การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริ กซ์

ชื่ อวิจัย

โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เทคนิค STAD
สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล
ผู้วจิ ัย

นางรัสรี ยา ปังหลีเส็น

ปี ทีท่ ำวิจัย

2560

บทคัดย่ อ
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1)สร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพของแบบฝึ กทัก ษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื่ องระบบสมการเชิ งเส้นและเมทริ กซ์ ประกอบการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ แบบร่ วมมื อ
เทคนิ ค STAD ชั้นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย นสตู ล วิทยา ให้มี ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)
เปรี ยบเที ย บผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของนักเรี ย นก่ อนเรี ยนและหลังเรี ย นที่ เรี ย นด้วยแบบฝึ กทักษะ
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เทคนิค STAD เรื่ องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริ กซ์
และ 3) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ โดยใช้แ บบฝึ กทัก ษะ
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เทคนิค STAD เรื่ องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริ กซ์
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรี ยนสตูลวิทยา จังหวัด
สตูล ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 จานวน 79 คน จาก 3 ห้องเรี ยน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจยั คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1 จานวน 30 คน ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดย
ใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่ วยในการสุ่ ม เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ องระบบ
สมการเชิ งเส้นและเมทริ กซ์ ที่สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เทคนิ ค STAD มี
จานวน 4 เล่ม แผนการจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 เรื่ องระบบ
สมการเชิ งเส้นและเมทริ กซ์ จานวน 23 แผน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องระบบสมการเชิ ง
เส้นและเมทริ กซ์ จานวน 30 คน แบบทดสอบก่อนเรี ยนหลังเรี ยนประจาเล่มของแบบฝึ กทักษะ จานวน
4 เล่มๆ ละ 10 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบฝึ กทักษะ
ประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เทคนิ ค STAD สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบที (t-test) ผลการวิจยั พบว่า
1. แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริ กซ์ ของนักเรี ยนชั้น

มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ได้ค่าประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2 ) เท่ากับ 85.18/82.00 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริ กซ์ ของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ที่ได้รับการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ เทคนิ ค STAD หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้วชิ าคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง
ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริ กซ์ โดยใช้แบบฝึ กทักษะประกอบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ
เทคนิค STAD มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (x = 4.39)

