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เร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์ เร่ืองการแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว 
 ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเบิดพทิยาสรรค์ อ าเภอรัตนบุรี   
 จังหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 โดยใช้ส่ือประสม 
 

อาจารย์ทีป่รึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทองสุข  วนัแสน 
ปีทีท่ าวจิัย   2550 
 

บทคดัย่อ 
     นางสาวก่ิงแกว้ สมหวงั 
     นางสาวนฐัพร นามปัญญา 
     นางสาวมุจลินท ์ ราชรักษ ์ 
     นายสนธยา ทองก ่า  
     นางสาวสุภารัตน์ หอมหวล 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ เร่ืองการแกส้มการพหุนามตวัแปรเดียว กลุ่มสาระการ เรียนรู้
คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/3 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ อ าเภอรัตนบุรี จงัหวดัสุรินทร์
โดยใชส่ื้อประสม ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะกระบวนการท างานกลุ่ม  ความมีวนิยั  และ
ความพึงพอใจ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ืองการแกส้มการพหุนามตวัแปรเดียว กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/3 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค ์อ าเภอรัตนบุรี
จงัหวดัสุรินทร์ โดยใชส่ื้อประสม ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

วธิีด าเนินการวจิัย 
 1. กลุ่มเป้าหมายคือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/3 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค ์อ าเภอรัตนบุรี
จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 จ านวนนกัเรียน 45 คน ไดม้าโดยวธีิการเลือกแบบเจาะจง 
 2. การออกแบบการวจิยั การวจิยัคร้ังน้ีออกแบบการวจิยัเป็นการวจิยัเชิงทดลองใช้กบั
นกัเรียนกลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนดงัสัญลกัษณ์ 1 2O  X  O  
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 1O    สอบก่อนเรียน 
 X    กิจกรรมการเรียนการสอน 
 2O   สอบหลงัเรียน 

 3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ีมีดงัต่อไปน้ี 
  3.1 แผนการจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4/3 
เร่ืองการแกส้มการพหุนามตวัแปรเดียว จ านวน 4 แผน คือ 
   แผนท่ี 1 เร่ือง  การหารสังเคราะห์ 
   แผนท่ี 2 เร่ือง  ทฤษฎีบทเศษเหลือ 
   แผนท่ี 3 เร่ือง  ทฤษฎีบทตวัประกอบ 
   แผนท่ี 4 เร่ือง  การแกส้มการพหุนาม 
  3.2 นวตักรรมท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ส่ือประสมเร่ืองการแกส้มการพหุนามตวัแปรเดียว 
ซ่ึงใชป้ระกอบแผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผน ดงัน้ี 
   แผนท่ี 1  เร่ือง การหารสังเคราะห์ นวตักรรมท่ีใช ้คือ เอกสารแนะแนวทาง บตัร 
กิจกรม เกม แบบฝึกหดั 
   แผนท่ี 2  เร่ือง ทฤษฎีบทเศษเหลือ นวตักรรมท่ีใช ้คือ ใบความรู้ บตัรกิจกรรม เกม
แบบฝึกทกัษะ 
   แผนท่ี 3  เร่ือง ทฤษฎีบทตวัประกอบ นวตักรรมท่ีใช้ คือ ใบความรู้ ใบกิจกรรม
เกม แบบฝึกปฏิบติั  
   แผนท่ี 4  เร่ือง การแกส้มการพหุนาม นวตักรรมท่ีใช ้คือ ใบความรู้ ใบงาน เกม
แบบฝึกหดั 
  3.3 แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง การแกส้มการพหุนาม มี 2 
แบบ คือ แบบปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ และแบบอตันยั จ านวน 2 ขอ้ 
  3.4 แบบวดัความพึงพอใจในการเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแกส้มการพหุนาม 
ตวัแปรเดียว โดยใชส่ื้อประสม จ านวน 1 ฉบบั 
  3.5 แบบประเมินกระบวนการท างานกลุ่มในการเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การ 
แกส้มการพหุนามตวัแปรเดียว โดยใชส่ื้อประสม จ านวน 1 ฉบบั 
  3.6 แบบประเมินความมีวนิยัในการเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การแกส้มการ
พหุนามตวัแปรเดียว โดยใชส่ื้อประสม 1 ฉบบั 
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 4. การทดลองและเก็บรวบรวบขอ้มูล  
 การวจิยัในชั้นเรียนในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้ าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูลกบันกัเรียน 
กลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน ระหวา่งวนัท่ี 15-24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ซ่ึงมี
ขั้นตอนการทดลองและเก็บรวบรวบขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
  4.1 ท าหนงัสือขออนุญาตผูบ้ริหารโรงเรียน ท าความเขา้ใจกบัครูและนกัเรียนใน
โรงเรียน แจง้วตัถุประสงคก์บันกัเรียนกลุ่มทดลอง 
  4.2 ท าการทดสอบก่อนเรียนดว้ยแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิท่ีสร้างข้ึน โดยใชเ้วลา 50
นาที ในวนัพุธท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เวลา 11.10 น.-12.00 น.  
   4.3 ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีก าหนดไวโ้ดยใชร้ะยะเวลาทดลอง 
6 คาบ และประเมินความมีวนิยัและทกัษะการท างานกลุ่มกบันกัเรียนระหวา่งวนัท่ี 15-24 สิงหาคม 
พ.ศ. 2550  
  4.4 เม่ือด าเนินการทดลองแลว้เสร็จตามท่ีก าหนด ก็ท าการทดสอบหลงัเรียนด้วย
แบบทดสอบฉบบัเดียวกบัแบบดสอบก่อนเรียน ในวนัศุกร์ท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เวลา 8.40 น. -
9.30 น. 
  4.5 วดัความพึงพอใจหลงัจากทดสอบหลงัเรียนแลว้ ในวนัศุกร์ท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 
2550 เวลา 9.40 น.-9.50 น. โดยใชเ้วลา 10 นาที 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  5.1 หาค่าร้อยละโดยน าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนมาแจกแจงความถ่ี และหาค่า 
ร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑแ์ละ ไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดไว  ้60% 
  5.2 หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัเรียน
และความแตกต่างของคู่คะแนน  
  5.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชส้ถิติ t-test 
ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั  
  5.4 น าคะแนนทกัษะการท างานกลุ่มของนกัเรียนมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของคะแนนเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
  5.5 น าคะแนนความมีวนิยัของนกัเรียนมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ 
คะแนนเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
  5.6 น าคะแนนความพึงพอใจของนกัเรียนมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ 
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สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ผลการศึกษาผลการเรียนรู้เร่ืองการแกส้มการพหุนามตวัแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/3 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ อ าเภอ รัตนบุรี จงัหวดัสุรินทร์
โดยใชส่ื้อประสม สรุปไดด้งัน้ี 
  1.1 ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กรณีก่อนเรียนพบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนไม่ผา่นเกณฑท์ั้ง 45 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผลการเรียนรู้อยูใ่นระดบั ต ่า ( X = 7.42 , S.D = 
3.739) เม่ือทดสอบแลว้ต ่ากวา่เกณฑ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และกรณีหลงัเรียนพบวา่
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑ ์43 คน คิดเป็นร้อยละ 95.6 ไม่ผา่นเกณฑ์ 2 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 4.4 โดยผลการเรียนรู้อยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 21.62 , S.D = 2.452) เม่ือทดสอบแลว้สูงกวา่ 
เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  1.2 ดา้นทกัษะกระบวนการท างานกลุ่ม พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่มใน
การเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองการแกส้มการพหุนามตวัแปรเดียว ผา่นเกณฑ ์45 คน คิดเป็นร้อยละ 100
และไม่มีผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑ ์ โดยทกัษะการท างานกลุ่ม อยูใ่นระดบัสูง ( X = 8.84 , S.D = 0.424) เม่ือ
ทดสอบแลว้นกัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่มสูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  1.3 ดา้นความมีวนิยัพบวา่ นกัเรียนมีวนิยัในการเรียนวชิาคณิ ตศาสตร์ เร่ือง การแก้
สมการพหุนามตวัแปรเดียว  ผา่นเกณฑ์  45 คน คิดเป็นร้อยละ  100 และไม่มีผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑ์  โดย
นกัเรียนมีวนิยัอยูใ่นระดบัสูง ( X = 9.00 , S.D = 0.00) เม่ือทดสอบแลว้นกัเรียนมีวนิยั สูงกวา่เกณฑ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  1.4 ความพึงพอใจในภาพรวม  พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอ ใจในการเรียนรา ยวชิา
คณิตศาสตร์ เร่ือง การแกส้มการพหุนามตวัแปรเดียว โดยใชส่ื้อประสม ผา่นเกณฑ์  45 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 โดยนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.2601 , S.D = 0.1139) สูงกวา่เกณฑ ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน  
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 6 ขอ้ สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ เน้ือหาน่าสนใจ  
ผูส้อนเป็นกนัเองกบันกัเรียน  ครูใชว้ธีิการประเมินผลการเรียนท่ีเหมาะสม ครูใชห้ลกัเกณฑใ์นการ
ประเมินผลท่ีมีความเป็นธรรม นกัเรียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั น าไปใชเ้ป็นพื้นฐาน 
ทางการเรียนวชิาอ่ืนได้  ( X = 4.64, 4.82, 5.00, 5.00, 4.93, 4.87 , S.D = 0.48, 0.38, 0.00, 0.00, 0.25, 
0.34) นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 10 ขอ้ สูงกวา่เกณฑอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
คือ เน้ือหาเขา้ใจง่าย เน้ือหามีความเหมาะสมกบัเวลา การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเหมาะสมกบั
เวลา นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  สมาชิกในกลุ่มใหค้ว ามร่วมมือในการจดั
กิจกรรม บรรยากาศในหอ้งเรียนและการจดักิจกรรมสนุกสนานน่าเรียน ส่ือการเรียนการสอนแปลก
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ใหม่ทนัสมยั ส่ือการเรียนการสอนเหมาะสมกบัเน้ือหา ส่ือการเรียนการสอนมีความหลากหลาย และ 
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน  ( X = 4.00, 4.00, 3.80, 4.42, 3.93, 4.09, 3.64, 4.00, 4.27, 4.13, 
S.D = 0.00, 0.00, 0.40, 0.49, 0.65, 0.70, 0.57, 0.30, 0.44, 0.45) และนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั 
ปานกลาง 1 ขอ้ คือ บรรยากาศในหอ้งเรียนและสภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการจดักิ จกรรมต ่ากวา่เกณฑ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ( X = 2.87 , S.D = 0.72) 
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการแกส้มการพหุนามตวัแปร เดียว
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4/3 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค ์อ าเภอ 
รัตนบุรี จงัหวดัสุรินทร์ โดยใชส่ื้อประสม ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 


