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รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 

เรื่อง ศึกษาผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 
ผู้วิจัย นายวุฒิพัทธิ์   โพทวี 
รายวิชา คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค21102 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิด
อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ 
ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  คณิตศาสตร์เป็น
เครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิต และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ ที่
สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ดังนั้นการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นพ้ืนฐานของวิชา
อ่ืนๆ ปัจจุบันการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  ซึ่งอาจมีการใช้เอกสารประกอบการเรียน เพ่ือแก้ปัญหา
ความล่าช้าในการจดบันทึกของนักเรียน และสามารถช่วยให้นักเรียนติดตามเนื้อหาระหว่างที่ครูสอนได้ทัน  การ
น าเอกสารประกอบการเรียนมาใช้  นับว่ามีบทบาทและส่งเสริมจุดเด่นของนักเรียนที่เรียน เก่ง และแก้ไข
จุดบกพร่องส าหรับนักเรียนที่เรียนอ่อนได้  

ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าเอกสารประกอบการเรียนมาใช้ในการเรียนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง เพ่ือศึกษาว่า หลังจากที่ใช้
เอกสารประกอบการเรียนในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์แล้ว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไปในทาง
ที่ดีขึ้นหรือไม่ และนักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้เอกสารประกอบการเรียนในการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร์มากน้อยเพียงใด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 
 2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 
 
 



 สมมติฐานการวิจัย 

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างน้อยร้อยละ 60 ของ
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

2. นักเรียนมีระดับความพึงพอใจของการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก  

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง    
ที่ เรียนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค 21102 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ในภาคเรียนที่  2             
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 34 คน โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  

ตัวแปรในการวิจัย 

 ตัวแปรต้น คือ การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และระดับความพึงพอใจของนักเรียน 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  เดือน ธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 

ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย 

 เอกสารประกอบการเรียน คือ เอกสารประกอบการเรียนที่ครูจัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการเรียนของ
นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค 21102   
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ผลของคะแนนจากการสอบหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พ้ืนฐาน รหัสวิชา   
ค 21102 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยเมื่อใช้เอกสารประกอบการเรียนแล้วนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างน้อยร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดหรือไม่ โดย
แบบทดสอบท่ีใช้เป็นแบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน  
 ความพึงพอใจ คือ ระดับความรู้สึกในทางบวกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนถนอม
ราษฎร์บ ารุง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่ง
ระดับความพึงพอใจมี 5 ระดับ ดังนี้ 
  5    คือ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  4    คือ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  3    คือ ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  2    คือ ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  1    คือ ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ทราบถึงผลของการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้
เอกสารประกอบการเรียน เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงเทคนิค วิธีการสอนต่อไป  
 2. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทราบถึงระดับความพึงพอใจของนักเรียนจากการใช้
เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือน ามาปรับการเรียนการสอนให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 
อันเป็นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้เกิดความอยากท่ีจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่อไป 



วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
     นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จ านวน 16 คน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 จ านวน 18 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/นวัตกรรม 

 2.1 แบบทดสอบ  
ผู้วิจัยออกข้อสอบโดยครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในการเรียนการสอนของวิชาคณิตศาสตร์

พ้ืนฐาน รหัสวิชา ค 21102 เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เป็น
แบบทดสอบท้ายบทประจ าหน่วยการเรียนรู้  
 2.2 แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยแบ่งเป็น  2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับความพึงพอใจของการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จ านวน 5 ข้อ  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพ่ือศึกษาผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนถนอมราษฎร์
บ ารุง ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1 ก าหนดหัวข้อในการวิจัย 
  3.2 ด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน 
  3.3 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
  3.4 เขียนโครงร่างการวิจัย 
  3.5 สร้างเครื่องมือวิจัย คือ แบบทดสอบและแบบสอบถาม ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล แล้ว
น าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาวิเคราะห์และสรุปผล 
  3.6 วิเคราะห์และสรุปผล เขียนรายงานการวิจัย และจัดพิมพ์รายงานการวิจัย 
  3.7 ส่งรายงานการวิจัยให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
พิจารณา 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าคะแนนที่ได้จากการสอบหลังเรียนมาพิจารณาว่าผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
อย่างน้อยร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดหรือไม่ และคะแนนจากการตอบแบบสอบถามระดับความพึง
พอใจของการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ยเลข
คณิต และน าเสนอข้อมูลในลักษณะตาราง 

การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย เรื่อง ศึกษาผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง มีผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1  ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง เสนอในตารางที่ 1 

ส่วนที่ 2   ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง มี 2 ตอน เสนอในตารางที่ 2 - 3  

 



เกณฑ์การพิจารณาระดับความพึงพอใจ 
 

1.00< <1.50 น้อยที่สุด 
1.51< <2.50 น้อย 
2.51< <3.50 ปานกลาง 
3.51< <4.50 มาก 
4.51< <5.00 มากที่สุด 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ตารางที่  1 แสดงผลของคะแนนจากการสอบหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 

หน่วยการเรียนรู้ 
จ านวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่สอบ
ผ่านเกณฑ์  

(คะแนนสอบเกิน 50%) 

ร้อยละของจ านวน
นักเรียนที่สอบผ่าน

เกณฑ์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 34 33 97.06 

จากตาราง แสดงผลของคะแนนจากการสอบหลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 97.06 ส่วนนักเรียนที่สอบไม่
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.94 เป็นนักเรียนที่ลาออกระหว่างเรียน   

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตารางที่ 2 แสดงจ านวนและร้อยละของนักเรียนจ าแนกตามเพศ 
 
 

 

 จากตารางแสดงจ านวนนักเรียนทั้งหมด 33 คน พบว่า เป็นนักเรียนชายจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.88 ของนักเรียนทั้งหมด และเป็นนักเรียนหญิงจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 41.18 ของนักเรียนทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 19 55.88 
หญิง 14 41.18 
รวม 33 97.06 



ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

 ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ของระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 

รายการ/ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
1. การใช้เอกสารท าให้นักเรียนได้รับเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ 4.91 
2. การใช้เอกสารท าให้นักเรียนติดตามเนื้อหาระหว่างที่ครูสอนได้ทัน 4.30 
3. การใช้เอกสารท าให้นักเรียนจดบันทึกการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 3.97 
4. การใช้เอกสารท าให้นักเรียนอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น 4.15 
5. การใช้เอกสารท าให้ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนดีขึ้น 3.94 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.25 
 

จากตารางแสดงค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.25 เมื่อแยกตามประเด็น พบว่า การใช้เอกสารท าให้นักเรียนได้รับเนื้อหาครบถ้วน
สมบูรณ์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.91 รองลงมาคือการใช้เอกสารท าให้นักเรียนติดตามเนื้อหาระหว่างที่ครูสอนได้ทัน 
มีค่าเฉลี่ย 4.30 การใช้เอกสารท าให้นักเรียนอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.15 การใช้เอกสาร
ท าให้นักเรียนจดบันทึกการเรียนรู้เพ่ิมมากขึ้น  มีค่าเฉลี่ย 3.97 และการใช้เอกสารท าให้ผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนดีขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.94 ตามล าดับ 

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. มีเอกสาร เลยไม่ต้องจดลงในสมุด  
2. ดีแล้วคะ่ 
3. ควรจะมีใบงานน้อยกว่านี้ 
4. ชอบให้มีเอกสารประกอบการเรียนค่ะ 
5. การใช้เอกสารท าให้เรียนรู้เรื่องมากขึ้นและสะดวกมากขึ้น 
6. อยากให้ครูท าเอกสารมาให้ทุกคาบเลย 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด จึงสรุปผลได้ว่า การใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนมีประสิทธิภาพมากในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับคะแนนของนักเรียนเป็นไปใน
ทิศทางที่ดี ส่วนระดับความพึงพอใจของทั้งนักเรียน 33 คน มีค่าเฉลี่ย 4.25 จึงสรุปผลได้ว่า นักเรียนมีระดับ
ความพึงพอใจของการใช้เอกสารประกอบการเรียนในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในระดับมาก  

 

 

 

 



อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดและมีระดับความพึงพอใจของการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
อยู่ในระดับมากซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

ข้อเสนอแนะ 
- ควรเพิ่มประเด็นในการสอบถามเพ่ือให้คลอบคลุมเนื้อหาของงานวิจัยผล 
- การศึกษาผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ จะเป็นแนวทางในการจัดการ

เรียนการสอนของครูได้ต่อไป 
- ควรขยายขนาดของประชากรในการวิจัยให้มากว่านี้  
- น าผลไปหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเป็น

รายบุคคล จึงขอความร่วมมือจากนักเรียนในการตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินความพึงพอใจ 
การใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 
ค าชี้แจง ให้นักเรียน  ลงใน  ในช่องว่างตรงตามความจริง 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ    ชาย     หญิง 
 
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 
ข้อที่ 

รายการ/ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1 การใช้เอกสารท าให้นักเรียนได้รับเนื้อหา

ครบถ้วนสมบูรณ์ 
     

2 การใช้เอกสารท าให้นักเรียนติดตามเนื้อหา
ระหว่างที่ครูสอนได้ทัน 

     

3 การใช้เอกสารท าให้นักเรียนจดบันทึกการ
เรียนรู้เพิ่มมากข้ึน 

     

4 การใช้เอกสารท าให้นักเรียนอยากเรียนวิชา
คณิตศาสตร์มากขึ้น 

     

5 การใช้เอกสารท าให้ผลการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียนดีขึ้น 

     

 

ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


