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การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพื)อ1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื)องการหาผล
1
เฉลยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILAB กับวิธกี ารสอนแบบปกติ 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อวิธกี ารสอน
วิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื)องการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILAB กับวิธกี ารสอนแบบปกติ
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังนีคือ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชันปี ท)ี 3 ภาคเรียนที) 2 ปี การศึกษา 2558 จํานวน 2
ห้องซึง) ได้จากการสุม่ วิธกี ารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธกี ารจับสลาก เป็ นกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลอง กลุ่มควบคุมจํานวน 24 คน กลุ่ม ทดลองจํานวน 24 คน เครื)องมือทีใ) ช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้
โปรแกรม SCILAB แผนการเรียนรูป้ กติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนและแบบสอบถามความพึงพอใจของ
1
นักศึกษาที)มีต่อวิธกี ารสอนด้วยโปรแกรม SCILAB สถิติท)ใี ช้วเิ คราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี)ย ส่วนเบี)ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (analysis of covariance) เพื)อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย)
ของผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของนักศึกษา โดยใช้คะแนนสอบก่อนเรียนเป็ นตัวแปรร่วม (covariate variable)
1
ผลการวิจยั ปรากฏว่า 1) ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนทีส) อนด้วยโปรแกรม SCILAB สูงกว่าวิธสี อนปกติอย่างมี
1
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร)ี ะดับ .05 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาทีม) ตี ่อวิธกี ารสอนด้วยโปรแกรม SCILAB มีความพึง
พอใจในระดับมาก
คําสําคัญ: ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น โปรแกรม SCILAB
1

ABSTRACT
The purpose of this research were 1) compare the learning achievement of the experimental group
by using SCILAB program and the control group by using traditional method 2) to study the satisfaction of
students with using SCILAB program. The sample were consisted of 48 mathematics education in two intact
classroom at Kalasin University during the second semester of academic year 2015, obtrained by Simple
Random Sampling. Twenty-four students were assigned to using SCILAB program and Twenty-four were
assigned to using Traditional Method. The research instrument were learning management plans for SCILAB
program and traditional method, an achievement test , and questionnaire on student’s satisfaction with
SCILAB program. The statistics used to analyze data were the percentage, mean, standard deviation and
∗

อาจารย์ประจําคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

analysis of covariance was conducted to compare the difference in mean scores of student achievement,
using pre-test scores as a covariate variable.
Research findings showed that 1) learning achievement of the experimental group by using SCILAB
program higher than the control group by using Traditional Method at the .05 significant level 2) student who
learned under using SCILAB program were satisfied with at high level.
Key words: Solving Systems of Linear Equations, Scilab.

บทนํา
คณิตศาสตร์สามารถใช้ในการพัฒนาคน พัฒนาเทคโนโลยี เนื)องจากเป็ นวิชาทีฝ) ึกให้ผูเ้ รียนคิดเป็ น มีระบบใน
2
การคิด ช่างคิด ช่างริเริม) กิจกรรมทีม) คี วามยุ่งยากและสลับซับซ้อนหลายอย่าง เช่น การผลิตเครื)องจักรกล การสํารวจ
ดวงดาว การสร้างอาคารฯลฯ จะสําเร็จลงได้กต็ อ้ งใช้ความรูพ้ นฐานทางวิ
ื
ทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นอกจากนีในด้าน
การดํารงชีวติ ประจําวัน คณิตศาสตร์กเ็ ข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างมาก ทังในเรื)องการซือขาย การเดินทาง การดูเวลา
3
การพยากรณ์ และอื)นๆ อีกมากมาย ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ทีเ) น้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญนันต้องเน้น
ให้ผเู้ รียนมีทกั ษะในการคิดคํานวณ การแก้โจทย์ปัญหาและมีความคิดริเริม) สร้างสรรค์ มีระเบียบแบบแผน สามารถคิด
4
ได้อย่างมีเหตุผล ผูเ้ รียนจะต้องมีความคิดรวบยอดของเรื)องทีเ) รียนเป็ นจุดสําคัญ จึงจําเป็ นต้องมีการฝึ กกระบวนการ
คิดวิเคราะห์โดยผูเ้ รียนเป็ นผูล้ งมือปฏิบตั กิ จิ กรรมและค้นพบองค์ความรูด้ ว้ ยตนเองหรือจากกลุ่มเพื)อนซึง) การแสดงออก
ของความคิดนันได้ผลจากการปฏิบตั กิ จิ กรรมคณิตศาสตร์นนเอง
ั)
วิธกี ารจัดการเรียนการสอนเพื)อให้การศึกษามีคุณภาพนันมีหลายวิธี ซึง) แต่ละวิธกี ใ็ ช้ได้ผลดีกบั เนือหาแต่ละ
5
) อมัน)
ประเภท ไม่มขี อ้ สรุปว่า วิธกี ารสอนใดเป็ นวิธกี ารสอนทีด) ที ส)ี ดุ การสอนนันครูจะต้องมีรจู้ กั ยืดหยุ่น ไม่ใช่จะยึดมันถื
ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ)งจนเกินไป ผูส้ อนควรจะระลึกเสมอว่าทําอย่างไรผูเ้ รียนจึงจะเข้าใจ ทําอย่างไรผูเ้ รียนจึงจะแก้ปัญหา
ได้ และทําอย่างไรการสอนของผูส้ อนจึงจะพัฒนาสติปัญญา ความคิด เจตนคติของนักเรียน ตลอดจนการให้ผูเ้ รียนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนีผูส้ อนควรจะเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รียนได้แสดงความคิดเห็นแปลก ๆ ใหม่
6
ๆ ออกมาด้วย ข้อผิดพลาดที)มกั เกิดขึนเสมอสําหรับผู้สอนใหม่ ก็คอื การสอนตามผู้สอนที)มีช)ือเสียง วิธีท)ีผู้สอนจะ
ประสบผลสําเร็จขึนอยู่กบั บุคลิกภาพของผูส้ อนเอง เป็ นรูปแบบใครรูปแบบมัน สิง) ทีค) นอื)นใช้ได้ผลอีกคนหนึ)งอาจจะใช้
ไม่ได้ผล สิง) ทีส) าํ คัญ คือ จะต้องพัฒนารูปแบบการสอนของตัวเองขึนมา ค้นให้พบว่าวิธกี ารใดทีเ) ป็ นธรรมชาติและรูส้ กึ
สบายเมื)อใช้ หลังจากนันสร้างลักษณะการสอนของตนเองขึนมาโดยใช้วธิ กี ารเหล่านันเป็ นพืนฐาน พยายามศึกษาหา
ความรูเ้ พิม) เติมอย่ากลัวทีจ) ะทดลองวิธกี ารสอนใหม่ ๆ พยายามทดลองวิธกี ารทดลองใหม่ๆ ขึนหนึ)งหรือสองวิธี เพื)อให้
2

สิรพิ ร ทิพย์คง, หลักสูตรและการสอนคณิ ตศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร: พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.), 2545)
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, การพัฒนาทักษะการคิ ดคํานวณของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา, (กรุงเทพมหานคร, 2538)
4
สุรางค์ เจริญสุข, แนวทางการจัดการเรียนการสอนที เน้ นนักเรียนเป็ นศูนย์กลางวิ ชาคณิ ตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา.
(กรุงเทพมหานคร: หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2541)
5
บุญชม ศรีสะอาด, การวิ จยั เบือX งต้น, พิมพ์ครังที) 7, (กรุงเทพมหานคร: สุรวี ยิ าสาสน์, 2545)
6
กิตติ เสือแพรและมีชยั โลหะการ, การพัฒนาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ โดยใช้ GUI-SCILAB ในการศึกษาการแปลงฟูริเยร์
แบบไม่ต่อเนื อง สําหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี, (ภาควิชาครุศาสตร์ ไฟฟ้ า คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2558)
3

เกิดความเร้าใจ และสังเกตว่าผูเ้ รียนมีพฤติกรรมตอบสนองอย่างไร พัฒนารูปแบบของการสอนให้เป็ นงานอาชีพทีท) ้า
7
ทายเพื)อแสดงให้เห็นว่าผูส้ อนมีการเปลีย) นแปลงทังด้านส่วนบุคคลและงานอาชีพ
ผูว้ จิ ยั ซึง) เป็ นอาจารย์ผูส้ อนวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พบปั ญหาการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้น
คือ นักศึกษามีปัญหาในการหาเมทริกซ์ ดีเทอร์มแิ นนท์ ตลอดจนการแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น ความสามารถและ
ความเข้าใจในกระบวนการ ในรายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของกิตติ เสือแพรและมีชยั โลหะการ
(2558) เรื)องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ GUI-SCILAB ในการศึกษาการแปลงฟูรเิ ยร์แบบไม่ต่อเนื)อง
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึง) ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลักจากทีผ) ูเ้ รียนทําการใช้งาน GUI ร่วมกับกิจกรรมการ
1
สอนผลปรากฏว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนที)ดขี นึ ผู้วจิ ยั มีความเชื)อมันว่
) า การใช้ Scilab จะทําให้ผลสัมฤทธิ 1
1
ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึน และสามารถนํ ามาปรับปรุง แก้ไขกระบวนการเรียนการสอนการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เพื)อให้การเรียนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ผูเ้ รียนมีความรูค้ ณิตศาสตร์ มีทกั ษะ/กระบวนการ ทาง
คณิตศาสตร์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื)อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
1
วิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื)องการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILAB กับวิธกี ารสอนแบบปกติ
2. เพื)อศึกษาความพึงพอใจต่อวิธกี ารสอน
วิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื)องการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILAB กับวิธกี ารสอนแบบปกติ

ขอบเขตของการวิ จยั
ประชากร
ประชากรในการวิจยั ครังนี คือนักศึกษาทีล) งทะเบียนเรียน รายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น ภาคเรียนที) 2 จํานวน
110 คน จํานวน 5 ห้อง
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาที)ลงทะเบียนเรียน รายวิชาพีชคณิตเชิงเส้น ภาคเรียนที) 2 จํานวน 2 ห้อง คือ
ห้องละ 24 คนซึง) ได้จากการสุม่ วิธกี ารสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธกี ารจับสลาก เป็ นกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลอง

สมมติ ฐานของการวิ จยั
1. ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาพีชคณิตเชิงเส้น
1
เรื)องการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILAB สูงกว่าวิธกี ารสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญที)
ระดับ .05
2. ความพึงพอใจต่อวิธีการสอนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื)องการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้
โปรแกรม SCILAB มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
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ศิรกิ าญจน์ จันทร์เรือง, การเพิ มประสิ ทธิ ภาพการเรียนการสอน.เชียงใหม่, (เชียงใหม่: คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้, 2543)

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
การวิจยั นีครังนี เป็ นการวิจยั เชิงกึ)งทดลอง (Quasi–Experimental Research) ซึ)งมีขนตอนและวิ
ั
ธีการ
ดังต่อไปนี
1. กําหนดขันX ตอนในการดําเนิ นการวิ จยั ดังนีX
ขันX ที 1 การเตรียมงานด้านวิ ชาการผูว้ ิ จยั ได้ศึกษาค้นคว้าสิ งทีเกียวข้องต่าง ๆ ก่อนลงมือคือ
1) ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกีย) วกับการวิธกี ารสอน
2) ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ) กีย) วข้อง
3) การจัดเนือหา เรื)อง ระบบสมการเชิงเส้น
ขันX ที 2 เครืองมือทีใช้ในการวิ จยั
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื)องการหาผลเฉลยของระบบสมการ
1
เชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILAB กับวิธกี ารสอนแบบปกติ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ และแบบอัตนัย
จํานวน 10 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) จากผูเ้ ชีย) วชาญ จํานวน 3
ท่าน ซึง) แต่ละข้อมีค่าตังแต่ 0.60-1.00 มากกว่า 0.50 ทุกข้อ ค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.43 - 0.70 ค่าอํานาจ
จําแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.27 – 0.53 และค่าความเชื)อมัน) (Reliability) เท่ากับ 0.88 ซึง) อยู่ในเกณฑ์ทก)ี าํ หนด
2) แบบวัดความพึงพอใจการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื)องการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม
SCILAB กับวิธกี ารสอนแบบปกติลกั ษณะแบบสอบถามความพึงพอใจเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5ระดับตามหลักการ
8
ของ ลิเคอร์ท (Likert) (1 คือความพึงพอใจน้อยทีส) ดุ ถึง 5 คือความพึงพอใจมากทีส) ุด)หาค่าความเชื)อมัน) โดยใช้วธิ หี า
9
สัมประสิทธิ 1 แอลฟา ( α - Coefficient) ของคอรนบัค (Cronbach) (ได้ค่าความเชื)อมัน) 0.75
ขันX ที 3 แผนการจัดการเรียนรู้
แผนการจัดการเรียนรูร้ ายวิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื)องการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม
SCILAB กับวิธกี ารสอนแบบปกติประกอบด้วย
1) แผนการเรียนรูท้ )ี 1 เรื)องเมทริกซ์
2) แผนการเรียนรูท้ )ี 2 เรื)อง ดีเทอร์มแิ นนท์
3) แผนการเรียนรูท้ )ี 3 เรื)องไมเนอร์และโคแฟกเตอร์
และเมทริกซ์ผกู พัน
1) แผนการเรียนรูท้ )ี 4 เรื)อง เมทริกซ์ผกผัน
2) แผนการเรียนรูท้ )ี 5 เรื)อง การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
2. สถานทีทําการทดลอง
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3. วิ ธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื)องการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILAB กับ
วิธกี ารสอนแบบปกติดาํ เนินการดังนี
8

บุญชม ศรีสะอาด, การวิ จยั เบือX งต้น, พิมพ์ครังที) 7, (กรุงเทพมหานคร: สุรวี ยิ าสาสน์, 2545), หน้า 103.
สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์, ความรู้พืนX ฐานเกียวกับการวิ จยั , (กาญจนบุร:ี สถาบันราชภัฏกาญจนบุร,ี 2542), หน้า 115.

9

1) ชีแจงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื)องการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื)องการหาผลเฉลย
ของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILAB กับวิธกี ารสอนแบบปกติ
2) ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน ใช้เวลา 1
1
ชัวโมง
)
3) ดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื)อง การหาผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเส้นใช้เวลาทังหมด 10 ชัวโมง
)
ไม่รวมทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
4) เมื)อสินสุดการเรียนการสอนตามปกติแล้ว ทําการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ใช้เวลา 1
ชัวโมง
)
โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนฉบับเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน
1
5) เมื)อเสร็จสินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ จิ ยั ตรวจให้คะแนนจากแบบทดสอบแล้วนําไป
วิเคราะห์ดว้ ยวิธที างสถิต
4. การวิ เคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลพืนฐานโดยใช้ ค่าเฉลีย) ค่าร้อยละ และส่วนเบีย) งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์การเปรียบเทียบโดยใช้
ANCOVA ซึง) ได้กาํ หนดค่านัยสําคัญทางสถิตทิ ร)ี ะดับ .05

ผลการวิ จยั
จากการวิจยั เรื)องนี สามารถเสนอผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ทก)ี าํ หนดได้ ดังนี
1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาพีชคณิตเรื)องการหาผลเฉลยสมการ
1
เชิงเส้น
ตารางที 1 การเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาพีชคณิตเรื)องการหาผลเฉลยสมการเชิง
1
เส้นหลังเรียน
แหล่งความแปรปรวน
คะแนนก่อนเรียน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม

SS

df

MS

F

p

469.576
95.841
674.216

1
1
45

469.576
95.841
14.983

31.342
6.397

.000*
.015*

2373.979

48

* p < 0.05

จากตารางที) 1 พบว่า คะแนนความรูเ้ ดิมก่อนการทดลองไม่มคี วามสัมพันธ์กบั คะแนนสอบหลังเรียน (F=
31.342, Sig.=.000 ซึง) น้อยกว่า .05) เมื)อใช้คะแนนก่อนเรียนมาเป็ นตัวแปรร่วมเพื)อทํานายคะแนนสอบหลังเรียน
พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกัน (F=6.397, Sig.= .015 ซึง) น้อยกว่า .05)
ดังนันคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาพีชคณิตเรื)องการหาผลเฉลยสมการเชิงเส้นหลังเรียนระหว่าง
1
กลุ่มทีส) อนโดยใช้โปรแกรม SCILAB สูงกว่ากลุ่มวิธกี ารสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สําคัญทีร) ะดับ .05

ตารางที 2 การเปรียบเทียบคะแนนแบบทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาพีชคณิตเรื)องการหาผลเฉลยสมการเชิง
1
เส้นก่อนเรียน-หลังเรียน และคะแนนเฉลีย) ทีป) รับแล้ว
กลุ่ม
กลุ่มทดลอง
กลุ่มควบคม

จํานวน
48 คน
24
24

คะแนนก่อนเรียน
M
SD
20.17
5.32
12.25
2.33

คะแนนหลังเรียน
M
SD
26.92
6.11
16.79
3.57

คะแนนเฉลีย) ทีป) รับแล้ว
M
ร้อยละ
23.84
54.54
19.87
43.71

จากตารางที) 2 พบว่ า คะแนนก่ อ นเรีย นของกลุ่ ม ทดลองสูง กว่ า กลุ่ ม ควบคุ ม เล็ก น้ อ ย ดัง นั นในการ
เปรียบเทียบคะแนนสอบหลังเรียนจึงได้นําคะแนนเฉลี)ยของคะแนนก่อนเรียนมาเป็ นตัวแปรร่วมเพื)อใช้ในการปรับ
ค่าเฉลี)ยของคะแนนสอบหลังเรียน ซึ)งหลังจากปรับค่าแล้ว คะแนนสอบ หลังเรียนของกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลีย) ร้อยละ
54.54 ซึง) สูงกว่าคะแนนสอบหลังเรียนของกลุ่มควบคุม ซึง) มีค่าเฉลีย) ร้อยละ 43.71
2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อวิธกี าร
สอนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื)องการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILABพบว่าความพึงพอใจต่อ
วิธกี ารสอนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื)องการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILAB ด้านเนือความรู้
ความเข้าใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ( X = 4.08) ด้านการนํ าความรู้ไปใช้ประโยชน์ มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับ มาก ( X = 4.32) และความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.15)

อภิ ปรายผลการวิ จยั
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิท1 างการเรียนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื)องการหาผลเฉลยของระบบ
สมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILAB สูงกว่าวิธกี ารสอนแบบปกติ อย่างมีนยั สําคัญทีร) ะดับ .05 และมีความพึงพอใจ
ต่อวิธกี ารสอนวิชาพีชคณิตเชิงเส้นเรื)องการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม SCILAB โดยรวมอยู่
ในมีความพึง พอใจอยู่ใ นระดับ มาก ซึ)ง เป็ น ไปตามสมมติฐ านที)กํา หนดไว้ ที)เ ป็ น เช่น นี เข้า ใจอธิบ ายได้ว่า การใช้
โปรแกรม SCILAB เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน ให้นักศึกษาได้หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น และตรวจสอบ
คําตอบด้วยตนเองได้ ทําให้นกั ศึกษามีความสนใจ และมีความตังเรียน และสามารถแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ อื)น
ๆ ได้ เช่น การหาผลเฉลยของเวกเตอร์ การหาอนุพนั ธ์ การหาปริพนั ธ์ และอื)น ๆ ได้ ซึง) สอดคล้องกับงานวิจยั ของกิตติ
เสือแพรและมีชยั โลหะการ เรื)องการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ GUI-SCILAB ในการศึกษาการแปลงฟูรเิ ยร์
แบบไม่ต่อเนื)อง สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ)งผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลักจากที)ผู้เรียนทําการใช้งาน GUI
1
ร่วมกับกิจกรรมการสอนผลปรากฏว่าผูเ้ รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนทีด) ขี นึ ผูว้ จิ ยั มีความเชื)อมันว่
) า การใช้ Scilab จะ
1
ทําให้ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ รียนสูงขึน และสามารถนํามาปรับปรุง แก้ไขกระบวนการเรียนการสอนการเรียนรู้
1
คณิตศาสตร์ เพื)อให้การเรียนการสอนบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ผูเ้ รียนมีความรู้คณิตศาสตร์ มีทกั ษะ/
กระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ข้อเสนอแนะการวิ จยั
1. ข้อเสนอแนะทัวไป
)
การสอนโดยใช้โปรแกรม SCILAB ผู้สอนควรวางแผน ทําสื)อการสอน การเตรียมพร้อมก่อนทําการสอน
รวมทังการเตรียมใบงานทีม) กี จิ กรรมหลากหลาย เพื)อให้เกิดวิเคราะห์และเกิดแนวคิด
2. ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจยั ครังต่อไป
1) ควรทําวิจยั ในการเรียนการสอนวิชาอื)น ๆ และในระดับชันอื)น ๆ

2) ควรทําการวิจยั และศึกษาตัวแปรอื)น ๆ นอกเหนือจากผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนวิชาพีชคณิตเชิงเส้น
1
3) ควรทําวิจยั โดยใช้โปรแกรม SCILAB ไปทดลองสอนเปรียบเทียบการสอบแบบอื)น ๆ
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