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Learning Together (LT) of grade 9. 

 
ภรดิา  แกว้โต1  อไุรวรรณ  ปานทโชติ2  และ  สายพนิ  ปรกัมาส3 

Parida  Kaewto1  Uraiwan  Pantachord2  and  Saipin  Parkmas3  
 

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) กับเกณฑร์้อยละ 70 
เพื่อเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 3 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนคิ Learning Together (LT) และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่ม 4 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนขาณุวิทยา 
จ านวน 38 คน ได้มาโดยวิธีการสุม่แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณติศาสตร์ แบบวัดความพึง
พอใจในการเรียนวิชาคณติศาสตร ์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test One 
Group t-test Dependent 
 ผลการวิจัยปรากฏดังนี ้
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรยีน
การสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรยีน
การสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning 
Together (LT) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน รองลงมา คือ สื่อช่วยให้ผู้เรยีนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและเรียนรู้ไดเ้ร็ว และผูเ้รียนปฏิบัติกิจกรรมการเรยีนด้วยความเตม็
ใจ ตามล าดับ 
 
ค าส าคญั: การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) / ความพึงพอใจ 
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Abstract 
 This research aims of the research. To compare student achievement in mathematics on the 
inequality of the three students after learning by using Learning Together (LT) with a threshold of 70 
percent. To compare student achievement in mathematics on the inequality of grade 9 before and after 
the learning by using Learning Together (LT). And to the satisfaction of the mathematics of students in 
the grade 9 inequality after learning by using Learning Together (LT). The sample used in this study were 
grade 9 group 4 2nd semester 2560 academic school Khanuwittaya, 38 have come by way of a random 
group (Cluster Random Sampling). The instruments used in the study. Lesson plans using Learning 
Together (LT) and achievement in mathematics. A measure of satisfaction in learning mathematics. The 
statistics used in data analysis were mean, standard deviation, t-test One Group t-test Dependent. 
 The results were as follows: 
 1. Grade 9 students  have  student achievement in mathematics on the inequality of teaching 
and learning by using Learning Together (LT) higher than the 70 percent level of statistical significance. 
05. 
 2. Grade 9 students with academic achievement in mathematics on the inequality of teaching 
and learning by using Learning Together (LT) higher than the previous class. The statistical significance 
level. 01. 
 3. Grade 9 student were satisfied after learning by using Learning Together (LT) in the overall 
level. When considered individually, the students participate in the activities of teaching, followed by 
the media helps students understand the lesson easily and learn fast. And students practical learning 
activities willingly, respectively. 
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ความเปน็มาและความส าคญั 
 โลกในยุคปัจจบุันเป็นยุคแห่งการแข่งขันและมุ่งพัฒนาศักยภาพของประเทศ ดังนั้นจดุมุ่งหมายหลักของการจัด
การศึกษาทุกระบบ คือการเตรียมนักเรียนให้เป็นพลเมืองที่มีคณุภาพมีศักยภาพ และมีความสามารถในการแข่งขันได้ใน
อนาคต การวัดผลทางการศึกษาจงึต้องมุ่งให้นักเรียนสามารถใช้ความรู้ในชีวิตจริง สามารถคดิวิเคราะห์และแก้ปญัหาได้ 
(โครงการ PISAประเทศไทย, 2551) คณิตศาสตรม์ีบทบาทส าคัญยิ่งตอ่การพัฒนาความคิดมนุษย์ท าใหม้นุษย์มีความคดิ
สร้างสรรค์ คดิอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้
คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็น
เครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและด้านอ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กรมวิชาการ, 2551) 
 การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) เป็นการจัดการเรยีนการสอนโดยนกัเรียนท างาน
เป็นกลุ่มเพื่อให้ไดผ้ลงานกลุ่ม ในขณะท างานนักเรยีนช่วยกันคิด และช่วยกันตอบค าถาม พยายามท าให้สมาชิกทุกคนมสี่วน
ร่วมและทุกคนเข้าใจท่ีมาของค าตอบ ให้นักเรียนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนก่อนท่ีจะถามครู และครชูมเชยหรือให้รางวัล
กลุ่มตามผลงานของกลุ่มเป็นหลัก (พิสมัย วีรพร, 2550)  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถ
ทางด้านสติปญัญาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อมุ่งวัดพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัย ท่ีพึ่งประสงค์ประกอบ ด้านความรู้
ความจ า ความเขา้ใจ การน าไปใช้และการวเิคราะห์ ซึ่งผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์นี้ สามารถน าไปเป็นเกณฑ์
ประเมินระดับความสามารถในการเรียนการสอน (ธะวัตร์ ทัดเทียม, 2550)  และการจัดการเรียนการสอนคณติศาสตร์ 
นอกจากมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรูแ้ละทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์แล้ว สิ่งส าคัญที่นักเรียนต้องมีคือ ความชอบ 
ความพอใจ ความสนใจ มีความกระตือรือร้นท่ีจะประกอบกิจกรรมตา่ง ๆ ระหว่างเรยีนด้วยบทเรียน มกีารรับรู้การตอบสนอง 
การเห็นคณุค่าและประโยชน์ของบทเรียน ซึ่งสามารถวัดได้จากการตอบแบบสอบถามวดัความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
เรียนด้วยบทเรียน (หนึ่งฤทัย  ชูแก้ว, 2556) 
 จากความส าคัญข้างต้น ท าให้ผู้วจิยัสนใจที่จะพัฒนานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) และเป็นแนวทางในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป 

วตัถปุระสงคก์ารวจิยั  
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลัง
การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) กับเกณฑร์้อยละ 70 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อน
และหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง อสมการ หลังการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนคิ Learning Together (LT) 
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สมมตฐิานการวจิยั 
 1 .นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง อสมการ สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรยีนการ
สอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) สูงกว่าก่อนเรียน 

ขอบเขตการวจิยั 
 เนื้อหา 
 เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือเนือ้หากลุ่มสาระคณติศาสตร์ เรื่องอสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ตามหลักสตูร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ได้แก่  การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) 
 ตัวแปรตาม ได้แก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
    ความพึงพอใจ 

กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
 
 

 

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากร คือ นักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนขาณุวิทยา  
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวดัก าแพงเพชร จ านวน 390  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/4 ภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนขาณุวิทยา  
อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวดัก าแพงเพชร จ านวน 38 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุม่ (Cluster or Area 
Sampling) 

เครือ่งมอืที่ใช้ในการท าวจิยั 
 1. แผนการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิค Learning Together (LT)  จ านวน 8 แผน หาคุณภาพโดยใหผู้้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่านพิจารณาความถูกตอ้งและเหมาะสมในการที่จะน าไปใช้สอนจริง 
 2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ มี
คุณภาพด้านความเที่ยงตรง โดยการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์(IOC) พบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 
0.67–1.00 ค่าความเชื่อมั่น ตามวธิีของคูเดอร์ริชารด์สัน (KR–20) เท่ากับ 0.82 ค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.24–0.71 
และค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหวา่ง 0.23–0.92 

 

การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนิค 
Learning Together (LT) 

 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  

- ความพึงพอใจ 
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 3. แบบวัดความพึงพอใจในการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์  ซึ่งเป็นแบบประเมิน 5 ระดับจ านวน 20 ข้อ มีค่าคุณภาพ
ด้านความเที่ยงตรง โดยการหาคา่ความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67–1.00 และคา่

ความเชื่อมั่นโดยการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (α–Coefficient) เท่ากับ 0.84 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 1. นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเรียน 
 2. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรยีนรู้โดยใช้เทคนิค Learning Together (LT)  
 3. นักเรียนท าแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนวชิา
คณิตศาสตร ์

การวเิคราะหข์อ้มลู 
 1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
หลังการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที (t-test 
One Group) 
  2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) ใช้การทดสอบค่าที (t-test Dependent) 
  3. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง อสมการ หลังการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนคิ Learning Together (LT) วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
แปลผลค่าเฉลี่ยดังนี ้
   ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  มคีวามพึงพอใจระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับน้อยที่สดุ 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 
 1. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
หลังการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 ใช้การทดสอบค่าที (t-test 
One Group) ดังตาราง 1 
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรยีน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
หลังการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) กับเกณฑ์ ร้อยละ 70 

 n  x  S.D. T 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 38 21 23.34 2.55 5.662* 

 *P< 0.5 
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 จากตาราง 1 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ หลัง
การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 
.05 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.34 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.55 และค่า t = 5.662 
 2. การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) ใช้การทดสอบค่าที (t-test Dependent) ดัง
ตาราง 2 
ตาราง 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง อสมการ ของนักเรยีน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ก่อนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ N x  S.D. T 
ก่อนเรียน 38 13.87 3.07 

16.257** 
หลังเรียน 38 23.34 2.55 

 **P< 0.1 
 จากตาราง 2 พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ หลัง
การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยมี t = 16.257 
 3. การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณติศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง อสมการ หลังการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนคิ Learning Together (LT) วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดัง
ตาราง 3 

ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning  Together (LT) 

รายการ x  S.D. แปลผล 
1.  ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 4.68 0.47 มากที่สุด 
2.  ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง 4.29 0.61 มาก 
3.  ผู้เรียนปฏบิัติกิจกรรมการเรียนด้วยความเต็มใจ 4.39 0.72 มาก 
4.  กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร ์ท าให้ผู้เรียนไดส้ร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเอง 

3.61 0.55 มาก 

5.  กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตรส์่งเสริมทักษะการคิด 3.71 0.46 มาก 
6.  การเรียนคณิตศาสตร ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
มากขึ้น 

3.84 0.72 มาก 

7.  การเรียนคณิตศาสตร ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผดิชอบต่อ
ตนเองมากยิ่งข้ึน 

3.63 0.49 มาก 

8.  กิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ท าให้ผู้เรยีนเกิดความ
สนุกสนานกับการเรยีน 

4.32 0.57 มาก 
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รายการ x  S.D. แปลผล 
9.  การเรียนคณิตศาสตร์เป็นกิจกรรมทีไ่ม่น่าเบื่อหนา่ย 4.08 0.55 มาก 
10. การเรียนคณิตศาสตร์ท าให้ผูเ้รียนมีความเป็นผู้น า 4.08 0.49 มาก 
11. สื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและเรียนรูไ้ดเ้ร็วข้ึน 4.63 0.54 มากที่สุด 
12. เวลาเหมาะสมในการด าเนินกจิกรรมการเรียน 4.13 0.48 มาก 

รวม 4.01 0.36 มาก 

 จากตาราง 3 พบว่า นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค 

Learning Together (LT) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.01 และ S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เรียนมี

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ ( x = 4.68 และ S.D. = 0.47) รองลงมา คือ สื่อช่วยให้ผู้เรียน

เข้าใจบทเรียนได้ง่ายและเรียนรู้ไดเ้ร็วข้ึน ( x = 4.63 และ S.D. = 0.54) และผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรยีนด้วยความเต็มใจ 

( x = 4.39 และ S.D. = 0.72) ตามล าดับ 

สรปุผลการวจิยั 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรยีน
การสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรยีน
การสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มคีวามพึงพอใจหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning 
Together (LT) โดยรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
รองลงมา คือ สื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและเรยีนรูไ้ด้เร็ว และผูเ้รียนปฏิบัติกิจกรรมการเรยีนด้วยความเต็มใจ 
ตามล าดับ 

อภปิรายผลการวจิยั 
 1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรยีน
การสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) สูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 เนื่องจาก
การจัดการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) เป็นการพัฒนาผู้เรียนดา้นสตปิัญญา สังคม เจตคติ และ
การรู้จักตนเองมากขึ้น โดยผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของเขมิกา สาสุนันท์ 
(2550) ทีไ่ด้ศึกษาผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ เรื่อง พหุนามชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการ
เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT พบว่าจากการท าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนท้ังหมดได้คะแนนเฉลี่ย คิด
เป็นร้อยละ 76.02 ของคะแนนรวม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05 
 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรยีน
การสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ .01 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน ท้ังนี้เนื่องมาจากการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) เป็นวิธีที่เหมาะกับเนื้อหา
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กิจกรรมการเรียนท่ีมลี าดับขั้นตอนแน่นอน ผู้เรียนท างานร่วมกันภายในกลุ่ม โดยแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างเด่นชัด เพื่อให้
ได้มาซึ่งผลงานของกลุ่ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิชชุตา  อ้วนศรีเมือง (2554) ทีไ่ด้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคดิแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับ
การจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD กับการจัดการเรยีนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT. ผลการศึกษาการ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค LT สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนให้สูงกว่าก่อนเรียนได้ อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 3. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มคีวามพึงพอใจหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning 
Together (LT) โดยรวมอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
รองลงมา คือ สื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและเรยีนรูไ้ด้เร็ว และผูเ้รียนปฏิบัติกิจกรรมการเรยีนด้วยความเต็มใจ 
ตามล าดับ เนื่องจากการจัดการเรยีนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) เป็นการจดัการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง โดยผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ละคนมีบทบาทส าคญัต่อความส าเร็จของกลุ่มท า
ให้ผู้เรียนมีความรู้สึกเห็นคณุค่าในตนเองมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวัลภา เฮยีงราช (2550)  ทีไ่ด้ศึกษาการพฒันา
กิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการแปรผนัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยการเรยีนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
LT ผลการศึกษาค้นคว้าปรากฏวา่นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ที่เรียนด้วยแผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้คณติศาสตรเ์รื่อง 
การแปรผัน โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค LT มีความพึงพอใจโดยรวมและเป็นรายด้านทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านเนื้อหา ด้าน
การปฏิบัติกจิกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียน และด้านวัดและประเมินผล อยู่ในระดับมาก 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยั 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) ควรให้โอกาสแก่นักเรียนทุกคนเท่าๆ กัน 
ครูควรชี้แจงให้นักเรยีนเห็นคณุค่าและความส าคญัของตนเองและสมาชิกกลุ่มทุกคนเพราะไม่ว่านักเรยีนคนเก่งหรือคนอ่อน
ในกลุ่มไม่ใหค้วามร่วมมือหรือขาดเรียนจะท าให้กลุ่มได้คะแนนน้อย 
 2. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) เพื่อให้เกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึนควรสอดแทรก 
คุณธรรม จรยิธรรม ในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย จึงจะส่งผลให้การจัดการเรยีนการสอน
โดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) บรรลเุป้าหมาย เพราะนักเรียนเก่งจะอาสาท าให้เพื่อน เพื่อต้องการให้คะแนนกลุม่
อยู่ในระดับดี โดยไม่อธิบายใหเ้พื่อนฟัง ครูผู้สอนควรให้ค าแนะน าตลอดเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
 1. ควรมีการน ารูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT) ไปใช้กับเนื้อหาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่นๆ 
 2. ควรได้ศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจดักจิกรรมการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคนิค Learning Together (LT)  กับนวัตกรรมอื่น 
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