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บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง อัตราส่ วนและร้อยละ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT
กับการสอนปกติ ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะ โรงเรี ยนบ้านป่ าแดด(เวทยาสมิทธิ์ )
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ชื่ อผู้ศึกษา : ขวัญฤทัย ใจใหญ่
สาขาวิชา : กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
ปี ทีท่ าการศึกษา : 2560
ผลการเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง อัตราส่ วนและร้ อยละ กลุ่ มสาระการ
เรี ยนรู้คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนปกติ ร่ วมกับการ
ใช้แบบฝึ กทักษะ โรงเรี ยนบ้านป่ าแดด(เวทยาสมิ ทธิ์ )ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต 2 มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง อัตราส่ วนและร้อยละ กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับการสอนปกติ
ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะ โรงเรี ยนบ้านป่ าแดด(เวทยาสมิ ทธิ์ ) ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 2 และเพื่อศึ กษาความพึงพอใจที่ มีต่อวิธีการสอนแบบ 4 MAT ร่ วมกับ
การใช้แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง อัตราส่ วนและร้ อยละ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้านป่ าแดด(เวทยาสมิทธิ์ ) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 2
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้านป่ าแดด(เวทยา
สมิ ทธิ์ ) จานวน 2 ห้องเรี ยน กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึ กษา ได้แก่ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/1
โรงเรี ยนบ้านป่ าแดด(เวทยาสมิทธิ์ ) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560 จานวน 23 คน เป็ นกลุ่มทดลองและ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/2 โรงเรี ยนบ้านป่ าแดด(เวทยาสมิทธิ์ ) ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2560
จานวน 23 คน เป็ นกลุ่มควบคุม ได้มาโดยการสุ่ มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการ
จับฉลากแบบไม่แทนที่ (Sampling with Replacement) เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นเครื่ องมือ
ที่ ผูศ้ ึ กษาสร้ างขึ้ นจานวน 5 ชนิ ด ได้แก่ แผนการจัดการเรี ยนรู้ แบบ 4 MAT ร่ วมกับการใช้แบบฝึ ก
ทักษะ หน่ วยการเรี ยนรู ้ ที่ 1 อัตราส่ วนและร้ อยละ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 2 จานวน 16 แผน แบบฝึ กทักษะ หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1 อัตราส่ วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 จานวน 16 เล่ ม แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยน หน่ วย
การเรี ยนรู้ที่ 1 อัตราส่ วนและร้ อยละ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน

ข
1 ฉบับ 40 ข้อ 40 คะแนน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ แบบ
4 MAT ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะ หน่วยการเรี ยนรู ้ ที่ 1 อัตราส่ วนและร้ อยละ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 จานวน 20 ข้อ
สรุ ปผลการศึกษา
1. ประสิ ทธิ ภาพวิธีการสอนแบบ 4 MAT ร่ วมกับการใช้แบบฝึ กทักษะ เรื่ อง อัตราส่ วนและ
ร้อยละ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้านป่ าแดด(เวทยาสมิทธิ์ ) มีค่า
เท่ากับ 83.02/84.13 ซึ่ งสู งกว่าเกณฑ์ คื อ 80/80 และนักเรี ยนที่ เรี ยนด้วยวิธี การสอนแบบ 4 MAT
มีคะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าคะแนนหลังเรี ยนที่ เรี ยนด้วยวิธีสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .01
2. ความพึ งพอใจที่ มี ต่ อวิ ธี ก ารสอนแบบ 4 MAT ร่ วมกับการใช้ แ บบฝึ กทัก ษะ เรื่ อ ง
อัตราส่ วนและร้ อยละ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนบ้าน
ป่ าแดด(เวทยาสมิทธิ์ ) โดยภาพรวมผูเ้ รี ยนมีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( x = 4.58, S.D.
= 0.31) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ นักเรี ยนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกข้อ

