
ชื่อเรื่อง  : การพัฒนาชดุกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน  
     สำหรับการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยเน้นเทคนิค KWDL  
     เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ชื่อผูว้ิจัย :  นายสรุชัย  สุขรี  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
     โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  อำเภอพล  จังหวดัขอนแก่น 

    สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ปีที่วิจัย  :  2562 

 
บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนา 
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่ม
ผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยเน้นเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์  (STAD)  
โดยเน้นเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) ทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์  (STAD)  
โดยเน้นเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 4) ประเมินผลการใช้และปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์  (STAD)  
โดยเน้นเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น จำนวน 45 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ทดลองใช้
ใน ภ าค เรี ย น ที่  2 ปี ก ารศึ กษ า  2562 เป็ น เวล า  24 ชั่ ว โม ง  แบ บ แผน ก ารท ดล อ ง  คื อ  
The One – Group Pretest - Posttest Design เค รื่ อ งมื อ ที่ ใช้ ใน ก ารวิ จั ย  ป ระกอบ ด้ วย  
1) แบบสัมภาษณ์ 2) แบบสอบถาม 3) ชุดกิจกรรมการเรียนรูว้ิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน จำนวน 9 ชุด 4) แผนการจัดการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยเน้นเทคนิค 
KWDL จำนวน 24 แผน 5) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 30 ข้อ  
6) แบบทดสอบวัดความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ จำนวน 3 ฉบับ แต่ละฉบับประกอบด้วย
ข้อสอบแบบอัตนัย 15 ข้อ 7) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) การวิ เคราะห์ เนื้ อหา (Content 
Analysis) ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที  (t – test 
for Dependent Sample )  
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 ผลการวิจัยพบวา่   
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์  (STAD) 
โดยเน้นเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เห็นสมควรให้มี
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับการเรียนรู้
แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยเน้นเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยเน้นเทคนิค KWDL 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 พบว่า สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ได้จำนวน 9 ชุด 
คุณภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 80.89/80.56 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 

3.  ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 
สำหรับการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยเน้นเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 
0.6869 แสดงว่านักเรียน มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 68.69 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และความสามารถในการสื่อสารทาง
คณิตศาสตร์ของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.49 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.62 และร้อยละของจำนวน
นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไปเท่ากับร้อยละ 88.15   
  4.  ผลการประเมินผลการใช้และปรับปรุงแก้ไขชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สำหรับการเรียนรู้แบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) โดยเน้นเทคนิค KWDL 
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 มีความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วชิาคณติศาสตร์ 
เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (X = 4.38,  S.D. = 0.87)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน   
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้  1) ด้านรูปแบบ 
ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 2) ด้านการวัดผลประเมินผล  และ 3) ด้านเนื้อหา 
 
 
 
 
 
 


