
การพฒันาการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ช้ันมธัยมศึกษาปี

ที ่1 โดยประยุกต์ใช้วธีิการสอนเชิงรุกของจังหวดัอะคติะ(Akita Action) 

สุภาพร  พมิพ์บุษผา* 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน เร่ืองสมการเชิงเส้นตวั

แปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โดยการประยกุตใ์ชก้ารสอนเชิงรุกของจงัหวดัอะคิตะ(Akita Action)  

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชา

นุสรณ์ อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบง่าย(Simple Random Sampling) จาํนวน 79 คน เป็นผูเ้รียน 2 ห้องเรียน จากทั้งหมด 12 

หอ้งเรียน จาํนวนทั้งหมด  470 คน   

 ผลการวิจัยพบว่า  ประสิทธิภาพการวดัจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย

ประยกุตใ์ชก้ารสอนเชิงรุกของจกัหวดัอะกิตะ(Akita Action) ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีกาํหนดไวคื้อ 80/80 

ผลสัมฤทธ์ิเร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยประยุกต์ใช้วิธีการสอนเชิงรุกของจงัหวดัอากิตะ

(Akita Action) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน เร่ือง

สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยประยุกตใ์ชว้ิธีการสอนเชิงรุกของจงัหวดัอะกิ

ตะ(Akita Action) โดยรวมอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด ( x = 4.52) 

 

 

คําสําคัญ :ประสิทธิภาพของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้วิธีการสอนเชิงรุก

ของจงัหวดัอะกิตะ(Akita Action)   ความพึงพอใจ  และเกณฑ ์80/80 

_______________________ 

 *นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรศึกษาศาตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 



บทนํา 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคญัยิ่งต่อความสําเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เน่ืองจาก

คณิตศาสตร์ ช่วยให้มนุษย์มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน 

สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างรอบคอบและถ่ีถว้น ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน 

ตัดสินใจ แก้ปัญหา ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

ศาสตร์อ่ืนๆ อนัเป็นรากฐานในการพฒันาทรัพยากรบุคคลของชาติท่ีมีคุณภาพและพฒันาเศรษฐกิจ

ของประเทศใหท้ดัเทียมกบันานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์จึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

เพื่อใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ท่ีเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วในยคุโลกาภิวฒัน์ 

 การเรียนรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ในปัจจุบนัจึงควรเน้นให้ผูเ้รียนเกิดความคิด ใช ้และตีความ

วิเคราะห์สถานการณ์ในบริบทท่ีหลากหลาย รวมไปถึงการให้เหตุอย่างเป็นคณิตศาสตร์ เพื่อนาํ

ความรู้เร่ืองคณิตศาสตร์ไปประยุกตใ์ชก้บัศาสตร์อ่ืนๆและชีวิตประจาํวนัได ้ซ่ึงการประยุกตใ์ชก้าร

สอนเชิงรุกของจงัหวดัอะกิตะ(Akita Action) เป็นการสอนบนพื้นฐานของปัญหาท่ีมีขั้นตอนของ

การจดักิจกรรม 4 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 1. รู้จกัตั้งหวัขอ้สังเกตในการเรียนรู้  2.มีความคิดเป็นของตนเอง  

3. อภิปรายเป็นคู่ เป็นกลุ่ม เป็นชั้นเรียน และ 4. ทบทวนเน้ือหาและการเรียนรู้ โดยกระบวนการ

ดงักล่าวมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยการผ่านกระบวนการคิดดว้ยตนเองโดยผ่านกิจกรรมการ

เรียนการสอนท่ีมีครูเป็นผูต้ ั้งคาํถามเพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดกระบวกการคิด แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นกบัเพื่อนท่ีเรียนในชั้นเรียนเดียวกนั ตลอดจนการนาํแนวคิดของคนเองออกมานาํเสนอหน้า

ชั้นเรียนใหเ้พื่อเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและฝึกให้ผูเ้รียนกลา้แสดงความคิดเห็นของคนเอง

ต่อหนา้เพื่อนๆของตน  Yoneta Susumu (2559) กล่าววา่ ปัจจุบนัจงัหวดัอะกิตะไดรั้บการพฒันา

โดยมีเป้าหมายคือ “สร้างบุคคลท่ีมีความมุ่งมัน่อยา่งแรงกลา้ ช่วยสนบัสนุนส่งเสริมบา้นเกิดและมี

ความโดดเด่นในสังคมโลก” ภายใต ้“กลยุทธ์ทางการศึกษาและการสร้างบุคลากรเพื่อเป็นกาํลงั

สําคัญของสังคมในอนาคต” จากการสํารวจเด็กนักเรียนทั่วประเทศทางด้านผลสัมฤทธ์ิทาง

การศึกษา และสถานการณ์ด้านการศึกษา รวมถึงการสํารวจด้านสมรรถภาพทางกาย และ



ความสามารถในการออกกาํลงักาย ผลปรากฏว่าเด็กนักเรียนในจงัหวดัอะกิตะมีผลสัมฤทธ์ิทาง

ศึกษาและสมรรถนะทางกายภาพอยูใ่นเกณฑ์ดี เน่ืองจากนบัตั้งแต่เร่ิมสํารวจ ทางจงัหวดัอะกิตะได้

ยกผลสัมฤทธ์ิทางดา้นการศึกษาให้อยูใ่นระดบัตน้ๆของประเทศมาโดยตลอด ทาํให้การศึกษาของ

จังหวัดอะกิตะได้รับความสนใจและจับตามองจากภายในประเทศญ่ี ปุ่นเป็นอย่างมาก 

คณะกรรมการการศึกษาของจงัหวดัอะกิตะ จึงได้จดัตั้ ง “โครงการส่งเสริมการแลกเปล่ียนกับ

ต่างประเทศโดยใชท้รัพยสิ์นทางการศึกษาให้เกิดประโยชน์” ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2015 โดยมีจุดมุ่งหมาย

เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนกบัต่างประเทศผา่นทางการสร้างบทเรียน ซ่ึงดาํเนินการร่วมกบับุคลากร

ทางการศึกษาของประเทศไทย ทั้งน้ีคณะกรรมการฯจะนาํ “วิธีการสอนเชิงรุกของจงัหวดัอะกิตะ” 

ไปเผยแพร่ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ของประเทศไทย และมุ่งเนน้การ

สร้างวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆโดยผสมผสานข้อดีของวิธีการสอนแบบอะกิตะและแบบของ

ประเทศไทยเขา้ดว้ยกนั และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจยัท่ีดาํเนินการร่วมกนักบัสถานศึกษาและ

โรงเรียนต่างประเทศผา่นทางโครงการน้ี รวมถึงวิธีการสอนรูปแบบใหม่ท่ีไดรั้บการคิดคน้ข้ึนจาก

งานวจิยัเหล่าน้ีจะช่วยใหน้กัเรียนในประเทศไทยและจงัหวดัอะกิตะ มีความรู้ความสามารถเพื่อท่ีจะ

เอาตวัรอดและจะมีบทบาทสําคญัในวงการต่างๆในสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ย่างแข็งแกร่ง

ดว้ยการตดัสินใจของตนเอง(Yoneta Susumu, 2559)   

 ผูว้ิจยัไดเ้ขา้ร่วมโครงการแลกเปล่ียนการสอนระหว่างประเทศ โดยประยุกตใ์ช้การสอน

เชิงรุกของจงัหวดัอะกิตะ(Akita Action) ซ่ึงโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษาเขต 3 เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีได้การพิจารณาจากคณะศึกษาธิการ

จงัหวดัอะกิตะให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในขณะท่ีผูว้ิจ ัยได้รับมอบหมายให้สอนนักเรียน

ระดับชั้ นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 และพบปัญหาคือ นักเรียนการขาดทกัษะและ

กระบวนการคิด ขาดแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ ไม่มีเป้าหมายในการเรียน ไม่เห็นคุณค่าของการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ คิดว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นเร่ืองท่ียาก เป็นเรียนไกลตัว ใช้ไม่ได้จริงใน

ชีวิตประจาํวนั อีกทั้งยงัไม่กล้าเสนอความเห็นของตนเองให้บุคคลอ่ืนทราบ ยงัขาดทกัษะของ

กระบวนการทาํงานเป็นทีม คิดเป็นทีม ยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น ผูว้ิจยัจึงไดจ้ดัทาํแผนการ

เรียนรู้โดยประยุกตใ์ชก้ารสอนเชิงรุกของจงัหวดัอะกิตะ(Akita Action) และพฒันาการจดักิจกรรม

การเรียนการสอนและหาแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อนาํไปแกปั้ญหาดงักล่าว ให้



ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เห็นความสําคญัในการเรียนคณิตศาสตร์มากข้ึน ไม่มองว่า

วชิาคณิตศาสตร์เป็นเร่ืองยากไกลตวั ใชไ้ดจ้ริงในชีวติประจาํวนั มีเป้าหมายในการเรียนคณิตศาสตร์

มากข้ึน กล้าแสดงความคิดเห็นของตน สามารถทาํงานเป็นทีมได้ และมีเหตุผลยอมรับฟังความ

คิดเห็นของผูอ่ื้น  ทั้งน้ีการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยประยุกตใ์ช้การสอนเชิงรุกของจงัหวดัอะกิตะ

(Akita Action) ผูว้ิจยัยงัพฒันาเพื่อให้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดักลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชก้ารสอนเชิงรุกของจงัหวดัอะคิตะ 

(Akita Action)  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  

โดยประยกุตใ์ชว้ธีิการสอนเชิงรุกของจงัหวดัอะคิตะ (Akita Action) 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนเรียนรู้ 

เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยประยุกต์ใช้วิธีการสอนเชิงรุกของจงัหวดัอะคิตะ (Akita 

Action) 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์   เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  ของ

นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้การสอนเชิงรุกของจงัหวดัอะคิตะ 

(Akita Action)  หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

 2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนเรียนรู้ เร่ืองสมการเชิง

เส้นตวัแปรเดียวโดยประยกุตใ์ชว้ธีิการสอนเชิงรุกของจงัหวดัอะคิตะ (Akita Action)  

 

 



ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชา

นุสรณ์ อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน  470 คน  กลุ่ม

ตวัอยา่ง  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 

ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน  79 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาไดม้าโดย

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย(Simple Random Sampling) จาํนวนผูเ้รียน 2 ห้องเรียน จากทั้งหมด 12 

หอ้งเรียน 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. การจดัการเรียนรู้ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยประยุกตใ์ช้

วิธีการสอนเชิงรุกของจงัหวดัอะคิตะ(Akita Action)  จะช่วยกระตุน้ทกัษะกระบวนการคิดของ

นกัเรียนและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์สูงข้ึน 

 2. การจดัการเรียนรู้ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยประยุกตใ์ช้

วธีิการสอนเชิงรุกของจงัหวดัอะคิตะ(Akita Action)  ทาํใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาคณิตศาสตร์ 

 3.  ผลการศึกษาคน้ควา้จะเป็นการเสนอแนวทางสําหรับครู  ในการปรับปรุงหารูปแบบ

วธีิสอนเร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 

วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 Yoneta Susumu(2559)  คณะกรรมการฯจะนาํ “วธีิการสอนเชิงรุกของจงัหวดัอะกิตะ” ไป

เผยแพร่ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน้ของประเทศไทย และมุ่งเน้นการ

สร้างวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆโดยผสมผสานข้อดีของวิธีการสอนแบบอะกิตะและแบบของ

ประเทศไทยเขา้ดว้ยกนั และหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจยัท่ีดาํเนินการร่วมกนักบัสถานศึกษาและ

โรงเรียนต่างประเทศผา่นทางโครงการน้ี รวมถึงวิธีการสอนรูปแบบใหม่ท่ีไดรั้บการคิดคน้ข้ึนจาก

งานวจิยัเหล่าน้ีจะช่วยใหน้กัเรียนในประเทศไทยและจงัหวดัอะกิตะ มีความรู้ความสามารถเพื่อท่ีจะ



เอาตวัรอดและจะมีบทบาทสําคญัในวงการต่างๆในสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 ไดอ้ย่างแข็งแกร่ง

ดว้ยการตดัสินใจของตนเอง(Yoneta Susumu, 2559)   

 ราตรี รุ่งทวชียั(2544, หนา้1)คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคญัต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ทาํ

ให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบ สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและ

สถานการณ์ไดอ้ย่างถ่ีถ้วน รอบคอบ ทาํให้สามารถคาดการณ์วางแผนตดัสินใจและแกปั้ญหาได้

อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตลอดจนศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํชีวติและช่วยพฒันาชีวิตมนุษย์

ให้ดีข้ึน พฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ สติปัญญา 

และอารมณ์ สามารถคิดเป็น ทาํเป็น และแก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นได้อย่างมี

ความสุข 

 ศรีสุดา ญาติปล้ืม(2546, หนา้37)การเรียนแบบร่วมมือ(Cooperative Leaning) เป็นวิธีการ

จดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเนน้การจดัสภาพแวดลอ้มทางการเรียนใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่มๆ

เป็นการบวนการท่ีผสานระหว่างทกัษะของการอยู่ร่วมในสังคม และทกัษะด้านเน้ือหาวิชาต่างๆ 

เป็นการเรียนการสอนท่ียึดผูเ้รียนเป็นสําคญัโดยจดัให้นักเรียนได้ท่ีมีความสามารถต่างๆ(Mixed 

ability) เรียนและทาํงานกลุ่มกลุ่มละ 4 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกนั ช่วยเหลือกนัและกนัภายใน

กลุ่ม ผูเ้รียนท่ีเก่งกวา่ช่วยเหลือเพื่อนท่ีเรียนอ่อนกวา่ และยงัตอ้งยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 ไพฑูรย ์สินลารัตน์(2561)  ในฐานะผูว้จิยัแนวทางอะกิตะโมเดล กล่าววา่ จากการวิจยัและ

ศึกษาขอ้คน้พบของคณะกรรมการการศึกษาจงัหวดัอะกิตะ พบวา่ มี 5 ปัจจยัความสําเร็จท่ีจะทาํให้

การเรียนการสอนเชิงรุกแบบอะกิตะไดผ้ลสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ประกอบดว้ย 1.ภาวะผูน้าํของผูบ้ริการ

สถานศึกษา เพื่อนาํการทาํงานเป็นทีม 2.ความร่วมมือของครอบครัวและชุมชนทอ้งถ่ิน 3.ความ

ร่วมมือระหว่างองค์กรทางการศึกษาท่ีมีความเขม้แข็ง 4.บทบาทของคณะกรรมการการศึกษาท่ีมี

แนวความคิดเชิงรุกการพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ี และ 5.การใช้อะกิตะโมเดลเชิงรุกอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงคณะวิจยัมีแนวความคิดไปในแนวทางเดียวกนัว่า อะกิตะโมเมล มีความสนใจ

เพราะมีหลกัการและกระบวนการดาํเนินงานท่ีดี ภายใตแ้นวคิดการสอนเด็กไดอ้่าน คิด และเขียน



ดว้ยตนเอง รู้จกัมีจิตสํานึกรับผิดชอบ และไดมี้การแลกเปล่ียนความคิดกบัเพื่อน ซ่ึงจะช่วยเติมเต็ม

ในสังคมการเรียนของเด็กไทย และมองเห็นประโยชน์ในการรับแนวคิดดงักล่าวมาประยุกตใ์ชใ้น

สถานศึกษาประเทศไทย ซ่ึงความสําเร็จจะปรากฏชัดเจนในช่วง 3 ปี ในการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาเด็กไทย และจาํเป็นตอ้งมีการประเมินและปรับปรุงการเรียนการสอนอยูต่ลอดเวลา  

 สมพร กองบุญมา(2557, หนา้73) ไดท้าํการศึกษาผลการสอนแบบคน้พบร่วมกบัเทคนิค

การเรียนแบบร่วมมี ท่ีมีสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์และความคงทนในการเรียนรู้ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1(The Effect of Teaching Mathematics by the Discovery Method with 

Cooperative Learning Technique on Mathematics) พบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์

หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และมีความคงทนในการเรียนรู้ 

 สุรีพร ศิรินามมนตรี, สมทรง สุวพานิช, และนิคม ชมพหูลง ไดท้าํการศึกษาผลการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้การจดักิจกรรมการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ(The Leaning Outcomes of Mathemetics Subject Group on Non-Equation for 

9th Grade Education, Using the Collaborative Leaning Method) ผลการวิจยัพบวา่ แผนการจดัการ

เรียนรู้ โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือมีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.47/78.65 ซ่ึงสูงกว่า

เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 75 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

และความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยแผนการจดัการเรียนรู้ 

แบบร่วมมือ อยูใ่นระดบัมาก  

วธีิดําเนินการวจัิย 

 วิธีการเกบ็ข้อมูล 

  1. ผูว้ิจยันาํแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์  เร่ือง  สมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวไป

ทดสอบกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  โดยใชเ้วลา 50 นาที  แลว้บนัทึกเป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน 



  2. ผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึงจดัการเรียนการสอนตาม

แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยประยุกตก์ารสอนเชิงรุกของจงัหวัดอะกิ

ตะ(Akita Action)จาํนวน 10 ชัว่โมง 

  3. เม่ือดาํเนินการทดลองกบันกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง  ซ่ึงจดัการเรียนการสอนตาม

แผนการจดัการเรียนรู้  เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยประยกุตก์ารสอนเชิงรุกของจงัหวัดอะกิ

ตะ(Akita Action)จาํนวน 10 ชัว่โมงแลว้ ใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์  เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว โดยใช้เวลา 50 นาที  และบนัทึกคะแนนคร้ังน้ีเป็น

คะแนนทดสอบหลงัเรียน 

 4. ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปร

เดียว แลว้นาํคะแนนมาวเิคราะห์หาค่าทางสถิติ  เพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัแบ่งการวเิคราะห์ผลออกเป็น 3 ตอน  ดงัน้ี 

1. ตอนท่ี 1 วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอน  ตามเกณฑ ์ 80/80 

2. ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียนเร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว  

โดยประยุกตใ์ชว้ิธีการสอนเชิงรุกของจงัหวดัอะคิตะ (Akita Action) ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 1 

3. ตอนท่ี 3 วิเคราะห์ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความพึงพอใจของชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1ท่ีมีต่อการเรียนรู้เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวโดยประยุกตใ์ชว้ิธีการสอนเชิงรุก

ของจงัหวดัอะคิตะ(Akita Action)   

 โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าจากการวเิคราะห์และประมวลผลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์

ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการคาํนวณค่าสถิติ  โดยมีขั้นตอน  ดงัน้ี 

 1. หาคุณภาพของเคร่ืองมือ  โดยประกอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้องของ

แบบทดสอบ  หาค่าความยากง่าย  หาค่าอาํนาจจาํแนก  และหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ 

 2. หาค่าสถิติพื้นฐาน   ไดแ้ก่  ค่าเฉล่ียเลขคณิต   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และค่าร้อยละ

ของคะแนนเฉล่ียหลงัการเรียน 



 3. การทดสอบสมมติฐาน 

  3.1 เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน  จากการทาํแบบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  โดยใชก้ารทดสอบค่าที ( t-test for Dependent Sample) 

  3.2  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดับความพึงพอใจของชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1ท่ีมีต่อการเรียนรู้เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวโดยประยุกตใ์ชว้ิธีการสอนเชิงรุก

ของจงัหวดัอะคิตะ(Akita Action)    

 

ผลการวจัิย 

 อภิปรายผล 

จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีประเด็นนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยการ

ประยุกต์ใช้การสอนเชิงรุกของจงัหวดัอะกิตะ(Akita Action) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีตั้งไวคื้อ 80/80 ผูว้ิจยัไดส้ร้างแผนการจดัการเรียนรู้เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปร

เดียว โดยประยุกต์ใช้การสอนเชิงรุกของจงัหวดัอะกิตะ(Akita Action) โดยผ่านการตรวจสอบ

คุณภาพ และแกไ้ข ปรับปรุง จากผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้ไดแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ

และเหมาะสมกบับทเรียน ปริมาณของเน้ือหา และเวลาท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยผูว้จิยั

ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขและนาํมาใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงนกัเรียนไดท้าํแบบทดสอบก่อนเรียน แบบ

ฝึกทกัษะตามแผนการจดัการเรียนรู้ และแบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

2. จากการวเิคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน เร่ืองสมการเชิงเส้นตวั

แปรเดียว ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 กบัเกณฑท่ี์กาํหนด(ร้อยละ 80)  ค่า t ท่ีคาํนวณไดเ้ท่ากบั 3.76 ซ่ึงสูง

กวา่ค่า t วกิฤติ ท่ีมีค่าเท่ากบั 1.6644 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานการคน้ควา้อิสระของ ศรีสุดา ญา ดงันั้น

จึงสรุปได้ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนเร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1โดยประยุกตใ์ชก้ารสอนเชิงรุกของจงัหวัดอะกิตะ(Akita Action) สูงกวา่เกณฑ์ท่ี

กาํหนด(ร้อยละ 80)  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 



3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนรู้ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวโดย

ประยุกตใ์ชว้ิธีการสอนเชิงรุกของจงัหวดัอะคิตะ(Akita Action)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยรวมอยู่

ในระดับมากท่ีสุด( x =4.52) แสดงว่านักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับวิชาอ่ืนๆและ

ชีวิตประจาํวนัได ้มีความสุขในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากข้ึน ชอบการเรียนรู้ท่ีไดร่้วมกิจกรรม

กบัเพื่อนในชั้นเรียน สามารถสรุปความคาํรวบยอดไดด้ว้ยตนเองอยา่งเหมาะสม เป็นการเปิดโอการ

ให้นักเรียนได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนในชั้ นเรียนเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนกล้า

แสดงออกและแลกเปล่ียน รับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นมากข้ึน  ระยะเวลามีความเหมาะสมและมี

ความเพียงพอสาํหรับใหน้กัเรียนฝึกกระบวนการคิด  

ข้อเสนอแนะ 

 1.ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

  1.1 การจดัทาํแผนการเรียนรู้แต่ละแผนควรมีความหลากหลายของกิจกรรมการ

เรียนรู้ เหมาะสมกบับทเรียน และสอดคลอ้งกบัตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดักลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

  1.2 ครูผูส้อนควรตั้งคาํถามเพื่อกระตุน้ความคิดของนกัเรียนและมีการคาดการณ์

คาํตอบของผูเ้รียน และคาํถามจากนกัเรียนเพื่อให้นกัเรียนไดรั้บคาํตอบท่ีชดัเจนนาํไปใชไ้ดใ้นกระ

บวกการคิดต่อไป 

  1.3 การเขียนกระดานของครูผูส้อนควรมีลาํดบัขั้นตอน เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถ

บนัทึกความเขา้ใจและวเิคราะห์ใจความสาํคญัใจอยา่งชดัเจน 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

  2.1 ควรมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยการประยุกตใ์ชก้ารสอนเชิงรุกของ

จนหวดัอะกิตะ(Akita Action) เปรียบเทียบกบัการเรียนการสอนแบบอ่ืนๆ 



  2.2 อาจจะใชก้ารจดักิจกรรมเรียนรู้โดยประยุกตใ์ชก้ารสอนเชิงรุกของจงัหวดัอะกิ

ตะ ผสมผสานกบัการสอนแบบอ่ืน เพื่อพฒันารูปแบบการเรียนรู้ท่ีมีความหลากหลายเกิดการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่พฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

คําขอบคุณ 

 ผูว้จิยัขอขอบคุณ  รองศาสตราจารยศุ์ภนิต  อารีหทยัรัตน์  อาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยัท่ีกรุณา

ใหค้าํปรึกษา ใหค้าํแนะนาํ จนงานวจิยัน้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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