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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ของสมการเชิงเส้น
ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน จังหวดัราชบุรี 

ที่จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 
Comparison of The Achievement of Form and Relationship of One 

Variable Linear Equation; of Mathayomsuksa 1 Students at Ban Pong 
Krating Bon School Ratchaburi That Organizes Active Learning Learning 

with Regular Learning Management 
 

อนุชา สมานมิตร1 พุทธิตา บัวนาค1 ธนิตา กล้าหาญ1  และ พรรณษา ทองเหลือ1 

1 สาขาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

 
บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบปกติกับการ

จัดการเรียนรู้แบบ Active learning กับเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ห้อง ห้องละ 24 คน รวมทั้งหมด 48 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนสอบ ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.38 สูงกว่าการสอนแบบปกติ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คําสําคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบปกติ การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning แบบรูปและความสัมพันธ์ของสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว 

 

ABSTRACT 
 

 The objective of this research was to compare the learning achievement between normal 
learning management and active learning management on the model and the relationship of the same 
variable linear equations with Grade 7 students. In this research, Grade 7, Semester 1, Academic Year 
2020, Ban Pong Krating Bon School, Ban Bueng Subdistrict, Ban Kha District, Ratchaburi Province, two 
rooms, each room is 24 people, a total of 48 people. The tools used in this study were Learning 
management plan on patterns and relationships of one-variable linear equations in Mathayom Suksa 1 
and the achievement test. The data was analyzed by finding the mean, standard deviation of exam 
scores. The study found that The learning achievement of the Active Learning management was the 
average score of 7.38 higher than normal teaching. Which has a mean score of 5, which is statistically 
significant at the .05 
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บทนำ 
คณิตศาสตร์เป็นวิชาเกี่ยวกับกระบวนการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหา การมีเหตุผล ช่วยพัฒนาความสามารถใน

การคิดอย่างเป็นระบบ และการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ทำให้นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์ วางแผนตัดสินใจโดยใช้
เหตุผล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีนั้น ควรใช้วิธีการที่หลากหลาย นักเรียนทุกคนได้แสดงความคิดเห็น ได้ตอบ
คำถาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ครูสามารถประเมินความรู้ความเข้าใจของนักเรียนระหว่างการเรียนการสอน
ได้  

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เป็นการเรียนการสอนที่เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีการจัดกิจกรรม
อย่างสนุกสนาน และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนได้อย่างครบถ้วน อีกทั้งครอบคลุมวิ ธีการเรียนการสอน
หลากหลายวิธีเช่น การเรียนรู ้ด้วยการค้นพบ (Discovery Learning) การเรียนรู ้จากกรณีปัญหา (Problem-Based 
Learning) การเรียนรู้จากการสืบค้น (Inquiry-Based Learning) และการเรียนรู้จากการทำกิจกรรม (Activity-Based 
Learning) เป็นต้น ซึ่งวิธีการเหล่านี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเดียวกัน คือเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทหลักในการเรียนรู้
ของตนเอง การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยอาศัยหลักการสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีความ
ตื่นตัวและกระตือรือร้นด้านการคิด (Cognitively Active) มากกว่าการฟังผู้สอนในห้องเรียนและการท่องจำ ทำให้ได้การ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิผลสงู โดยรูปแบบการเรียนรู้แบบ Active Learning นอกจากจะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรูจ้ากตัวผูเ้รียน
เองแล้ว ยังเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดการเรี ยนรู้อย่าง
ต่อเนื่องนอกห้องเรียน (Life-Long Learning) ได้อีกด้วย 
 เมื่อพบปัญหานักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์แยกแยะในสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำและยังพบว่าเด็กยังขาด
การสื่อสาร การคิดเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ จากการสนทนาในระหว่างการทำกิจกรรม
ในช้ันเรียน โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นผลของการจัดกิจกรรมแบบรูปและความสัมพันธ์ที่เช่ือมโยงวัตถุภาพ และภาษา 
ที่มีต่อทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยกาญจนา ฉิมมา (2561) พบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมแบบ
รูปและความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงวัตถุ ภาพและภาษามีคะแนนเฉลี่ยทักษะการคิดวิเคราะห์โดยรวมหลังการทดลอง มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.41 สูงกว่าก่อนทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 14.09 ผู้จัดทำวิจัยจึงสนใจที่จะนำการจัดการเรยีนรู้
แบบ Active Learning ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น มาศึกษาและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องแบบรูปและ
ความสัมพันธ์ ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ของโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน โดย
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างการสอนแบบปกติ กับการสอนแบบ Active Learning 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเรือ่งแบบรูปและความสมัพันธ์ ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างการ
สอนแบบปกติกับการสอนแบบ Active Learning 
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ขอบเขตของการวิจัย  
1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา ได้แก่ เด็กนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 ปี
การศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ห้อง 
ห้องละ 24 คน รวมทั้งหมด 48 คน 
 

2. ขอบเขตเนื้อหา 
2.1 แบบรูปและความสัมพันธ์ประกอบด้วย 

2.1.1  การสร้างแบบตามแบบ สร้างแบบรูปโดยต่อแบบให้สมบูรณ์ และสร้างแบบรูปเอง 
2.1.2  การวิเคราะห์แบบรูปท่ีกำหนดให้ 
2.1.3  การเขียนความสัมพันธ์จากแบบรูปท่ีกำหนดให้โดยใช้ตัวแปร 

2.2 การคิดวิเคราะห์ของเด็กนักเรียน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจำแนก ด้านการหาความสัมพันธ์ ด้านการ 
ให้เหตุผล และด้านการสรุป 
 

3. ขอบเขตพ้ืนที่ 
 โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
 

วิธีดำเนินการวิจัย  
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

  - แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
  - แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

  ผู้วิจัยทำการขออนุญาตจากทางโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน เพื่อจะเข้าไปเก็บข้อมูล 
  2.1 ผู้วิจัยทำการขอคาบเรียนจากครูประจำวิชา สำหรับการสอนแบบปกติ และการสอนแบบ Active 

Learning 
  2.2 ผู้วิจัยทำการสอนตามที่ขอคาบเรียนไว้ 
  2.3 หลังจากการสอนจบลงผู้วิจัยนัดนักเรียนเพื่อทำการสอบในคาบถัดไปโดยใช้แบบทดสอบหลังเรียนที่

ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญแล้ว 
  2.4 ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ข้อที่นักเรียนทำได้ให้ 1 คะแนน และให้ 

0 คะแนนสำหรับข้อท่ีตอบผิด ไม่ตอบ หรือตอบเกินหนึ่งข้อ 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

  ลำดับขั้นตอนการวิเคราะห์มีดังนี้ 
  1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูลในเครื่องมือท่ีได้รับคืนมา 
  2. นำแบบทดสอบที่ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
  3. ผู้วิจัยนำข้อสอบที่อยู่ในเครื่องมือ ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ เลือกมาทำแบบทดสอบหลังเรียน 

จำนวน 10 ข้อ จาก 30 ข้อ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์คะแนนจากการทดสอบหลังเรียน เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดย
การสอนแบบปกติและการสอนแบบ Active Learning ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ตามตารางที่ 1 ดังนี ้

ตารางที่ 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ของสมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว โดยการสอนแบบปกติและการสอนแบบ Active Learning 

วิธีการสอน จำนวนนักเรียน ค่าเฉลี่ย S.D. t-test Sig 
ปกติ 24 5 1.68 

4.91 0.05 
AL 24 7.375 1.03 

 
จากตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียน เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ของสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียว พบว่าคะแนนเฉลี่ยของการสอนแบบ Active Learning ( ค่าเฉลี่ย = 7.375 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.03 ) 
สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยการสอนแบบปกติ ( ค่าเฉลี่ย = 5 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 1.68 ) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พบว่า แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่คะแนนเฉลี่ยของการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สูงกว่าการจัดการเรียนรู้
แบบปกติ 

 
สรุปผลการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะหผ์ลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ของคะแนน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องแบบรปู
และความสัมพันธ์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญที่ 0.05 โดยที่ค่าเฉลี่ยของคะแนน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าการสอนแบบปกติ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของการจัดการเรียนรู้แบบปกติกับการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน จังหวัดราชบุรี สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในการพัฒนาความรู้และทักษะในเรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์
ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของวิธีการสอนแบบ Active Learning 
โดยการจัดกิจกรรม สูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 ทำให้เห็นว่าวิธีการสอนแบบ Active Learning 
โดยการจัดกิจกรรม ได้มีการพัฒนาความรู้เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนได้
จริง ซึ่งสอดคล้องกับ  

พนารัตน์ แช่มชื่น (2554 : 89 – 91) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะการ
แก้ปัญหาในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์  พบว่าการ
เรียนการสอนที่มีลักษณะเป็นกิจกรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ ซึ่งเป็นการท้าทายความสามารถและสนองความสนใจ
ของนักเรียนให้ทำผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องแบบรูปและความสัมพันธ์ หลังจากท่ีได้รับการสอนโดยใช้
ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาในการคิดวิเคราะห์และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ร้อยละ 
75.17 ปรากฏว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ภายหลังได้รับการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมแบบปฏิบัติการ ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐานของงานวิจัย 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย คร้ังท่ี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
“สร้างสรรค์งานวิจยับนฐานของนวัตกรรม 
สู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”         247 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการทำวิจัยในครั้งนี้ 
1. การสอนแบบ Active Learning ควรมีเกมที่เข้ามากระตุ้นทักษะกระบวนการคิดในเรื ่องแบบรูปและ

ความสัมพันธ์ของนักเรียนมากยิ่งข้ึน  
2. ควรมีการแบ่งเวลาให้ดีเพื่อจะได้ให้เด็กมีเวลาทำกิจกรรมมากข้ึน และสนุกกับกิจกรรมอย่างเต็มที่ 
3. ควรมีสื่อการสอนที่ดึงดูดความสนใจของเด็ก และทำให้เด็กเข้าใจในเนื้อหาง่ายขึ้น 

 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังถัดไป 
ควรมีการนำสื่อและกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาบูรณาการกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้เข้ากับ

เนื้อหาท่ีใช้สอน โดยยึดตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่สอน 
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