคนมีความคิดรวบยอดมีเหตุมีผลใช้การคิดที่มี
เหตุผลในการแก้ปัญหาตารางๆคณิตศาสตร์จึงเป็นมากกว่าเลขคณิตที่เกี่ยวกับจ านวนและการคิดค านวณเป็นทั้งภาษา
ทางสัญลักษณ์ และความสัมพันธ์สามารถศึกษาเกี่ยวกับรูปร่างขนาดและที่วา่ง รวมทั้งมีการตีความแปลความหมาย 
ข้อมูลและกราฟด้วยและศึกษาการเปลี่ยนแปลงจ านวนไม่รู้จบและจ านวนจ ากัดซึ่งก าหนดขึ้นด้วยขอ้ความทางสญัลกัษณ์
ที่กระชับรัดกุมสื่อความหมายได้คณิตศาสตร์จึงเป็นภาษาซึ่งด าเนินไปด้วยการคิดมากกว่าการฟัง (สุนันทา  มูลมาก, 
2554)   
 กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) เป็นวิธีการหนึ่งที่จะกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและเอาใจใส่ต่อบทเรียนอีก
ทั้งช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ วิธีการสอนที่เหมาะสมจะช่วยให้นักเรียนประสบผลส าเร็จมากขึ้นและมีผลท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มๆละ 3-5 คน ครู
แนะน าทักษะในการเรียนร่วมกัน แนะน าระเบียบของกลุ่ม บทบาทและหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่มแล้วแจ้งจุดประสงค์การ
เรียนรู้ ขั้นที่ 2 ข้ันสอน ครูทบทวนความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นแก่นักเรียนสอยเนื้อหาใหม่และแนะน าแหล่งข้อมูล มอบหมาย
ภาระงานให้แต่ละกลุ่มอธิบายขั้นตอนการท างาน ก าหนดเวลาในการท ากิจกรรม  ขั้นที่ 3 ขั้นกิจกรรมกลุ่ม  ครูแจกใบ
งานกลุ่มละ 1 ชุดแต่ละกลุ่มแบ่งหน้าที่แก่สมาชิกในกลุ่ม ทุกคนปฏิบัติกิจกรรมตามหน้าที่ แต่ละกลุ่มส่งกระดาษค าตอบ
เพียง 1 ชุด เป็นผลงานของกลุ่มซึ่งทุกคนในกลุ่มจะได้คะแนนเท่ากัน สมาชิกภายในกลุ่มจะหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าท่ีกันใน
โจทย์ข้อต่อไป ขั้นที่ 4 ขั้นตรวจสอบและทดสอบ  ครูตรวจผลงานกลุ่ม หรือ อาจสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาน าเสนอผลงาน 
หรือทดสอบย่อยเป็นรายบุคคลไม่มีการช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม ขั้นที่ 5 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินการท างานกลุ่ม 
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปบทเรียน ครูประเมินผลพฤติกรรมการท างานกลุ่ม ถ้าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใดมีการ
ทดสอบย่อยให้น าคะแนนของทุกคนมาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม ให้การเสริมแรงแก่กลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดโดย
การให้ค าชมเชย ให้รางวัล หรือติดรายช่ือ กลุ่มคนเก่งวันนี้ที่บอร์ดหน้าช้ันเรียน และให้ก าลังใจกลุ่มที่ยังไม่ประสบ
ความส าเร็จ นักเรียนทุกคนที่ผ่านประสบการณ์ทุกอย่างครบขั้นตอน จะส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
มากขึ้น (เจริญ  ผาลาศาสตร์, 2554) 
 จากความส าคัญข้างต้น ท าให้ผู้วจิยัสนใจที่จะพัฒนานักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยการจดักิจกรรม
การเรยีนแบบร่วมมือกัน (LT) โรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชรบ้านนครชุมและเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ใหม้ีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 

 



วัตถุประสงค ์  
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) 
 3. เพื่อศึกษาเจตคตติ่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยมสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 
  2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) สูงกว่าก่อนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 เนื้อหา 
  เนื้อหาวิจัยที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ และเทคนิควิธีสอนคือ การจัด
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) 
 ตัวแปร 
  ตัวแปรต้น  ได้แก่  การจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) 
  ตัวแปรตาม  ได้แก่  - ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์  
     - เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลเมืองก าแพงเพชรบ้านนครชุมใน
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน  
 เครื่องมือวิจัย  
 1. แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิค Learning Together (LT)  จ านวน 8 แผน หาคุณภาพโดยให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่านพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมในการที่จะน าไปใช้สอนจริง 
 2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เป็นแบบปรนัยชนิด เลือกค าตอบ 4 ตัวเลือกจ านวน 30 ข้อ มี
คุณภาพด้านความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์  (IOC) พบว่ามีค่าอยู่
ระหว่าง 0.67–1.00  ด้านความเช่ือมั่น โดยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) เท่ากับ 0.75 ด้านความยากง่ายอยู่
ระหว่าง 0.30 - 0.80 และด้านอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.27 - 0.53 

การจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) 
- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 
- เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร ์

 



 3. แบบวัดเจตคติต่อวิชาคณติศาสตร์  ซึ่งเป็นแบบประเมิน 5 ระดับจ านวน 20 ข้อ มีค่าคุณภาพด้านความ
เที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และด้านความ
เชื่อมั่นโดยวิธีการของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) เท่ากับ 0.66 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์เรื่องรูปสี่เหลี่ยมก่อนเรียน 
 2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค (LT) 
 3. นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และแบบวัดเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังเรียน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) กับเกณฑ์ร้อยละ 70  โดยการทดสอบค่าที (One sample t-test) 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT)  โดยการทดสอบค่าที (Dependent samples t-test) 
 3. การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT)  โดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลผล
ค่าเฉลี่ยดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง เจตคติต่อวิชาคณติศาสตรร์ะดบัมากทีสุ่ด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง เจตคติต่อวิชาคณติศาสตรร์ะดบัมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง เจตคติต่อวิชาคณติศาสตรร์ะดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง เจตคติต่อวิชาคณติศาสตรร์ะดบัน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.50-1.49 หมายถึง เจตคติต่อวิชาคณติศาสตรร์ะดบัน้อยที่สุด 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลัง 

การจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) กับเกณฑ์ร้อยละ 70 
 N µ X  S.D. t Sig. 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร ์ 30 21 21.23 2.41 .529* .000 
 *P< .05 
 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบร่วมมือกัน (LT)  สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
21.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.41 และ t=.529 
 
 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) พบผลดังตาราง 2 
 
ตาราง 2 แสดงผลการการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) 
 



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ N X  S.D. t Sig. 
ก่อนเรียน 30 10.16 3.70 

15.25* .000 
หลังเรียน 30 21.23 2.41 

 *P< .05 
 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี t=15.25 
 
 3. การศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) พบผลดังตาราง 3 
 
ตาราง 3 แสดงการศึกษาเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัด 

กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) 
 

เจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ X  S.D. แปลผล 

1. ฉันชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ 3.90 0.96 มาก 

2. ครูให้ค าแนะน าเป็นอยา่งดีเมื่อฉันไม่เข้าใจ 4.13 1.10 มาก 
3. ครูท าให้การเรยีนคณติศาสตรส์นุกสนาน 4.03 1.12 มาก 
4. การสอนของครูท าให้ฉันเข้าใจมากขึ้น 4.23 0.89 มาก 
5. เครียดทุกครั้งท่ีต้องเรียนคณิตศาสตร์ 2.43 1.16 น้อย 
6. การสอนของครูท าให้ฉันไดม้ีโอกาสได้แสดงความ
คิดเห็น 

3.87 0.97 
มาก 

7. ฉันอยากให้เวลาเรยีนคณิตศาสตร์ผ่านไปเร็วๆ 3.13 1.59 ปานกลาง 
8. ขณะที่ครสูอน ฉันจะตั้งใจ และติดตามโดยไมรู่้สึกเบื่อ
หน่าย 

3.77 0.97 
มาก 

9. คณิตศาสตรส์อนให้มีเหตผุล 3.83 1.14 มาก 
10. ฉันสามารถน าคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได ้ 3.70 1.44 มาก 

รวม 3.70 0.53 มาก 
 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังการจัดการเรียนการจัด
กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.70 และ S.D.=0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าการสอนของครูท าให้ฉันเข้าใจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( X =4.23 และ S.D.=0.89) รองลงมาคือ ครูให้ค าแนะน า
เป็นอย่างดีเมื่อฉันไม่เข้าใจ ( X =4.13 และ S.D.=1.10) และ ครูท าให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกสนาน ( X =4.03 และ 
S.D.=1.12) ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบร่วมมือกัน (LT) อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการสอนของครูท าให้ฉันเข้าใจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ครูให้ค าแนะน าเป็นอย่างดีเมื่อฉันไม่เข้าใจและครูท าให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกสนานตามล าดับ 



อภิปรายผลการวิจัย 
 1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยมสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ของคะแนนที่ได้จาก
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สอดคล้องกับสมมุติฐานในการวิจัยที่ตั้งไว้ เพราะการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบร่วมมือกัน (LT) เสริมสร้างนักเรียนในการให้ความช่วยเหลือกันในกลุ่ม เกิดทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาให้ตนเอง 
และเพื่อนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนประสบความส าเร็จในตนเองจากการท างานร่วมกัน การยอมรับซึ่งกันและกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของพิลาศลักษณ์  อาคมศิลป์ (2556) กล่าวว่า การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ LT รายวิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับผู้เรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ได้แก่
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2 ห้องเรียนมีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ดัชนีประสิทธิพลของผู้เรียน หลังจากได้เรียนด้วย
บทเรียนเครือข่ายโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ LT คิดเป็นร้อยละ 74 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 2. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานในการ
วิจัยที่ตั้งไว ้การที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เป็นเพราะการเรียนการสอนแบบร่วมมือกัน (LT) ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนใน
การสอน ประกอบด้วย ขั้นเตรียม ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน ขั้นสรุป และ ขั้นประเมินผล ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องท า
ความเข้าใจอย่างชัดเจน ในขั้นต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของฉัตรชัย  กองสอน (2557) กล่าวว่า การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนาม โดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา ได้ผลการศึกษาพบว่า 1 นักเรียนท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค LT เรื่องพหุนามมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 3. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม หลังการจัดกิจกรรมการเรียน
แบบร่วมมือกัน (LT) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการสอนของครูท าให้ฉันเข้าใจมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือ ครูให้ค าแนะน าเป็นอย่างดีเมื่อฉันไม่เข้าใจ และ ครูท าให้การเรียนคณิตศาสตร์สนุกสนาน ตามล าดับ 
เพราะการจัดการเรียนแบบร่วมมือกัน (LT) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของคณิตศาสตร์ ผ่านกระบวนการ
ท างานร่วมกันท่ีสมาชิกทุกคนต้องท าเพื่อความส าเร็จของกลุ่ม การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการแสวงหาความรู้ท าให้
นักเรียนเห็นคุณค่าของตนเองและบุคคลอื่นมากขึ้น ท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้และคิดหาแนวทางการ
ท างานร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิดของจันทิมา  รัตนวาร (2557) ได้ศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความ
น่าจะเป็น และวัดเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนร่วมกันผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับดี 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนร่วมกัน ครูควรช้ีแจงกระบวนการท างานกกลุ่ม
และบทบาทหน้าที่ท่ีนักเรียนแต่ละคนภายในกลุ่มได้รับมอบหมายให้ชัดเจน เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ ตระหนักถึง
ความส าคัญของหน้าท่ีของตนเองที่มีต่อกลุ่มซึ่งจะท าให้การท างานกลุ่มด าเนินไปได้ด้วยดี 
 2. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคเรียนร่วมกัน จะใช้เวลามากกว่าปกติ เนื่องจากในการ
ท ากิจกรรมกลุ่มนักเรียนจะต้องร่วมกันอภิปราย ระดมความคิดหาวิธีการหรือแนวคิดแสดงค าตอบร่วมกัน ครูจึงควรให้
เวลาแก่นักเรียนในการท ากิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม
และพัฒนาการคิดวิเคราะห์มากข้ึน 
 3. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูควรให้ความส าคัญกับนักเรียนเท่าๆกัน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนทุก
คนได้แสดงออกถึงความสามารถของตนท่ีแตกต่างกันใช้วิธีการให้คนเก่งยอมรับคนอ่อนหรือปานกลาง ท าให้คนอ่อนเกิด
มีความมั่นใจและเห็นคุณค่าของตนเอง โดยครูคอยให้ก าลังใจและเป็นท่ีปรึกษาท่ีดี  
 
 



 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 1. ควรศึกษาผลการจัดกจิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบอื่นๆที่มีต่อความสามารถในการเรยีนรู้ เช่น 
การเรยีนรู้เป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล (Team Assisted Individualization หรือ TAI) การประสบ
ความส าเร็จเป็นทีม (STAD) หรือ การสืบสวนสอบสวนเป็นกลุม่ (GI) เป็นต้น 
 2. ควรมีการน าวิธีการจัดการเรยีนรู้แบบอื่นๆมาบรูณาการ ร่วมกับการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือกัน (LT) 
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