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บทคัดย่อ  
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ืองวงกลม โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 เร่ืองวงกลม โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง วงกลม ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค LT กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 31 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster  random sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก ่
(1) แผนการจัดการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์เรื่อง วงกลม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการ
เรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT จ านวน 8  แผน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
วงกลม และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง วงกลม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา่สถิต ิt - test 
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ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี ้

1.  ประสทิธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 เร่ือง 
วงกลม โดยใช้รปูแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT มีประสิทธิภาพเทา่กับ 88.47/83.40 ซึ่งมีค่าสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว ้

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง วงกลม โดยใช้
รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค  LT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 
 3.  ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 เร่ือง วงกลม ที่ได้จากการเรียนโดยใชรู้ปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนคิ LT โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.57 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเทคนิค LT (Learning Together), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, 
             ความพึงพอใจ 
 
ABSTRACT 

This research aims to (1) develops learning activities mathematics of mathayamsuksa 
three students  on circle by using  learning together that the set efficiency standard 80/80. (2) 
compare  mathematics learning achievement before and after learning of mathayamsuksa 
three students  on circle by using  learning together. (3) the level of  mathayamsuksa three 
students  satisfaction on circle at activities by using  learning together.  

Utilizing the cluster  random sampling method, the researcher selected a sample 
population consisting of 31 Matthayomsueksa three students. 

The research instruments were as follows: (1)  Eight mathematics lesson plans for 
using  learning together on circle of mathayomsueksa three students were developed. (2)  A 
test for measuring academic achievement in mathematics. and (3)  A questionnaire designed 
to determine the levels of satisfaction with the learning activities mathematics of 
mathayamsuksa three students  on circle by using  learning together. 

The data were analyzed by using mean, standard deviation. The hypotheses were 
tested by paired sample t – test. 
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Findings are as follows: 
 1.  The efficiency of learning activities mathematics of mathayamsuksa three students  
on circle by using  learning together for the students was at 88.47/83.40, thereby surpassing 
the set efficiency standard of 80/80. 
 2.  The academic achievement of the students in mathematics of mathayamsuksa 
three students  on circle by using  learning together after the completion of the study was 
higher than prior to its commencement at the statistically significant level of .05. 

3.  The overall satisfaction with the learning activities was at a most level. The average 
value is 4.57 higher than the specified criteria. 
 
Keywords: Cooperative Learning Management LT techniques, Academic achievement,  

    Satisfaction  
  
บทน า 

คณิตศาสตร์เป็นสาระการเรียนรู้หนึ่งที่ก าหนดให้เป็นสาระการเรียนรู้หลักในกลุ่มทักษะที่เปน็เครื่องมือ
ในการเรียนรู้และพื้นฐานในการศึกษาต่อในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560)  เพราะคณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 เนื่องจาก
คณิตศาสตร์ช่วยให้มนษุย์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์
ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถี่ถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสนิใจแก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตจริงได้อย่างมปีระสิทธิภาพ (กรมวิชาการ, 2560, หน้า 5) 

คณิตศาสตร์จึงถือเป็นศาสตร์ทีส่ าคัญอย่างยิง่ในการจัดการศึกษา แต่ในปจัจุบนัการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ยงัไมป่ระสบความส าเร็จเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชาธิวาส  ปี
การศึกษา 2561 และ 2562  พบว่า วชิาทีไ่ด้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ วชิาคณิตศาสตร์ ไดค้ะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ27.12 และ 21.92 ตามล าดบั จากคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ค่อนข้างต่ าและลดลงจากปีที่ผา่นมา เม่ือน าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ดังกล่าวมา
วิเคราะห์ตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ พบว่า สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต เร่ือง วงกลม ซึ่งถือเป็นสาระ
การเรียนรู้ที่โรงเรียนควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายด้านไม่วา่จะเปน็นักเรียนหรือครูผู้สอน 
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเดิม คือ เน้นครูเป็นจุดศนูย์กลางการเรียน ผู้สอนมักจะใช้การสอนแบบ
บรรยายเป็นส่วนใหญ่ นักเรียนไม่ค่อยมีโอกาสได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ปัญหาที่ก าลังเรียนอยู่มากนัก ในการ 
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สอนผู้สอนเปน็ผู้อธบิาย นักเรียนมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมและฝกึการแก้ปัญหา ร่วมกันน้อยมาก นักเรียนแทบไม่มี
ปฏิสัมพันธ์หรือสื่อสารกันในขณะการเรียนการสอนเลย  วิธีการจัดการเรียนการสอนของครูท าให้นักเรียนขาด
ความกระตือรือร้นและเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน จึงสง่ผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ า 
 การจัดการเรียนการสอนมีหลากหลายวิธีและการจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค LT 
(Learning Together : LT) เป็นวิธีการหนึ่งทีน่่าสนใจ ซึ่งมีการจัดกลุ่มนักเรียนโดยคละความสามารถ เก่ง ปาน
กลาง และอ่อน  มีการแบ่งหน้าที่ของผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มโดยคนที่ 1 อ่านค าสั่งหรือข้ันตอนในการด าเนินงาน 
คนที่ 2 ฟังขั้นตอนและจดบันทกึ คนที่ 3 อ่านค าถามและหาค าตอบ และคนที่ 4 ตรวจค าตอบ การจัดการเรียน
การสอนนี้ ชว่ยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม มี
ปฏิสัมพันธ์กนั มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกนั ตลอดจนการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญและยงัชว่ยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พฒันาความสามารถ ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางวทิยาศาสตร์ได้เต็มศักยภาพอีกดว้ย  
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจงึมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 เร่ืองวงกลม โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ เป็นการส่งเสริมการฝึกท างานร่วมกัน และเป็นกระบวนการสรา้ง
ความมีวินัยให้กับนักเรียน ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ืองวงกลม โดยใช้
รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  3 เร่ืองวงกลม โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 เร่ือง วงกลม ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการ
เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT  
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3  เร่ือง วงกลม  
โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT มีประสิทธภิาพ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง วงกลม โดยใช้รปูแบบ
การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนคิ LT หลังการเรียนสูงกวา่ก่อนการเรียน 

3. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง วงกลม โดยใช้
รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT อยู่ในระดับมาก  



 
 
5 

 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดราชาธ-ิวาส ภาค

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวน 31 คน โดยใช้วธิีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster  
random sampling) 

2. ตัวแปรที่ต้องการศึกษา 
   1. ตัวแปรอิสระ คือ วิธีจัดการเรียนรู้ 
   2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง วงกลม และความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้จากการ

จัดกิจกรรมการเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT 
3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เร่ืองวงกลม ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2563  

4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ท าการทดลองสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 1 ห้องเรียน เป็นเวลา 8 
คาบ คาบละ 50 นาท ี  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั  
 1. เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ทีส่นใจน าวิธีการสอนโดยใช้รปูแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนคิ LT มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องอื่น ๆ ได้ 
 2. โรงเรียนได้แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT เร่ืองวงกลม ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยไดท้ าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
 ความหมายของการเรียนแบบร่วมมือแบบเทคนิค LT (Learning Together) ทิศนา แขมมณี 
(2548, หน้า 69-70) ได้อธิบายถึง การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอืกันเรียนรู้โดยใช้เทคนิค LT ไวว้่า เป็นการเรียนรู้
แบบร่วมมืออีกรูปแบบหนึ่งที่มกีระบวนการที่งา่ยไม่ซับซ้อนที่แบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ 4 คน โดยจัดผู้เรียนเข้ากลุ่ม
คละความสามารถทั้งเก่ง ปานกลาง อ่อน อยู่ด้วยกัน กลุ่มย่อยกลุ่มละ 4 คน ศึกษาเนื้อหาร่วมกันโดยก าหนดให้
แต่ละคนมบีทบาทหนา้ที่ชว่ยกลุ่มในการเรียนรู้ เช่น สมาชิกคนที่ 1 : อ่านค าสั่ง สมาชิกคนที่ 2 : หาค าตอบ 
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สมาชิกคนที่ 3 : หาค าตอบ สมาชิกที่ 4 : ตรวจค าตอบ กลุ่มย่อยสรุปค าตอบร่วมกันส่งค าตอบนั้นเปน็ผลงานของ
กลุ่ม ผลงานของกลุ่มได้คะแนนเท่าไรสมาชิกทุกคนจะได้คะแนนนั้นเทา่กันทุกคน ดังนัน้ผูส้อนจะต้องใช้เทคนิค
การเสริมแรง เช่น ให้รางวัล ค าชมเชย เป็นตน้ สมาชิกกลุ่มจะตอ้งมีการก าหนดเป้าหมายร่วมกนั ช่วยเหลือกัน 
เพื่อความส าเร็จของกลุ่ม 

ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อรรถพร ค าคม (2546, หน้า  29) ได้สรุปวา่ ความพงึพอใจ 
หมายถึง ทัศนคติหรือระดับความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจการรมต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ
กิจกรรมนั้น ๆ โดยเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ค่านยิมและประสบการณ์ที่แตล่ะบุคคลจะได้รับ ระดับของ ความ
พึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้  

ความหมายของความพึงพอใจ กู๊ด (Good, 1973, p. 320) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ
คุณภาพ หรือระดับความพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจต่าง ๆ และทัศนคติทีบุ่คคลนั้นมีต่อสิ่งนั้น  

โวลแมน (Wolman, 1973, p. 384) กล่าววา่ ความพงึพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มีความสุขเมื่อได้รับ
ผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ความต้องการหรือแรงจูงใจ  

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ชวนขวัญ สงขุนทด (2559) ได้ศึกษา การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิค STAD กับการเรียนรู้
แบบร่วมมือตามเทคนิค LT ผลการวิจัยพบวา่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการการเรยีนรู้แบบร่วมมือ
ตามเทคนิค STAD กับการเรียนรู้แบบร่วมมือตามเทคนิค LT หลังเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ  .05 และมีความพงึพอใจต่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด 

ดารุณี แก้วบุญเรือง (2560) ได้ศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรูแ้บบ
ร่วมมือเทคนิค LT ประกอบแบบฝึกทักษะ เร่ือง การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวจิัยพบว่า  การจัดการเรียนรู้โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT 
ประกอบแบบฝึกทักษะมปีระสทิธิภาพเท่ากับ 83.96/79.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คา่ดชันีประสิทธผิลมีค่า
เท่ากับ 0.6376 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหนา้ในการเรียน คดิเป็นร้อยละ 63.76  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่ากอ่นเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.5 และมีความพึงพอใจต่อการเรียนใน
ระดับมาก   
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

    1.1  แผนการจัดการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์เรื่อง วงกลม ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้
รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT จ านวน 8  แผน 
    1.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง วงกลม แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ 
    1.3  แบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง วงกลม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT  โดยใช้วัดมาตราส่วนการประมาณค่า 
(Rating scale) 5 ระดับ จ านวน 15 ข้อ 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   2.1 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง วงกลม ที่ผา่นกระบวนการหาคุณภาพ

แล้ว จ านวน 20 ข้อ มาท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอยา่ง ตรวจคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนแลว้บันทึกคะแนน
ของนักเรียนเป็นคะแนนก่อนเรียน (Pre-test) 
    2.2 ปฐมนิเทศนักเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจวิธีการเรียน และข้อตกลงต่าง ๆ ในการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้รปูแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT 
    2.3 ด าเนินการสอน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT กับกลุ่มตัวอย่าง ตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน  
    2.4 เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ผู้วิจัย
ให้นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ซึ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียน  
    2.5 น าแบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค LT ไปให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม หลังจากได้รับการสอนเทคนิค LT 
    2.6 น าคะแนนที่ได้จากการสอบไปวิเคราะห์ข้อมูล 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช ้
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูว้ิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์

และประเมินผลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
    3.1 สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    3.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ได้แก่ หา
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบทดสอบ คา่ความยากง่ายของแบบทดสอบ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ค่า
อ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 
    3.3 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมติฐาน ใชส้ถิติ Dependent Sample t-test  
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ผลการวิจัย 
1. ประสทิธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง 

วงกลม โดยใช้รปูแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT มีประสิทธิภาพเทา่กับ 88.47/83.40 ซึ่งมีค่าสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว ้
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง วงกลม โดยใช้
รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค  LT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05 
 3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 3 เร่ือง วงกลม ที่ได้จากการเรียนโดยใชรู้ปแบบ
การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนคิ LT โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.57 สูงกว่า
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 
อภิปรายผล 

จากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  
เร่ืองวงกลมโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ผลปรากฏ ดังนี ้
 1. การพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 
เร่ือง วงกลม โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 88.47/83.40 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑป์ระสทิธิภาพ 80/80 ซึ่งสูงกวา่เกณฑ์ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจมาจากการด าเนินกิจกรรมให้นักเรียน
ได้ฝึกทักษะเปน็กลุ่ม เพื่อพัฒนาทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น สมาชิกในกลุ่มร่วมกันเรียนรูศ้ึกษาใบความรู้
และช่วยกนัท าใบงาน โดยสมาชกิในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่ความรบัผิดชอบ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ 
และช่วยเหลือพึ่งพากัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารุณี แก้วบุญเรือง (2560) ได้ท าวิจัยเร่ืองการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนคิ LT ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก ลบ 
คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบวา่ ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนคิ LT ประกอบแบบฝึกทักษะ มคี่าเท่ากับ 83.96/79.23 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ ธนพร บุญยนต์ (2561) ได้ท าวิจัยเร่ืองการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เร่ือง สมการและการแก้สมการ วิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ของนักเรียนประกาศนยีบัตรวชิาชีพที่เรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการเรียน
ร่วมกัน ผลการวิจัยพบว่า  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ มีคา่เท่ากับ 83.45/84.72 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เร่ือง วงกลม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ผลวจิัยพบว่า นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนยัส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ ผล
ปรากฏเช่นนี้เนื่องจากผู้วิจยัได้จดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกลุ่มแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT มุ่งเนน้ให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเล็ก ๆ กลุ่มละ 4  คน เป็นนักเรียนเก่ง ปานกลาง และเรียนอ่อน ที่มี
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ความสามารถแตกต่างกัน  โดยก าหนดให้สมาชิกของกลุ่มได้เรียนรู้เนื้อหาบทเรียนและให้นักเรียนช่วยกนัศึกษา
ใบความรู้และท าใบงาน มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น มีความรับผิดชอบต่อตนเองและกลุ่ม งานกลุ่มทีไ่ด้รับมอบหมายร่วมกันประสบผลส าเร็จ  ส่งงานชิน้
เดียวกัน และได้รบัค าชมหรือรางวัลตามผลงานของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชวนขวญั สงขุนทด 
(2559) ได้ท าวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใชรู้ปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ตามเทคนิค STAD กับการเรียนรู้แบบร่วมมือตาม
เทคนิค LT พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 ฉัตรชัย กองสอน (2557) ได้ท าวิจัย เร่ือง การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องพหุนามโดยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชนิูทิศ บดนิทรเดชา  พบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ LT เร่ืองพหุนาม มีความสามารถในการบวก ลบ คูณ และหารหลังเรียนดีกวา่ก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
 3. ความพึงพอใจต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 เร่ือง วงกลม ที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ในภาพรวมพบวา่ นักเรียนมีความ
พึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเรื่อง สื่อและ
อุปกรณ์มีจ านวนเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.87 รองลงมา คือ นักเรียนชอบทีไ่ด้เรียน
เป็นกลุ่มและช่วยกันท างาน, กิจกรรมที่จัดขึ้นด าเนินไปตามล าดบัขั้นตอน และรางวลัหรือค าชมเชยท าให้นักเรียน
มีก าลังใจที่จะท าข้อสอบให้ได้คะแนนเพิ่มข้ึน ซึ่งมีคา่เฉลี่ยเท่ากนั 4.81 ข้อที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 
กิจกรรมการเรียนท าให้เข้าใจเรื่องที่เรียนได้ดี มีค่าเฉลี่ย 4.03 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย สาลี ลิมปิรัชตกุล (2559) 
ได้ท าวจิัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง ร้อยละ กับนักเรียน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 โดยใช้เทคนิคร่วมมือกันเรียนรู้ (LT) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิควิธีการเรียนรู้ร่วมมือกัน เร่ือง ร้อยละ อยู่ในระดับมาก   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. การจัดกิจกรรมกลุ่มในช่วงแรก นักเรียนอาจยังไม่สามารถร่วมมือกันเรียนรู้ได้ดีเท่าที่ควร ครูผู้สอน
ต้องคอยให้ค าแนะน า ใช้รางวัลและผลส าเร็จกลุ่มเป็นแรงเสริมเพื่อให้นักเรียนร่วมมือกันช่วยเหลือกันในการ
เรียนรู ้
 2. กิจกรรมการเรียนรู้ควรมีความหลากหลาย นอกจากการใช้ใบความรู้และใบงานแล้ว อาจใชเ้พลง 
การใช้เกมทายปัญหา หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิควิธีการอื่น ๆ  
 2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT กับการจัดการ
เรียนรู้ในรูปแบบอื่น ๆ 
 3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนากระบวนการคิด แก้ปัญหา หรือกระบวนการท างานเป็นทีม โดย
ใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนคิ LT กับนักเรียนในระดบัชัน้อื่น ๆ 
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