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การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห ความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร
และผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรวมกัน (LT)
กับการเรียนรูแบบปกติ
Comparisons of Analytical Thinking , Mathematics Problem-Solving and
Mathematics Achievement in Preliminary data analysis of
Matthayomsueksa 5 Students with Cooperative Learning
Together (LT) activities and Learning normal.
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การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรในปจจุบันยังไมบรรลุผลเทาที่ควร เนื่องจากนักเรียน
ไมสามารถเรียงลําดับความคิดวิเคราะห โจทยปญหาและแกปญหาได ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตรควรหาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ที่มุงเนนใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิด
สรางแนวคิดไดดวยตนเอง รูจักคิดอยางมีเหตุผล ตัดสินใจแกปญหาอยางชาญฉลาด และรูจักการทํางานเปน
กลุม การวิจัยครั้งนี้จึงมีความมุงหมาย เพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห ความ สามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ LT กับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแบบปกติ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ LT กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหนองทุมศรีสําราญวิทยา อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 จํานวน 48 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
และสุมอยางงายเพื่อแบงกลุมทดลองเปน 2 กลุม กลุมละ 24 คน คือ กลุมที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
LT และกลุมที่จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 3 ชนิด ไดแก แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบรวมมือ LT และแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางละ 16 แผน ทําการสอนแผนละ 1 ชั่วโมง
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน จํานวน 40 ขอ คาอํานาจจําแนกรายขอ (B) ตั้งแต .22 ถึง .72 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เทากับ
.88 ฉบับที่ 2 ไดแก แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห ชนิดเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ มีคาความยากรายขอ(p)
ตั้งแต .37 ถึง .77 คาอํานาจจําแนกรายขอ (r) ตั้งแต .27 ถึง .60 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (KR-20) เทากับ
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.81 ฉบับที่ 3 ไดแก แบบทดสอบวัดการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร ชนิดเลือกตอบ จํานวน 30 ขอ มีคา
ความยากรายขอ(p) ตั้งแต .27 ถึง .70 คาอํานาจจําแนกรายขอ (r) ตั้งแต .27 ถึง .67 และคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ (KR-20) เทากับ .84 และแบบวัดความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูชนิดมาตราสวนประมาณคา 5
ระดับ จํานวน 20 ขอ มีคาอํานาจจําแนกรายขอ(rxy) ตั้งแต .45 ถึง .79 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ( α )
เทากับ .94 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และการทดสอบ
สมมติฐานใช Hotelling T2
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือรวมกัน (LT)
กับ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ มีคาเทากับ 84.23/ 81.77 และ 83.30/ 76.98 ตามลําดับ
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือรวมกัน
(LT) กับ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ มีคาเทากับ 0.6812 และ 0.6176 ตามลําดับ
3. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมที่ใชการเรียนรูแบบรวมมือรวมกัน (LT)
มีการคิด
วิเคราะห ความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการเรียนรู
แบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนที่ได รับการจัดกิ จกรรมการเรียนรูแบบร วมมือรวมกัน (LT) มีความพึงพอใจต อ
กิจกรรมการเรียนรู เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจใน
สภาพแวดลอมการเรียน เชนครู เพื่อน และบรรยากาศในการเรียน อยูในระดับมากที่สุด สวนอื่นๆ มีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก
โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยกลุม LT ชวยเสริมสรางใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ดาน
ผลสัมฤทธิ์ สูงกวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ และสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห
การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรได ครูผูสอนจึงใชวิธีสอนแบบรวมมือ LT ไดวิธีหนึ่ง
คําสําคัญ : เรียนรูแบบรวมมือรวมกัน (LT), การเรียนรูแบบปกติ, การคิดวิเคราะห, การแกโจทยปญหา,
ความพึงพอใจ
ABSTRACT
Mathematics learning activities are not successful in the concurrent. Because
analytical thinking ability due to the students can not order their thinking, analyze and solve
the problem. Therefore, In the organization of mathematics learning activities, should find
the variable method of organization for emphasis on having learners practice their thinking
process skill and construct concept by themselves, understand how to think and work
ingroup. The purposes of this study were: to develop plans for organization of Mathematics
learning activities entitled “Preliminary data analysis” with a required efficiency of 75/75 , to
find out an effectiveness index of the plans for organization Learning Activities, to compares,
analytical thinking ability ,Mathematics Problem-Solving and learning achievement students
between organization of LT learning activities and organization of normal learning activities ,
and to satisfaction with learning together activities of LT. The sample consisted of 48
Matthayomsueksa 5 students attending Nongthumsrisumranwittaya School in Amphoe
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Wanghin Changwat Sisaket, in the second semester of the academic year 2012, obtained
using the purposive sampling technique into 2 experimental groups, 24 students per each
group : LT learning activities and Normal learning activities. The organization of learning
activities in each group lasted 16 hours, and teaching one plan per an hour. The instruments
used in the study were, 16 plans for organization of learning Together (LT) activities and
Normal learning activities entitled “Preliminary data analysis”, a 40 – items 4-multiple choice
achievement test discrimination powers (B) ranging .22 to .72, and reliability (rcc) of 0.88, a 30
– items 4 - multiple choice an analytical thinking ability test difficulties (p) ranging .37 to .77,
discrimination powers (r) ranging .27 to .60, and reliability (KR-20) of 0.81, a 30 – items 4 multiple choice Mathematics Problem-Solving test discrimination powers (r) ranging .27 to
.67, and reliability (KR-20) of 0.84 and a 20-items 5-rating scale satisfaction for mathematics
learning with discrimination powers (rxy) ranging .45 to .79 and reliability ( α )of 0.94, and The
statistic used for analyzing the collected data were percentage ,mean , and standard
deviation ; Hotelling T2 were employed for testing hypotheses
The results of the study were as follows:
1. The efficiency of LT learning activities and Normal learning activities Plans
were 84.23/ 81.77 and 83.30/ 76.98 respectively.
2. The effectiveness index of LT learning activities and Normal learning activities
plans were 0.6812 and 0.6176 respectively.
3. The students organized by the Learning Together cooperative (LT). the
analytical thinking, ability to solve mathematical problems. Achievement and higher learning
is than the normal learning. Statistically significant at the .05 level.
4. The students who have been cooperative learning activities together (LT)
were satisfied with the learning activity. The overall average level. Considering all the
students were satisfied with the learning environment, such as teachers, friends and the
atmosphere in the class. Levels in most other parts of the high level of satisfaction.
In conclusion, the LT group learning activities with the students to reinforce
learning. The higher achievement than traditional learning activities. And to develop the
ability to analytical thinking. mathematical problems solving. Teachers will have to teach
them how a cooperative LT.
Keywords : Learning Together, Analytical thinking, Problem-Solving, Satisfaction
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กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เปน
หลักสูตรที่มุงเนนใหผูเรียน มีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรพื้นฐาน เกี่ยวกับจํานวนและการดําเนินการ
การวัดเรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมทั้งสามารถนําความรูนั้นไปประยุกต
ไดมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก ความสามารถในการแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลาย
การใหเหตุผล การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค การ
เชื่อมโยงความรูตางๆ ทางคณิตศาสตรและเชื่อมโยงกับศาสตรอื่นๆ ในการคิดคํานวณ มีความสามารถในการ
ทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร เมื่อผูเรียนจบการศึกษาแลวจะตองมี
ความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร ตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตร และสามารถนําคณิตศาสตร
ไปเปนเครื่องมือในการเรียนรูสิ่งตางๆ และเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับสูง ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูทาง
คณิตศาสตร ที่มีคุณภาพนั้นจะตองมีความสมดุลระหวางสาระความรู ทักษะกระบวนการ ควบคูไปกับคุณธรรม
จริยธรรมและคานิยม (กรมวิชาการ. 2551 : 1-3)
การคิดวิเคราะหเปนความสามารถในการจําแนก แยกแยะองคประกอบตางๆ ของสิ่งหนึ่งซึ่งอาจเปน
วัตถุ สิ่งของ เรื่องราว หรือเหตุการณ และหาความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางองคประกอบเหลานั้น เพื่อคนหา
สภาพความเปนจริง หรือสิ่งที่สําคัญของสิ่งที่กําหนดนั้น (สุวิทย มูลคํา. 2547 : 9) จึงนับวาความสามารถดาน
การคิ ด วิ เ คราะห เป น ทั กษะที่ สํ า คั ญ และจํ า เป น ของมนุ ษ ย ที่ ต อ งได รั บ การพั ฒ นาอย า งเร งด ว นต อ ไป
ความสามารถในการคิดวิเคราะห เปนปญหาสําคัญในการจัดการศึกษาของประเทศมาโดยตลอด การที่คุณภาพ
การเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนต่ําสาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือ นักเรียนไมสามารถนําความรูในวิชา
คณิตศาสตรไปใชในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรได ซึ่งการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร จัดเปน
เปาหมายที่สําคัญของการเรียนการสอนคณิตศาสตรนอกจากนี้วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวกับการแกปญหา
ปญหาที่นํามาใหนักเรียนฝกคิดนั้นอาจเปนปญหาที่จะตองคนหาความจริง หรือขอสรุปใหมที่นักเรียนยังไมเคย
เรียนมากอนปญหาที่เกี่ยวกับวิชาการ เชนการพิสูจนที่ตองอาศัยเหตุผล ปญหาที่อาศัยนิยาม ทฤษฎีบทตางๆ
ซึ่งจะถูกนํามาใช ปญหาที่ตองอาศัยกระบวนการทางคณิตศาสตรมาแกปญหา (ยุพิน พิพิธกุล. 2542 : 5)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรนั้นไมไดขึ้นอยูกับความสามารถทางสติปญญาเทานั้นแตยังขึ้นอยูกับความ
สนใจและความรูส ึกนึกคิดของนักเรียนที่มีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร และทุกคนเห็นวาวิชาคณิตศาสตรเปน
วิชาที่มีประโยชนตอชีวิตประจําวันมากและชอบเรียนวิชาคณิตศาสตรมากที่สุด และความรูสึกถือวาเปนสวน
หนึ่งของความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร ชอบ พอใจ ในวิชาใดวิชาหนึ่ง นักเรียนยอมให
ความสนใจ ตั้งใจเรียนขยันในการเรียนและการทํางานในวิชานั้นเปนพิเศษ วิธีที่จะชวยใหนักเรียนเขาใจ
ความคิดคณิตศาสตรไดดี คือการจัดสถานการณสําหรับการเรียนรูใหแกนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดคิดหรือ
คนพบดวยตนเอง ในกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร บทบาทหนาที่ของผูสอนที่สําคัญที่สุด ตองสอนใหเกง
สอนแลวนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูเอง โดยผูสอนจะตองเปนเพียงผูคอยชี้แนะ ใหนักเรียนมีความเขาใจ
และสามารถคิดขยายความรูออกไปอีกพัฒนาความสามารถของนักเรียนในดานความคิดรวบยอด (Concept)
ในเรื่องที่เรียน (สมนึก ภัททิยธนี. 2551 : 3) โดยเฉพาะการใชรูปแบบการเรียนรูดวยกลุมรวมมือรวมกัน
(Learning Together: LT) ซึ่งจัดกิจกรรมจะใหผูเรียนมีการพึ่งพาและเกื้อกูลกันในการเรียนรู สมาชิกมีการ
ปรึกษาหารือ และปฏิสัมพันธกันอยางใกลชิด สมาชิกทุกคนมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบและสามารถตรวจสอบ
ได สมาชิกกลุมตองใชทักษะการทํางาน และการสัมพันธกับบุคคลในการทํางานหรือการเรียนรูรวมกัน (ทิศนา
แขมมณี. 2545 : 106–107) ซึ่งไดมีผูวิจัยใชเทคนิค LT ไวเปนจํานวนมาก
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จากงานวิจัยและเหตุผลขางตนผูวิจัยซึ่งเปนครูสอนวิชาคณิตศาสตรมีความสนใจที่จะศึกษาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาการสอนคณิตศาสตรแบบรวมมือรวมกัน LT เพื่อจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห อภิปราย สรางองคความรูดวย
ตนเอง มีวิจารญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน มีทักษะความรูตามหลักสูตร มีทักษะใน
การทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ซึ่งเปนอีกแนวทางหนึ่งในการที่จะสงเสริม การคิด
วิเคราะห การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ระหวางการเรียนรูแบบรวมมือ LTกับการ
เรียนรูแบบปกติ โดยผลการวิจัยสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดย
กิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ LT และกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75
2. เพื่อหาคาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 5 ที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ LT และกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ เรื่อง การวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน
3. เพื่อเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่
เรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ LT กับกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรวมกัน (LT)
สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ LT มีการ
คิดวิเคราะห การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน สูงกวาการเรียนรูแบบปกติ
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2555 โรงเรียนในเขตอําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 219 คน จาก 3 โรงเรียน
กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2555 โรงเรียน
หนองทุม ศรีสําราญวิทยา จํานวน 48 คน จาก 2 หองเรียน ซึ่งไดมาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) และสุมอยางงายเพื่อแบงเปนกลุมควบคุม กลุมทดลอง หองละ 24 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มี 3 ชนิด ดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู จํานวน 2 แบบ ๆ ละ 16 แผน ทําการสอนแผนละ 1
ชั่วโมง ดังนี้

ปีที่ 22 ฉบับพิเศษ : กันยายน พ.ศ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

179

1.1 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนแบบปกติ ใชในการสอนกลุมควบคุม
1.2 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูเปนแบบรวมมือ LT ใชในการสอนกลุมทดลอง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้ง 2
แบบ มีความเที่ยงตรงอาศัยผูเชี่ยวชาญคาเฉลี่ยตั้งแต 4.20–5.00
2. แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ มีจํานวน 3 ฉบับ ไดแก
2.1 แบบทดสอบวัดการคิดวิเคราะห ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชคําถาม แบบวิเคราะห
ความสําคัญ แบบวิเคราะหความสัมพันธ และแบบวิเคราะหหลักการ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30
ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .60 ถึง 1.00 คาความยาก (p) ตั้งแต .37 ถึง .77 คาอํานาจจําแนก (r)
ตั้งแต .27 ถึง .60 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ(KR-20) .81
2.2 แบบทดสอบวัดการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยใชคําถามชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ มีคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต .80 ถึง 1.00 คาความยาก (p) ตั้งแต .27
ถึง .70 คาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต .27 ถึง .67 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (KR-20) .84
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เปนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ มีคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ตั้งแต .60–1.00 คาอํานาจจําแนกรายขอ (B) ตั้งแต .22 ถึง .72 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ
(rcc) .88
3. แบบวั ดความพึ งพอใจตอกิจกรรมการเรียนรู เป นชนิดแบบมาตราส วนประมาณค า
จํานวน 20 ขอ มีคาความสอดคลองของคําถามตั้งแต 3.60 ถึง 4.80 คาอํานาจจําแนก (rxy) ตั้งแต .45 ถึง .79
และคาความเชื่อมั่น ทั้งฉบับ( α ) .94
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ LT และแผนการจัดการ
เรียนรูแบบปกติ เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามเกณฑ 75/75 โดยการหาคาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละและหาคาประสิทธิภาพ (E1/E2)
2. วิเคราะหหาคาดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของแผนการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ LT และ
แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยคํานวณจากคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียน
3. การเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ดวยวิธีการ
เรียนรูแบบรวมมือ LT และการเรียนรูแบบปกติ
3.1 การวิเคราะหความสัมพันธของการคิดวิเคราะห ความสามารถในการแกโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร
3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห ความสามารถในการแกโจทยปญหาทาง
คณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนทั้งสองกลุมโดยใช Hotelling T2
3.3 การวิเคราะหเปรียบเทียบแยกตามตัวแปรตาม การคิดวิเคราะห ความสามารถในการ
แกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนทั้งสองกลุม โดยใช
Univariate Test
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4. การวิเคราะหความพึงพอใจตอกิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู
แบบรวมมือ LT เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ LT กับ แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ มีคาเทากับ 84.23/ 81.77 และ 83.30/ 76.98 ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนด
2. ดัชนีประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรูสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะห
ขอมูลเบื้องตน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ LT และการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.6812 และ 0.6176
3. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมที่ใชการเรียนรูแบบรวมมือรวมกัน (LT) มีการคิดวิเคราะห
ความสามารถในการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการเรียนรูแบบปกติ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือรวมกัน (LT) มีความพึงพอใจตอกิจกรรม
การเรี ย นรู เฉลี่ ย โดยรวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า นั ก เรี ย นมี ค วามพึ ง พอใจใน
สภาพแวดลอมการเรียน เชนครู เพื่อน และบรรยากาศในการเรียน อยูในระดับมากที่สุด สวนอื่นๆ มีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก
อภิปรายผล
จากการวิ จั ย เรื่ อ งการเปรี ย บเที ย บการคิ ด วิ เ คราะห การแก โ จทย ป ญ หาทางคณิ ต ศาสตร และ
ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 5 ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ LT กับการเรียนรูแบบปกติสามารถ
อภิปรายผลได ดังนี้
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูล
เบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ
LT กับการเรียนรูแบบปกติ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 84.23/ 81.77 และ 83.30/ 76.98
ตามลําดับ ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว ซึ่งหมายความวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดย
ใช การเรี ยนรู แบบร ว มมื อ LT มี คะแนนประเมิน พฤติกรรมกลุ ม และคะแนนจากการทําแบบทดสอบย อย
หลังจากเรียนจบแตละแผนแลว คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 84.23 และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 81.77 และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพ
เทากับ 83.30/ 76.98 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว หมายความวา นักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูตามปกติ มีคะแนนประเมินพฤติกรรมระหวางเรียน และคะแนนจากการทําแบบทดสอบยอยหลังจาก
เรียนจบแตละแผนแลว คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 83.30 และคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 76.98 แสดงวา แผนการจัดการเรียนรูที่สรางขึ้น มีประสิทธิภาพเปนไป
ตามที่กําหนด ทั้งนี้การที่ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้ อาจเนื่องมาจากผูวิจัยไดผานกระบวนการดําเนินการสราง
อยางเปนระบบ โดยอาศัยหลักการจิตวิทยาและทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร และดําเนินการสรางอยางเปน
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ขั้นตอน คือ ไดศึกษาวิเคราะหหลักสูตร เนื้อหา สาระการเรียนรูจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 และการวัดผลประเมินผล ตลอดจนศึกษาวิธีการสรางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ดี มี
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน เปดโอกาสใหผูเรียน
ไดทํากิจกรรมการเรียนรวมกันอยางมีความหมาย และใหผูเรียนเรียนรูเนื้อหาผานสื่อ การเรียนรูที่เหมาะสม มี
ความนาสนใจ จัดเรียงเนื้อหาจากรูปธรรมไปหานามธรรม จากงายไปหายาก ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของทิศ
นา (2553 : 64 – 65) ที่กลาววา การจัดการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบLT มุงชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหา
สาระตางๆ ดวยตนเองและดวยความรวมมือ และความชวยเหลือจากเพื่อนๆ เปนการพัฒนาทักษะทางสังคม
ตางๆ เชน ทักษะการสื่อสาร ทักษะการทํางานรวมกับผูอื่น ทักษะการสรางสัมพันธ สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะ
การแสวงหาความรู ทักษะการคิดแกปญหา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยา นามสาย(2554 : 131) ที่ได
ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่องการแกปญหาคณิตศาสตรกลุมสาระคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่
6 ดวยกลุมรวมมือแบบ LT ผลการวิจัยพบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร กลุมสาระคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวยกลุมรวมมือแบบ LT มีประสิทธิภาพเทากับ
84.51/83.78 ซึ่งสูงกวาที่ตั้งไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ สิริกุล อินพานิช (2550 : 88) ไดศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดวิเคราะหและเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ทีเ่ รียนโดยกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะหาความรูและกิจกรรมการเรียนรูตามปกติ เรื่อง
ความนาจะเปน พบวา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามปกติ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 71.13/75.22
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่ 70/70 ตั้งไว
2. ดัชนีประสิทธิผลแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง การ
วิเคราะหขอมูลเบื้องตน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการ
เรียนรูแบบรวมมือ LT และแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ จากการคํานวณคาดัชนีประสิทธิผล มีคาเทากับ
0.6812 และ 0.6176 หรือรอยละ 68.12 และ 61.76 ตามลําดับ ทั้งนี้การที่ผลการวิจัยปรากฏเชนนี้ อาจ
เนื่องมาจากผูวิจัยไดดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ยึดหลักการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองความ
ตองการของผูเรียนในดานตางๆ โดยศึกษาคูมือครูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 และรวบรวมปญหาดานการเรียนการสอนตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะหขอมูล
เบื้องตน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 เพื่อนํามาวิเคราะหความสัมพันธระหวางสาระการเรียนรู มาตรฐานตัวชี้วัด
และเวลาเรียน ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดวยกลุมรวมมือแบบตางๆ
ผานกระบวนการกลั่นกรอง ตรวจสอบแกไขจากที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูเชี่ยวชาญ นําผลการทดลอง (Tryout)
ไปปรับปรุงกอนการทดลองสอนจริง เพื่อใหแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีความสมบูรณและมีคุณภาพมาก
ขึ้น ซึงแสดงวาหลังการทดลองสอน กลุมทดลองมีความเปนไปไดที่จะเปลี่ยนแปลงความสามารถในการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเปนผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชแบบรวมมือ LT
ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมกลุมแบบรวมมือกัน และที่
สําคัญไดคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สมาชิกในกลุมมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน มีความรับผิดชอบใน
ความสําเร็จของกลุมรวมกัน กอใหเกิดบรรยากาศแหงการเรียนรูที่ดีมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
เนื่องจากแผนการจัดการเรียนรูที่พัฒนาขึ้นทั้งสองวิธีที่พัฒนาขึ้น ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข
และไดลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเอง สงผลใหนักเรียนมีความกาวหนาเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ยุพิน
พิพิธกุล (2546 : 2-9) ไดเสนอไววา การสอนคณิตศาสตรนั้นครูจะตองมีจิตวิทยาในการสอน วางแผนการสอน
ใหสอดคลองกับความแตกตางของนักเรียน หาวิธีแปลกใหมเชน การสอนนักเรียนออน ก็ใชรูปธรรมไปหา
นามธรรม ใหนักเรียนเรียนดวยความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และหาเอกสารประกอบการสอนมาเสริมการ
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เรียนรูจึงจะทําใหการสอนสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่ง สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ดุษฎี นุสนธ (2553 : 114) พบวา
ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT เรื่อง ความนาจะเปน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีคา
เทากับ 0.7106 และสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นิตยา นามสาย (2554 : 131) พบวา แผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร กลุมสาระคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ดวยกลุม
รวมมือแบบ LT มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.6946
3. การวิเคราะหเปรียบเทียบการคิดวิเคราะห การแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ LT และกิจกรรม
การเรียนรูปกติ เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน พบวา นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ
LT มีคะแนนเฉลี่ยการแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตร และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
รวมมือ LT มีคะแนนเฉลี่ยการคิดวิเคราะห สูงกวาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูวิจัยไดจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยแบบ
รวมมือ LT ที่มุงเนนใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมเปนกลุมเล็กๆ ประมาณ 4 – 5 คน เปน
นักเรียนที่เรียนเกง 1 คน เรียนปานกลาง 2 คน และเรียนออน 1 คน ที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน
แลกเปลี่ยนความคิด มีการแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งเปนกําลังใจแกกันและกัน โดยครูกําหนดให
สมาชิกของกลุมไดเรียนรูเนื้อ หาบทเรียนใหมและใหนักเรียนชวยกัน ศึกษาและทํากิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
รวมกันจนสําเร็จ ทดสอบรายบุคคลและมีการคํานวณคะแนนเฉลี่ยของแตละกลุม เพื่อดูความกาวหนาของ
ผูเรียน ซึ่งจัดกิจกรรมดังกลาวทําใหผูเรียน มีความตื่นเตน สนุกสนานกับการเรียนรู สงเสริมใหผูเรียนไดฝกคิด
เรียนรูทักษะทางสังคม มีความรับผิดชอบตอตนเองและกลุมรวมกับสมาชิกอื่น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
วิมลรัตน สุนทรโรจน (2553 : 8) กลาววา กิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือเปนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอม ทางการเรียนใหแกผูเรียน ไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุม
ประกอบดวย สมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรู
และในความสําเร็จของกลุม โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปน
กําลังใจแกกันและกัน คนที่เรียนเกง จะชวยเหลือคนที่ออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการ
เรียนของตนเองเทานั้น แตจะตองรวมรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของ
แตละบุคคล คือความสําเร็จของกลุม ทําใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
Searborough (2002 : 3720-A) กับ Whittaker-Brown (2002 : 2368-A) ที่ไดกลาวผลการใชวิธีการเรียน
แบบรวมมือกับแบบปกติในการสอนวิชาแคลคูลัสเบื้องตน โดยระดับมหาวิทยาลัย โดยคะแนนการทดสอบ
ความคงทนในเนื้อหาบทเรียน และทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร ผลการวิจัยพบวา กลุมที่เรียนแบบรวมมือ
นักศึกษาที่เรียนออนในวิชาคณิตศาสตร สามารถพัฒนาผลการเรียนใหสูงขึ้นไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อ
ถูกจัดกลุมการเรียนแบบรวมมือพวกเขาสามารถพัฒนาผลการเรียนไดสูงขึ้นกวานักศึกษาที่เรียนแบบปกติอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ และการอานเพื่อทําความความเขาใจคือปจจัยสําคัญที่ชวยสงเสริมใหนักเรียนสามารถแก
โจทยปญหาไดดี สอดคลองงานวิจัยของ นิตยา นามสาย (2554 : 131) พบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6
ที่เรียนรูดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ดวยกลุมรวมมือแบบ LT มี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ พิสมัย วีรยาพร (2550 : 101) พบวา นักเรียนที่เรียนแบบรวมมือ (LT) มีคะแนน
เฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการคิดแกปญหา และความพึงพอใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรประยุกต 1 สูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ปีที่ 22 ฉบับพิเศษ : กันยายน พ.ศ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

183

4. นักเรียนที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ LT พบวา มีความพึงพอใจตอกิจกรรมการ
เรี ย นรู เรื่ อง การวิ เ คราะห ขอมู ล เบื้ องต น กลุ มสาระการเรี ย นรู คณิ ต ศาสตร โดยรวมอยู ในระดั บ มาก ซึ่ ง
สอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของ พชรพร ยุรยาตร (2547 : 8) ที่วาผูเรียนมีความคาดหวังวา
เมื่อตนไดพยายามทํากิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมายหรือทํางานที่รับผิดชอบใหประสบความสําเร็จแลว ก็ยอม
เกิดความพึงพอใจหรือความรูสึกที่ดีตอการปฏิบัติงานเรื่องนั้นนับวาเปนการเสริมแรงใหเกิดการเรียนรูที่ไดผล
การเสริมสรางใหผูเรียนรูสึกเชื่อมั่นในการทํางานของตนจะชวยใหผูเรียนเกิดความรูสึกยอมรับนับถือตนเอง
และรูสึกภูมิใจที่ตนทํางานพึงประสบความสําเร็จแลวสงผลใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรู และเมื่อ
พิจารณาตามทฤษฎีของ Thorndike ความพึงพอใจของผูเรียนจะเกิดความสําเร็จในการเรียนตามกฎแหงผล
(Law of Effect) จะแปรตามระดับความพึงพอใจของผูเรียน เมื่อผูเรียนมีโอกาสประสบความสําเร็จในการ
เรี ย นรู ต ามสถานการณ ที่ จั ด ไว อ ย า งมี คุ ณ ภาพแล ว ผู เ รี ย นจะมี ค วามพึ ง พอใจในการเรี ย นรู ต ามกิ จ กรรม
เนื้อหาวิชาดังกลาว (ประสาท อิศรปรีดา.2547: 218) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Yamaguchi (2003 :
Web Site) ไดกลาววา การเปนผูนําในการเรียนแบบกลุมรวมมือมีสวนชวยใหการเรียนรูของนักเรียนสามารถ
ไปถึงเปาหมายไดดี และสอดคลองกับการศึกษาของ นิตยา สมสาย (2554 : 131) พบวา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนดวยกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การแกโจทยปญหา
คณิตศาสตร กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรดวยกลุมรวมมือแบบ LT โดยรวมและเปนรายดานทั้ง 4 ดาน คือ
ดานสาระการเรียนรู ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล อยูใน
ระดับมาก อาจเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร ดวยกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือ LT เปนกิจกรรมที่นักเรียนไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน การมี
ปฏิสัมพันธนักเรียนที่เรียนเกงไดชวยเหลือนักเรียนที่เรียนออน และไดฝกฝนและพัฒนาทักษะในการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน การแกปญหาการตัดสินใจ และการยอมรับ มีการเสริมแรงดวยคะแนนพิเศษ การยกยองชมเชย
เมื่อนักเรียนตั้งใจทํากิจกรรม และสอบไดคะแนนสูงสุดในหองเรียน อีกทั้งยังเปนสวนกระตุนใหนักเรียนเกิด
ความสนใจในการเรียน นอกจากนี้แบบฝกทักษะมีการเรียงเนื้อหาตามลําดับ มีการแจงคะแนนหลังเรียนจบแต
ละเนื้อหา ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน มีความสุข และมีความเขาใจในเนื้อหาวิชานี้ไดเปน
อยางดี จึงสงผลใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 การจัดการเรียนรูแบบรวมมือ (Learning Together : LT) การจัดกลุมนักเรียนตองเปน
กลุมคละความสามารถมีทั้งเกง ปานกลาง ออน เพื่อที่นักเรียนจะไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนที่ออนจะ
ไดสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพสวนนักเรียนที่เกงจะไดเพิ่มทักษะโดยการ อธิบายหรือถายทอดให
เพื่อน เนื่องจากการเรียนรูแบบ LT เปนการเรียนรูที่เนนใหนักเรียนมีทักษะการทํางานรวมกัน สงเสริมการ
ทํางานรวมกันภายในกลุมและนักเรียนแตละคนเปนความสําเร็จภายในกลุม ในการทดสอบแตละครั้งครูผูสอน
จะตองเนนถึงความซื่อสัตยซึ่งถือเปนสิ่งสําคัญ เพราะถาขาดคุณลักษณะนี้แลว การเรียนรูแบบ LT ก็จะไม
ประสบความสําเร็จ
1.2 จากผลการวิจัยพบวารูปแบบวิธีการเรียนรูที่แตกตางกันทําใหนักเรียน มีความสามารถใน
การคิ ด วิ เ คราะห การแก โ จทย ป ญ หาทางคณิ ต ศาสตร แ ละผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นกลุ ม สาระการเรี ย นรู
คณิตศาสตรแตกตางกัน ดังนั้น ครูผูสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรูใหเด็กฝกทักษะกระบวนการคิด และสราง
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เจตคติที่ดีใหเกิดขึ้นกับผูเรียน โดยเลือกใชรูปแบบวิธีการเรียนรูใหสอดคลองกับผูเรียนและธรรมชาติของสาระ
การเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ยั่งยืนและพัฒนาไดเต็มตามธรรมชาติและศักยภาพของผูเรียนแตละคน
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนรูของผูเรียนทั้งกลุมเกง กลุมปานกลางและกลุมออน
ที่ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนแบบรวมมือ LT เพื่อศึกษาความกาวหนาของผลการ
เรียนรู
2.2 ควรศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิคอื่นๆ กับนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 และในระดับอื่นๆ โดยใชระยะเวลาในการศึกษาทดลองมากขึ้น โดยเฉพาะความรูอาจจะ
ตองใชเวลาใหนักเรียนศึกษาคนหาวิธีการนําความรูไปขยายผล สรางองคความรูใหมใหมากขึ้น และใชกับ
เนื้อหาสาระอื่น ๆ มากกวาหนึ่งสาระการเรียนรู
2.3 ควรมีการวิจัยและพัฒนาผลการเรียนรูโดยใชกิจกรรมการเรียนรูโดยใชการเรียนแบบรวมมือ
กับเนื้อหาเรื่องอื่นๆ เชน เรื่อง ความนาจะเปน หรือตัวแปรอื่นๆ เชน ความคิดสรางสรรค เจตคติตอการเรียนรู
เปนตน
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