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บทคัดยอ 

  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) กับเกณฑรอยละ 70 
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กอนและหลังการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) กลุม
ตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 กลุม 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนขาณุวิทยา 
จํานวน 38 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แผนการ
จัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบวัดความพึงพอใจ
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที 
  ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชเทคนิค Learning Together (LT) โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเรียนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สื่อชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายและเรียนรูไดเร็ว และผูเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยความเต็มใจ ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) / ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร / 
  ความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

 
 

                                                           
1นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฎักาํแพงเพชร 
2อาจารยโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภฎักาํแพงเพชร 
3ครูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร โรงเรียนขาณุวิทยา 



730 
 

 

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 Khanuwittaya school, 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. And t test. 
  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 .05. 
  3.  Grade 9 student were satisfied with the mathematics behind the teaching techniques used 
by Learning Together (LT) were at a high level. When considered individually, the students participate in 
the activities of teaching. Has the highest average, followed by the media helps students understand the 
lesson easily and learn fast. And students practical learning activities willingly, respectively. 
 
The Keywords: The teaching and learning by using Learning Together (LT)/Achievement in Mathematics / 
           Satisfaction in learning mathematics 
 
ความเปนมาและความสําคัญ 
  โลกในยุคปจจุบันเปนยุคแหงการแขงขันและมุงพัฒนาศักยภาพของประเทศ ดังน้ันจุดมุงหมายหลักของการจัด
การศึกษาทุกระบบ คือการเตรียมนักเรียนใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพมีศักยภาพ และมีความสามารถในการแขงขันไดใน
อนาคต การวัดผลทางการศึกษาจึงตองมุงใหนักเรียนสามารถใชความรูในชีวิตจริง สามารถคิดวิเคราะหและแกปญหาได 
(โครงการ PISAประเทศไทย, 2551) คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดมนุษยทําใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาหรือสถานการณไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ ชวยให
คาดการณ วางแผน ตัดสินใจ แกปญหาและนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตรยังเปน
เครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและดานอ่ืน ๆ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการดําเนินชีวิต ชวย
พัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ, 2551) 
  การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) เปนการจัดการเรียนการสอนโดยนักเรียน
ทํางานเปนกลุมเพ่ือใหไดผลงานกลุม ในขณะทํางานนักเรียนชวยกันคิด และชวยกันตอบคําถาม พยายามทําใหสมาชิกทุกคน
มีสวนรวมและทุกคนเขาใจท่ีมาของคําตอบ ใหนักเรียนขอความชวยเหลือจากเพ่ือนกอนท่ีจะถามครู และครูชมเชยหรือให
รางวัลกลุมตามผลงานของกลุมเปนหลัก (พิสมัย วีรพร, 2550)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง 
ความสามารถทางดานสติปญญาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร เพ่ือมุงวัดพฤติกรรมทางดานพุทธิพิสัย ท่ีพ่ึงประสงคประกอบ 
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ดานความรูความจํา ความเขาใจ การนําไปใชและการวิเคราะห ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรน้ี สามารถนําไปเปน
เกณฑประเมินระดับความสามารถในการเรียนการสอน (ธะวัตร ทัดเทียม, 2550)  และการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
นอกจากมุงเนนใหผูเรียนมีความรูและทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรแลว สิ่งสําคัญท่ีนักเรียนตองมีคือ ความชอบ 
ความพอใจ ความสนใจ มีความกระตือรือรนท่ีจะประกอบกิจกรรมตาง ๆ ระหวางเรียนดวยบทเรียน มีการรับรูการตอบสนอง 
การเห็นคุณคาและประโยชนของบทเรียน ซึ่งสามารถวัดไดจากการตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนตอการ
เรียนดวยบทเรียน (หน่ึงฤทัย  ชูแกว, 2556) 
  จากความสําคัญขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ดวยการจัดการเรียนการสอน
โดยใชเทคนิค Learning Together (LT) และเปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
  1.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) กับเกณฑรอยละ 70 
  2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) 
  3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง อสมการ หลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) 
 
สมมติฐานการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร เรื่อง อสมการ สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวากอนเรียน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  เน้ือหา 
  เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือเน้ือหากลุมสาระคณิตศาสตร เรื่องอสมการ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
  ตัวแปร 
  ตัวแปรตน ไดแก  การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) 
  ตัวแปรตาม ไดแก  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
      ความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 

การจัดการเรยีนการสอนโดยใชเทคนิค 
Learning Together (LT) 

 

- ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 

- ความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนขาณุวิทยา  
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 390  คน 
  กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียนขาณุวิทยา  
อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 38 คน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม (Cluster or Area Sampling) 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค Learning Together (LT)  จํานวน 8 แผน หาคุณภาพโดยให
ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาความถูกตองและเหมาะสมในการท่ีจะนําไปใชสอนจริง 
  2.  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4 ตัวเลือก  จํานวน 30 ขอ มี
คุณภาพดานความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) พบวามีคาอยูระหวาง 
0.67–1.00 คาความเช่ือมั่น ตามวิธีของคูเดอรริชารดสัน (KR–20) เทากับ 0.82 คาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.24–0.71 
และคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.23–0.92 
  3.  แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร  ซึ่งเปนแบบประเมิน 5 ระดับจํานวน 12 ขอ มีคาคุณภาพ
ดานความเท่ียงตรง โดยการหาคาความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (IOC) อยูระหวาง 0.67–1.00 และคา
ความเช่ือมั่นโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α–Coefficient) เทากับ 0.84 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอนเรียน 
  2.  จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรูโดยใชเทคนิค Learning Together (LT)  
  3.  นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรและแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชา
คณิตศาสตรหลังเรียน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง อสมการ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) กับเกณฑ รอยละ 70 ใชการทดสอบคาที (t-test 
One Group) 
   2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง อสมการ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
   3.  การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง อสมการ หลัง

การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) วิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และแปลผลคาเฉลี่ยดังน้ี 
    คาเฉลี่ย  4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
    คาเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับมาก 
    คาเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
    คาเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับนอย 
    คาเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจระดับนอยท่ีสุด 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
  1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง อสมการ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) กับเกณฑ รอยละ 70 ใชการทดสอบคาที (t-test 
One Group) พบผลดังตาราง 1 
 
ตาราง 1  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาป
  ท่ี 3 หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) กับเกณฑ รอยละ 70 

 n µ X  S.D. t Sig. 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณติศาสตร 38 21 23.34 2.55 5.662 .000 

  p < .05 
  จากตาราง 1 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 23.34 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.55 และคา t = 5.662 
 
  2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เรื่อง อสมการ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) ใชการทดสอบคาที (t-test Dependent) 
พบผลดังตาราง 2 
 
ตาราง 2  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาป 
  ท่ี 3 กอนและหลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร n X  S.D. t Sig. 
กอนเรียน 38 13.87 3.07 

16.257 .000 
หลังเรียน 38 23.34 2.55 

  p < .05 
  จากตาราง 2 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลัง
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยมี t = 16.257 
 
  3.  การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง อสมการ หลัง

การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) วิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบ
ผลดังตาราง 3 
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ตาราง 3  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ 
  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) 

รายการ X  S.D. แปลผล 
1.  ผูเรียนมสีวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 4.68 0.47 มากท่ีสุด 
2.  ผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยตนเอง 4.29 0.61 มาก 
3.  ผูเรียนปฏบัิติกิจกรรมการเรียนดวยความเต็มใจ 4.39 0.72 มาก 
4.  กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตร ทําใหผูเรียนไดสรางองคความรูดวย
ตนเอง 

3.61 0.55 มาก 

5.  กิจกรรมการเรียนคณิตศาสตรสงเสริมทักษะการคิด 3.71 0.46 มาก 
6.  การเรียนคณิตศาสตร สงเสริมใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็นมากข้ึน 3.84 0.72 มาก 
7.  การเรียนคณิตศาสตร สงเสริมใหผูเรียนมีความรับผดิชอบตอตนเอง
มากยิ่งข้ึน 

3.63 0.49 มาก 

8.  กิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร ทําใหผูเรยีนเกิดความสนุกสนาน
กับการเรยีน 

4.32 0.57 มาก 

9.  การเรียนคณิตศาสตรเปนกิจกรรมท่ีไมนาเบ่ือหนาย 4.08 0.55 มาก 
10. การเรียนคณิตศาสตรทําใหผูเรียนมีความเปนผูนํา 4.08 0.49 มาก 
11. สื่อชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายและเรียนรูไดเร็วข้ึน 4.63 0.54 มากท่ีสุด 
12. เวลาเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมการเรียน 4.13 0.48 มาก 

รวม 4.01 0.36 มาก 

  จากตาราง 3 พบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.01 และ S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ผูเรียนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.68 และ S.D. = 0.47) 

รองลงมา คือ สื่อชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายและเรียนรูไดเร็วข้ึน ( X = 4.63 และ S.D. = 0.54) และผูเรียนปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียนดวยความเต็มใจ ( X = 4.39 และ S.D. = 0.72) ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชเทคนิค Learning Together (LT) โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเรียนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สื่อชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายและเรียนรูไดเร็ว และผูเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยความเต็มใจ ตามลําดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
  1.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวาเกณฑ รอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองจาก
การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) เปนการพัฒนาผูเรียนดานสติปญญา สังคม เจตคติ และ
การรูจักตนเองมากข้ึน โดยผูเรียนทํางานเปนกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของเขมิกา สาสุนันท 
(2550) ท่ีไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง พหุนามช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยการ
เรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT พบวาจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนักเรียนท้ังหมดไดคะแนนเฉลี่ย คิด
เปนรอยละ 76.02 ของคะแนนรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง อสมการ หลังการจัดการเรียน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เน่ืองมาจากการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) เปนวิธีท่ีเหมาะกับเน้ือหากิจกรรมการเรียนท่ีมีลําดับข้ันตอน
แนนอน ผูเรียนทํางานรวมกันภายในกลุม โดยแบงหนาท่ีรับผิดชอบอยางเดนชัด เพ่ือใหไดมาซึ่งผลงานของกลุม ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของวิชชุตา  อวนศรีเมือง (2554) ท่ีไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรและ
ความสามารถในการคิดแกปญหาทางวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือ 
โดยใชเทคนิค STAD กับการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใชเทคนิค LT. ผลการศึกษาการจัดการเรียนรูแบบรวมมือโดยใช
เทคนิค LT สามารถเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนใหสูงกวากอนเรียนได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 มีความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตรหลังการจัดการเรียนการสอนโดย
ใชเทคนิค Learning Together (LT) โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูเรียนมีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สื่อชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดงายและเรียนรูไดเร็ว และผูเรียน
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนดวยความเต็มใจ ตามลําดับ เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together 
(LT) เปนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยผูเรียนทํางานเปนกลุมชวยเหลือซึ่งกันและกัน แตละคนมี
บทบาทสําคัญตอความสําเร็จของกลุมทําใหผูเรียนมีความรูสึกเห็นคุณคาในตนเองมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วัลภา เฮียงราช (2550)  ท่ีไดศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องการแปรผันช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 2 โดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT ผลการศึกษาคนควาปรากฏวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียน
ดวยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง การแปรผัน โดยการเรียนรูแบบรวมมือเทคนิค LT มีความพึงพอใจ
โดยรวมและเปนรายดานท้ัง 4 ดาน คือ ดานเน้ือหา ดานการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู ดานสื่อและอุปกรณการเรียน และ
ดานวัดและประเมินผล อยูในระดับมาก 
 
ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  ในการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) ควรใหโอกาสแกนักเรียนทุกคนเทาๆ 
กัน ครูควรช้ีแจงใหนักเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญของตนเองและสมาชิกกลุมทุกคนเพราะไมวานักเรียนเกงหรือออนใน
กลุมไมใหความรวมมือหรือขาดเรียนจะทําใหกลุมไดคะแนนนอย 
  2.  การจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลยิ่งข้ึนควร
สอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องของความซื่อสัตย ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย จึงจะสงผลใหการจัดการเรยีน
การสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) บรรลุเปาหมาย เพราะนักเรียนเกงจะอาสาทําใหเพ่ือน เพ่ือตองการให
คะแนนกลุมอยูในระดับดี โดยไมอธิบายใหเพ่ือนฟง ครูผูสอนควรใหคําแนะนําตลอดเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม 
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  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
  1.  ควรมีการนํารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT) ไปใชกับเน้ือหาใน
กลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
  2.  ควรไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชเทคนิค Learning Together (LT)  กับนวัตกรรมอ่ืน 
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