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รายงาน : การพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ ชุด สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ผู้ศึกษา  : นายบวงสวง    น้อมเศียร   ต าแหน่ง  ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ 
  โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)  
ปีที่ศึกษา : 2561 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ ชุด 
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มี
ประสิทธิภาพ  2) เพ่ือสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ ชุด สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิผล 3) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่าง
หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 80.00 และ 5) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติม
คณิตศาสตร์ ชุด สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยม-
ศึกษาปีที่ 3  มีกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  โรงเรียนชากังราววิทยา
(อินทร์-ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์)  สังกัดเทศบาลเมืองก าแพงเพชร  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 41 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  หนังสืออ่านเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ ชุด สมการเชิง
เส้นสองตัวแปร  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้ผ่านการ
ตรวจสอบหาคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ และหาค่าความยาก (P) ค่าอ านาจ
จ าแนก (r)  ค่าความเชื่อมั่น (KR – 20)  และค่าความเที่ยง ( ) ทั้งฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

สถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าร้อยละ (P) ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติที่ทดสอบ
สมมติฐาน คือ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่าประสิทธิผล (E.I.)  ค่า t-test  ผลการศึกษา พบว่า  

1. หนังสืออ่านเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ ชุด สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) คือ 85.56/85.71 

2. หนังสืออ่านเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ ชุด สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.8060 

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80.00 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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5. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ ชุด สมการเชิงเส้นสอง
ตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับ   
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.59 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.49 

สรุปได้ว่า หนังสืออ่านเพ่ิมเติมคณิตศาสตร์ ชุด สมการเชิงเส้นสองตัวแปร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากเป็นอย่างยิ่ง 
และเหมาะสมกับการน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
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Abstract 

 This study aims to 1) create and develop the efficiency of Mathematical Tale 
Supplementary Book: Linear Equation with Two Variables Series, Mathematical Learning 
Unit, Mattayom 3, 2) create and develop the effectiveness of Mathematical Tale 
Supplementary Book: Linear Equation with Two Variables Series, Mathematical Learning 
Unit, Mattayom 3, 3) compare between the learning outcome of linear equation with 
two variables, Mathematical Learning Unit, Mattayom 3 before learning and the learning 
outcome after learning, 4) compare between the learning outcome of linear equation with 
two variables, Mathematical Learning Unit, Mattayom 3 after learning and the benchmark of 
80.00%, and 5) investigate the satisfaction towards the use of Mathematical Tale 
Supplementary Book: Linear Equation with Two Variables Series, Mathematical Learning 
Unit, Mattayom 3. The participants included 41 Mattayom 3/3 students at Chakangrao 
Wittaya School , Mueanf Kamphaengphet Municipality Educational Office, academic year 
2018. The instruments used in the study were the Mathematical Tale Supplementary 
Book: Linear Equation with Two Variables Series, learning outcome tests and satisfaction 
surveyswhich have been tested for Item Objective Conguence Index (IOC) by experts and 

difficulty (P), discrimination (r), reliability (KR-20), and reliability (α). The statistics used for 

analysis included the basic statistics such as percentage (P), mean (x̄), standard deviation 
(S.D.), and hypothesis-testing statistics including efficiency (E1/E2) and  effectiveness (E.I.), 
and       T-test. The results suggest that  
 1. As for the Mathematical Tale Supplementary Book: Linear Equation with Two 
Variables Series, Mathematical Learning Unit, Mattayom 3, the efficiency (E1/E2) level was 
85.56/85.71. 
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 2. As for the Mathematical Tale Supplementary Book: Linear Equation with Two 
Variables Series, Mathematical Learning Unit, Mattayom 3, the effectiveness (E.I.) level 
was 0.8060. 
 3. The learning outcome of linear equation with two variables, Mathematical 
Learning Unit, Mattayom 3 after learning was higher than before learning at a statistically 
significant level of .05. 
 4. The learning outcome of linear equation with two variables, Mathematical 
Learning Unit, Mattayom 3 after learning was higher than the benchmark of 80.00% at a 
statistically significant level of .05. 
 5. The overall students’ satisfaction towards the use of Mathematical Tale 
Supplementary Book: Linear Equation with Two Variables Series, Mathematical Learning 

Unit, Mattayom 3 was at the highest level, x̄ = 4.59 and S.D = 0.49.  
 It can be concluded that Mathematical Tale Supplementary Book: Linear 
Equation with Two Variables Series, Mathematical Learning Unit, Mattayom 3 was very 
efficient and effective in enhancing the students’ learning, so it should be used in the 
learning activities.  
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