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ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558

ประเภทงานวิจัย

ประเภทวิจยั ชั้นเรี ยน

บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดการสอน เรื่ อง การหาสับเซตและเพาเวอร์ เซต
ในวิชาคณิ ตศาสตร์ 1 สาหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 1

2) ศึกษา

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 1 โดยใช้ชุดการสอน
เรื่ อง

การหาสับเซตและเพาเวอร์เซต ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั

ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ อง การหาสับเซตและเพาเวอร์ เซต โดยใช้ชุดการสอน เป็ นนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2557 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการ
ลานนา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 6 ห้องเรี ยน รวมทั้งหมด 159 คน โดยใช้ประชากร
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 1 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสุ่ มอย่างง่ายเพื่อใช้เป็ นกลุ่ม
ทดลอง จานวน 35 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย ชุดการสอน ผูว้ จิ ยั เลือกใช้การสร้างชุด
การสอน และปรับปรุ งตามแนวคิดของผูว้ จิ ยั เอง ซึ่งชุดการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ 1 เรื่ อง การหาสับ
เซตและเพาเวอร์ เซต
รวบรวมข้อมูลโดยการ

มีรายละเอียดดังนี้ชุดที่ 1 การหาสับเซต ชุดที่ 2 การหาเพาเวอร์ เซต การเก็บ
ผูว้ จิ ยั นาชุดการสอน เรื่ อง การหาสับเซตและเพาเวอร์เซต ของนักศึกษา

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา

และ

แบบทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของการศึกษา
คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิ ชยการลานนา
ที่เรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ 1 เรื่ อง เซต ภาคเรี ยนที่ 1/2557 ห้อง 1/2 จานวน 35 คน ซึ่ งมีวธิ ี เก็บ
รวบรวมข้อมูลดังนี้ 1) อธิ บายถึงความสาคัญ วัตถุประสงค์และกระบวนการของการใช้ชุดการสอน

คณิ ตศาสตร์ 2) เรื่ อง การหาสับเซตและเพาเวอร์เซต 3)อธิ บายถึงเนื้อหาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะใช้ใน
ชุดการสอน4) ดาเนินการทดสอบก่อนเรี ยน 5) บันทึกคะแนนของนักเรี ยนแต่ละคน 6) ดาเนินการใช้ชุด
การสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ 1 เรื่ อง การหาสับเซตและเพาเวอร์เซต

7)

หลังจากการใช้ชุดฝึ กเสร็ จ

ดาเนินการทดสอบหลังเรี ยน 8) บันทึกคะแนนของนักเรี ยน

แล้วนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป

สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่ องมือ หาค่าความเที่ยงตรงของเนื้ อหา โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) สถิติที่ใช้ในการวิจยั สถิติพ้นื ฐานของแบบทดสอบ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใช้สูตร การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรี ยนของนักเรี ยนหลังจาก
ใช้ชุดการสอนโดยการทดสอบค่าสถิติที (t-test) จากผลการวิจยั พบว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ก่อนและหลังเรี ยน

เรื่ อง การหาสับเซตและเพาเวอร์ เซต

โดเยใช้ชุดการสอนของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปี ที่ 1 พบว่านักศึกษาที่เรี ยนด้วยชุดการสอนมีคะแนนก่อนเรี ยนเท่ากับ
6.31 คะแนนหลังเรี ยนเฉลี่ยเท่ากับ 14.8 เมื่อเปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนค่า t
(t-test) พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05

