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บทคัดย่อ 

 
 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษา  
ปีท่ี 2  ครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  2)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ให้มีค่าผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด
ร้อยละ 70 ขึ้นไป  3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน      
ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2           
4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   
เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ประชากร  ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  ภาคเรียนท่ี 1     
ปีการศึกษา 2560  จำนวน 3 ห้องเรียน  รวม  87  คน  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา     
ปีท่ี 2/3  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  
2560  จำนวน  30  คน   ซึ่ งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม   (Cluster Random Sampling)  
เนื่องจากเป็นห้องเรียนปกติ  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1)  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  
อัตราส่วนและร้อย  จำนวน  18  ช่ัวโมง  2)  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ท้ังหมด  9  ชุด  3)  แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  
วิชาคณิตศาสตร์   เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ   ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  2  ท่ี ผู้ ศึกษาสร้างขึ้น              
เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีความยากต้ังแต่  .27 - .80  และมีค่า
อำนาจจำแนกต้ังแต่ .20 - .60   ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  .84  4)  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ     
ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  จำนวน  
14  ข้อ  มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  .83  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉล่ีย  ร้อยละ     
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่า E1/E2 ค่า E.I. และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t–test (Dependent 
Samples)  
 ผลการศึกษาพบว่า   
  1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีประสิทธิ  (E1/E2)  เท่ากับ  86.31/81.44  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  
ท่ีต้ังไว้  75/75   
  2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ             
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีค่าเท่ากับ  0.7034  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น  
0.7034  คิดเป็นร้อยละ  70.34  ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ร้อยละ 70 ขึ้นไป 



  3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน             
ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2           
หลังเรียนสูงกว่าก่อน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05   
  4.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  
เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยภาพรวม  มีความพึงพอใจในระดับ  มาก  (X   
=  4.39)   
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บทนำ 
 
1.  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง         
ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และวิถีของคนในปัจจุบัน  นอกจากนี้มีผลกระทบ          
ต่อพฤติกรรมการดำรงชีวิต  ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ  เนื่องจาก
การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการเตรียมคนให้เป็นคนท่ีมีคุณภาพ  มีความรู้ความสามารถทันต่อ    
การเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 
– 2559) มีแนวทางในการพัฒนาท่ียึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  ฉะนั้นการพัฒนาคนจึงจำเป็นต้อง
พัฒนาคุณภาพของคนในทุกมิติอย่างสมดุล  ท้ังจิตใจ  ร่างกาย  ความรู้  และทักษะความสามารถ  
เพื่อให้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง  ท้ังยังเป็นภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีให้คนพร้อมเผชิญต่อการเปล่ียนแปลง    
ท่ีจะเกิดขึ้น  อันเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน (สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่ชาติ.  2554 : 45 ) ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ      
ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21  โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกได้ย่างสันติ  (กระทรวงศึกษาธิการ.  
2551 : 7) 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทความสำคัญต่อพัฒนาการความคิดของมนุษย์  ทำให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล มีระเบียบ สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน  
รอบคอบ  ทำให้สามารถคาดการณ์ วางแผน  ตัดสินใจ  และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
อีกท้ังยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง
คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  พัฒนาคนให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์  มีความสมดุลท้ังทางร่างกาย  จิตใจ สติปัญญา  และอารมณ์  สามารถคิดเป็นทำ
เป็น  แก้ปัญหาเป็น  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดให้มี
การปรับปรุงหลักสูตร  และกระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
สังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ตลอดชีวิต   
ตามศักยภาพ ท้ังนี้เพื่อให้เยาวชนเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ท่ีพอเพียงสามารถ  
นำความรู้  ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจำเป็นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้ น                 
ซึ่งประกอบด้วยทักษะการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การนำเสนอการเช่ือมโยง ความรู้  มีความคิด
สร้างสรรค์  รวมท้ังปรับวิธีการคิดให้เหมาะสมกับกับวุฒิภาวะ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบัติฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา กิจกรรม
การเรียนการสอนต้องผสมผสานสาระท้ังทางด้านเนื้อหาและด้านทักษะกระบวนการ ตลอดจนปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม ถูกต้องและเหมาะสมให้แก่ผู้เรียน (กรมวิชาการ.  2545 : 1-3) 

ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์จะต้องคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ           
การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมต้องสอดคล้องกับวุฒิภาวะ  ความสนใจ  และความถนัดของผู้เรียน            
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  การฝึกปฏิบัติ    
ฝึกให้นักเรียนคิด  วิเคราะห์ และแก้ปัญหากิจกรรมการเรียนการสอนต้องผสมผสานสาระ ท้ังทางด้าน 
เนื้อหาและด้านทักษะกระบวนการตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีดีงาม  และ
เหมาะสมให้แก่ผู้เรียน  (กรมวิชาการ.  2545 : 188)  ครูผู้สอนจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ให้สอดคล้อง  เหมาะสมกับสภาพสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน  ผู้สอนจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียน         
มี ปฎิสัมพันธ์ทางสังคม  ส่งเสริมความคิดและอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่าง
เต็มท่ีตามความต้องการ  ตามความสนใจ  และเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน  รูปแบบของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันท้ังช้ัน  เรียนเป็นกลุ่มย่อย  
เรียนเป็นรายบุคคล  สถานท่ีท่ีจัดเก็บควรมีท้ังในห้องเรียน  นอกห้องเรียน  บริเวณสถานศึกษา          
มีการจัดให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาในแหล่งวิทยาการแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในชุมชน  รวมท้ังฝึกให้ผู้เรียน
รู้จักประเมินผลงาน  และปรับปรุงงานของตนเอง  ตลอดจนสามารถนำความรู้  และประสบการณ์ไป
ใช้ในชีวิตประจำวัน  วิธีการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน  เพื่อขับเคล่ือนหลักสูตร  การจัดการเรียนรู้   
การวัดและประเมิลผลตามกลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ให้มีคุณภาพ
ในตัวผู้เรียนครอบคลุมในด้านความสามารถและทักษะ  ตลอดจนคุณลักษณะท่ีช่วยเสริมสร้างให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2553 ก : 3 )  
 จากประสบการณ์ของผู้ศึกษาในฐานะครูผู้สอนคณิตศาสตร์  พบว่า  การเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ไม่ประสบผลสำเร็จ  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  ดังจะเห็นได้จากรายงาน         
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงช้ันท่ี 3 ปีการศึกษา 2559  วิชาคณิตศาสตร์       
อยู่ ในระดับต้องปรับปรุงคิดเป็นร้อยละ  24.06  ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศท่ีมีค่าเฉล่ีย             
ซึ่งมีเนื้อหาอัตราส่วนและร้อยละรวมอยู่ด้วย  (โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม.  2559 : 20)  ครูผู้สอน
จำเป็นต้องหาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม  ซึ่งวิธีการสนแต่ละวิธีจะมีข้อดีและข้อเสีย
แตกต่างกัน  จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระนั้น ๆ และสอดคล้องกับตัวช้ีวัดท่ีกำหนดไว้  
และตรงตามความต้องการของผู้เรียน  จึงจะประสบความสำเร็จ   

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะใช้แบบฝึกทักษะเป็นส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  ซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ได้ฝึกปฏิบัติจากเนื้อหาจนสามารถปฏิบัติได้
อย่างถูกต้อง  คล่องแคล่วและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้  (นัชนันท์  กมขุนทด.  
2553 : 37)  ท้ังนี้เพราะเป็นส่ือท่ีประกอบด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะด้านต่าง ๆ มากขึ้นจนมีประสบการณ์  ทำให้เกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจเร็วขึ้น  ชัดเจนขึ้น  กว้างขวางขึ้น  (อธิภัทร  ถามะณีศรี.  2553 : 54)  การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระคณิตศาสตร์บรรลุจุดประสงค์  
ท้ังนี้อาจเนื่องจากว่าแบบฝึกทักษะได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยย่อยโดยเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไป
หายาก  มีตัวอย่างและแบบฝึกทักษะท่ีมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับช้ันของผู้เรียน  ทำให้ผู้เรียน
เกิดความสามารถในการคิดคำนวณ  สามารถพัฒนาความรู้  ความเข้าใจนั้นให้มีทักษะท่ีชำนาญได้ 
ขณะเดียวกันครูจำเป็นต้องกระตุ้น การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติในเรื่องท่ีเข้าใจด้วยเทคนิค
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ต่าง ๆ จึงจะสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้เกิดทักษะท่ีชำนาญได้  (วรสุดา  บุญไวโรจน์.  2550 
: 36)  

จากเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาและสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  
อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  เพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  ซึ่งผลท่ีได้ในการศึกษาครั้งนี้  จะเป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  
2.  ความมุ่งหมายของการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ดังนี ้
  1.  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 
  2.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและ       
ร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ให้มีค่าผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดร้อยละ 70 ขึ้นไป 
  3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน            
ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2     
  4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน  โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
 
3.  สมมติฐานของการศึกษา 

1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 2            
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 
 2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ                
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีค่าต้ังแต่ร้อยละ  70  ขึ้นไป 
 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์                    
เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญ         
ทางสถิติท่ีระดับ  .05   

4.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  
เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 
4.  ขอบเขตของการศึกษา 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 ประชากร  ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนศรีบัวบาน
วิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560  จำนวน  3  ห้องเรียน                     
รวม  87  คน 
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 กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอ
เมือง  จังหวัดนครพนม  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  30  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
แบบแบ่งกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)  เพราะเป็นห้องเรียนปกติ   
 เวลา  ท่ีใช้ในการทดลอง  จำนวน  18  ช่ัวโมง   
 เนื้อหา  ท่ีใช้ในการทดลองในครั้งนี้ คือ  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  จากแบบเรียน
คณิตศาสตร์  เล่ม 1  ช้ันมัธยมศึกษาปี่ท่ี 2  (ค22101)  ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์    
และเทคโนโลยี (สสวท.)  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551   

ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ                           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  ตัวแปรตาม  ได้แก่   
   1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ                            
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
   2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ                
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
   3.  ผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั ก เรียน   เรื่ อ ง   อั ตราส่วนและร้อยละ                      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
   4.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน  โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
 
5.  นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.  แบบฝึกทักษะ  หมายถึง  นวัตกรรมท่ีผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อเสริมทักษะให้แก่
ผู้เรียน  มีลักษณะท่ีเป็นแบบฝึกทักษะให้นักเรียนปฏิบัติ  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนในการเรียน  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยผู้ศึกษาได้แบ่งเนื้อหา
ออกเป็นชุด  ท้ังหมด  9  ชุด  ดังนี้ 

 ชุดท่ี  1  อัตราส่วน 
 ชุดท่ี  2  อัตราส่วนท่ีเท่ากันและการตรวจสอบอัตราส่วน 
 ชุดท่ี  3  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 
 ชุดท่ี  4  สัดส่วน 
 ชุดท่ี  5  ร้อยละ 
 ชุดท่ี  6  การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ 
 ชุดท่ี  7  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 ชุดท่ี  8  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย 
 ชุดท่ี  9  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
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2.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ  หมายถึง  ระดับคุณภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีช่วยให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน  75/75  ได้แก่ 

 75  ตัวแรก  หมายถึง  ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีได้จากการทำแบบฝึกทักษะทุกชุด
รวมกันของนักเรียน 

 75  ตัวหลัง  หมายถึง  ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีได้จากการทำแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

4.  ดัชนีประสิทธิผล  หมายถึง  ตัวเลขท่ีแสดงความก้าวหน้าในการเรียนคณิตศาสตร์  โดยใช้
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เปรียบเทียบคะแนน
ท่ีเพิ่มขึ้นจากคะแนนการทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนท่ีได้จากการทดสอบหลังเรียน 

5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความรู้  ความสามารถในการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ซึ่งวัดได้จากการทำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ท่ีผู้ศึกษาสร้างและพัฒนาขึ้น 

6.  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึก  ความคิดเห็น  ท่าทีหรือพฤติกรรมท่ีนักเรียน         
แสดงออกหลังการเรียนรู้   โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 
6.  กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ในครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้    
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
เพื่อนำมากำหนดเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษา  ดังภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดของการศึกษา 
        ตัวแปรอิสระ          ตัวแปรตาม 
 

 
 
                                                                                    
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดของการศึกษา 

 1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์  
 2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์   
 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน   
 4.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ
การเรียนการสอน  โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์   

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง  อัตราส่วน
และร้อยละ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 ชุดท่ี 1 อัตราส่วน 
 ชุดท่ี 2 อัตราส่วนท่ีเท่ากันและการตรวจสอบ
อัตราส่วน 
 ชุดท่ี 3 อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 
 ชุดท่ี 4 สัดส่วน 
 ชุดท่ี 5 ร้อยละ 
 ชุดท่ี 6 การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ 
 ชุดท่ี 7 การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
 ชุดท่ี 8 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบ้ีย 
 ชุดท่ี 9 การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 



 

 

บทท่ี  2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  ตามลำดับต่อไปนี้ 
  1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
  2.  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
  3.  การสอนคณิตศาสตร์ 
  4.  แบบฝึกทักษะ 
  5.  ประสิทธิภาพ 
  6.  ดัชนีประสิทธิผล 
  7.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  8.  ความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
  9.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   
 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
สำหรับท้องถิ่นและสถานศึกษาได้นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
ให้มีคุณภาพด้านความรู้  และทักษะท่ีจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง         
และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต   มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด        
ท่ีกำหนดไว้ ช่วยทำให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในทุกระดับเห็นผลคาดหวังท่ีต้องการในการพัฒนา        
การเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีชัดเจน ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและ
สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ทำให้การจัดทำหลักสูตรในระดับสถานศึกษา           
มีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกท้ังยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้  และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตร           
ในทุกระดับต้ังแต่ระดับชาติจนกระท่ังถึงสถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวช้ีวัด  ท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รวมท้ังเป็นกรอบทิศทาง               
ในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน      
 การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวังได้       
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันทำงาน
อย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการวางแผน ดำเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ท่ีกำหนดไว้
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 2) 
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 1.1  วิสัยทัศน์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น   
พลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้
และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็ม 
ตามศักยภาพ  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 3) 
 1.2  หลักการ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการท่ีสำคัญ  ดังนี้ 
  1.2.1  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติมีจุดหมายและมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายสำหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรม           
บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
  1.2.2  เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษา                
อย่างเสมอภาค และมีคุณภาพ 
  1.2.3  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอำนาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
  1.2.4  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นท้ังด้านสาระการเรียนรู้  เวลาและ
การจัดการเรียนรู้ 
  1.2.5  เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
  1.2.6  เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
ครอ บ ค ลุม ทุ ก ก ลุ่ม เป้ าห ม าย   ส าม ารถ เที ยบ โอน ผลก าร เรี ย น รู้  แ ล ะป ระสบ ก าร ณ์   
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 3) 
 1.3  จุดหมาย 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข                
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ดังนี้ 
  1.3.1  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัย        
และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
  1.3.2  มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี         
และมีทักษะชีวิต  
  1.3.3  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 
  1.3.4  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิต       
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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  1.3.5  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนา
ส่ิงแวดล้อม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งทำประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 3 - 4) 
 1.4  สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียน        
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะ       
อันพึงประสงค์  ดังนี้ 
 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
  1.  ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรม            
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมท้ังการเจรจา
ต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
ตนเองและสังคม 
  2.  ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิด อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ท่ีเผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้   
มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบ       
ท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 
  4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ    
ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การทำงาน และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม              
และการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
  5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี         
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้    
การส่ือสาร  การทำงาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดังนี้ 
  1.  รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
  2.  ซื่อสัตย์สุจริต 
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  3.  มีวินัย 
  4.  ใฝ่เรียนรู้ 
  5.  อยู่อย่างพอเพียง 
  6.  มุ่งมั่นในการทำงาน 
  7.  รักความเป็นไทย 
  8.  มีจิตสาธารณะ 
 นอกจากนี้  สถานศึกษาสามารถกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้อง   
ตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 4 – 5) 
 1.5  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการ   คือ    
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
ให้ประสบผลสำเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวช้ีวัดเพื่อให้บรรลุ         
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน         
ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับช้ันเรียน  
ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     
เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดง
พัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน  ตลอดจนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์
ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้   แบ่งออกเป็น  4 ระดับ   ได้แก่   ระดับช้ันเรียน 
ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.  การประเมินระดับช้ันเรียน  เป็นการวัดและประเมินผลท่ีอยู่ในกระบวนการจัดการ
เรียนรู้  ผู้สอนดำเนินการเป็นปกติและสม่ำเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมิน
อย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมิน
ช้ินงาน/ ภาระงาน  แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ  ฯลฯ  โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเอง              
หรือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีท่ีไม่ผ่าน
ตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม  
  การประเมินระดับช้ันเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใดมีส่ิงท่ีจะต้อง
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียน
การสอนของตนด้วย ท้ังนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
  2.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินท่ีสถานศึกษาดำเนินการเพื่อตัดสิน
ผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด 
รวมท้ังสามารถนำผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการ
ประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ 
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หรือวิธีการจัดการเรียนการสอนตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษา  ต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง
และชุมชน   
  3.  การประเมินระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขต
พื้นท่ีการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา  ตามภาระความรับผิดชอบ สามารถ
ดำเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานท่ีจัดทำและดำเนินการ 
โดยเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการดำเนินการจัดสอบ 
นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
  4.  การประเมินระดับชาติ   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนท่ีเรียน           
ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6    
เข้ารับการประเมิน  ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับ             
ต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบ
ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐาน                   
ความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีจำแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนท่ัวไป 
กลุ่มผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  กลุ่มผู้เรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหา
ด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่มผู้เรียนท่ีปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนท่ีมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม 
กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษา              
ในการดำเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบ
ความสำเร็จในการเรียน 
 สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ             
ท่ีเป็นข้อกำหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่าย         
ถือปฏิบัติร่วมกัน (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 23 - 29) 
 
2.  หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 2.1  ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์  ทำให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน   สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่าง 
ถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง
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ถูกต้อง เหมาะสม  นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยีและศาสตร์อื่น ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
 2.2  เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง        
ตามศักยภาพ โดยกำหนดสาระหลักท่ีจำเป็นสำหรับผู้เรียนทุกคนดังนี้ 
  2.2.1  จำนวนและการดำเนินการ ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจำนวน  ระบบ
จำนวนจริง สมบัติเกี่ยวกับจำนวนจริง การดำเนินการของจำนวน อัตราส่วน ร้อยละ การแก้ปัญหา
เกี่ยวกับจำนวน และการใช้จำนวนในชีวิตจริง 
  2.2.2  การวัด ความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พื้นท่ี ปริมาตรและความจุ เงินและเวลา 
หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วนตรีโกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ    
การวัดและการนำความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
  2.2.3  เรขาคณิต รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และสามมิติ 
การนึกภาพ แบบจำลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททางเรขาคณิต   การแปลงทางเรขาคณิต 
(geometric transformation) ในเรื่องการเล่ือนขนาน  (translation) การสะท้อน  (reflection)              
และการหมุน (rotation) 
  2.2.4  พีชคณิต  แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซตและการดำเนินการ  
ของเซต การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต 
อนุกรมเลขคณิต และอนุกรมเรขาคณิต 
  2.2.5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น  การกำหนดประเด็น การเขียนข้อคำถาม 
การกำหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การนำเสนอข้อมูล ค่ากลางและ
การกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การสำรวจความคิดเห็น ความน่า        
จะเป็น  การใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ  และช่วยใน         
การตัดสินใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน 
  2.2.6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  การแก้ปัญหาด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเช่ือมโยงความรู้
ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 47) 
 2.3  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
 สาระท่ี 1  จำนวนและการดำเนินการ 
  มาตรฐาน  ค 1.1  เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจำนวนและการใช้จำนวน                  
ในชีวิตจริง 
  มาตรฐาน  ค 1.2  เข้าใจถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์
ระหว่างการดำเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การดำเนินการในการแก้ปญัหา 
  มาตรฐาน  ค 1.3  ใช้การประมาณค่าในการคำนวณและแก้ปัญหา 
  มาตรฐาน  ค 1.4  เข้าใจระบบจำนวนและนำสมบัติเกี่ยวกับจำนวนไปใช้ 
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 สาระท่ี 2  การวัด 
  มาตรฐาน  ค 2.1  เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด และคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด 
  มาตรฐาน  ค 2.2  แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 
 สาระท่ี 3  เรขาคณิต 
  มาตรฐาน  ค 3.1  อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
  มาตรฐาน  ค 3.2  ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับปริภูมิ (spatial 
reasoning)  และใช้แบบจำลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 
 สาระท่ี 4  พีชคณิต 
  มาตรฐาน  ค 4.1  เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน 
  มาตรฐาน  ค 4.2  ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
(mathematical model)  อื่น ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ   ตลอดจนแปลความหมาย และนำไปใช้
แก้ปัญหา   
 สาระท่ี 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
  มาตรฐาน  ค 5.1  เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  มาตรฐาน  ค 5.2  ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้ เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 
  มาตรฐาน  ค 5.3  ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 
 สาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
  มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล การส่ือสาร การส่ือ    
ความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ  ทางคณิตศาสตร์           
และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 หมายเหตุ    
  1.  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพนั้น 
จะต้องให้มีความสมดุลระหว่างสาระด้านความรู้  ทักษะและกระบวนการ ควบคู่   ไปกับคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ได้แก่  การทำงานอย่างมีระบบ  มีระเบียบ  มีความรอบคอบ        
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ  มีความเช่ือมั่นในตนเอง พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติ           
ท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 
  2.  ในการวัดและประเมินผลด้านทักษะและกระบวนการ สามารถประเมินในระหว่าง      
การเรียนการสอน  หรือประเมินไปพร้อมกับการประเมินด้านความรู้  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 
9 - 10) 
 2.4  คุณภาพผู้เรียนเม่ือจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  2.4.1  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับจำนวนจริง มีความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน 
ร้อยละ เลขยกกำลังท่ีมีเลขช้ีกำลังเป็นจำนวนเต็ม รากท่ีสองและรากท่ีสามของจำนวนจริง สามารถ
ดำเนินการเกี่ยวกับจำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม เลขยกกำลัง รากท่ีสองและรากท่ีสามของ         
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จำนวนจริง ใช้การประมาณค่าในการดำเนินการและแก้ปัญหา และนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนไปใช้       
ในชีวิตจริงได้ 
  2.4.2  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นท่ีผิวของปริซึม ทรงกระบอก และปริมาตร         
ของปริซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม เลือกใช้หน่วยการวัดในระบบต่าง ๆ เกี่ยวกับ      
ความยาว พื้นท่ี และปริมาตรได้อย่างเหมาะสม พร้อมท้ังสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการวัดไปใช้      
ในชีวิตจริงได้ 
  2.4.3  สามารถสร้างและอธิบายขั้นตอนการสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้วงเวียน 
และสันตรง อธิบายลักษณะและสมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติซึ่งได้แก่ ปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก 
กรวยและทรงกลมได้  
  2.4.4  มีความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของความเท่ากันทุกประการและความคล้ายของรูป
สามเหล่ียม เส้นขนาน ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และสามารถนำสมบัติเหล่านั้นไปใช้ในการให้
เหตุผลและแก้ปัญหาได้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเรขาคณิต(geometric transformation)
ใน เรื่ อ งก าร เล่ื อนขน าน (translation) ก ารสะ ท้อน  (reflection) และการห มุ น  (rotation)               
และนำไปใช้ได้ 
  2.4.5  สามารถนึกภาพและอธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
  2.4.6  สามารถวิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ของแบบรูป สถานการณ์หรือปัญหา              
และสามารถใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร อสมการเชิงเส้น         
ตัวแปรเดียว และกราฟในการแก้ปัญหาได้ 
  2.4.7  สามารถกำหนดประเด็น เขียนข้อคำถามเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ กำหนด
วิธีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลและนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม หรือรูปแบบอื่นท่ี
เหมาะสมได้  
  2.4.8  เข้าใจค่ากลางของข้อมูลในเรื่องค่าเฉล่ียเลขคณิต มัธยฐาน และฐานนิยมของ
ข้อมูลท่ียังไม่ได้แจกแจงความถี่ และเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังใช้ความรู้ในการพิจารณาข้อมูล
ข่าวสารทางสถิติ  
  2.4.9  เข้าใจเกี่ยวกับการทดลองสุ่ม เหตุการณ์ และความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นในการคาดการณ์และประกอบการตัดสินใจในสถานการณ์
ต่างๆ ได้ 
  2.4.10  ใช้วิธีการท่ีหลากหลายแก้ปัญหา  ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์            
ในการส่ือสาร  การส่ือความหมาย  และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ในคณิตศาสตร์  และนำความรู้  หลักการ  กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ 
และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 49 - 51) 
 2.5  โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101   
 โครงสร้างรายวิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ผู้ศึกษาได้ยึด
กรอบโครงสร้างตามหลักสูตรสถานศึกษา  เพราะมีการปรับเป ล่ียนเวลาให้เหมาะสมกับสภาพ        
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ของจำนวนครู  นักเรียนและส่ิงแวดล้อมอื่น ๆ  ในโรงเรียน  ในการเรียนการสอนทุกครั้ง ผู้ศึกษา    
ต้องคำนึงถึงมาตรฐานด้านทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์  สอดแทรกคุณธรรมและกิจกรรม
หรือโจทย์ปัญหาท่ีจะส่งเสริมให้เกิดทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีจำเป็น  นอกจากนั้น
กิจกรรม การเรียนการสอนยังส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์   
ฝึกให้นักเรียนทำงานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบมีวิจารณญาณ         
และมีความเช่ือมั่นในตนเอง  (หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  ฉบับปรับปรุง  
2553.  2553 : 10-16)  ดังนี้ 
 
ตาราง  1  แสดงหน่วยการเรียนรู้   มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง   
               เวลาและน้ำหนักคะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

หน่วยที ่/              
ช่ือหน่วยการเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

เวลา 
(ช.ม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

1.  อัตราส่วนและ
ร้อยละ 

ค 1 .1 ม.2/4  ใช้ความรู้ เกี่ยวกับ
อั ต รา ส่ วน  สัด ส่ วน และ ร้ อ ยละ       
ในการแก้โจทย์ปัญหา 
ค 6.1 ม.2/1  ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย
ในการแก้ปัญหา 
ค 6 .1  ม .2/2   ใช้ความรู้  ทักษะ    
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์        
และเทคโนโลยี ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ค 6.1 ม.2/3  ใช้เหตุผลประกอบ 
การตัดสินใจและสรุปผลได้อย่าง
เหมาะสม 
ค 6.1 ม.2/4  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสารการส่ือ
ความหมายและการนำเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
ค 6.1 ม.2/5  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ใน ค ณิ ต ศ าส ต ร์ แ ล ะ เช่ื อ ม  โย ง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 
ค  6 .1  ม .2 /6   มี ค ว าม คิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ 

- อั ต ร า ส่ ว น 
สัดส่วน ร้อยละ 
แ ล ะ ก า ร
นำไปใช้ 

18 25 
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ตาราง  1  แสดงหน่วยการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง   
               เวลาและน้ำหนักคะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
               (ต่อ) 
 

หน่วยที่ /              
ช่ือหน่วยการเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

เวลา 
(ช.ม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

2.  การวัด ค 2.1 ม.2/1  เปรียบเทียบหน่วย
ความยาว หน่วยพื้ น ท่ี   ในระบบ
เดียวกันและต่างระบบ  และเลือกใช้
หน่วยการวัดได้อย่างเหมาะสม 
ค 2.1 ม.2/2  คาดคะเน  ระยะทาง 
พื้นท่ี ปริมาตร และน้ำหนักได้อย่าง
ใกล้เคียงและอธิบายวิธีการท่ีใช้ใน
การคาดคะเน 
ค 2 .1  ม .2 /3   ใช้ก ารคาดคะ เน
เกี่ยวกับการวัดในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 
ค 2 .2 ม .2/1  ใช้ความรู้ เกี่ ยวกับ
ค ว าม ย าวแ ล ะ พื้ น ท่ี แ ก้ ปั ญ ห า        
ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ค 6.1 ม.2/1  ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย
ในการแก้ปัญหา 
ค 6 .1  ม .2/2   ใช้ความรู้  ทักษะ          
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  
และเทคโนโลยี ในการแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ค 6.1 ม.2/3  ใช้เหตุผลประกอบการ
ตั ด สิ น ใจ แ ล ะ ส รุ ป ผ ล ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 
ค 6.1 ม.2/4  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสารการส่ือ
ความหมายและการนำเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
 

- การวัดความ
ยาว พื้นท่ี และ
การนำไปใช้ 
- การเลือกใช้
ห น่ วย ก ารวั ด
เกี่ ยวกับความ
ยาวและพื้นท่ี 
- การคาดคะเน
เวลา ระยะทาง 
พื้นท่ี ปริมาตร 
น้ ำห นั ก  แล ะ
การนำไปใช้ 

9 20 
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ตาราง  1  แสดงหน่วยการเรียนรู้   มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง   
               เวลาและน้ำหนักคะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
               (ต่อ) 
 

หน่วยที่ /              
ช่ือหน่วยการเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

เวลา 
(ช.ม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

 ค 6.1 ม.2/5  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ใน ค ณิ ต ศ าส ต ร์ แ ล ะ เ ช่ื อ ม โย ง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 
ค  6 .1  ม .2 /6   มี ค ว าม คิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ 

   

3.  แผนภูมิวงกลม ค 5 .1 ม .2/1   อ่ านและนำเสนอ
ข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม 
ค 6.1 ม.2/1  ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย
ในการแก้ปัญหา 
ค 6.1 ม.2/2  ใช้ความรู้ ทักษะ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และ
เทคโนโลย ี
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม 
ค 6.1 ม.2/3  ใช้เหตุผลประกอบการ
ตั ด สิ น ใจ แ ล ะ ส รุ ป ผ ล ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 
ค 6.1 ม.2/4  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสารการส่ือ
ความหมายและการนำเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
ค 6.1 ม.2/5  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ใน ค ณิ ต ศ าส ต ร์ แ ล ะ เ ช่ื อ ม โย ง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 
ค  6 .1  ม .2 /6   มี ค ว าม คิ ด ริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ 

แผนภูมรูป
วงกลม 

6 12 
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ตาราง  1  แสดงหน่วยการเรียนรู้   มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง   
               เวลาและน้ำหนักคะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
               (ต่อ) 
 

หน่วยที่ /              
ช่ือหน่วยการเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

เวลา 
(ช.ม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

4.  ก ารแป ลงท าง
เรขาคณิต 

ค 3.2 ม .2/3  เข้าใจเกี่ยวกับการ
แปลงทางเรขาคณิตในเรื่องการเล่ือน
ขนาน การสะท้อน การหมุน และการ
นำไปใช้ 
ค 3.2 ม.2/4  บอกภาพท่ีเกิดจากการ
เล่ือนขนาน การสะท้อน และการ
หมุนรูป 
ต้นแบบและอธิบายวิธีการท่ีจะได้
ภาพท่ีปรากฏเมื่อกำหนดรูปต้นแบบ
และภาพนั้นให้ 
ค 4.2 ม.2/2  หาพิกัดของจุดและ
อธิบายลักษณะของรูปเรขาคณิตท่ี
เกิดจาก การเล่ือนขนาน การสะท้อน 
และการหมุนในระบบพิกัดฉาก 
ค 6.1 ม.2/1  ใช้วิธีการท่ีหลากหลาย
ในการแก้ปัญหา 
ค 6.1 ม.2/2  ใช้ความรู้ ทักษะ และ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  และ
เทค โน โลยี  ใน ก ารแก้ ปั ญ ห าใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ค 6.1 ม.2/3  ใช้เหตุผลประกอบการ
ตั ด สิ น ใจ แ ล ะ ส รุ ป ผ ล ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 
ค 6.1 ม.2/4  ใช้ภาษาและสัญลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสารการส่ือ
ความหมายและการนำเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
ค 6.1 ม.2/5  เช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ 
ใน ค ณิ ต ศ าส ต ร์ แ ล ะ เ ช่ื อ ม โย ง
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 

- การเล่ือน
ขนาน        
การสะท้อน 
การหมุนและ
การนำไปใช้ 
- การเล่ือน
ขนาน การ
สะท้อน และ
การหมุนรูป
เรขาคณิตบน
ระนาบในระบบ
พิกัดฉาก 

12 18 
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ตาราง  1  แสดงหน่วยการเรียนรู้   มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง   
               เวลาและน้ำหนักคะแนน รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
               (ต่อ) 
 

หน่วยที่ /              
ช่ือหน่วยการเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

เวลา 
(ช.ม.) 

น้ำหนัก
คะแนน 

 ค 6.1 ม.2/6  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

   

5.  ความเท่ากันทุก
ประการ 

ค 3.2 ม.2/1  ใช้สมบัติเกี่ยวกับ
ความเท่ากันทุกประการของรูป
สามเหล่ียมและสมบัติของเส้น
ขนาน ในการให้ เห ตุผลและ
แก้ปัญหา 
ค  6 .1  ม .2 /1   ใช้ วิ ธี ก าร ท่ี
หลากหลายในการแก้ปัญหา 
ค 6.1 ม.2/2  ใช้ความรู้ ทักษะ 
แ ล ะ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง
คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี 
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ค  6 .1  ม .2 / 3   ใ ช้ เห ตุ ผ ล
ประกอบ การ ตัด สิน ใจและ
สรุปผลได้อย่างเหมาะสม 
ค 6 .1 ม .2/4  ใช้ภาษาและ
สัญ ลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์     
ใ น ก า ร ส่ื อ ส า ร ก า ร ส่ื อ
ความหมายและการนำเสนอ  
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
ค 6.1 ม.2/5  เช่ือมโยงความรู้
ต่ าง ๆ  ในคณิ ตศาสตร์และ
เช่ือมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์
อื่น ๆ 
ค 6.1 ม.2/6  มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

- ด้านและมุม คู่ ท่ีมี
ขนาดเท่ากันของรูป
สามเหล่ียมสองรูปท่ี
เท่ากันทุกประการ 
- รูปสามเหล่ียมสอง
รูปท่ีมีความสัมพันธ์
แบ บ ด้ าน  – มุ ม  – 
ด้าน , มุม  – ด้าน – 
มุม , ด้าน – ด้าน – 
ด้าน และ มุม – มุม 
– ด้าน 
- ส ม บั ติ ข อ ง เ ส้ น
ขนาน 
- ก า ร ใ ช้ ส ม บั ติ
เกี่ยวกับความเท่ากัน
ทุกประการของรูป
ส า ม เห ล่ี ย ม แ ล ะ
สมบัติของเส้นขนาน
ในการให้เหตุผลและ
การแก้ปัญหา 

15 25 
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3.  การสอนคณิตศาสตร์ 
 3.1  วัตถุประสงค์ของการสอนคณิตศาสตร์ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงจุดประสงค์    
ในการสอนคณิตศาสตร์ ดังนี้    
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2551 : 2 - 3) ได้กล่าวว่า เมื่อนักเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
12 ปีแล้ว ผู้เรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์ มีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ ตระหนักคุณค่าของคณิตศาสตร์ และสามารถนความรู้
ทางคณิตศาสตร์ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และเป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูง ซึ่งต้องมีความสมดุลระหว่างสาระด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมดังนี้ 
  1.  มีความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐานเกี่ยวกับ  จำนวนและการดำเนินการ           
การวัด เรขาคณิต  พีชคณิต  การวิเคราะห์ข้อมูล  และความน่าจะเป็น พร้อมท้ังสามารถนำความรู้            
ไปประยุกต์ได้ 
  2.  มีทักษะกระบวนการท่ีจำเป็น ได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการ           
ท่ีหลากหลาย การให้เหตุผล การส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร์ และการนำเสนอการมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเช่ือมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเช่ือมโยงคณิตศาสตร์           
กับศาสตร์อื่น ๆ 
  3.  มีความสามารถในการทำงานอย่างเป็นระบบ  มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ               
มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเอง พร้อมท้ังตระหนักในคุณค่าและเจตคติท่ีดี
ต่อคณิตศาสตร์ 
 สิริพร  ทิพย์คง  (สมชัย  อินมียืน.  2553 : 16 ; อ้างอิงจาก สิริพร  ทิพย์คง  2545 : 5)       
ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ว่าเพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาความสามารถ 
ในการคิดการคำนวณ และใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียน และมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ จึงเป็น        
ส่ิงท่ีจำเป็นท่ีผู้เรียนจะต้องได้ประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนได้
เจริญเติบโตและพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
  1.  มีความรู้และความเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐานและทักษะการคิดคำนวณสามารถ
เลือกหลักการ กฎ หรือสูตรมาใช้ในการแก้ปัญหาได้ 
  2.  มีเหตุผลเชิงตรรกะในการคิด สามารถถ่ายทอดความคิดได้อย่างชัดเจน 
  3.  มีความประทับใจ มองเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์
ตลอดจน มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาคณิตศาสตร ์
  4.  มีความสามารถในการใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์  มีทักษะในการเรียนรู้ 
และสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 
 จะเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน ท่ีเรียนไปแล้วนั้นมีคุณภาพได้ ต้องจัดการศึกษา
ท่ีเน้นความรู้ ทักษะการบวนการแล้ว เราต้องเน้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมควบคู่ไปด้วย และ
นำเอาความรู้ ทักษะกระบวนการ ท่ีได้นำไปเช่ือมโยงกับการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับท่ีสูงขึ้น หรือใน
ศาสตร์สาระความรู้อื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
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 3.2  แนวคิดในการสอนคณิตศาสตร์ 
 การสอนคณิตศาสตร์นั้น เราต้องอาศัยแนวคิด ทฤษฎี หลักการในการสอนคณิตศาสตร์           
ซึ่งมีผู้กล่าวถึงแนวคิด หลักการ ทฤษฎี ท่ีใช้ในการสอนคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
 ทิศนา  แขมมณี  (2547 : 62 – 67)  ได้กล่าวถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องในการสอนคณิตศาสตร์           
มีดังนี้ 
  1.  ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์  (Piaget’s theory of intellectual 
development) เช่ือว่า พัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์พัฒนาขึ้น เป็นลำดับ 4 ขั้น  คือ                
ขั้นประสาทสัมผัสและการเคล่ือนไหว ขั้นเตรียมพร้อมปฏิบัติการ ขั้นปฏิบัติการท่ีเป็นรูปธรรม            
และขั้นปฏิบัติตามแผน ทฤษฎีนี้มีประโยชน์คือ พฤติกรรมของผู้เรียนมีวิธีคิด ภาษา ปฏิกิริยา             
และพฤติกรรมต่างจากผู้ใหญ่ ดังนั้นการจัดการศึกษาต้องมีรูปแบบท่ีแตกต่างจากผู้ใหญ่ และเรียน              
จากส่ือรูปธรรม และจัดส่ิงแวดล้อมในการเรียนรู้และแนะนำผู้เรียนมากกว่าสอนเอง และปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนมีบทบาทต่อการพัฒนาสติปัญญามาก  การให้ผู้เรียนได้คิด พูด อภิปราย 
แลกเปล่ียนความคิดเห็นของตนเอง เรียกกระบวนการนี้ว่าการกระจายความรู้ 
  2.  ท ฤษ ฎี ก าร เรี ยน คณิ ตศาสตร์ ขอ ง ดีน  (Dienes’s theory of mathematics 
learning) ประกอบด้วยกฎ 4 ข้อ ดังนี้ 
   2.1  กฎภาวะสมดุล คือความเข้าใจท่ีแท้จริงในมโนทัศน์ใหม่เป็นพัฒนาการ ท่ี
เกี่ยวข้อง 3 ขั้นคือ  
    ขั้นที ่1  เป็นขั้นพื้นฐานท่ีผู้เรียนประสบกับมโนทัศน์ในรูปแบบท่ีโครงสร้างใด ๆ   
    ขั้นที่ 2  เป็นขั้นท่ีผู้เรียนได้พบกิจกรรมท่ีมีโครงสร้างมากขึ้น ซึ่งเป็นโครงสร้างท่ี
คล้ายคลึงกับ โครงสร้างของมโนทัศน์ท่ีผู้เรียนจะได้เรียน ขั้นท่ี 3 เป็นขั้นท่ีผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มโน
ทัศน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีจะเห็นได้ถึงการนำมโนทัศน์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  เรียกสามขั้นนี้ว่า วัฏจักร
การเรียนรู้ 
   2.2  กฎความหลากหลายของการรับรู้ คือการเรียนรู้มโนทัศน์เดียวกันในหลายๆ 
รูปแบบ ผ่านบริบททางกายภาพ 
   2.3  กฎความหลากหลายทางคณิตศาสตร์ คือการอ้างอิงมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ 
หรือการนำเอามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าตัวแปรท่ีไม่เกี่ยวข้องกับมโน
ทัศน์นั้นเปล่ียนไปอย่างเป็นระบบ ในขณะท่ีคงไว้ซึ่งตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องกับมโนทัศน์นั้น ๆ 
   2.4  กฎการสร้าง  คือผู้เรียนควรได้รับการพัฒนามโนทัศน์จากประสบการณ์            
ในการสร้างความรู้เพื่อก่อให้เกิดความรู้ทางคณิตศาสตร์ท่ีสำคัญและมั่นคง  จะนำไปสู่การวิเคราะห์
ทางคณิตศาสตร์ต่อไป 
  3.  ทฤษฎีการเรียนการสอนของบรูเนอร์ (Bruner’s theory of instruction) กล่าวว่า
การเรียนการสอนประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ คือ โครงสร้าง ความพร้อม การหยั่งรู้
และแรงจูงใจ และยังกล่าวว่ามนุษย์สามารถเรียนคณิตศาสตร์ไว้ 3 ระดับ คือ ระดับท่ีมีประสบการณ์
ตรงและสัมผัสได้ ระดับของการใช้ภาพเป็นส่ือการมองเห็น ระดับการสร้างความสัมพันธ์และใช้
สัญลักษณ์ 



21 

  

  4.  ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย (Gagne’s theory of learning) ได้แยกสาระการเรียน             
ในการเรียนคณิตศาสตร์เป็น 4 ประเภท คือ ข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์ ทักษะคณิตศาสตร์ มโนทัศน์
ทางคณิตศาสตร์ กฎหรือหลักการทางคณิตศาสตร์ และกาเย แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 8 ประเภท           
คือ  การเรียนสัญญาณ การเรียนส่ิงเร้า การเรียนแบบลูกโซ่ การเรียนโดยใช้การสัมภาษณ์ทางภาษา 
การเรียนโดยการจำแนกความแตกต่าง การเรียนมโนทัศน์ การเรียนกฎ การเรียนแก้ปัญหา โดย
เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ 4 ขั้นตอนคือ ขั้นท่ี 1ขั้นรับหรือจับใจความ ขั้นท่ี 2 ขั้นการได้มาซึ่งความรู้       
ขั้นที ่3 ขั้นเก็บความรู้ และขั้นที ่4 ขั้นระลึกถึงหรือดึงความรู้มาใช้ 
  5.  ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivist theory) เป็นทฤษฎีท่ีสอดคล้องการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นว่า ความรู้เป็นส่ิงท่ีถูกสร้างโดยผู้เรียน ผู้เรียนใช้ประสบการณ์ 
ท่ีมีเป็นพื้นฐานในการสร้างความรู้ใหม่การเรียนรู้เป็นส่ิงท่ีเกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียนจากการมีปฏิสัมพันธ์
กับส่ิงแวดล้อมภายนอก ดังนั้นการจัดการศึกษาตามแนวทฤษฎีนี้ต้องเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีปฏิสัมพันธ์กัน 
 3.3  ความสำคัญและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ 
 สิริพร  ทิพย์คง  (สมชัย  อินมียืน.  2553 : 21 ; อ้างอิงจาก สิริพร  ทิพย์คง.  2545 : 1)             
ได้กล่าวถึง ความสำคัญและประโยชน์ของวิชาคณิตศาสตร์ว่าเป็นวิชาท่ีช่วยก่อให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้าท้ังทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลกในปัจจุบันเจริญขึ้นเพราะการคิดค้น              
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งต้องอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ ดังคำกล่าวของคาร์ล ฟรีดริค เกาส์ (Carl 
Friedrich Gauss) ซึ่ งเป็นนักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน ท่ีมี ช่ือเสียงในคริสต์ศตวรรษท่ี  19 ว่า 
“คณิตศาสตร์เป็นราชินีของวิทยาศาสตร์และเลขคณิตเป็นราชินีของคณิตศาสตร์” (Mathematics is 
the Queen of Sciences and Arithmetic is the Queen of Mathematics) น อ ก จ า ก นี้
คณิตศาสตร์ยังช่วยพัฒนาให้แต่ละบุคคลเป็นคนท่ีสมบูรณ์  เป็นพลเมืองดีเพราะคณิตศาสตร์ช่วย
เสริมสร้างความมีเหตุผล ความเป็นคนช่างคิด ช่างริเริ่มสร้างสรรค์ มีระบบระเบียบในการคิด              
มีการวางแผนในการทำงาน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ  ต่อกิจการงานท่ีได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนมีลักษณะของความเป็นผู้นำในสังคม 
 ฉวีวรรณ  เศวตมาลย์  (อธิภัทร  ถามะณีศรี.  2553 : 21 ; อ้างอิงจาก ฉวีวรรณ  เศวตมาลย์.  
2549 : 20 – 21)  สรุปความสำคัญของคณิตศาสตร์ท่ีมีต่อมนุษย์ชาติโดยท่ัวไป 4 ลักษณะ คือ 
  1.  ประโยชน์ในการนำไปใช้ได้จริง (Practical Values) ได้แก่ 
   1.1  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน เช่น การซื้อ – ขายสินค้าต่าง ๆ การคำนวณ          
หากำไรขาดทุน การคิดดอกเบี้ย การคำนวณภาษีเงินได้ การประมาณค่าส่ิงของไม่ว่าจะเป็นน้ำหนัก
ความสูงหรือระยะทาง การอ่านและการตีความหมายจากตาราง กราฟ แผนภูมิแบบ ต่าง ๆ ฯลฯ           
ส่ิงเหล่านี้ต้องใช้คณิตศาสตร์พื้นฐานซึ่งนักเรียนทุกคนจำเป็นต้องเรียน 
   1.2  คณิตศาสตร์ในงานอาชีพ โลกปัจจุบันเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเจริญทางคณิตศาสตร์นับต้ังแต่             
สมัยโบราณ ไม่ว่าจะเป็นกฎแรงโน้มถ่วงของโลก จนถึงการทดลองระเบิดนิวเคลียร์ จำเป็นต้องอาศัย
ความรู้ความเข้าใจในคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้งในแขนงใดแขนงหนึ่ง เช่น วิศวกรต้องเรียนแคลคูลัส                
สมการดิฟเฟอเรนเชียล การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical Analysis) นักการธนาคาร ผู้ลงทุน
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การค้าควรเรียนรู้เรื่องกำหนดการเชิงเส้น (Programming) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
ผู้บริหารงานต้องอ่านและแปลความหมายของข้อมูลทางสถิ ติได้และควรมีความรู้พื้ นฐาน                
ทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
  2.  ประโยชน์ในการฝึกวินัย (Disciplinary Values) 
  วิชาคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งท่ีจะฝึกให้คนมีวินัยในตนเอง จากการเสริมสร้าง
ลักษณะนิสัยและเจตคติบางอย่างให้แก่ผู้เรียน เช่น ความมีระเบียบในการทำงานความมีเหตุผลในการ
แก้ปัญหา การเคารพในกฎกติกาของสังคม และการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดจนความพอใจ
และเข้าใจในส่ิงท่ีเป็นสัจจะ ซึ่งเป็นคุณธรรมสูงสุดข้อหนึ่งของมนุษย์ 
  3.  ประโยชน์ทางวัฒนธรรม (Cuitural Values) 
  ความรู้เบื้องต้นท่ีมนุษย์ควรเรียนรู้ ต้ังแต่สมัยโบราณ   นอกจากการอ่าน (Reading)              
และการเขียน (Writing) แล้ว ยังรวมถึงเลขคณิต (Arithmetic) ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์ด้วย           
เพราะความเช่ือว่าคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือวิเศษท่ีสอนให้คนมีเหตุผล คณิตศาสตร์จึงเป็นวิชา              
ท่ีสืบทอดมาจากชนรุ่นก่อน จนถึงชนปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและไม่ขาดตกบกพร่อง 
 3.4  หลักการสอนคณิตศาสตร์ 
 สิริพร  ทิพย์คง  (สมชัย  อินมียืน.  2553 : 22 ; อ้างอิงจาก สิริพร  ทิพย์คง.  2545 :                 
110 - 111) ได้เสนอหลักการสอนคณิตศาสตร์ไว้ ดังนี้ 
  1.  ครูสอนจากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมไปหาส่ิงท่ีเป็นนามธรรม 
  2.  สอนจากส่ิงท่ีใกล้ตัวนักเรียนก่อนสอนส่ิงท่ีอยู่ไกลตัวนักเรียน 
  3.  สอนจากเรื่องท่ีง่ายก่อนการสอนเรื่องท่ียาก 
  4.  สอนตรงตามเนื้อหาท่ีต้องการสอน 
  5.  สอนให้คิดไปตามลำดับขั้นตอนอย่างมีเหตุผล 
  6.  สอนด้วยอารมณ์ขัน ทำให้นักเรียนเกิดความเพลิดเพลิน 
  7.  สอนด้วยหลักจิตวิทยา สร้างแรงจูงใจ เสริมกำลังใจให้กับนักเรียน 
  8.  สอนโดยการนำไปสัมพันธ์กับวิชาอื่น 
 3.5  ทักษะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ 
 สิริพร  ทิพย์คง  (สมชัย  อินมียืน.  2553 : 23 ; อ้างอิงจาก สิริพร  ทิพย์คง.  2545 :              
111 – 116) ได้กล่าวถึงการสอนเกี่ยวกับการคิดดังนี้ 
  1.  การสอนเพื่อการคิด (Teaching for Thinking) เป็นการสอนท่ีเน้นด้านเนื้อหา
วิชาการ โดยการสร้างส่ิงแวดล้อมภายในห้องเรียนและโรงเรียน เช่นการสร้างห้องสมุดท่ีมีหนังสือ
แหล่งความรู้ คอมพิวเตอร์ Internet ท่ีนักเรียนสามารถสืบค้นหาความรู้ได้  และมุมหนังสือใน
ห้องเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ สนับสนุนการคิด ทำให้เกิดพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญาและนักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการคิด 
  2.  การสอนการคิด (Teaching of Thinking) เป็นการสอนท่ีเน้นกระบวนการทางสมอง  
เป็นการปลูกฝังทักษะทางการคิดโดยตรง เนื้อหาท่ีนำมาสอนอาจไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาท่ีนักเรียน
เรียนอยู่ในโรงเรียน แต่การเรียนเนื้อหานั้นจะทำให้นักเรียนได้ใช้การคิดเชิงตรรกะ การคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห ์การตัดสินใจและการส่ือสาร 
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  3.  การสอนเกี่ยวกับการคิด (Teaching about Thinking) เป็นการสอนท่ีเน้นการใช้
ทักษะการคิด ทำให้นักเรียนตระหนักในกระบวนการคิดของตน เกิดทักษะกระบวนการคิดท่ีเรียกว่า 
Metacognition โดยนักเรียนทราบว่าตนรู้อะไร และยังไม่รู้อะไร สามารถค้นหาข้อบกพร่องของตนได้
และแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องนั้น 
  4.  การสอนด้วยการคิด (Teaching with Thinking) เป็นการสอนท่ีเน้นการเรียนแบบ
ร่วมมือ (Cooperative Learning)   โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในงานท่ีได้รับมอบหมายได้ช่วยกัน
คิด  ช่วยกันทำ ทำให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีความชำนาญในการคิดมากขึ้น และการสอนด้วยวิธีนี้          
ยังช่วยพัฒนาทักษะทางด้านสังคมด้วย 
 3.6  วิธีสอนวิชาคณิตศาสตร์ 
 สิริพร  ทิพย์คง  (สมชัย  อินมียืน.  2553 : 27 ; อ้างอิงจาก สิริพร  ทิพย์คง.  2545 :              
116 – 150)  ได้กล่าวถึงวิธีสอนแบบต่าง ๆ ไว้ ดังนี้ 
  1.  วิธีสอนแบบบรรยาย (Lecture Method) 
  การสอนวิธีนี้ใช้กันมาต้ังแต่สมัยโบราณ และในปัจจุบันก็ยังคงใช้อยู่ โดยเฉพาะในการ
สอนระดับอุดมศึกษา วิธีสอนแบบบรรยายเป็นวิธีสอนท่ีครูพูด บอกเล่า อธิบายเนื้อหาหรือเรื่องราว
ต่าง ๆ ให้นักเรียนฟังโดยเน้นลักษณะและความสำคัญของเนื้อหาท่ีครูค้นคว้าหรือตระเตรียมมาในการ
สอน ทำให้นักเรียนทราบเนื้อหาโดยรวดเร็ว เหมาะกับนักเรียนจำนวนมาก ในการสอนแบบบรรยาย           
ครูต้องวางแผนการสอนล่วงหน้า ไม่ควรใช้เวลาในการบรรยายนานเกินไป ควรใช้ส่ือประกอบบ้าง 
และใช้ส่ือตามลำดับอย่างมีเหตุผล  ครูต้องมีอารมณ์ขัน  มีความเป็นกันเอง  การบรรยายควรเป็นการ
ให้ข้อคิด และให้นักเรียนไปคิดเพิ่มเติมเองด้วย 
  2.  วิธีสอนแบบอธิบายและแสดงเหตุผล (Expository Method) 
  วิธีสอนแบบอธิบายและแสดงเหตุผล เป็นวิธีสอนท่ีครูเป็นผู้อธิบาย บอกแสดงเหตุผล 
วิเคราะห์ ตีความ ช้ีแจงให้นักเรียนเข้าใจ ครูอาจเป็นผู้สรุป นักเรียนเป็นผู้รับฟังเป็นส่วนใหญ่ไม่มี
โอกาสร่วมกิจกรรมมากนัก นอกจากตอบคำถามของครูหรือซักถามเรื่องท่ีครูสอนแล้วยังไม่เข้าใจ 
  3.  วิธีสอนแบบใช้คำถาม (Question Method) 
  วิธีสอนแบบใช้คำถาม เป็นวิธีสอนท่ีมุ่งให้ความรู้แก่นักเรียนด้วยการถาม – ตอบโดยครู           
จะใช้คำถามอย่างต่อเนื่อง  ทำให้นักเรียนได้คิดตามและมีความคิดไปทีละน้อย ๆ จนสามารถสรุป       
ได้เอง 
  4.  วิธีสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) 
  วิธีสอนแบบสาธิต เป็นวิธีสอนท่ีครูทำหน้าท่ีในการวางแผนการเรียนการสอนโดยครูเป็น
ผู้กระทำหรือแสดงให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง โดยใช้ส่ือรูปธรรม เพื่ออธิบายส่ิงท่ีเป็นนามธรรมและครู
อาจใช้คำถามประกอบให้นักเรียนคิดตาม  สังเกต และสรุปความคิดรวบยอด  กฎหรือสูตรท่ีครู
ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้ การสาธิตจะช่วยกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในบทเรียนการดำเนินการ
สาธิตควรเป็นไปตามลำดับขั้นตอนท่ีคิดว่าเข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ และควรดำเนินการไปอย่างช้า ๆ 
และชัดเจน แต่ก็ไม่ควรนานเกินไป 
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  5.  วิธีสอนแบบทดลอง (Experimental Method) 
  วิธีสอนแบบทดลอง เป็นการสอนท่ีนักเรียนเป็นผู้แสดงการทดลอง หรือกระทำ           
ด้วยตนเอง ขณะท่ีทำการทดลอง นักเรียนใช้การสังเกต ซึ่งในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นักเรียน              
อาจทดลอง โดยใช้ส่ือท่ีเป็นรูปธรรมเพื่ออธิบายส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เมื่อนักเรียนได้ทำการทดลอง          
ด้วยตนเอง ก็จะสามารถสรุปความคิดรวบยอดในส่ิงท่ีทดลองทำได้ การทดลองอาจจะทำเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ซึ่งครูอาจจะให้นักเรียนเตรียมส่ือท่ีจะทำการทดลองด้วยตนเอง ส่วนครู
จัดเตรียมห้องเรียน เตรียมคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินการทดลองให้พร้อม  และคอย
สังเกตในขณะท่ีนักเรียนลงมือทำการทดลองนักเรียนดำเนินการทดลองตามขั้นตอนท่ีครูแนะนำ
หรือไม่สำหรับนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของครูอย่างละเอียด โดยอาจจะศึกษาจากคู่มือ
การปฏิบัติท่ีครูแจกให้ และในกรณีท่ีทำการทดลองเป็นกลุ่ม โดยท่ัวไปนิยมให้มีสมาชิกกลุ่มละ 3 - 4 
คน โดยมีท้ังนักเรียนท่ีเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกภายในกลุ่มทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการทดลอง มีการอภิปราย เพื่อสรุปผลการทดลองและเขียนรายงานการทดลองในกรณีท่ี
การสรุปผลการทดลองของนักเรียนยังไม่สมบูรณ์ ครูอาจมีข้อสังเกตเพิ่มเติมและนำมาอภิปรายซักถาม 
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีชัดเจนและถูกต้องยิ่งขึ้น 
  6.  วิธีสอนแบบอภิปราย (Discussion Method) 
  การอภิปรายเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยนักเรียนร่วมกันระดม
ความคิด เมื่อพิจารณาปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ช่วยกันค้นหาข้อเท็จจริงและอภิปรายร่วมกันโดยใช้
เหตุผลเพื่อแก้ปัญหา ครูช่วยเหลือนักเรียนเท่าท่ีจำเป็น อาจจะทำหน้าท่ีประสานงานแทนท่ีครูจะเป็น
ฝ่ายต้ังปัญหาคอยถามนักเรียน ครูรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน และคอยให้กำลังใจ ช่วยสรุป          
ความคิดเห็นของนักเรียนให้กะทัดรัด ช่วยช้ีข้อบกพร่องของนักเรียนหลังจากการอภิปรายส้ินสุดลง 
เพื่อท่ีนักเรียนจะได้ปรับปรุงตนเองในครั้งต่อไป 
  7.  วิธีสอนแบบโครงการ (Project Method) 
  วิธีสอนแบบโครงการ เป็นวิธีสอนท่ีเน้นการปฏิบัติจริงโดยถือหลักการเรียนรู้เกิดขึ้น             
การสอนโดยวิธีนี้ ครูให้นักเรียนจัดกลุ่มกันเองหรือครูจัดกลุ่มให้ ครูเลือกโครงการให้นักเรียน            
หรือให้นักเรียนเลือกโครงการท่ีจะทำเอง นักเรียนช่วยกันทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งครูจะเป็นผู้
คอยช่วยเหลือแนะนำ เมื่อนักเรียนต้องการและครูจะต้องคอยติดตามการทำงานกลุ่มของนักเรียน 
และประเมินผลโครงการท่ีนักเรียนทำด้วย 
  8.  วิธีสอนแบบวิเคราะห ์- สังเคราะห์ (Analytic - Synthetic Method) 
  วิธีสอนแบบวิเคราะห์ – สังเคราะห์ เป็นวิธีสอนท่ีใช้ท้ังการวิเคราะห์และสังเคราะห์                
ซึ่งนำมาใช้ได้ประโยชน์มากในการพิสูจน์เรขาคณิต โดยเริ่มการพิสูจน์แบบการวิเคราะห์โดยพิจารณา
จากผลไปหาเหตุ โดยศึกษาว่าโจทย์ต้องการทราบอะไร หรือส่ิงใดท่ีโจทย์ถามแล้วเช่ือมโยงจากส่ิงท่ี
โจทย์ถามไปยังส่ิงท่ีโจทย์กำหนดให้ แล้วจึงใช้วิธีการสังเคราะห์โดยการพิจารณาจากเหตุไปหาผล            
ซึ่งเป็นการนำเอาข้อสรุปย่อย ๆ ท่ีจำเป็นต่าง ๆ มารวบรวมกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปท่ีต้องการหรืออาจ
กล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการเริ่มจากส่ิงท่ีกำหนดให้ท่ีเราทราบแล้วนำมาใช้ช่วยในการหาส่ิงท่ีเรา
ต้องการทราบ 
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  9.  วิธีสอนแบบค้นพบ (Discovery Method) 
  วิธีสอนแบบค้นพบ เป็นวิธีการสอนท่ีต้องการให้นักเรียนค้นพบ กฎเกณฑ์ข้อสรุปนัย
ท่ัวไปได้ด้วยตนเอง วิธีสอนแบบค้นพบแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 
   1.  การค้นพบด้วยตนองของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยครูยกตัวอย่างหลาย ๆ
ตัวอย่าง แล้วให้นักเรียนสังเกตจากตัวอย่างเหล่านั้นจนกระท่ังนักเรียนมองเห็นแบบรูป (Pattern)และ
สามารถสรุปนัยท่ัวไป (Generalization) ได้ด้วยตนเอง 
   2.  การค้นพบโดยการแนะนำ (Guided Discovery) ของครู ซึ่งการสอนด้วยวิธีนี้มี
มาต้ังแต่สมัยของพลาโต (Plato) ท่ีเรียกวิธีสอนแบบนี้ว่าวิธีสอนแบบโซเครติค  (The Socratic 
Method)  ซึ่งเป็นวิธีสอนท่ีใช้ในการโต้ตอบ ซักถามระหว่างครูกับนักเรียน และการแนะแนวทาง            
ของครูผู้สอนจนนักเรียนสามารถสรุปกฎเกณฑ์ได้ 
   3.  การค้นพบโดยกลุ่มหรือคณะหรือทีม (Team Learning) โดยนักเรียนร่วมมือกัน
ปรึกษาหารือช่วยกันค้นหาคำตอบท่ีต้องการ ซึ่งอาจจะใช้การลงมือปฏิบัติ ทดลอง 
  10.  วิธีสอนแบบอุปนัย (Inductive Method) 
  วิธีสอนแบบอุปนัย เป็นวิธีสอนท่ีเริ่มต้นจากการท่ีครูยกตัวอย่างหลาย ๆ ตัวอย่างให้
นักเรียนสังเกต คิดพิจารณาตัวอย่างเหล่านั้นอย่างมีเหตุผล ค้นหารูปแบบ แล้วสรุปเป็นกฎเกณฑ์        
หรือนัยท่ัวไป 
  11.  วิธีสอนแบบนิรนัย (Deductive Method) 
  วิธีสอนแบบนิรนัย เป็นวิธีสอนท่ีเริ่มต้นจากนัยท่ัวไป กฎหรือสูตรท่ีทราบกันอยู่แล้ว              
มาตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วนำมาใช้ในการแก้ปัญหาใหม่และเกิดข้อสรุปใหม่ข้ึน 
  12.  วิธีสอนแบบผสม (Mixed Method) 
  วิธีสอนแบบผสม เป็นวิธีสอนท่ีนำเอาวิธีสอนต่าง ๆ มาสอนเนื้อหาใดเนื้อหาหนึ่ง เช่น  
วิธีสอนแบบสาธิต วิธีสอนแบบอธิบายและแสดงเหตุผล และวิธีสอนแบบค้นพบ 
 
4.  แบบฝึกทักษะ 
 4.1  ความหมายของแบบฝึกทักษะ 
 แบบฝึกทักษะ  เป็นกิจกรรมและส่ือการเรียนท่ีส่งเสริมความคิด  ถ้าปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ 
จะช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้  ดังได้มีนักการศึกษาให้ความหมายแบบฝึกทักษะ  ไว้ดังนี้ 
 สุภจิตร  คงสุวรรณ  (2550 : 52)  กล่าวว่า  แบบฝึกทักษะ  คือ  แบบฝึกทักษะหรือชุดฝึกท่ี
ครูจัดให้นักเรียน  เพื่อให้มีทักษะเพิ่มมากขึ้น  หลังจากท่ีได้เรียนรู้เรื่องนั้น ๆ มาบ้างแล้ว  โดยใช้แบ
ฝึกต้องมีทิศทางตรงตามจุดประสงค์  ประกอบกิจกรรมท่ีน่าสนใจและสนุกสนาน  ถือเป็นแนวทาง          
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 นัชนันท์  กมขุดทด  (2553 : 37)  ได้กล่าวว่า  แบบฝึกทักษะ  หมายถึง  ส่ือประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ได้ฝึกปฏิบัติจากเนื้อหา         
จนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  คล่องแคล่วและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ 
 ประโรม  กุ่ยสาคร  (อธิภัทร  ถามะณีศรี.  2553 : 46 ; อ้างอิงจาก ประโรม  กุ่ยสาคร.    
2547 : 54) กล่าวว่า  แบบฝึกทักษะ  หมายถึง  ส่ือการเรียนการสอนหรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้ฝึก



26 

  

ทักษะการคิด  การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา  และการปฏิบัติของนักเรียน  มีลักษณะ  เป็นแบบฝึกหัด
ท่ีมีกิจกรรมให้นักเรียนทำ  เช่น  แบบตัวอย่าง การต้ังโจทย์ปัญหาให้นักเรียนตอบหรือการยกข้อความ
เพื่อฝึกทักษะหลังจากท่ีได้เรียนเนื้อหาไปแล้ว 
 ถวัล  มาศจรัส  (อธิภัทร  ถามะณีศรี.  2553 : 46 ; อ้างอิงจาก ถวัล  มาศจรัส.  2548 : 18) 
กล่าวว่า  แบบฝึกทักษะ  หมายถึง  กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม  มีความหลากหลาย  และปริมาณเพียงพอท่ีสามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด  กระบวนการเรียนรู้  รวมท้ังทำให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจในบทเรียน
ด้วยตนเองได้ 
 ชวศร  ดีชัยยา  (อธิภัทร  ถามะณีศรี.  2553 : 46 ; อ้างอิงจาก ชวศร  ดีชัยยา.  2550 : 8) 
กล่าวว่า  แบบฝึกทักษะ  หมายถึง  งานหรือกิจกรรมท่ีครูสร้ างขึ้น  โดยมีรูปแบบกิจกรรมท่ี
หลากหลาย  มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น  และช่วยฝึก
ทักษะต่าง ๆ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  อาจจะให้นักเรียนทำแบบฝึกขณะเรียนหรือ
หลังจากบทเรียนก็ได้ 
 อธิภัทร  ถามะณีศรี  (2553 : 46)  กล่าวว่า แบบฝึกทักษะ หมายถึง ส่ือการเรียนรู้อัน
ประกอบ ด้วยกิจกรรมท่ีหลากหลาย  เพื่อใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ผู้เรียน         
ได้ฝึกทักษะ ด้านต่าง ๆ มากขึ้นจนมีประสบการณ์  หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ  
ไปแล้วจนสามารถนำไปปฏิบัติได้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 ราชบัณฑิตยสถาน  (2554 : 641)  ได้ให้ความหมาย  แบบฝึก  ว่า  แบบตัวอย่างปัญหาหรือ
คำส่ังท่ีต้ังขึ้นเพื่อให้นักเรียนฝึกตอบ 
 จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  แบบฝึกทักษะ  หมายถึง  ส่ือการเรียนรู้   ท่ีครู
สร้างขึ้น  เป็นส่ือการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เรียน  ฝึก  ปฏิบัติ
จนเกิดแนวคิดท่ีถูกต้องและมีทักษะในเรื่องนั้น  จนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  ช่วยให้
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด  การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนเนื้อหาในเรื่อง 
ต่าง ๆ ไปแล้ว  จนสามารถนำไปปฏิบัติได้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 4.2  ลักษณะที่ดีของแบบฝึกทักษะ 
 มีนักการศึกษาหลายท่านได้ศึกษาและได้กล่าวถึงลักษณะท่ีดีของแบบฝึกทักษะ  ไว้ดังนี้ 
 วิมลรัตน์  สุนทรโรจน์  (อาภรณ์  แข็งฤทธิ์ .  2557 : 29 – 30 ; อ้างอิงจาก วิมลรัตน์         
สุนทรโรจน์.  2545 : 131- 132) ได้กล่าวถึงลักษณะของแบบฝึกท่ีดี 14 ข้อ  ประกอบด้วยส่ิงต่อไปนี้ 
  1.  เป็นส่ิงท่ีนักเรียนเรียนมาแล้ว 
  2.  เหมาะสมกับระดับวัย 
  3.  คำช้ีแจงส้ัน ๆ ท่ีช่วยให้นักเรียนเข้าใจวิธีทำได้ง่าย 
  4.  ใช้เวลาท่ีเหมาะสม  คือไม่นานเกินไป 
  5.  เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและท้าทายให้นักเรียนแสดงความสามารถ 
  6.  เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกท้ังแบบตอบจำกัด  และแบบตอบเสรี 
  7.  มีคำส่ังหรือตัวอย่างแบบฝึกทักษะท่ีไม่ยากเกินไป  และไม่ยากแก่การเข้าใจ 
  8.  ควรมีรูปแบบ  มีความหมายแก่นักเรียนท่ีทำแบบฝึกทักษะ 
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  9.  ใช้หลักจิตวิทยา 
  10.  ใช้สำนวนภาษาท่ีเข้าใจง่าย 
  11.  ฝึกให้คิดเร็วและสนุกสนาน 
  12.  ปลุกความสนใจหรือเร้าใจ 
  13.  เหมาะสมกับวัยและความสามารถ 
  14.  สามารถศึกษาด้วยตนเอง 
 กุศยา  แสงเดช  (อาภรณ์  แข็งฤทธิ์.  2557 : 30 ; อ้างอิงจาก กุศยา  แสงเดช.  2545 : 6)  
กล่าวว่า  แบบฝึกท่ีดีควรมีลักษณะ  ดังนี้ 
  1.  เกี่ยวกับเรื่องท่ีเรียนมาแล้ว 
  2.  เหมาะสมกับระดับช้ัน 
  3.  มีคำช้ีแจงส้ัน ๆ เพื่อให้เข้าใจง่าย 
  4.  ใช้เวลาท่ีเหมาะสม 
  5.  มีส่ิงท่ีน่าสนใจและท้าทายให้แสดงความสามารถ 
  6.  ควรมีข้อเสนอแนะในการใช้ 
  7.  มีให้เลือกท้ังแบบจำกัด  และคำตอบแบบเสรี 
  8.  ถ้าเป็นแบบฝึกหัดท่ีต้องการให้ผู้เรียนทำการศึกษาด้วยตนเอง  แบบฝึกหัดนั้นควรมี
หลายรูปแบบ 
  9.  ควรใช้ภาษาสำนวนง่าย ๆ ฝึกให้คิดและสนุกสนาน 
 คำรณ  ล้อมในเมือง  (อาภรณ์   แข็งฤทธิ์ .  2557 : 30 – 31 ; อ้ างอิ งจาก คำรณ              
ล้อมในเมือง.  2547 : 7)  ได้กล่าวถึงลักษณะท่ีดีของแบบฝึกไว้ดังนี้ 
  1.  มีจำนวนแบบในการทำหลากหลาย  และมากพอในการให้เด็กทำจนเกิดทักษะ            
การเรียนรู ้
  2.  ควรออกแบบได้น่าสนใจ  เด็กอยากทำ  เช่น  มีภาพ  การตีกรอบให้สวยงาม 
  3.  สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน 
  4.  ควรมีลำดับการเรียนรู้ในการทำจากง่าย ๆ ไปสู่ท่ียากขึ้น 
  5.  คำนึงถึงจิตวิทยาการเรียนรู้ตามวัยเด็ก 
  6.  สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยเด็กท่ีเรียนเก่งควรมีแบบฝึกหัดให้เพียงพอ  
ส่วนเด็กท่ีเรียนไม่เก่ง  ก็พอท่ีจะทำให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจพอท่ีจะผ่านเกณฑ์ได้ 
  7.  แบบฝึกมีความหลากหลายกว้างกว่าข้อสอบ  ข้อสอบเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
แบบฝึกหัดเท่านั้น  แบบฝึกจึงไม่ควรสร้างข้อสอบเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่ควรครอบคลุมถึง
ลักษณะของกิจกรรมสอดแทรกอยู่ด้วย 
  8.  แบบฝึกควรช่วยเสริมสร้างความคิดริเริ่มให้เด็กได้ใช้ความคิดให้มากกว่าการจำ 
 ถวัลย์  มาศจรัส  (2550 : 21)  ได้กล่าวถึงแบบฝึกท่ีดี  ดังนี้ 
  1.  จุดประสงค์ 
   1.1  จุดประสงค์เด่นชัด 
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   1.2  สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะตามสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ 
ของสาระการเรียนรู้ 
  2.  เนื้อหา 
   2.1  ถูกต้องตามหลักวิชา 
   2.2  ใช้ภาษาเหมาะสม 
   2.3  มีคำอธิบายและคำส่ังท่ีชัดเจน 
   2.4  สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้  นำผู้เรียนสู่การสรุปความคิดรวบยอด     
และหลักการสำคัญของสาระการเรียนรู้ 
   2.5  เป็นไปตามลำดับขั้นตอนการเรียนรู้   สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้และ          
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   2.6  มีคำถามและกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะกระบวนการเรียนรู้ของธรรมชาติวิชา 
   2.7  มีกลยุทธ์นำเสนอและการต้ังคำถามท่ีชัดเจน  น่าสนใจ  ปฏิบัติได้  สามารถ  
ให้ข้อมูลย้อนกลับ  เพื่อปรับปรุงการเรียนได้อย่างต่อเนื่อง 
 ริ เวอร์   (อธิ ภั ท ร  ถามะณี ศรี .  2553 : 50 ; อ้ างอิ งจาก   River.  1968 : 7 - 105)              
ได้กล่าวถึงลักษณะแบบฝึกทักษะไว้ดังนี้ 
  1.  ต้องมีการฝึกนักเรียนมากพอสมควรในเรื่อง ๆ หนึ่ง  ก่อนท่ีจะมีการฝึกในเรื่องอื่น ๆ 
ต่อไป  ท้ังนี้เพื่อการสอนมิได้ทำเพื่อการสอบ 
  2.  แต่ละแบบฝึกควรใช้ประโยคเพียงหนึ่งแบบเท่านั้น 
  3.  ฝึกโครงสร้างใหม่และส่ิงท่ีเรียนรู้แล้ว 
  4.  ประโยคท่ีฝึกควรเป็นประโยคส้ัน ๆ   
  5.  ประโยคหรือคำศัพท์ควรเป็นคำศัพท์ท่ีนักเรียนใช้ในชีวิตประจำวัน 
  6.  เป็นแบบฝึกท่ีนักเรียนใช้ความคิดด้วย 
  7.  แบบฝึกควรมีหลาย ๆ แบบ  เพื่อมิให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย 
  8.  ควรฝึกให้นักเรียนสามารถนำส่ิงท่ีเรียนไปแล้วใช้ในชีวิตประจำวัน 
 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (อธิภัทร  ถามะณีศรี.  2553 : 50 ; 
อ้างอิงจาก  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.  2540 : 146)  ได้กล่าวถึงลักษณะ
ของแบบฝึกหัด  ดังนี้ 
  1.  เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีเรียนมาแล้ว 
  2.  เหมาะสมกับระดับวัย  หรือความสามารถของนักเรียน 
  3.  มีคำช้ีแจงส้ัน ๆ ท่ีช่วยให้นักเรียนเข้าใจวิธีทำได้ง่าย  
  4.  ใช้เวลาท่ีเหมาะสม 
  5.  เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจและท้าทายให้นักเรียนแสดงความสามารถ 
  6.  มีคำแนะนำในการใช้ 
  7.  เปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกท้ังแบบตอบแบบจำกัดและตอบอย่างเสรี 
  8.  ถ้าเป็นแบบฝึกท่ีต้องการให้ผู้ทำศึกษาด้วยตนเอง  แบบฝึกนั้นควรมีหลายรูปแบบ        
และให้ความหมายแก่ผู้ฝึกทำด้วย 
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  9.  ใช้สำนวนภาษาท่ีเข้าใจง่าย ๆ ฝึกให้คิดได้เร็วและสนุก 
  10.  ปลุกความสนใจและใช้หลักจิตวิทยา 
 วรรณ  แก้วแพรก  (อาภรณ์  แข็งฤทธิ์.  2557 :  30 ; อ้างอิงจาก วรรณ  แก้วแพรก.  2526 
: 131) กล่าวว่า  แบบฝึกท่ีดีควรมีลักษณะ  ดังนี้ 
  1.  เนื้อหาท่ีนำมาจะต้องจะต้องเป็นเนื้อหาท่ีอยู่ในบทเรียนหรือสอดคล้องสัมพันธ์กับ
แบบเรียน  ท้ังท่ีเป็นคำ  ประโยค  ข้อความ  หรือเนื้อเรื่อง  และมีเนื้อหาตรงตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
  2.  มีหลายแบบหลายลักษณะเพื่อไม่ให้เบื่อและเป็นการท้าทายให้อยากทำ 
  3.  ต้องช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 3 ประการ คือ รู้คำเพิ่มขึ้น  
เข้าใจความหมายของคำดีขึ้น  และมีความสามารถใช้คำสูงขึ้นตามระดับช้ันของนักเรียน 
  4.  ต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความคิด  โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจเป็นพื้นฐาน 
  5.  ต้องไม่มีลักษณะอย่างข้อสอบท่ัว ๆ ไป ท่ีมุ่งวัดความรู้ความเข้าใจอย่างเดียว  แต่ต้อง
มีลักษณะท่ีเร้าความสนใจ  ยั่วยุ  จูงใจให้นักเรียนได้คิด  ได้พิจารณาและได้ศึกษาค้นคว้าจนเกิด
ความรู้ความเข้าใจทักษะและความสามารถในการใช้คำสูงขึ้นด้วย 
 อาภรณ์  แข็งฤทธิ์  (2557 : 32)  กล่าวว่า  แบบฝึกทักษะท่ีดี  จะต้องมีรูปแบบท่ีหลากหลาย  
ใช้ภาษาให้เหมาะสมกับวัยและระดับช้ันของนักเรียน มีคำส่ังคำช้ีแจงส้ัน  ชัดเจนเข้าใจง่าย  มีตัวอย่าง
ประกอบ  มีการจัดกิจกรรมการฝึกท่ีเร้าความสนใจจากง่ายไปสู่ยาก  แบบฝึกท่ีดีควรส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์  เป็นแบบฝึกสำหรับเด็กเก่ง  ซ่อมเสริมสำหรับเด็กอ่อนและมีความทันสมัยอยู่เสมอ 
 4.3  ส่วนประกอบของแบบฝึกทักษะ 
 คำรน  ล้อมในเมือง  และคณะ  (2547 : 35)  ได้กล่าวถึงส่วนประกอบของแบบฝึกทักษะ  
ดังนี้ 
  1.  คู่มือการใช้แบบฝึกทักษะ  เป็นเอกสารสำคัญในการใช้แบบฝึก  ว่าใช้เพื่ออะไรและ  
มีวิธีการใช้อย่างไรเช่น ใช้เป็นแบบฝึกท้ายบทใช้เป็นการบ้านหรือใช้สอนซ่อมเสริมควรประกอบไปด้วย 
   1.1  ส่วนประกอบของแบบฝึก  ระบุในแบบฝึกท้ังหมดกี่ชุด  อะไรบ้าง  และมี
ส่วนประกอบอื่น ๆ  หรือไม่ 
   1.2  ส่ิงท่ีครูหรือนักเรียนต้องเตรียม (ถ้ามี)  จะเป็นการบอกให้นักเรียนและครู         
จะเป็นการบอกให้นักเรียนและครูเตรียมตัวให้พร้อมล่วงหน้าก่อนเรียน 
   1.3  จุดประสงค์จุดประสงค์ในการใช้แบบฝึก 
   1.4  ขั้นตอนในการใช้บอกเป็นข้อ ๆ ตามลำดับขั้นตอนในการใช้บอกเป็นข้อ ๆ 
ตามลำดับการใช้  อาจเขียนในรูปแผนการสอนจะชัดเจนยิ่งขึ้น 
   1.5  เฉลยแบบฝึกในแต่ละชุด 
  2.  แบบฝึกทักษะ  เป็นส่ือท่ีแบบฝึกทักษะ  เป็นส่ือท่ีสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนฝึกทักษะ  
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีถาวร  ควรมีส่วนประกอบ  ดังนี้ 
   2.1  ช่ือชุดฝึกในแต่ละชุดย่อย 
   2.2  จุดประสงค์ 
   2.3  คำส่ัง 
   2.4  ตัวอย่าง 
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   2.5  ชุดฝึก 
   2.6  ภาพประกอบ 
   2.7  ข้อทดสอบก่อนและหลังเรียน 
   2.8  แบบประเมินบันทึกผลการใช้ 
  จากการท่ีได้กำหนดส่วนประกอบของแบบฝึกทักษะไว้หลายรูปแบบ  ผู้ศึกษาได้จัดทำ
แบบฝึกทักษะ  และกำหนดส่วนประกอบของแบบฝึกทักษะดังต่อไปนี้ 
   1.  ช่ือแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   
   2.  คำช้ีแจง  เป็นส่วนท่ีอธิบายรายละเอียดการใช้   
   3.  สาระสำคัญ  เป็นส่วนท่ีระบุให้นักเรียนได้รับรู้ว่าจะต้องรู้และเข้าใจหลังจาก
ผู้เรียนศึกษาและทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์นั้นจบลงแล้ว 
   4.  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวช้ีวัด  จุดประสงค์การเรียนรู้  เป็นส่วนท่ีระบุเป้าหมาย      
ท่ีจะให้เกิดข้ึนหลังจากผู้เรียนทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์นั้นจบลงแล้ว 
   5.  แบบทดสอบก่อนเรียน  เป็นแบบทดสอบก่อนการศึกษาในแบบฝึกทักษะ 
   6.  ใบความรู้  เป็นส่วนท่ีอธิบายให้ความรู้กับผู้เรียน   
   7.  แบบฝึกทักษะ  แบบฝึกระหว่างเรียน 
   8.  แบบทดสอบหลังเรียน  เป็นแบบทดสอบเมื่อศึกษาและทำแบบฝึกทักษะ
เรียบร้อยแล้ว 
 4.4  รูปแบบของการสร้างแบบฝึกทักษะ 
 คำรณ  ล้อมในเมือง  (อาภรณ์  แข็งฤทธิ์.  2557 :  33 ; อ้างอิงจาก คำรณ  ล้อมในเมือง. 
2547 : 5 -6)  ได้กล่าวถึง  รูปแบบของการสร้างแบบฝึกทักษะว่า  การสร้างรูปแบบแบบฝึกก็เป็นส่ิง
สำคัญ  ในการท่ีจะจูงใจให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติแบบฝึกทักษะจึงควรมีรูปแบบท่ีหลากหลายมิใช่
แบบเดียวจะเกิดความจำเจน่าเบื่อหน่าย  ไม่ท้าทายให้อยากรู้อยากลอง  ซึ่งจะเรียงลำดับจากง่าย          
ไปหายาก  ดังนี้ 
  1.  แบบถูกผิด  เป็นแบบฝึกท่ีเป็นประโยคบอกเล่า  ให้ ผู้เรียนอ่านแล้วเลือกใส่
เครื่องหมายถูกหรือผิดตามดุลยพินิจของผู้เรียน 
  2.  แบบจับคู่  เป็นแบบฝึกท่ีประกอบด้วยคำถามหรือตัวปัญหา  ซึ่งเป็นตัวยืนไว้ในสดมภ์
ขวามือ  มาจับคู่กับคำถามให้สอดคล้องกัน  โดยใช้หมายเลขหรือรหัสคำตอบไปวางไว้ที่หน้าข้อคำถาม  
หรือจะใช้การโยงเส้นก็ได้ 
  3.  แบบเติมคำหรือเติมข้อความ  เป็นแบบฝึกท่ีมีข้อความไว้ให้  แต่จะเว้นช่องว่างไว้           
ให้ผู้เรียนเติมคำหรือข้อความท่ีขาดหายไป  ซึ่งคำหรือขอความท่ีนำมาเติมอาจให้เติมอย่างอิสระหรือ
กำหนดตัวเลือกให้เติมก็ได้ 
  4.  แบบหลายตัวเลือก  เป็นแบบฝึกเชิงทดสอบ  โดยจะมี 2 ส่วน  คือ  ส่วนท่ีเป็น
คำถาม  ซึ่งจะต้องเป็นประโยคคำถามท่ีสมบูรณ์  ชัดเจนไม่คลุมเครือ  ส่วนท่ี 2 เป็นตัวเลือก  คือ  
คำตอบ  ซึ่งอาจมี 3 – 5 ตัวเลือกก็ได้  ตัวเลือกท้ังหมดจะมีตัวเลือกท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงตัวเลือกเดียว           
ส่วนท่ีเหลือเป็นตัวที่สอง 
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  5.  แบบอัตนัย  คือ  ความเรียงเป็นแบบฝึกท่ีตัวคำถาม  ผู้เรียนต้องเขียนบรรยายตอบ
อย่างเสรีตามความสามารถ  โดยไม่จำกัดคำตอบ  แต่จำกัดในเรื่องเวลา  อาจใช้ในรูปของคำถาม         
ท่ัว ๆ ไป หรือเป็นคำส่ังให้เขียนเรื่องราวต่าง ๆ ก็ได้ 
 4.5  ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ 
 วิไล  พิพัฒน์มงคลพร  (อธิภัทร  ถามะณีศรี.  2553 : 50 ; อ้างอิงจาก วิไล  พิพัฒน์มงคลพร.  
2544 : 25)  กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกทักษะไว้ดังนี้ 
  1.  ช่วยเสริมให้ทักษะทางภาษาคงทน 
  2.  เป็นเครื่องมือวัดความก้าวหน้าและประเมินตนเองของนักเรียนได้  หลังจากท่ีเรียน
จบบทเรียนในแต่ละครั้ง  ครูสามารถมองเห็นจุดเด่น  จุดบกพร่องของนักเรียนได้อย่างชัดเจน 
  3.  ประโยชน์ในแง่ความแตกต่างระหว่างบุคคล  การให้แบบฝึกท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถจำ  ทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จมากขึ้น 
  4.  เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทเรียน 
  5.  แบบฝึกทักษะมีคำถามพลิกแพลงหลายรูปแบบท่ีนักเรียนจะต้องใช้ความคิดในการ
ตอบหากนักเรียนได้ทำแบบฝึกบ่อย ๆ จะช่วยฝึกฝนสติปัญญาไหวพริบให้เกิดความคล่องแคล่วและ
ชำนาญมากยิ่งขึ้น 
  6.  ช่วยให้นักเรียนเกิดความรู้  มีเหตุผล  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน
ได้มีทักษะและประสบการณ์เพียงพอท่ีจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
  7.  ส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจในตนเอง  รักความก้าวหน้ารู้จักค้นคว้า  แก้ไขปรับปรุง
งานตนเองอยู่เสมอ 
  8.  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักทำงานตามลำพัง  รู้จักรับผิดชอบ  แก้ปัญหาในสถานการณ์
เดียวกันได้  เพราะได้รับประสบการณ์ตรงมาแล้วจากการทำแบบฝึกทักษะ 
 วิมลรัตน์   สุนทรวิโรจน์   (อาภรณ์   แข็งฤทธิ์ .  2557 : 30 ; อ้างอิ งจาก วิมลรัตน์               
สุนทรโรจน์.  2545 : 131)  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ  ดังนี้ 
  1.  ทำให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 
  2.  ทำให้ครูทราบความเข้าใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียน 
  3.  ครูได้แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนได้ดีท่ีสุด                
ตามความสามารถของตน 
  4.  ฝึกให้นักเรียนมีความเช่ือมั่นและสามารถประเมินผลงานของตนเองได้ 
  5.  ฝึกให้นักเรียนได้ทำงานด้วยตนเอง 
  6.  ฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
  7.  คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ            
ของตนเองโดยไม่ต้องคำนึงถงึเวลาหรือความกดดันอื่น ๆ  
  8.  แบบฝึกช่วยเสริมให้ทักษะทางภาษาคงทน  ลักษณะการฝึกท่ีจะช่วยให้เกิดดังกล่าว  
ได้แก่  ฝึกทันทีหลังจากเรียนเนื้อหา  ฝึกซ้ำ ๆ ในเรื่องท่ีเรียน 
 สุเทวี  แก้วนิมิตดี  (2547 : 40)  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกทักษะไว้  ดังนี้ 
  1.  ทำให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น 
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  2.  ทำให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นและมีความรับผิดชอบต่องานท่ีทำ 
  3.  ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการทบทวนบทเรียนและเห็นความก้าวหน้าของตนเอง 
  4.  ช่วยลดภาระการสอนของครู 
  5.  ใช้เป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนการ  ทำให้ครูทราบจุดเด่น   จุดด้อยของผู้เรียน               
ได้ชัดเจน 
  6.  เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
 พงศักดิ์  พางาม  (2549 : 26)  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกทักษะไว้  ดังนี้ 
  1.  เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ 
  2.  ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
  3.  เพื่อเพิ่มพูนทักษะกระบวนการตามความรู้ความสามารถของแต่ละคน 
 ถวัลย์  มาศจรัส  (2550 : 21)  ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกทักษะไว้ ดังนี้ 
  1.  เป็นส่ือการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
  2.  ช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
  3.  เป็นส่ือการเรียนรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  4.  พัฒนาความรู้ทักษะและเจตคติด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน 
 4.6  หลักในการสร้างแบบฝึกทักษะ 
 อ้อมน้อย  เจริญ ธรรม   (อธิภัทร  ถามะณีศรี .  2553 : 51 ; อ้างอิงจาก อ้อมน้อย             
เจริญธรรม.  2534 : 55 - 56)  กล่าวไว้ว่า  ในการเตรียมแบบฝึกทักษะจะต้องเตรียมแบบฝึกอย่าง
รอบคอบว่าจะใช้แบบฝึกทักษะแบบไหน  อย่างไรจะต้องพิจารณาแบบฝึกนั้น ๆ  ว่าจะช่วยให้เกิด
ทักษะแบบใด  สามารถนำไปใช้จริงอย่างไร และแบบฝึกทักษะควรมีหลาย ๆ แบบ เพื่อเด็กจะไม่เกิด
ความเบือ่หน่าย 
 ฉวีวรรณ  กีรติกร  (อธิภัทร  ถามะณีศรี.  2553 : 50 ; อ้างอิงจาก ฉวีวรรณ  กีรติกร.  2537 
: 11 - 12)  กล่าวว่าหลักการสร้างแบบฝึกทักษะ  มีดังนี้  
  1.  แบบฝึกท่ีสร้างขึ้นสอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการสอนและลำดับขั้นตอนการเรียนรู้
ของผู้เรียน  เด็กท่ีมีประสบการณ์น้อยจะต้องสร้างแบบฝึกท่ีน่าสนใจจูงใจเพื่อให้เกิดความต้องการ
อยากรู้  และจัดลำดับจากง่ายไปหายากเพื่อให้ผู้เรียนมีกำลังใจในการฝึก 
  2.  แบบฝึกหัดต้องตรงกับจุดประสงค์ท่ีต้องการฝึก  และครูต้องมีการเตรียมตัวไว้
ล่วงหน้า 
  3.  แบบฝึกควรมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนนำไปใช้ได้ตามความเหมาะสมท่ีแตกต่างของผู้เรียน 
  4.  แบบฝึกแต่ละชุดควรมีคำช้ีแจงง่าย ๆ ส้ัน ๆ เพื่อให้ ผู้เรียนเข้าใจหรือมีตัวอย่าง
ประกอบจะช่วยให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น 
  5.  แบบฝึกหัดครูผู้สอนจะต้องพิจารณาได้ดีอย่าให้มีข้อผิดพลาด 
  6.  แบบฝึกควรมีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ผู้เรียนได้แนวคิดท่ีกว้างไกล 
 4.7  หลักจิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับการสร้างแบบฝึกทักษะ 
 ในการสร้างแบบฝึกทักษะแต่ละเรื่องผู้สร้างแบบฝึกทักษะจะต้องศึกษาในเรื่องจิตวิทยาการ
เรียนรู้  เพราะการเรียนรู้จะเกิดขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ของจิต  และพฤติกรรมท่ีตอบสนองโดยอาศัย  
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กระบวนการท่ีเหมาะสมการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้จากข้อมูลท่ีนักจิตวิทยาได้ค้นพบและทดลอง  
เกี่ยวกับการสร้างแบบฝึกทักษะในส่วนท่ีมีความสัมพันธ์กัน  ดังนี้ 
 ทิศนา  แขมณี  (2547 : 51 - 57)  ได้ศึกษาหลักจิตวิทยาท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอน
นำมาใช้ในการแก้สร้างแบบฝึกได้  ดังต่อไปนี้ 
  1.  ทฤษฎีการเช่ือมโยงของธอร์นไดค์ (Thorndike’ Classical Connectionism)              
ธอร์นไดค์ (Thorndike) เช่ือว่า การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยงระหว่างส่ิงเร้ากับการตอบสนองซึ่งมี
หลายรูปแบบ  บุคคลจะมีกรลองถูกลองผิด (Trial and Error) ปรับเปล่ียนไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะพบ
รูปแบบการตอบสนองท่ีสามารถให้ผลท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด  เมื่อเกิดการเรียนรู้แล้ว  บุคคลจะใช้
รูปแบบการตอบสนองท่ีเหมาะสมเพียงรูปแบบเดียว  และจะพยายามใช้รูปแบบนั้นเช่ือมโยงกับส่ิงเร้า
ในการเรียนรู้ต่อไปเรื่อย ๆ กฎการเรียนรู้ของธอร์นไดค์  สรุปได้ดังนี้  (Hergenhahn and Olson. 
2013 : 56 - 57) 
   1.1  กฎแห่งความพร้อม (Low of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี  ถ้าผู้เรียน
มีความพร้อมท้ังร่างกายและจิตใจ 
   1.2  กฎแห่งการฝึกหัด (Low of Exercise) การฝึกหัดหรือกระทำบ่อย ๆ ด้วยความ
เข้าใจจะทำให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร  ถ้าไม่ได้กระทำซ้ำบ่อย ๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร  
และในท่ีสุดอาจจะลืมได้ 
   1.3  กฎแห่งหารใช้ (Low of Use and Disuse) การเรียนรู้เกิดจากการเช่ือมโยง
ระหว่างส่ิงเร้ากับการตอบสนองสนอง  ความมั่นคงของการเรียนรู้จะเกิดขึ้น  หากได้มีการนำไปใช้
บ่อย ๆ หากไม่มีการไปใช้อาจมีการลืมเกิดขึ้นได้ 
   1.4  กฎแห่งความพึงพอใจ (Low of Effect) เมื่อบุคคลได้รับผลท่ีพึงพอใจย่อม
อยากจะเรียนรู้อะไรต่อไป  แต่ถ้าได้รับผลท่ีไม่พึงพอใจ  จะไม่อยากเรียนรู้  ดังนั้นการท่ีได้รับผลท่ีน่า
พึงพอใจจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ 
  หลักการจัดการศึกษา / การสอนของธอร์นไดค์ 
   1.  การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนแบบลองผิดลองถูกบ้าง (เมื่อพิจารณาแล้วว่า        
ไม่ถึงกับเสียเวลามากเกินไป  และไม่เป็นอันตราย)  จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในวิธีการแก้ปัญหา
จดจำการเรียนรู้ได้ดี  และเกิดความภาคภูมิใจในการทำส่ิงต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
   2.  การสำรวจความพร้อมหรือการสร้างความพร้อมของผู้เรียน  เป็นส่ิงจำเป็น        
ท่ีต้องกระทำก่อนการสอนบทเรียน  เช่น  การสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น  
การเช่ือมโยงความรู้เดิมมาสู่ความรู้ใหม่  การสำรวจความรู้ใหม่  การสำรวจความรู้พื้นฐาน เพื่อดูว่า
ผู้เรียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนบทเรียนต่อไปหรือไม่ 
   3.  หากต้องการให้ ผู้เรียนมีทักษะในเรื่องใด  จะต้องช่วยให้เข้าใจในเรื่องนั้น            
อย่างแท้จริง  แล้วฝึกฝนโดยกระทำส่ิงนั้นบ่อย ๆ แต่ควรระวังอย่าให้ถึงกับซ้ำซาก  จะทำให้ผู้เรียน
เกิดความเบื่อหน่าย 
   4.  เมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้วควรให้ผู้เรียนฝึกนำการเรียนรู้นัน้ไปใช้บ่อย ๆ 
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   5.  การให้ ผู้เรียนได้รับผลท่ีตนพึงพอใจ  จะช่วยให้การเรียนการสอนประสบ
ผลสำเร็จ  การศึกษาว่าส่ิงใดเป็นส่ิงเร้าหรือรางวัล  ท่ีผู้เรียนพึงพอใจจึงเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
  2.  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบโอเปอร์แรนด์ (Operant Conditionting)  ของสนินเนอร์ 
(Skinner) 
  สกินเนอร์ (Skinner) ได้ทำการทดลอง  ซึ่งสามารถสรุปเป็นกฎการเรียนรู้ได้   ดังนี้
(Hergenhahn and Olson.  2013 : 80 - 119) 
   1.  การกระทำใด ๆ ท่ีได้รับการเสริมแรง  จะมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นอีก  ส่วนการ
กระทำท่ีไม่มีการเสริมแรง  แนวโน้มท่ีความถ่ีของการกระทำนั้นจะลดลงและหายไปในท่ีสุด (จากการ
ทดลองโดยท่ีนำหนูท่ีหิวจัดใส่กล่อง  ภายในมีคานบังคับให้อาหารตกลงไปในกล่องได้  ตอนแรกหนูจะ
วิ่งชนโน่น ชนนี่  เมื่อชนคานจะมีอาหารตกลงมาให้กิน  ทำหลาย ๆ ครั้ง  พบว่าหนูจะกดคานทำให้
อาหารตกลงมาได้เร็วขึ้น) 
   2.  การเสริมแรงท่ีแปรเปล่ียนทำให้การตอบสนองคงทนกว่าการเสริมแรงท่ีตายตัว 
(จากการทดลองโดยเปรียบเทียบหนูท่ีหิวจัด 2 ตัว ตัวหนึ่งกดคานจะได้อาหารทุกครั้ง  อีกตัวหนึ่ง            
เมื่อกดคาน  บางทีก็ได้อาหาร  บางทีก็ไม่ได้อาหาร  แล้วหยุดให้อาหาร  ตัวแรกจะเลิกกดคานทันที  
ตัวที่ 2 จะยังคงกดต่อปีกนานกว่าตัวแรก) 
   3.  การลงโทษทำให้เรียนรู้ได้เร็วและลืมตัว (จากการทดลองโดยนำหนูท่ีหิวจัด               
ใส่กรงแล้วซ๊อตด้วยไฟฟ้า  หนูจะวิ่งพล่านจนสามารถอกมาได้  เมื่อจับหนูใส่เข้าไปใหม่มันจะวิ่งพล่าน
อีก  จำไม่ได้ว่าทางไหนคือทางออก) 
   4.  การให้แรงเสริมหรือให้รางวัลเมื่ออินทรีย์กระทำพฤติกรรมท่ีต้องการสามารถ
ช่วยปรับหรือปลูกฝังนิสัยท่ีต้องการได้ (จากการทดลองโอยสอนให้หนูเล่นบาสเกตบอล  เริ่มจากการ
ให้อาหารเมื่อหนูจับลูกบาสเกตบอล  จากนั้นเมื่อมันโยนจึงให้อาหาร  ต่อมาเมื่อโยนสูงขึ้นจึงให้อาหาร  
ในท่ีสุดต้องโยนเข้าห่วงจึงให้อาหาร  การทดลองนี้เป็นการกำหนดให้หนูแสดงพฤติกรรมตามท่ี
ต้องการก่อนจึงให้แรงเสริม  วิธีนี้สามารถดัดนิสัยหรือปรับเปล่ียนพฤติกรรมได้) 
  หลักการจัดการศึกษา / การสอนตามทฤฎีของสกินเนอร์  ดังนี้ 
  1.  ในการสอนให้การเสริมแรงหลังการตอบสนองท่ีเหมาะสมของเด็ก  จะช่วยเพิ่มอัตรา
การตอบสนองท่ีเหมาะสมนั้น 
  2.  การละเว้นระยะการเสริมแรงอย่างไม่เป็นระบบ  หรือเปล่ียนรูปแบบการเสริมแรง  
จะช่วยให้เกิดการตอบสนองของผู้เรียนคงทนถาวร  เช่น  ถ้าครูชมว่า “ดี” ทุกครั้งท่ีนักเรียนตอบถูก
อย่างสม่ำเสมอ  นักเรียนจะเห็นความสำคัญของแรงเสริมน้อยลง  ครูควรเปล่ียนเป็นแรงเสริมแบบอื่น
บ้าง  เช่น  ยิ้ม  พยักหน้า  หรือบางครั้งอาจไม่ให้เสริมแรง 
  3.  การลงโทษท่ีรุนแรงเกินไป  มีผลเสียมาก  ผู้เรียนอาจไม่ได้เรียนรู้หรือจำส่ิงท่ีเรียน
ไม่ได้  ควรใช้วิธีการงดการเสริมแรง  เมื่อนักเรียนมีพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์  เช่น  เมื่อนักเรียนใช้
ถ้อยคำไม่สุภาพ  แม้ได้บอกและตักเตือนแล้วก็ยังใช้อีก  ครูควรงดการตอบสนองต่อพฤติกรรมนั้น  
เมื่อไม่มีใครตอบสนอง  ผู้เรียนจะหยุดพฤติกรรมนั้นไปในท่ีสุด 
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  4.  หากการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  หรือปลูกฝังนิสัยให้แก่ผู้เรียนการแยกแยะขั้นตอน
ของปฏิกิริยาตอบสนองเป็นลำดับขั้น โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน  เช่น  
หากต้องการปลูกฝังนิสัยในการรักษาความสะอาดห้องปฏิบัติการ  และเครื่องมือ  ส่ิงสำคัญประการ
แรกคือ  ต้องนำพฤติกรรมท่ีต้องการมาจำแนกเป็นพฤติกรรมย่อยให้ชัดเจน  เช่น  การเก็บ  การกวาด  
การเช็ดถู  การจัดเรียง  เป็นต้น  ต่อไปจึงพิจารณาแรงเสริมท่ีจะให้แก่ผู้เรียน  เพื่อให้แก่ผู้เรียน  เช่น  
คะแนน  คำชมเชย  การให้เกียรติ  การให้โอกาสแสดงตัว  เป็นต้น  เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรม     
ท่ีพึงประสงค์  ก็ให้การเสริมแรงท่ีเหมาะสมทันที 
 อมรรัตน์  พิศฐาน  (อธิภัทร  ถามะณีศรี.  2553 : 50 ; อ้างอิงจาก อมรรัตน์  พิศฐาน.  
2542  : 32) ได้เสนอการนำหลักจิตวิทยาการศึกษามาใช้ในการสร้างแบบฝึกทักษะ  พอสรุปได้  ดังนี้ 
  1.  การสาธิตและการอธิบายแนะนำ  เริ่มแรกควรบอกให้นักเรียนทราบว่ากระทำ
อย่างไร  ช้ีแจงให้เห็นความสำคัญของส่ิงท่ีจะเรียกนั้น 
  2.  ให้เด็กได้มีโอกาสฝึกทันทีหลังสาธิต  และส่ิงท่ี ต้องคำนึงถึงก็คือการทำซ้ำและ            
การเสริมแรง 
  3.  ในขณะท่ีฝึกหัดควรมีการให้คำแนะนำเพื่อให้เด็กฝึกทักษะนั้น ๆ ได้ด้วยตนเอง 
  4.  ให้คำแนะนำท่ีอยู่ในบรรยากาศท่ีสบาย ๆ ครูผู้สอนต้องใจเย็นไม่ดุ  บรรยากาศ           
ไม่ตึงเครียด 
  5.  ส่ิงท่ีจะทำให้ผู้เรียนพบปัญหายุ่งยากในการฝึกทักษะใหม่  คือ  การท่ีทักษะเก่า           
ของผู้เรียนจะมารบกวนการเรียนทักษะใหม่  ซึ่งควรแก้ไขด้วยการอธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจว่าทักษะใหม่     
ท่ีจะฝึกฝนนั้นจะมีวิธีการของตนเอง   
 4.8  ขั้นตอนในการสร้างแบบฝึกทักษะ 
 วิมลรัตน์  สุนทรวิโรจน์  (2550 : 114)  ขัน้ตอนในการสร้างแบบฝึกทักษะ  ดังนี้ 
  1.  ศึกษาปัญหาและความต้องการ  โดยการศึกษาจากการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้      
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หากเป็นไปได้ควรศึกษาความต่อเนื่องของปัญหาในทุกระดับช้ัน 
  2.  วิเคราะห์เนื้อหาหรือทักษะท่ีเป็นปัญหาออกเป็นเนื้อหาหรือทักษะย่อย ๆ เพื่อใช้            
ในการสร้างแบบทดสอบและแบบฝึกหัด 
  3.  พิจารณาวัตถุประสงค์  รูปแบบ  และขั้นตอนการใช้แบบฝึก  เช่น  จะนำแบบฝึก             
ไปใช้อย่างไร  ในแต่ละชุดประกอบด้วยอะไรบ้าง 
  4.  สร้างแบบทดสอบ  ซึ่งอาจมีแบบทดสอบเชิงสำรวจ  แบบทดสอบเพื่อวินิจฉัย
ข้อบกพร่อง  แบบทดสอบความก้าวหน้าเฉพาะเรื่อง   
  5.  สร้างบัตรฝึกหัด  เพื่อใช้พัฒนาทักษะย่อยแต่ละทักษะ  ในแต่ละบัตรจะมีคำถาม          
ให้นักเรียนตอบ  การกำหนดรูปแบบ  ขนาดของบัตร  พิจารณาตามความเหมาะสม 
  6.  สร้างบัตรอ้างอิง  เพื่อใช้อธิบายคำตอบหรือแนวทางการตอบแต่ละเรื่อง  การสร้าง
บัตรอ้างอิงนี้อาจทำเพิ่มเมื่อได้บัตรฝึกหัดไปทดสอบใช้แล้ว 
  7.  สร้างแบบฝึกบันทึกความก้าวหน้า  เพื่อให้บันทึกผลการทดสอบหรือผลการเรียน  
โดยจัดทำเป็นตอน  เป็นเรื่อง  เพื่อให้เห็นความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ สอดคล้องกับแบบทดสอบ
ความก้าวหน้า 
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  8.  นำแบบฝึกหัดไปทดสอบใช้  เพื่อหาข้อบกพร่อง  คุณภาพของแบบฝึกและคุณภาพ        
ของแบบทดสอบ 
  9.  ปรับปรุงแก้ไข 
  10.  รวบรวมเป็นชุด  จัดทำคำช้ีแจง  คู่มือการใช้  สารบัญ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
 สุนันทา  สุนทรประเสริฐ  (อาภรณ์  แข็งฤทธิ์ .  2557 :  32 ; อ้างอิงจาก สุนันทา              
สุนทรประเสริฐ.  2544 : 14 - 15) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทักษะ  ดังนี้ 
  1.  ศึกษาปัญหาและความต้องการ  โดยวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ  จากการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผ่านมา เช่น 
   1.1  ปัญหาท่ีเกิดขึ้นขณะทำการสอน 
   1.2  ปัญหาการผ่านจุดประสงค์ของนักเรียน 
   1.3  ผลจากการสังเกตพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ 
   1.4   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.  วิเคราะห์เนื้อหา  และกำหนดตัวชี้วัด 
  3.  ศึกษาข้ันตอนการสร้างแบบฝึกทักษะ 
  4.  สร้างแบบฝึกทักษะให้สอดคล้องกับเนื้อหาและตัวช้ีวัด  เพื่อใช้พัฒนาทักษะย่อย            
แต่ละทักษะ  การกำหนดรูปแบบให้พิจารณาตามความเหมาะสม 
  5.  ส่งให้ผู้เช่ียวชายตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  ความสอดคล้องกับโครงสร้าง
รูปแบบการพิมพ์ต่าง ๆ  
  6.  นำแบบฝึกทักษะไปทดลองใช้เพื่อหาข้อบกพร่อง  คุณภาพของแบบฝึกทักษะ 
  7.  ปรับปรุงแก้ไข 
  8.  รวบรวมเป็นชุด  จัดทำคำช้ีแจง  คู่มือการใช้  สารบัญ 
  9.  นำไปใช้จริงและเผยแพร่ต่อไป 
 พินิจ  จันทร์ซ้าย  (อาภรณ์  แข็งฤทธิ์.  2557 :  32 - 33 ; อ้างอิงจาก พินิจ  จันทร์ซ้าย. 
2546 : 94)  ได้เสนอแนะขั้นตอนในการสร้างแบบฝึกทักษะ  ดังนี้ 
  1.  สำรวจปัญหาและความต้องการ  เมื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปแล้ว  ครูผู้สอน
ย่อมทราบดีว่าบรรลุผลตามจุดประสงค์หรือไม่ รวบรวมปัญหาและความต้องการในการแก้ปัญหาหรือ
ความต้องการท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละจุดประสงค์ 
  2.  กำหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบฝึกทักษะให้ชัดเจน  เพื่อตอบคำถามว่าสร้างแบบ
ฝึกเพื่ออะไร  ต้องการให้นักเรียนเป็นอย่างไร 
  3.  วิเคราะห์แต่ละจุดประสงค์ 
  4.  ศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละช้ัน  ว่าเด็กแต่ละคนมีความสนใจ           
เรื่องอะไร 
  5.  กำหนดกรอบการสร้างแบบฝึกทักษะว่าควรประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้าง  แต่ละเรื่อง
ควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง  มีความยาวเพียงใด  จะนำเสนอโดยใช้รูปภาพประกอบหรือไม่ 
  6.  ลงมือเขียนแบบฝึกแต่ละชุด 
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  7.  นำแบบฝึกนั้นไปให้ ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อ  ความตรงตามเนื้อหา               
แล้วนำไปทดลองกับนักเรียนจำนวน 1 – 5 คน เพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 
  8.  จัดพิมพ์หรืออัดสำเนาแบบฝึกเพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 คำรณ  ล้อมในเมือง  (อาภรณ์  แข็งฤทธิ์.  2557 :  33 ; อ้างอิงจาก คำรณ  ล้อมในเมือง. 
2547 : 4)  ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสร้างแบบฝึกทักษะว่าจะคล้ายคลึงกับการสร้างนวัตกรรม          
ทางการศึกษาอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
  1.  วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เช่น  ปัญหา         
ท่ีเกิดขึ้นระหว่างทำการเรียนการสอน ปัญหาการผ่านจุดประสงค์ของนักเรียน  ปัญหาจากการสังเกต
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.  ศึกษารายละเอียดในหลักสูตร  เพื่อวิเคราะห์เนื้อหา  จุดประสงค์และกิจกรรม 
  3.  พิจารณาแนวทางแก้ปัญหาท่ี เกิดขึ้นจากข้อ 1 โดยการสร้างแบบฝึกทักษะ                
และเลือกเนื้อหาในส่วนท่ีสร้างแบบฝึกทักษะนั้นว่าจะทำเรื่องอะไรบ้าง  กำหนดเป็นโครงเรื่องไว้ 
  4.  ศึกษารูปแบบของการสร้างแบบฝึกทักษะจากเอกสารตัวอย่าง 
  5.  ออกแบบชุดฝึกในแต่ละชุด  ให้มีรูปแบบท่ีหลากหลายน่าสนใจ 
  6.  ลงมือสร้างแบบฝึกทักษะในแต่ละชุด  พร้อมท้ังข้อสอบก่อนและหลังเรียน              
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  7.  ส่งให้ผู้เช่ียวชายตรวจสอบ 
  8.  นำไปทดลองใช้  แล้วบันทึกผลเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขส่วนท่ีบกพร่อง 
  9.  ปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
  10.  นำไปใช้จริงและเผยแพร่ 
 จากขั้นตอนในการสร้างแบบฝึกทักษะท่ีกล่าวมา  ผู้ศึกษาได้ยึดขั้นตอนการสร้างตามแนวของ  
คำรณ  ล้อมในเมือง  เพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนตามข้ันตอนดังนี้ 
  1.  ศึกษาหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ .ศ. 2551 
หลักสูตรสถานศึกษา  คู่มือครู  หนังสือเรียน 
  2.  ศึกษาเอกสาร  ตำรา  งานวิจัย   ท่ีเกี่ยวข้องกับชุดการเรียนการสอน  และ
องค์ประกอบอื่น ๆ ท่ีต้องนำมาใช้ในการสร้างแบบฝึกทักษะ 
  3.  วิเคราะห์เนื้อหาและคัดเลือกบทเรียน   
  4.  จัดแบ่งเนื้อหาบทเรียน 
  5.  สร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
  6.  นำชุดให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบ  และปรับปรุงแก้ไข 
  7.  ใช้ชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
 4.9  หลักการและวิธีการให้ทำแบบฝึกทักษะ 
 สมทรง  สุวพานิช  (อธิภัทร  ถามะณีศรี.  2553 : 54 ; อ้างอิงจาก  สมทรง  สุวพานิช.  
2539 : 42)  เสนอวิธีการให้ทำแบบฝึกทักษะ ดังนี้ 
  1.  การให้ฝึกปฏิบัติควรจะมาหลังสอน  เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้ว 
  2.  การฝึกปฏิบัตินั้นควรให้นักเรียนได้ฝึกในทุก ๆ ด้านฝึกทำจากส่ิงท่ีง่ายไปหาส่ิงท่ียาก 
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  3.  การให้เวลาส้ัน ๆ ในการฝึกบ่อยครั้งจะดีกว่าฝึกติดต่อกันเป็นเวลานาน 
  4.  เด็กแต่ละคนอาจใช้วิธีการท่ีแตกต่างกัน  ครูต้องติดตามผลอยู่เสมอ 
  5.  เด็กมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ไม่เท่ากัน  ควรแบ่งเด็กออกเป็น 2 หรือ 3 กลุ่ม              
แล้วแต่ความสามารถ  ควรให้งานตามความเหมาะสมเป็นกลุ่ม 
  6.  ไม่ควรปล่อยให้เด็กเก่งทำแบบฝึกหัดมาก ๆ ทุกครั้งไป  แต่อาจให้เขาได้ศึกษาปัญหา  
ทางคณิตศาสตร์ประเภทลับสมอง  เพื่อให้เขาไปพบส่ิงแปลกใหม่เป็นการเร้าความสนใจ 
  7.  ครูต้องสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการให้แบบฝึกหัด  โดยให้เด็กเห็นความสำคัญและให้ใช้
แสดงความก้าวหน้าของแต่ละคน 
  8.  ครูตองแนะนำอย่างใกล้ชิดหากมีข้อผิดพลาดครูควรแก้ไขเสียก่อนท่ีจะติดเป็นนิสัย      
ในการฝึกท่ีชัดเจน  ครูต้องดูแลและจัดการฝึกให้เหมาะสมกับนักเรียนซึ่งมีความแตกต่างกันไป        
ในแต่ละบุคคล และครูต้องสรรหากิจกรรมท่ีใช้ฝึกให้มีความหลากหลายให้นักเรียนได้ฝึก 
 สรุปว่า  แบบฝึกทักษะ  หมายถึง  ส่ือการเรียนรู้  ท่ี ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  ประกอบไปด้วย
กิจกรรมท่ีหลากหลาย  เพื่ อใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้  ช่วยให้ ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด           
การวิเคราะห์  การแก้ปัญหา  หลังจากท่ีนักเรียนได้เรียนเนื้อหาในเรื่องต่าง ๆ ไปแล้ว  จนสามารถ
นำไปปฏิบัติได้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  ซึ่งมีต่อผู้เรียน  เพราะการท่ีนักเรียนได้ฝึกทำ
แบบฝึกทักษะมาก  ๆ จะช่วยให้นั กเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนในเนื้ อหาวิชาได้ ดีขึ้น              
ช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับผู้เรียน  ได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเร็วขึ้น  ชัดเจนขึ้น  กว้างขวางขึ้นทำให้
การสอนของครูและการเรียนของนักเรียนประสบความสำเร็จ  โดยในการสร้างแบบฝึกทักษะแต่ละ
เรื่องจะต้องศึกษาในเรื่องจิตวิทยาการเรียนรู้และพฤติกรรมท่ีตอบสนอง  โดยอาศัยกระบวนการท่ี
เหมาะสมและการศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ประกอบด้วย 
 
5.  ประสิทธิภาพ 
 5.1  ความหมายของประสิทธิภาพ 
 ราชบัณฑิตยสถาน  (2554 : 667)  ได้ให้ความหมายประสิทธิภาพไว้ว่า  หมายถึง  
ความสามารถท่ีทำให้เกิดผลในการทำงาน 
 ดวงมาลา  จาริชานนท์  (2551 : 8)  ได้ให้ความหมายประสิทธิภาพไว้ว่า  หมายถึง  
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากส่ือและเทคโนโลยีการเรียนการสอน  ทำให้ ผู้ เรียน             
เกิดการเรียนรู้  ซึ่งประสิทธิภาพจะมาจากผลลัพธ์ของการคำนวณ (E1) เป็นตัวเลขแรก  และ (E2)  
เป็นตัวเลขหลัง  ถ้าตัวเลขเข้าใกล้ร้อยมากเท่าไรยิ่งถือว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเท่านั้น  เป็นเกณฑ์
พิจารณาการรับรองประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน 
 วิมล  เหล่าเคน  (2552 : 6)  ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพไว้ว่า  หมายถึง  คุณภาพ            
ของส่ือ  การเรียนการสอนหรือนวัตกรรม  ซึ่งนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 สรุปได้ว่า  ประสิทธิภาพ  หมายถึง  ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนเกิด               
การเรียนรู้  ประสิทธิภาพจะมาจากผลลัพธ์ของการคำนวณ (E1) เป็นตัวเลขแรก  และ (E2)                
เป็นตัวเลขหลัง  ถ้าตัวเลขเข้าใกล้ร้อยมากเท่าไรยิ่งถือว่ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเท่านั้น   
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 5.2  การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ 
 เผชิญ  กิจระการ  (อาภรณ์  แข็งฤทธิ์.  2557 : 52 – 53 ; อ้างอิงจาก เผชิญ  กิจระการ. 
2544 : 46 - 51)  ได้กล่าวไว้ว่า การหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอนใด ๆ มีกระบวนการท่ี
สำคัญอยู่ 2 ขั้นตอน  ได้แก่  ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพตามวิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล และ
ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพตามวิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ ท้ัง 2 วิธีนี้ต้องทำควบคู่กันไป  
จึงจะมั่นใจได้ว่าส่ือหรือเทคโนโลยีการเรียนการสอน  ท่ีผ่านกระบวนการหาประสิทธิภาพเป็นท่ี
ยอมรับได้  ดังนี้ 
  1.  วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงเหตุผล (Rational Approach) กระบวนการนี้เป็นการหา
ประสิทธิภาพโดยใช้หลักความรู้และเหตุผล  ในการตัดสินคุณค่าของส่ือการเรียนการสอน  โดยอาศัย
ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้พิจาณาตัดสินคุณค่า  ซึ่งเป็นการหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและความเหมาะสมใน
ด้านการนำไปใช้  และผลการประเมินของผู้เช่ียวชาญแต่ละคนมาหาประสิทธิภาพต่อไป 
  2.  วิธีการหาประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ (Empirical Approach) วิธีการนี้จะนำส่ือไป
ทดลองใช้กับกลุ่มนักเรียนเป้าหมาย เช่น บทเรียนสำเร็จรูป ชุดการสอน แผนการสอน แบบฝึกทักษะ 
เป็นต้น  ส่วนมากใช้วิธีการหาประสิทธิภาพด้วยวิธีนี้  ประสิทธิภาพท่ีวัดส่วนใหญ่จะพิจารณาจาก
เปอร์เซ็นต์การทำแบบฝึกหัด  หรือกระบวนการเรียน  หรือแบบทดสอบย่อย  กับการทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยแสดงเป็นค่าตัวเลข  2 ตัว  เช่น  E1/E2 = 75/75  ,  E1/E2 = 80/80  ,  
E1/E2 = 85/85  ,  E1/E2 = 90/90  เป็นต้น 
   เกณฑ์ประสิทธิภาพ (E1/E2)  มีความหมายแตกต่างกันหลายลักษณะ  ในท่ีนี้จะ
ยกตัวอย่าง  E1/E2 = 80/80  ดังนี้ 
   เกณฑ์  80/80  ในความหมายท่ี 1  ตัวเลข 80 ตัวแรก  (E1)  คือ  นักเรียนท้ังหมด
ทำแบบฝึกทักษะหรือแบบทดสอบย่อย  ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 ถือเป็นประสิทธิภาพของ
กระบวนการ  ส่วน 80 ตัวหลัง  (E2) คือ  นักเรียนท้ังหมดทำแบบทดสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉล่ีย
ร้อยละ 80 
   เกณฑ์ 80/80  ในความหมายท่ี 2 ตัวเลข 80 ตัวแรก  (E1)  คือ  จำนวนนักเรียน 
ร้อยละ 80 ทำแบบทกสอบหลังเรียนได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80  ส่วนตัวเลข 80 ตัวหลัง  (E2)  คือ  
นักเรียนท้ังหมดท่ีทำแบบทดสอบหลังเรียนครั้งนั้น  ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80 
   เกณฑ์ 80/80  ในความหมายท่ี 3  ตัวเลข 80 ตัวแรก  (E1)  คือ  จำนวนนักเรียน
นักเรียนท้ังหมดทำแบบทดสอบหลังเรียน  ได้คะแนนเฉล่ียร้อยละ 80  ส่วนตัวเลข 80 ตัวหลัง  (E2)  
คือ  นักเรียนท้ังหมดท่ีทำแบบทดสอบหลังเรียนแต่ละข้อถูกมีจำนวนเฉล่ียร้อยละ 80  (ถ้านักเรียนทำ
ข้อสอบข้อใดถูก  มีจำนวนนักเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แสดงว่า  ส่ือไม่มีประสิทธิภาพและช้ีให้เห็นว่า
จุดประสงค์ท่ีตรงกับข้อนั้นมีความบกพร่อง) 
  เกณฑ์ประสิทธิภาพมีหลายเกณฑ์  เช่น 75/75 , 80/80 , 85/85 , 90/90 และ 95/95   
การต้ังเกณฑ์ประสิทธิภาพเท่าใดนั้น  ขึ้นอยู่กับผู้วิจัย  แต่ไม่ควรต้ังไว้ต่ำมาก  เพราะเกณฑ์เท่าใด
มักจะได้ผลตามนั้น  โยปกติเนื้อหาท่ีเป็นความรู้  ความจำ  มักจะต้ังไว้ 80/80 , 85/85 หรือ 90/90  
ส่วนเนื้อหาท่ีเป็นทักษะ  มักจะตั้งไว้ที่  75/75 
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 สรุปว่าเกณฑ์การหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน  จะนิยมต้ังเป็นตัวเลข 2 ตั ว   
เช่น 75/75 , 80/80 , 85/85 และ 90/90 ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติวิชา  เนื้อหาท่ีนำมาสร้าง             
ส่ือเทคโนโลยีการสอนจะมาจากผลลัพธ์ของกาคำนวณ  E1 และ E2 เป็นตัวเลขตัวแรกและตัวหลัง
ตามลำดับ  ถ้าตัวเลขตัวใดเข้าใกล้ 100 มากเท่าไรยิ่งถือว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ต้ัง  E1/E2 = 75/75  เพราะเป็นเนื้อหาท่ีเป็นทักษะ  คิดคำนวณ  การคำนวณหา
ประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอนเป็นผลรวมของการหาคุณภาพท้ังเชิงปริมาณท่ีเป็นตัวเลข  
และเชิงคุณภาพ  ถ้าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ถูกต้องถึงเกณฑ์ท่ีคาดหวังไว้ก็แสดงว่า
เครื่องมือหรือส่ือนวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
6.  ดัชนีประสิทธิผล 
 6.1  ความหมายของดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index) หรือ E.I. 
 เผชิญ  กิจระการ  (อาภรณ์  แข็งฤทธิ์.  2557 : 54 ; อ้างอิงจาก เผชิญ  กิจระการ.  2544 : 
1)  ได้ให้ความหมายว่า  ดัชนีประสิทธิผล  หมายถึง  ตัวเลขท่ีแสดงถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  โดยเทียบกับคะแนนท่ีเพิ่มขึ้นจากคะแนนการทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนท่ีได้จากการ
ทดสอบหลังเรียน 
 เมธา  พงศ์ศาสตร์  (2549 : 4 - 5)  ได้ให้ความหมายว่า  ดัชนีประสิทธิผล  หมายถึง  
ค่าสถิติท่ีใช้ในการประเมินส่ือประกอบการเรียนการสอน  เป็นค่าท่ีแสดงความก้าวหน้าในการเรียนรู้               
ซึ่งเรียนรู้จากส่ือหรือแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้สอนพัฒนาขึ้นมาด้วยกลวิธีท่ีเหมาะสมและสอดคล้อง
กับเนื้อหา 
 ดวงมาลา  จาริชานนท์  (2551 : 8)  ได้ให้ความหมายว่า  ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง ตัวเลข  
ท่ีแสดงถึงความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยใช้ส่ือการเรียนการสอนเปรียบเทียบคะแนน    
ท่ีเพิ่มขึ้นจากการทดสอบก่อนเรียนกับคะแนนท่ีได้จากการทดสอบหลังเรียน 
 สรุปว่า  ดัชนีประสิทธิผล  หมายถึง  ตัวเลขท่ีแสดงความก้าวหน้าในการเรียนของนักเรียน  
โดยส่ือหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน  เปรียบเทียบคะแนนท่ีเพิ่มขึ้นจากคะแนนการทดสอบก่อน
เรียนกับคะแนนท่ีได้จากการทดสอบหลังเรียน  ซึ่งการศึกษาครั้งนี้จะแสดงความก้าวหน้าของนักเรียน 
ท่ีเรียนจากแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 6.2  การหาดัชนีประสิทธิผล 
 เผชิญ  กิจระการ  (อาภรณ์  แข็งฤทธิ์.  2557 : 54 - 55 ; อ้างอิงจาก เผชิญ  กิจระการ. 
2544 : 1 - 3)  กล่าวว่า  การหาดัชนีประสิทธิผล  เป็นการประเมินความแตกต่างของคะแนนใน 2 
ลักษณะ  คือ  ความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและคะแนนการทดสอบหลังเรียน  
หรือเป็นการทดสอบเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม  ในทาง
ปฏิบัติส่วนมากเน้นผลของความแตกต่างท่ีแท้จริงมากกว่าของความแตกต่างทางสถิติ  แต่ในบางกรณี
การเปรียบเทียบ 2 ลักษณะก็อาจจะยังไม่เป็นท่ีเพียงพอ เช่น ในกรณีของการทดลองใช้ส่ือการเรียน
การสอนครั้งหนึ่งปรากฏว่า กลุ่มท่ี 1 การทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนร้อยละ 18 การทดสอบหลัง
เรียนได้คะแนนร้อยละ 67 และกลุ่มท่ี 2 การทดสอบก่อนเรียนได้คะแนนร้อยละ 27 การทดสอบหลัง
เรียนได้คะแนนร้อยละ 74 ซึ่งเมื่อนำผลการวิเคราะห์ทางสถิติปรากฏว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ
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หลังเรียนแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท้ัง 2 กลุ่ม  แต่เมื่อเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ
หลังเรียนระหว่างกลุ่มท้ังสอง  ปรากฏว่าไม่มีความแตกต่างกัน  ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดขึ้นเพราะ
ส่ิงทดลอง  นั้นหรือไม่  เนื่องจากการทดสอบท้ังสองกรณีมีคะแนนพื้นฐาน (คะแนนทดสอบก่อนเรียน) 
แตกต่างกันซึ่งจะส่งผลคะแนนการทดสอบหลังเรียนท่ีจะเพิ่มขึ้นได้สูงสุด  ดัชนีประสิทธิผลมีรูปแบบ
ในการหาค่า  ดังนี้ 
 
                              ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน – ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
                                 (จำนวนนักเรียน  คะแนนเต็ม) - (ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน) 
 
 สรุปได้ว่า  ค่าดัชนีประสิทธิผล  เป็นการหาประสิทธิผลของส่ือหรือนวัตกรรมหลังเรียน     
ว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าหรือมีความรู้เพิ่มข้ึนมากน้อยเพียงใด  ถ้าคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
มากเท่าไรแสดงว่าส่ือท่ีใช้ในการเรียนยิ่งมีคุณภาพมาก 
 
7.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 7.1  ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 ณ ยศ   สงวน สิน   (2547)  ไ ด้ ให้ ค วาม หม ายของผล สัมฤทธิ์ ท างก ารเรียน ไว้ ว่ า                
เป็นความสามารถ หรือความสำเร็จในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ทักษะในการแก้ปัญหา ความสามารถ 
ในการนำไปใช้และการวิเคราะห์เป็นต้น รวมถึงประสิทธิภาพท่ีได้จากการเรียนรู้ท่ีได้รับจากการสอน 
การฝึกฝนหรือประสบการณ์ต่างๆ ซึ่งสามารถวัดได้การตอบแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 วิลสัน  (วัฒนศิริ  ชมหมู่.  2548 : 26 ; อ้างอิงจาก  Wilson.  1971 : 643-696)  กล่าวว่า  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  หมายถึง  ความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive  
Domain)  ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จาก แนวคิดของวิลสันพอจะกล่าวได้ว่า  ผลสัมฤท ธิ์             
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ก็คือ  ผลสำเร็จของการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ท่ีประเมินเป็นระดับ
ความสามารถนั้นเอง 
 กูด  (พัชระ  งามชัด.  2549 : 14 ; อ้างอิงมาจาก Good.  1973 : 7 ) ได้ให้ความหมาย           
ของคำว่าผลสัมฤทธิ์ไว้ว่าหมายถึง การประสบผลสำเร็จ  หรือสมรรถภาพในการใช้ทักษะหรือใช้
ความรู้  ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางเรียน  หมายถึง  การได้รับความรู้ (Knowledge Attained)  การพัฒนา
ทักษะในการเรียนในโรงเรียน  ซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐานหรือใช้
แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้น  หรืออาจใช้แบบทดสอบท้ังสองชนิด 
 นิศารัตน์  ศิลปะเดช  (อาภรณ์  แข็งฤทธิ์.  2557 : 55 ; อ้างอิงจาก นิศารัตน์  ศิลปะเดช. 
2542 : 121 - 122)  ได้ให้ความหมายว่าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นการวัดสมรรถภาพ            
ทางสมองของบุคคล  ซึ่งแสดงออกเป็นความรู้ความสามารถทางวิชาการ  อันเกิดจากการเรียนรู้            
ในเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในโรงเรียนและประสบการณ์ท่ีได้จากบ้านและสังคม 
 อาภรณ์  แข็งฤทธิ์  (2557 : 57)  ได้ให้ความหมายของคำว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึงความรู้  ซึ่งในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสามารถวัดได้ 2 

ดัชนีประสิทธิผล = 
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แบบ คือ  การวัดด้านปฏิบัติและการวัดด้านเนื้อหา  ตามจุดมุ่งหมายและลักษณะวิชาท่ีสอน                    
ซึ่งกระบวนการสำคัญในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียนเรียน คือ แบบทดสอบ 
 จากความหมายท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   หมายถึง  ความสำเร็จ          
ในด้านความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพด้านต่าง ๆ ของสมองหรือประสบการณ์ท่ีได้จากการเรียนรู้            
อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝน หรือประสบการณ์ต่าง ๆ ของแต่ละบุคคลสามารถ   
วัดได้โดยการทดสอบด้วยวิธีต่างๆ 
 วิลสัน  (วัฒนศิริ  ชมหมู่.  2548 : 27 ; อ้างอิงจาก  Wilson.  1971 : 643-696)  ได้แบ่ง
พฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีพึงประสงค์ในวิชาคณิตศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาออกเป็น  2  ด้าน   
  1.  พฤติกรรมด้านความรู้และความคิด  (Cognitive Domain)   
  2.  พฤติกรรมด้านความรู้สึก  (Affective Domain) 
 สำหรับพฤติกรรมด้านความรู้และการคิด (Cognitive Domain) แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ 
  1.  ความรู้ความจำด้านการคิดคำนวณ  (Computation) 
  พฤติกรรมในระดับนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมท่ีอยู่ในระดับต่ำสุด  แบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นดังนี้ 
   1.1  ความรู้ ความจำเกี่ ย วกับข้ อ เท็จจริง   (Knowledge of Specific Facts)               
เป็นความสามารถท่ีระลึกถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ  ท่ีนักเรียนเคยได้รับการเรียนการสอนมาแล้ว คำถาม
จะเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง  ตลอดจนความรู้พื้นฐานซึ่งนักเรียนได้สะสมมาเป็นระยะเวลานาน 
   1.2  ความรู้ความจำเกี่ยวกับศัพท์และนิยาม (Knowledge of Terminology)           
เป็นความสามารถในการระลึกหรือจำศัพท์  และนิยามต่าง ๆ ได้ โดยคำถามอาจจะถามโดยตรงหรือ 
โดยอ้อมก็ได้  แต่ไม่ต้องอาศัยการคิดคำนวณ 
   1.3  ความสามารถในการใช้กระบวนการคิดคำนวณ (Ability of Carry Out 
Algorithms)  เป็นความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริงหรือนิ ยามและกระบวนการท่ีเรียนมาแล้ว            
มาคิดคำนวณตามลำดับ  ขั้นตอนท่ีเคยเรียนรู้มาแล้ว  ข้อสอบท่ีวัดความสามารถด้านนี้ต้องเป็นโจทย์
ง่ายคล้ายคลึงกับตัวอย่าง  นักเรียนไม่ต้องพบกับความยุ่งยากในการตัดสินใจเลือกใช้กระบวนการ 
  2.  ความเข้าใจ  (Comprehension) 
  เป็นพฤติกรรมท่ีใกล้เคียงกับพฤติกรรมระดับความรู้ความจำเกี่ยวกับการคิดคำนวณ            
แต่ซับซ้อนมากขึ้น  แบ่งเป็น  6  ขั้นดังนี้ 
   2.1  ความเข้าใจเกี่ยวกับมโนคติ  (Concept)  เป็นความสามารถท่ีซับซ้อนกว่า 
ความรู้ความจำเกี่ยวกับข้อเท็จจริง  เพราะมโนคติเป็นนามธรรม  ซึ่งประมวลจากข้อเท็จจริงต่าง ๆ  
ซึ่งต้องอาศัยการตัดสินใจในการตีความหรือยกตัวอย่างของมโนคตินั้น  สามารถทำได้โดยใช้คำพูด 
ของตนหรือเลือกความหมายท่ีกำหนดให้โดยเขียนในรูปใหม่  หรือยกตัวอย่างใหม่ท่ีแตกต่างไปจาก           
ท่ีเคยเรียนในช้ันเรียน  มิฉะนั้นจะเป็นเพียงการวัดความจำเท่านั้น 
   2.2  ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ  กฎทางคณิตศาสตร์  และการสรุปอ้างอิงเป็น
กรณีท่ัวไป (Principles, Rules and Generalization)  เป็นความสามารถในการนำหลักการกฎ  
และความเข้าใจเกี่ยวกับมโนคติ ไปสัมพันธ์กับโจทย์ปัญหาจนได้แนวทางในการแก้ปัญหา  ถ้าคำถาม
นั้นเป็นคำถามเกี่ยวกับหลักการและกฎท่ีนักเรียนเพิ่งเคยพบเห็นเป็นครั้งแรก  อาจจัดเป็นพฤติกรรม
ในระดับการวิเคราะห์ก็ได้ 
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   2.3  ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Structure) 
คำถามท่ีวัดพฤติกรรมระดับนี้  เป็นคำถามท่ีวัดเกี่ ยวกับสมบัติของระบบจำนวนและโครงสร้าง      
ทางพีชคณิต 
   2.4  ความสามารถในการเปล่ียนรูปแบบปัญหาจากแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่ ง      
(Ability to Transform Problem Elements From One Mode to Another) เป็นความสามารถ  
ในการแปลข้อความท่ีกำหนดให้เป็นข้อความใหม่หรือภาษาใหม่   เช่น  แปลจากภาษาพูดเป็นรูป
สมการ  ซึ่งมีความหมายคงเดิมโดยไม่รวมถึงกระบวนการคิดคำนวณ  (Algorithms)  หลังจากแปล
แล้วอาจกล่าวได้ว่าเป็นพฤติกรรมกับความเข้าใจ 
   2.5  ความสามารถในการคิดตามแนวของเหตุผล (Ability to Follow a Line of  
Reasoning)  เป็นความสามารถในการอ่านและความเข้าใจข้อความทางคณิตศาสตร์  ซึ่งต่างไปจาก
ความสามารถในการอ่านท่ัว ๆ ไป 
   2.6  ความสามารถในการอ่านและตีความโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (Ability to 
Read and lnterpret a Problem) ข้อสอบท่ีวัดความสามารถในขั้นนี้อาจดัดแปลงมาจากข้อสอบ             
ท่ีวัดความสามารถในขั้นอื่น ๆ  โดยให้นักเรียนอ่านและตีความโจทย์ปัญหา  ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ
ข้อความ  ตัวเลข  ข้อมูลทางสถิติ  หรือกราฟ 
  3.  การนำไปใช้  (Application)   
  เป็นความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหาท่ีนักเรียนคุ้นเคย   เพราะคล้ายปัญหา              
ท่ีนักเรียนประสบในระหว่างเรียน  หรือแบบฝึกหัดท่ีนักเรียนเลือกกระบวนการแก้ปัญหาและ
ดำเนินการแก้ปัญหาได้ไม่ยาก  พฤติกรรมในระดับนี้  แบ่งออกเป็น  4 ขั้น คือ  
   3.1  ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีคล้ายกับปัญหาท่ีประสบอยู่ระหว่างเรียน   
(Ability to Solve Routine Problems)  นักเรียนต้องอาศัยความสามารถในระดับความเข้าใจ          
และเลือกกระบวนการในการแก้ปัญหาจนได้คำตอบออกมา   
   3.2  ความสามารถ ใน การ เป รี ยบ เที ยบ  (Ability to Make Comparisons)              
เป็นความสามารถในการค้นคว้าหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล  2  ชุด  เพื่ อสรุปตัดสิน ใจ            
ซึ่งในการแก้ปัญหาขั้นนี้อาจต้องใช้วิธีการคำนวณและจำเป็นต้องอาศัยความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง  รวมท้ัง
ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล 
   3.3  ค ว าม ส าม าร ถ ใน ก าร วิ เค ร าะ ห์ ข้ อ มู ล   (Ability to Analyze Data)                
เป็นความสามารถในการตัดสินใจอย่างต่อเนื่ องในการหาคำตอบจากข้อมูล ท่ีกำหนดให้                 
ซึ่งอาจต้องอาศัยการแยกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องออกจากข้อมูลท่ีไม่เกี่ยวข้อง  พิจารณาว่าอะไรคือข้อมูล      
ท่ีต้องเพิ่มเติมมีปัญหาอื่นใดบ้างท่ีอาจเป็นตัวอย่างในการหาคำตอบของปัญหาท่ีประสบอยู่หรือต้อง
แยกโจทย์ออกพิจารณาเป็นส่วน ๆ  มีการตัดสินใจหลายครั้งอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ต้นจนได้คำตอบหรือ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
   3.4  ความสามารถในการมองเห็นแบบ  ลักษณะโครงสร้ างท่ี เหมือนกัน               
แ ล ะ ก า ร ส ม ม า ต ร   (Ability to Recognize Patterns, Isomorphisms and Symmetries)                 
เป็นความสามารถท่ีต้องอาศัยพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง  ต้ังแต่การระลึกถึงข้อมูลท่ีกำหนดให้        
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การเปล่ียนรูปปัญหา  การจัดกระทำกับข้อมูลและการระลึกถึงความสัมพันธ์  นักเรียนต้องสำรวจ   
หาส่ิงท่ีคุ้นเคยกันจากข้อมูลหรือส่ิงท่ีกำหนดจากโจทย์ปัญหาท่ีพบ 
  4.  การวิเคราะห์ (Analysis)  
  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีนักเรียนไม่เคยเห็นหรือไม่เคยทำแบบฝึกหัดมาก่อน
ส่วนใหญ่เป็นโจทย์พลิกแพลง  แต่ก็อยู่ในขอบเขตของเนื้อหาวิชาท่ีเรียน  การแก้โจทย์ปัญหาดังกล่าว  
ต้องอาศัยความรู้ท่ีได้เรียนมารวมกับความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกันเพื่อแก้ปัญหา  พฤติกรรม     
ในระดับนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมข้ันสูงสุดของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ซึ่งต้องใช้สมรรถภาพสมอง
ระดับสูง  แบ่งออกเป็น 5 ขั้น คือ  
   4.1  ความสามารถในการแก้โจทย์ท่ีไม่เคยประสบมาก่อน  (Ability to Solve 
Nonroutine Problems)  คำถามในขั้นนี้เป็นคำถามท่ีซับซ้อน ไม่มีในแบบฝึกหัดหรือตัวอย่าง ไม่เคย
เห็นมาก่อน นักเรียนต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานกับความเข้าใจ  มโนคติ  นิยาม  
ตลอดจนทฤษฎีต่าง ๆ  ท่ีเรียนมาแล้วเป็นอย่างดี 
   4.2  ค ว าม ส าม า ร ถ ใน ก า ร ค้ น ห าค ว าม สั ม พั น ธ์  (Ability to Discover 
Relationships) เป็นความสามารถในการจัดส่วนต่าง ๆ  ท่ีโจทย์กำหนดให้ใหม่แล้วสร้างความสัมพันธ์
ขึ้นใหม่ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหา  แทนการจำความสัมพันธ์เดิมท่ีเคยพบมาแล้ว  มาใช้กับข้อมูลชุดใหม่
เท่านั้น        
   4.3  ความสามารถในการพิ สูจน์  (Ability to Construct Proofs) เป็นความ 
สามารถ  ในการพิสูจน์โจทย์ปัญหาท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน  นักเรียนจะต้องอาศัยนิยามทฤษฎีต่าง ๆ              
ท่ีเรียนมาแล้ว  มาช่วยในการแก้ปัญหา 
   4.4  ความสามารถในการวิจารณ์ การพิ สูจน์  (Ability to Criticize Proofs)  
ความสามารถในขั้นนี้   เป็นการใช้เหตุผลท่ี ควบคู่กับความสามารถในการเขียนพิ สูจน์   แต่
ความสามารถในการวิจารณ์เป็นพฤติกรรมท่ียุ่งยากซับซ้อนกว่า  ความสามารถในขั้นนี้ต้องการให้
นักเรียนมองเห็นและเข้าใจการพิ สูจน์นั้นว่าถูกต้องหรือไม่  มีตอนใดผิดพลาดไปจากมโนคติ   
หลักการ  กฎ  นิยาม  หรือวิธีการทางคณิตศาสตร์ 
   4.5  ความสามารถเกี่ยวกับการสร้างสูตร  และทดสอบความถูกต้องของสูตร       
(Ability to Formulate and Validate Generalization) นักเรียนต้องสามารถสร้างสูตรขึ้นมาใหม่
โดยให้สัมพันธ์กับเรื่องเดิมและต้องสมเหตุสมผลด้วย  นั่นคือการถามให้หาและพิสูจน์ประโยค                 
ทางคณิตศาสตร์หรืออาจถามให้นักเรียนสร้างกระบวนการคิดคำนวณใหม่  พร้อมท้ังแสดงการใช้
กระบวนการนั้น 
 จากการศึกษาเอกสารของวิลสัน   (วัฒนศิริ  ชมหมู่.  2548 : 26 ; อ้างอิงจาก  Wilson.  
1971 : 643 - 685)  ซึ่งได้จำแนกการวัด 4 ระดับคือ ด้านความรู้ความจำ (Computation) ด้าน
ความเข้าใจ (Comprehension) ด้านการนำไปใช้ (Application) และด้าน การวิเคราะห์ (Analysis)  
 7.2  องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 เพรสคอตต์  (จำปี   นิลอรุณ .  2548 : 34 ; อ้างอิ งจาก  Prescott.  1961 : 14-16)           
ได้ใช้ความรู้ทางชีววิทยา  สังคมวิทยา  จิตวิทยาและการแพทย์  ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้                 
ของนักเรียนท้ังในและนอกห้องเรียน  มีดังต่อไปนี้  
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  1.  องค์ประกอบทางด้านร่างกาย  ได้แก่  อัตราการเจริญเติบโตของร่างกาย  สุขภาพ       
ทางกาย  ข้อบกพร่องทางร่างกายและบุคลิกท่าทาง   
  2.  องค์ประกอบทางความรัก  ได้แก่   ความสัมพันธ์ของบิดามารดา  ความสัมพันธ์           
ของบิดามารดากับลูก  ความสัมพันธ์ระหว่างลูก ๆ  ด้วยกัน  และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ท้ังหมดในครอบครัว 
  3.  องค์ประกอบทางวัฒนธรรมและสังคม  ได้แก่   ขนบธรรมเนียม ประเพณี                   
ความเป็นอยู่ของครอบครัว  สภาพแวดล้อมทางบ้าน  การอบรมทางบ้าน  และฐานะทางบ้าน   
  4.  องค์ประกอบทางความสัมพันธ์ในเพื่อนวัยเดียวกัน  ได้แก่  ความสัมพันธ์ของ
นักเรียน   กับเพื่อนวัยเดียวกัน  ท้ังท่ีบ้านและท่ีโรงเรียน   
  5.  องค์ประกอบทางการพัฒนาแห่งตน  ได้แก่  สติปัญญา  ความสนใจ  เจตคติ                  
ของนักเรียนต่อการเรียน  
  6.  องค์ประกอบทางการปรับตัว  ได้แก่  ปัญหาการปรับตน  การแสดงออกทางอารมณ์ 
 แคร์รอล  (จำปี  นิลอรุณ.  2548 : 34 ; อ้างอิงจาก  Carrol.  1963 : 723-733)  ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับอิทธิพลขององค์ประกอบต่าง ๆ  ท่ีมีต่อระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนโดยการนำเอาครู 
นักเรียนและหลักสูตรเป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญ  โดยเช่ือว่าเวลาและคุณภาพของการสอนมีอิทธิพล
โดยตรงต่อปริมาณความรู้ท่ีนักเรียนจะได้รับ 
 แมคดอกว์  (จำปี  นิลอรุณ.  2548 : 34 ; อ้างอิงจาก  Maddox.  1963 : 9)  ได้ศึกษา
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางสติปัญญาและความสามารถ
ทางสมองร้อยละ 50-60  ขึ้นอยู่กับโอกาส  และส่ิงแวดล้อมร้อยละ  10-15  
 ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า  มีองค์ประกอบหลายประการท่ีทำให้เกิดผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์    
ทางการเรียน  แต่ท่ีทำให้เกิดผลโดยตรงนั้นคือการสอนของครูนั่นเอง   
 7.3  สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
 สำหรับนักเรียนท่ีอ่อนวิชาคณิตศาสตร์นั้น  วัชรี  บูรณสิงห์  (สำรวย  หาญห้าว.  2550 :       
52 – 53 ; อ้างอิงจาก วัชรี  บูรณสิงห์.  2525 : 435)  ได้กล่าวว่า เป็นนักเรียนท่ีมีลักษณะดังต่อไปนี้   
  1.  ระดับสติปัญญา  (I.Q)  อยู่ระหว่าง  75-90  และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์      
จะต่ำกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี  30 
  2.  อัตราการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์จะต่ำกว่านักเรียนอื่น ๆ  
  3.  มีความสามารถทางการอ่านต่ำ 
  4.  จำหลักหรือมโนมติเบ้ืองต้นทางคณิตศาสตร์ท่ีเรียนไปแล้วไม่ได้ 
  5.  มีปัญหาในการใช้ถ้อยคำ 
  6.  มีปัญหาในการหาความสัมพันธ์ของส่ิงของต่าง ๆ  และการสรุปเป็นหลักเกณฑ์
โดยท่ัวไป 
  7.  มีพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์น้อย  สัง เกตจากการสอบตกวิชาคณิตศาสตร์
บ่อยครั้ง 
  8.  เจตคติท่ีไม่ดีต่อโรงเรียน  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อวิชาคณิตศาสตร์ 
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  9.  มีความกดดันและรู้ สึกกังวลต่อความล้มเหลวทางด้านการเรียนของตนเอง                 
และบางครั้งรู้สึกดูถูกตัวเอง  
  10.  ขาดความเช่ือมั่นในความสามารถของตัวเอง 
  11.  อาจมาจากครอบครัวท่ีมีสภาพแวดล้อมต่างจากนักเรียนอื่น ๆ  ซึ่งมีผลทำให้           
ขาดประสบการณ์ท่ีจำเป็นต่อความสำเร็จในการเรียน 
  12.  ขาดทักษะในการฟัง  และไม่มีความต้ังใจในการเรียน  หรือมีความต้ังใจในการเรียน 
เพียงช่ัวระยะเวลาส้ัน 
  13.  มีข้อบกพร่องในด้านสุขภาพ  เช่น  สายตาไม่ปกติ  มีปัญหาด้านการฟั ง                    
และมีข้อบกพร่องทางทักษะการใช้มือ 
  14.  ไม่ประสบผลสำเร็จในด้านการเรียนท่ัว ๆ  ไป 
  15.  ขาดความสามารถในการแสดงออกทางคำพูด   ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้คำถาม                
ท่ีแสดงให้เหน็ว่าตนเองก็ยังไม่เข้าใจในการเรียนนั้น ๆ 
  16.  มีวุฒิภาวะค่อนข้างต่ำท้ังด้านอารมณ์และสังคม 
 จากการศึกษาค้นคว้าถึงสาเหตุท่ีทำให้เกิดปัญหาต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  คือ        
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การสร้างความสนใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้ และความรู้สึก
รับผิดชอบต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งเป็นหน้าท่ีของครูท่ีจะจัดหาวิธีท่ีเหมาะสมมาใช้    
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีดียิ่งขึ้น  ดังนั้น    
การศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้สร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรม   
การเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  ซึ่งจะช่วยให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ดีขึ้น 
 
8.  ความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
 8.1  ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจหรือความพอใจ  ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า  “Satisfaction”  ได้มี ผู้ให้
ความหมายของความพึงพอใจไว้  ดังนี้ 
 ประสาท  อิศรปรีดา  (2547 : 300)  ได้กล่าวว่า  ความพึงพอใจ  หมายถึง  พลังท่ีเกิดจาก
พลังทางจิตท่ีมีผลไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการและหาส่ิงท่ีต้องการไปตอบสนอง 
 จิราพร  นิลกำเนิด  (2547 : 63)  ได้กล่าวว่า  ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิด  
หรือเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อการทำงานในทางบวก  เช่น  ความรู้สึกชอบ  รัก  พอใจ  เต็มใจ       
และยินดี  ซึ่งเกิดจากการได้รับการตอบสนองความต้องการท้ังทางด้านวัตถุ  และจิตใจ เป็นความรู้สึก
ท่ีมีความสุข  เมื่อดำเนินการปฏิบัติงานนั้น ๆ จนบรรลุผลสำเร็จ 
 เดวิส  (ยุวากร  เมืองสุวรรณ.  2551 : 58 ; อ้างอิงจาก Davis.  1981 : 83)  ได้กล่าวว่า     
ความพึงพอใจ  หมายถึง  ความพึงพอใจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังกับผลประโยชน์      
ท่ีได้รับ 



47 

  

 รีเบอร์  (ยุวากร  เมืองสุวรรณ.  2551 : 58 ; อ้างอิงจาก Reber.  1985 : 660)  ได้กล่าวว่า  
ความพึงพอใจ  หมายถึง  สภาวะทางอารมณ์ (cmotional state) ของบุคคลท่ีนำไปสู่เป้าหมาย
ความสำเร็จ 
 วิภาวดี  วงศ์อามาตย์  (2551 : 44)  กล่าวว่า  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด 
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าในด้านต่าง ๆ และจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจ             
จะเกิดขึ้นเมื่อเขาได้รับการตอบสนองตามความต้องการหรือบรรลุตามเป้าหมายของตนเอง 
 ณรัตน์  ลาภมูล  (อาภรณ์  แข็งฤทธิ์.  2557 : 57 ; อ้างอิงจาก ณรัตน์  ลาภมูล.  2546 : 7)  
ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ความรู้สึก       
ท่ีสามารถประเมินค่าได้ของบุคคลท่ีมีต่อการปฏิบัติงานท่ีทำอยู่ซึ่งครอบคลุมมิติต่าง ๆ ของงาน 
 อาภรณ์  แข็งฤทธิ์  (2557 : 57)  ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า  ความพึงพอใจ         
ในการเรียนรู้  หมายถึง  ความรู้สึกนึกคิดหรือทัศนคติท่ีเป็นไปตามความคาดหวังทำให้เกิดความพอใจ
ในการเรียนรู้อย่างมีความสุข  มีความกระตือรือร้น  ทำให้เกิดความเจริญงอกงามในการเรียน 
 จากความหมายของความพึงพอใจดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า  ความพึงพอใจในการเรียน  
คือ  ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ท้ังทางบวก
และทางลบ  อันเนื่องมาจากการได้รับการกระตุ้นจากส่ือ  ประสบการณ์ต่าง ๆ  ถ้าอารมณ์              
ความต้องการของตนเองได้รับการตอบสนองก็จะเกิดความรู้สึกท่ีดีในส่ิงนั้น ๆ ตรงข้ามหากความ
ต้องการของตนเองไม่ได้รับการตอบสนอง ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น  ดังนั้น  ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  ครูผู้สอนควรคำนึงถึงความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนทุกคน  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับความต้องการและความสามารถของผู้เรียน  เพราะเป็นส่ิ ง
สำคัญท่ีจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และมีความสุขในการเรียน
ต่อไป 
 8.2  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 แนวคิดความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีของมาสโลว์ 
 มาสโลว์  (ประสาท  อิศรปรีดา.  2547 : 310-312 ; อ้างอิงมาจาก Maslow, Abraham. 
1970 : 69-70)  ได้ เสนอทฤษฎีลำดับขั้นของความต้องการ (Hierarchy of Needs Theory)              
โดยอธิบายว่า  มนุษย์มีความต้องการจากระดับพื้นฐานไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้น  ดังนี้ 
  1.  ความต้องการทางสรีระ (Physiological Needs) ได้แก่  ความต้องการอาหาร  น้ำ 
อากาศ  การพักผ่อนนอนหลับ  เพศ  การหลีกเล่ียงความเจ็บปวด ฯลฯ 
  2.  ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) ได้แก่  ความต้องการความ
อบอุ่น  มั่นคง  ต้องการการคุ้มครองและหนีจากอันตราย ฯลฯ  ความต้องการประเภทนี้มีต้ังแต่ ยัง
เป็นทารก  เราจะสังเกตเห็นว่า  เด็กจะพยายามหลบหลีกจากสถานการณ์ท่ีเป็นอันตราย  จะหลีกหนี
จากสถานการณ์แปลกใหม่หรือคนแปลกหน้า 
  3.  ความต้องการความรัก และการยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม (Belongness and 
Love Needs) ได้แก่  ความต้องการเพื่อนหรือมิตร  ต้องการเพื่อนร่วมงาน  ต้องการคู่รักหรือ
ครอบครัว 
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  4.  ความต้องการการยกย่องสรรเสริญ (Estecm Needs) ได้แก่  ความต้องการให้ผู้อื่น
เคารพนับถือตน  ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับว่าตนมีค่า  หรือได้รับการยกย่องสรรเสริญ  ต้องการเช่ือมั่น
ในความสามารถของตน  ผู้ท่ีล้มเหลวที่จะได้รับการสอนองความต้องการนี้  อาจทำให้เกิดความรู้สึกว่า
มีปมด้อย  หรือขาดความรู้สึกว่ามีผู้คอยช่วยเหลือค้ำจุน 
  5.  ความต้องการรู้และเข้าใจ (Need to Know and Understand) เป็นความต้องการ    
จะสัมฤทธิ์ผลทางปัญญา (Intellectual Achievement) หมายถึง  ความปรารถนาท่ีจะรู้และเข้าใจ
ส่ิงต่าง ๆ ด้วยความสนใจอย่างแท้จริง  มาสโลว์มีความเห็นว่า  ความต้องการต้ังแต่ขั้นนี้เป็นต้นไป  
จะไม่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคน 
  6.  ความต้องการสุนทรียะ (Aesthenic Needs) ได้แก่  ความต้องการความเป็นระเบียบ 
(Order) สัจธรรม (Truth) และความงาม 
  7.  ความต้องการสร้างประจักษ์ตน  และการพัฒนาตามศักยภาพแห่งตน (Self 
Actualization Needs) เป็นความต้องการท่ีจะเข้าใจตนเองและรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้  ต้องการ             
ท่ีจะคิดหรือกระทำให้สอดคล้องกับสภาพท่ีแท้จริงของตนอย่างสร้างสรรค์ และต้องการพัฒนาสูงสุด
ตามศักยภาพของตน 
 ทฤษฏีของมาสโลว์  แสดงให้เห็นว่า มนุษย์แต่ละคนมีความต้องการแตกต่างกัน เมื่อความ
ต้องการขั้นต้นได้รับการสนอง ก็จะเกิดความต้องการในขั้นสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ และเป็นการส่งเสริม          
ให้มีแรงจูงใจเพิ่มข้ึนด้วย  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน นักการศึกษาและครูผู้สอนจำเป็นต้องมี
ความเข้าใจในความต้องการของผู้เรียนว่ามีความต้องการอะไรบ้าง ซึ่งจะทำให้ครูนำข้อมูลเหล่านั้น 
มาพิจารณาตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แนวคิดทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์สเบอร์ก 
 ทฤษฎีของเฮอร์สเบอร์ก  (รักพงษ์  วงษ์ธานี.  2546 : 67-68 ; อ้างอิงมาจาก Herberg.  
1959 : 113-115)  ได้ เสนอทฤษฎี   2  องค์ประกอบ  โดยอธิบายว่ าในการทำงาน ต่าง ๆ            
การท่ีจะทำให้คนมีความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ  มีองค์ประกอบอยู่  2  ประเภท  คือ 
  1.  ปัจจัยจูงใจ  เป็นปัจจัยท่ีสร้างความพึงพอใจในงานให้เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้บุคคลรัก      
และชอบงานท่ีปฏิบัติอยู่ และทำให้บุคคลในองค์กรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 
   1.1  ความสำเร็จในงาน  หมายถึง  บุคคลสามารถแก้ไขปัญหาจากการทำงานได้         
จนทำให้งานสำเร็จ จึงเกิดความพึงพอใจในผลสำเร็จนั้น 
   1.2  การได้รับการยอมรับนับถือ  หมายถึง  การได้รับการยอมรับในความรู้
ความสามารถท้ังจากผู้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงานและบุคคลอื่นในองค์กร 
   1.3  ลักษณะงาน  หมายถึง  งานท่ีน่าสนใจ  ท้าทายความสามารถให้ต้องการลงมือ
ทำต้ังแต่ต้นจนจบ  เป็นงานท่ีต้องอาศัยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
   1.4  ความรับผิดชอบ  หมายถึง  การได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบและมีอำนาจ
ตัดสินใจงานนั้นอย่างเต็มท่ี  โดยปราศจากการควบคุมอย่างใกล้ชิด 
   1.5  ความก้าวหน้าในงาน  หมายถึง  การได้เล่ือนขั้น เล่ือนตำแหน่งให้สูงขึ้น             
รวมท้ังการได้รับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 
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  2.  ปัจจัยค้ำจุน  เป็นปัจจัยท่ีกำจัดความไม่พึงพอใจในงานและเป็นปัจจัยท่ีช่วยให้บุคคล 
ยังคงปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา  ประกอบด้วย 
   2.1  ค่าตอบแทน  หมายถึง  อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นท่ีได้รับจากการ
ปฏิบัติงาน 
   2.2  โอกาสท่ีจะได้รับความก้าวหน้าในอนาคต  หมายถึง  โอกาสของบุคคลท่ีจะ
ได้รับความก้าวหน้าในการทำงาน อันจะส่งผลต่ออนาคต 
   2.3  ความมั่นคงปลอดภัยในงาน  หมายถึง  ความรู้สึกของบุคคลท่ีมีต่อความมั่นคง   
ในหน้าท่ีการงาน 
   2.4  สภาพการทำงาน  หมายถึง  ตารางการทำงาน   วัสดุอุปกรณ์และสภาพ 
แวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
   2.5  นโยบายขององค์กร  หมายถึง  นโยบายการบริหารและการปฏิบัติงาน          
ในองค์กรปฏิบัติงาน 
 หลักการของทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์สเบอร์ก  สรุปได้  2  ประการ  คือ  การปรับปรุงปัจจัย
จูงใจ  สามารถเพิ่มความพึงพอใจในงาน  และการปรับปรุงปัจจัยค้ำจุนสามารถป้องกัน หรือกำจัด
ความไม่พึงพอใจในงานได้  เฮอร์สเบอร์กได้เน้นปัจจัยจูงใจ  ได้แก่  ความสำเร็จในงาน   การยอมรับ
นับถือ ลักษณะงาน ความรับผิดชอบและความก้าวหน้า  เพราะปัจจัยเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการเกิด
แรงจูงใจ 
 จากแนวคิดดังกล่าว  สรุปได้ว่าครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  
ต้องคำนึงถึงการจัดบรรยากาศและสถานการณ์  รวมท้ังส่ืออุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจของนักเรียนให้มีแรงจูงใจในการทำกิจกรรมทางการเรียนจนบรรลุตามวัตถุประสงค์  
ของหลักสูตรการศึกษา 
 8.3  องค์ประกอบที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ 
 ส่ิงจูงใจ เป็นส่ิงท่ีทำให้เกิดความพึงพอใจ ส่ิงจูงใจ หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ซึ่งอาจจะ 
เป็นวัตถุหรือสภาวะใดๆ  หรืออาจจะเป็นเครื่องมือท่ีสามารถโน้มน้าวจิตใจทำให้ ผู้ปฏิบัติงาน          
ในหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 วัลยา  บุตรดี  (สำราญ  เนื่องกัลยา.  2549 : 36 ; อ้างอิงมาจาก วัลยา  บุตรดี.  2533)        
ได้กล่าวถึงส่ิงจูงใจท่ีใช้เป็นเครื่องกระตุ้นเพื่อให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1.  ส่ิงจูงใจท่ีเป็นวัตถุ ส่ิงเหล่านั้น ได้แก่ เงินทอง ส่ิงของหรือสภาวะทางกายท่ีมีให้แก่
ผู้ปฏิบั ติ งาน  และ ส่ิงจูง ใจ ท่ี ไม่ ใช่ วัตถุ  (Personal Nonmaterial Opportunities) เกี ยร ติภู มิ             
การใช้สิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่น 
  2.  สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา หมายถึง การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เช่น          
ส่ิงอำนวยความสะดวกในสำนักงาน ความพร้อมของเครื่องมือ 
  3.  ผลประโยชน์ทางอุดมคติ หมายถึง การสนองความต้องการในด้านความภูมิใจท่ีได้
แสดงฝีมือ การแสดงความภักดีต่อองค์การของตน 
  4.  ความดึงดูดในสังคม  หมายถึง การมีความสัมพันธ์ของบุคคลในหน่วยงาน                     
การอยู่ร่วมกัน ความมั่นคงของสังคมจะเป็นหลักประกันในการทำงาน 
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  5.  การปรับทัศนคติและสภาพของงานให้เหมาะ คือ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม        
ในการทำงาน   จะทำให้เขาเป็นผู้มีความสำคัญในหน่วยงานจะทำให้บุคคลมีกำลังใจในการทำงาน
มากขึ้น 
 8.4  หลักการและเกณฑ์การวัดความพึงพอใจ 
 แบบวัดท่ีเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าขึ้นกับว่าจะมีกี่ระดับ  และเป็นข้อความเชิงนิมาน 
(Positive Scale) หรือข้อความเชิงนิเสธ (Negative Scale) กรณีข้อความเชิงนิมาน  จะตรวจให้
คะแนนคำตอบด้านบวกเป็นค่าสูงด้านลบเป็นค่าต่ำดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2553 : 99 - 103) 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ตรวจให้  5  คะแนน 
  เห็นด้วย    ตรวจให้  4  คะแนน 
  ไม่แน่ใจ    ตรวจให้  3  คะแนน 
  ไม่เห็นด้วย   ตรวจให้  2  คะแนน 
  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ตรวจให้  1  คะแนน 
 กรณีข้อความเชิงนิเสธ  จะตรวจให้คะแนนกลับกันกับกรณีท่ีเป็นแบบนิมาน กล่าวคือ          
จะให้คะแนนคำตอบด้านบวกเป็นค่าต่ำ  ด้านลบเป็นค่าสูง  ดังนี้ 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ตรวจให้   1  คะแนน 
  เห็นด้วย    ตรวจให้  2  คะแนน 
  ไม่แน่ใจ    ตรวจให้  3  คะแนน 
  ไม่เห็นด้วย   ตรวจให้  4  คะแนน 
  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ตรวจให้  5  คะแนน 
 มาตรส่วนประมาณค่าท่ีมีคำตอบในลักษณะอื่น เช่น  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย         
น้อยท่ีสุด  จะตรวจให้คะแนนโดยใช้ระบบเดียวกัน  ในการใช้แบบวัดชนิดมาตรส่วนประมาณค่านั้น  
ผู้รายงานอาจต้องรายงานผลของการตอบของกลุ่มตัวอย่างท่ีตอบในแต่ละข้อหรือแต่ละด้าน            
ว่ามีความเห็นในระดับใด กรณีเช่นนี้จะต้องหาค่าเฉล่ียของกลุ่มในแต่ละข้อหรือแต่ละด้านแล้วแปล
ความหมายค่าเฉล่ียอีกที  ในการแปลความหมายนั้น  จะใช้เกณฑ์ซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับระบบ   
การตรวจให้คะแนน ถ้าระบบการให้คะแนนตรงกับท่ีได้อธิบายมาแล้วจะใช้เกณฑ์การแปลความหมาย
ค่าเฉล่ียของกลุ่ม  ดังนี้ 
  ค่าเฉล่ีย  4.51-5.00   แปลความว่า   มากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50   แปลความว่า   มาก 
  ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50   แปลความว่า   ปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50   แปลความว่า   น้อย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50   แปลความว่า   น้อยท่ีสุด 
 การหาความเที่ยงตรงของแบบวัดแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
 เครื่องมือรวบรวมข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่าควรมีคุณภาพด้านความเท่ียงตรง      
เชิ ง เนื้ อ ห า  (Content Validity) แ ละความ เท่ี ย งต ร ง เชิ ง โค ร งส ร้ า ง  (Construct Validity)                 
ในด้านความเทียงตรงเชิงเนื้อหา  พิจารณาโดยนำเครื่องมือนั้นพร้อมท้ังนิยามของตัวแปรท่ีมุ่งวัด  
(กรณีท่ีมีคำอธิบายส่ิงท่ีจะวัดรวมท้ังการจำแนกเป็นประเภทย่อยก็นำเอารายละเอียดดังกล่าว )             
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ให้ผู้เช่ียวชาญในส่ิงท่ีจะวัดนั้นพิจารณาตัดสินเป็นรายข้อไป  โดยอาจใช้วิธีเดียวกันกับวิธีตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบอิงเกณฑ์ในกรณีนี้จะใช้นิยามและคำอธิบายส่ิงท่ีจะวัดแทน
จุดประสงค์เชิงประพฤตกรรมในกรณีของแบบทดสอบอิงเกณฑ์  ด้านความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  
โครงสร้าง  พิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์อย่างง่าย  ระหว่างคะแนนท่ีได้จากการตอบเครื่องมือ             
ท่ีสร้างขึ้นกับคะแนนท่ีได้จากเครื่องมือท่ีเป็นมาตรฐานท่ีวัดในส่ิงเดียวกัน  ซึ่งมีผู้สร้างไว้แล้ว             
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายดังกล่าวมีค่าสูง  คือ  .70  ขึ้นไป  ก็นับว่ามีความเท่ียงตรง 
 การหาค่าความเชื่อม่ันของแบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 
 มีวิธีหาความเช่ือมั่น (Reliability) หลายวิธี  ในท่ีนี้จะกล่าวถึงเฉพาะวิธีของครอนบาค 
(Cronbach)  ซึ่งเสนอวิธีหาค่าความเช่ือมั่นท่ีสามารถใช้กับเครื่องมือท่ีไม่ได้ตรวจให้คะแนนเป็น  0  
กับ  1  โดยดัดแปลงจากสูตร  KR-20  ของคูเตอร์-ริชาร์ดสัน (Kudcr-Richardson)  ซึ่ งใช้กับ
แบบทดสอบแบบเลือกตอบท่ีให้คะแนน  1  สำหรับคำตอบท่ีถูก  และ  0  สำหรับคำตอบท่ีผิด  
เงื่อนไขดังกล่าวทำให้สูตร  KR-20  ไม่เหมาะสำหรับใช้เครื่องมือท่ีไม่ได้ตรวจให้คะแนนเป็น  1      
กับ  0  ค่าความเช่ือมั่นท่ีหาตามวิธีของ  ครอนบาด (Crondach) เรียกว่า  “สัมประสิทธิ์แอลฟา”     
(a - Cocfficient)  เหมาะสำหรับเครื่องมือท่ีเป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า 
 สรุปได้ว่า  แบบวัดความพึงพอใจ  เป็นเครื่องประเภทหนึ่งท่ีมีลักษณะเป็นข้อความเชิงนิมาน  
หรือข้อความเชิงนิเสธ  ท่ีมีการให้คะแนนแบบประมาณค่าเป็นระดับคะแนนโดยมีการให้คะแนนระดับ
ความเข้ม  เช่น  1  2  3  4  5  โดยกำหนดให้  5  คือ  คะแนนสูงสุดท่ีบ่งบอกถึงส่ิงท่ีมีอยู่หรือส่ิงท่ี
พอใจมากท่ีสุดและคะแนน  1  คือ  คะแนนต่ำสุดท่ีบ่งบอกถึงส่ิงท่ีมีอยู่หรือส่ิงท่ีพอใจน้อยท่ีสุดหรือ
บางทีก็ไม่มีการกำหนดเป็นคะแนน  แต่กำหนดเป็นความเข้มของระดับความรู้สึกระดับความพอใจ
หรือระดับของส่ิงท่ีสังเกตได้  เช่น  มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยท่ีสุด  และแบบวัดท่ีดีหรือ
มี คุณภาพจะต้องมีความเท่ียงตรง (Validity) และมีความเช่ือมั่น  (Rcliadility) เช่น เดียวกับ
แบบทดสอบอื่น ๆ 
 
9.  งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 9.1  งานวิจัยในประเทศ 
 พรทิพย์  พันธุ์ยางน้อย  (2555 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา การพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบ
เทคนิค STAD เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จำนวน  44  คน             
พบว่า  1) แบบฝึกทักษะประกอบเทคนิค STAD เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3             
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ท่ีพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.19/80.60 ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้   2) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบเทคนิค STAD         
เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.6478 หรือร้อยละ 64.78  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3       
ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบเทคนิค STAD เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเพิ่มขึ้น กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01          
4) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
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ทักษะประกอบเทคนิค STAD เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีความ        
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 รัตติยา  วิเศษพลกรัง  (2555 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่องลำดับ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ภาคเรียนท่ี 1      
ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 42 คน  พบว่า   
1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องลำดับ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD                   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  5  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ  83.34/82.88  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ท่ี 80/80            
2) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค 
STAD ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 มีค่าเท่ากับ .5583  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากการเรียนด้วย 
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  4) ความพึงพอใจของนักเรียน
ท่ีมีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับ โดยการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD                     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 เสาร์  รัตนเพชร  (2555 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนช่ืนชมพิทยาคาร อำเภอช่ืนชม จังหวัดมหาสารคาม  
จำนวน 42 คน  พบว่า  1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ 
เทคนิค STAD เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.45/84.58               
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 80/80  2) ดัชนีประสิทธิผลแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการ
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเท่ากับ 
0.7730 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 77.30  3) นักเรียนท่ีเรียนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ความ
น่าจะเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องความน่าจะเป็น                  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.53) 
 สุพักษ์  สมสา  (2555 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1            
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม  จำนวน 22 คน พบว่า  1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
80.72/80.15 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีต้ังไว้  2) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนัก เรียน                       
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีค่าเท่ากับ 0.6932 แสดงว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มข้ึนร้อยละ 
69.32  3) นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า



53 

  

ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  4) นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 เกษสุวรรณ  คำปะทา  (2556 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา  การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
สำหรับการเรียนรู้ร่วมมือแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง จำนวนจริง รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม    
ค 31201 ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จำนวน 35 คน พบว่า  1) ประสิทธิภาพของแบบ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ร่วมมือแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง จำนวนจริง รายวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่ มเติม ค 31201 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ี ผู้วิ จัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 
76.66/78.06 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีต้ังไว้  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ร่วมมือแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง จำนวนจริง รายวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 31201 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05  3) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ร่วมมือแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง จำนวนจริง รายวิชา
คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 31201 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก 
 ณัฐติยา  สะเดา  (2556 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา  การใช้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์
ศึกษา) อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 24 คน พบว่า  1) แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบ
สมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
77.14/75.25 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีต้ังไว้  2) ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการ
เชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 0.5150 แสดงว่านักเรียน
มีความก้าวหน้าทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.50  3) แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
79.67/76.25 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ท่ีต้ังไว้  4) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น มีค่าเท่ากับ 0.5638 
แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 56.38  5) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ    
ท่ีระดับ .01  6) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด 
 รัตนา  มาสิงห์  (2556 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน         
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ภาคเรียน         
ท่ี 1  ปีการศึกษา 2556  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  จำนวน  27  คน  
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พบว่า  1) แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องเศษส่วนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.80/85.70 และค่าดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.68  สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนของนักเรียน พบว่า มีค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 11.22 
หลังเรียน มีค่าเฉล่ียของคะแนนเท่ากับ 24.07 และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างกันระหว่างก่อน
เรียนและหลังเรียนโดยการทดสอบค่าที (t-test) เท่ากับ 32.22 แสดงว่าคะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05  3) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องเศษส่วน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค STAD พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะในระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52 
 อุมาพร  บุญทรัพย์  (2556 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา  การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น วิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  จำนวน 46 คน พบว่า  1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม             
ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  4 มีประสิทธิภาพ 83.36/82.93  ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์ ท่ีกำหนดไว้ คือ 80/80            
2) ดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบ       
ฝึกทักษะ เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าเท่ากับ 
0.6922 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 69.22  3) นักเรียนท่ีเรียน     
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค  STAD  ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง
ตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  5) นักเรียนท่ีเรียนโดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องตรรกศาสตร์
เบ้ืองต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีความคงทนในการเรียนรู้  
 ศิรินาถ  สุมหิรันต์  (2557 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์            
เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม โดยใช้กระบวนการ เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์  จำนวน 40 คน  พบว่า  1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็ม โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่ามี
ประสิทธิภาพ 82.03/81.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีต้ังไว้  2) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบ
จำนวนเต็ม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
พบว่ามีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6240 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.40 แสดงว่านักเรียนมีความรู้
เพิ่มข้ึนร้อยละ 62.40  3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่องระบบจำนวนเต็ม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนช้ัน
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มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  4) นักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็ม โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจ
ในการเรียนรู้ โดยรวมมีค่าเฉล่ีย  เท่ากับ 4.88 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.33 
 ชนนิกานต์  เช้ือทอง  (2558 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
อัตราส่วนและร้อยละช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกำแพง 
สำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28  ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า 1. แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  2 ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
83.19/82.15  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท่ีต้ังไว้  2. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีค่าเท่ากับ 0.54 แสดงว่า 
ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 54  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีจัดการเรียนรู้โดยใช้    
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05           
4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง 
อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อยู่ในระดับมาก  
 อาภันตรา  แสงวงศ์  (2559 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา  การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  สำนักงาน
เขตพื้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 จำนวนนักเรียน 33 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการพัฒนา
ประกอบด้วย  1) แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน         
และร้อยละ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จำนวน 
30 ข้อ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที (t – 
test for Dependent Samples) ค่าดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.)  ผลการพัฒนา 
สรุปได้ดังนี้  1. แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 83.93/82.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ และค่าดัชนีประสิทธิผล 
มีค่าเท่ากับ 0.59 ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์ ท่ีกำหนดไว้   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จารุวรรณ  บุญชลาลัย  (2560 : บทคัดย่อ)  ได้รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ของนักเรียน                
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 75/75  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ก่อนและหลังจาก
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้  
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แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึ กษาปี ท่ี 2            
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/8 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัด
สงขลา ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  3) แผนการจัดการเรียนรู้ 
เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรม       
การเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สถิติท่ีใช้ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อย
ละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (Dependent Sample t - test)  ผลการศึกษาพบว่า           
1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2               
ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.44/77.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01  3) ความพึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.57 จากคะแนนเต็ม       
5 คะแนน) 
 
 9.2  งานวิจัยในต่างประเทศ 
 สโตคส์  (Stokes.  1991 : 458-A)  ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับการสอนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ 
และการสอนบรรยายในรายวิชาคณิตศาสตร์ จุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อต้องการใช้รูปแบบ
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยได้รับการกระตุ้น ทำให้ผู้เรียน        
มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ มากกว่าการเรียนแบบบรรยาย กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้เป็นนักเรียน
ระดับ 3 จำนวน 204 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แต่ท้ังสอบกลุ่มเรียนเนื้อหา         
เรื่องเดียวกัน สรุปผลการทดลองพบว่า  1) การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้มีผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับท่ีน่าพอใจ  2) การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ 
ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการทำงานกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มได้บรรลุเป้าหมาย  3) การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกัน
เรียนรู้ มีผลต่อเจตคติท่ีดีต่อผู้เรียน  4) การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้เป็นวิธีการท่ียุติธรรมต่อ
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 มัลไรอัล  (Mulryyan.  1992 : 261 - 273)  ได้พัฒนารูปแบบการสอนโดยให้นักเรียนเรียนรู้
แบบร่วมมือกันภายในกลุ่มเล็กท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน 5 – 6 ในวิชา
คณิตศาสตร์  พบว่า  นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมช่วยเหลือตนเอง           
ในการเรียนรู้เนื้อหา  นักเรียนในกลุ่มเก่งมีการตอบสนองท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลงกลุ่มในการทำงาน  
ส่วนนักเรียนกลุ่มอ่อนสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้ดีขึ้น 
 แจคสัน  (Jackson.  1998 : 1068-A)  ได้ศึกษาถึงผลการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือท่ีใช้การจัด
กลุ่มนักเรียน โดยยึดเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท่ีมีต่อการส่งเสริมการสร้างมโนภาพสำหรับ
นักเรียน ในการเรียนท่ีมีความเช่ือท่ีต่างกัน สำหรับการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้ทำการศึกษากับนักเรียน 
จำนวน 92 คน ท่ีเรียนอยู่เกรด 7 ในโรงเรียนขนาดกลางท่ีไม่มีการแบ่งแยกสีผิวโดยมีการแบ่งนักเรียน
เป็นทีม ทีมละ 4 - 5 คน มีการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและเป็นทีมทดสอบนักเรียน  เพื่อดู
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คะแนนเป็นทีมและเป็นรายบุคคล ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนชายผิวดำระบุว่าการสร้างมโนภาพกับ
นักเรียน ท่ีมีความเช่ือเรื่องอื่น ๆ มากกว่า นักเรียนชายผิวดำท่ีเรียนแบบปกติ แต่การเรียนรู้แบบ
ร่วมมือไม่มีผลต่อการสร้างมโนภาพ  สำหรับนักเรียนชายผิวขาวนักเรียนชายผิวดำและนักเรียนหญิง
ผิวขาว 
 วูดส์  (Woods.  1998 : 3409-A)  ได้ทำการศึกษาถึงการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกัน
เรียนรู้ในรายวิชาคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหา การทำความเข้าใจ เจตคติของนักเรียนหญิง             
ในวัยเด็ก จุดประสงค์ของการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
กันเรียนรู้ท่ีสามารถเช่ือมโยงไปสู่การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เจตคติ และพฤติกรรมของผู้เรียนเพศหญิงในวัยเด็ก โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามคำถาม
จำนวน 4 ข้อ ผลการวิจัยพบว่า การจักการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้มีผลต่อความเข้าใจใน
บทเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นท่ีน่าพอใจ 
 วิคเกอร์  (Whicker.  1999 : 1951–A)  ได้วิจัยเกี่ยวกับการเรียนแบบร่วมมือของนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้วิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ              
1) กลุ่มนักเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือและให้รางวัลกับกลุ่ม   2) กลุ่มนักเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือ            
และให้รางวัลเป็นรายบุคคล  3) กลุ่มนักเรียนท่ีใช้เกณฑ์เปรียบเทียบและใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
และใช้แบบสอบถามกับกลุ่มทดลอง เพื่อวัดความสนใจเกี่ยวกับเทคนิคท่ีใช้ การวิจัยพบว่า นักเรียน 
ท้ังสองกลุ่มต้องการท่ีจะได้รับคะแนนพิเศษ โดยนักเรียนท่ีได้รับคะแนนแบบอิงกลุ่มต้องการเรียน 
แบบร่วมมือ นักเรียนท่ีเรียนแบบเก่ามีความรู้สึกว่าการให้รางวัลแบบกลุ่มนั้นการให้รางวัลขึ้นอยู่         
กับความสามารถเป็นรายบุคคลนักเรียนในช้ันเดียวกันรู้สึกว่าการให้รางวัลแบบกลุ่มไม่กระตุ้นความ
สนใจของสมาชิก  ในกลุ่มให้มีความพยายามหรือกระตือรือร้นในการช่วยเหลือกันในกลุ่ม  นักเรียน
ส่วนใหญ่ในช้ันเรียนท่ีเรียนแบบร่วมมือและได้รับรางวัลส่วนบุคคล  จะมีความรู้สึกในแง่บวกว่า      
การเรียนแบบให้ความร่วมมือมีผลต่อทักษะการปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น 
 บาร์บาโต้  (Barbato.  2000 : 2113 - A)  ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของการใช้วิธี
เรียนแบบปกติกับวิธีเรียนแบบร่วมมือ  ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  ทัศนคติและการวาง
แผนการเรียนในหลักสูตรของนักเรียนเกรด 10 โดยทำการทดลองศึกษากับนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา  จำนวน 208 คน ผลการศึกษาพบว่า  ช้ันเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือมี
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์มากกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ 
 ออล – ฮาลอล  (Al – Halal.  2001 : 183)  ได้ทำการศึกษาผลกระทบของการจัดการสอน
แบบรายบุคคล  กับการเรียนแบบร่วมมือ  ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และการใช้
ทักษะในการเข้าสังคมของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา  กลุ่มตัวอย่ างของการวิจัยครั้งนี้คือ  
นักเรียนเกรด 4 จำนวน  120  คน  จาก 4 ห้องเรียน  โดยกลุ่มหนึ่งถูกสอนโดยวิธีการเรียนแบบ
รายบุคคล  และอีกกลุ่มหนึ่งกำหนดให้ใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือ  สามารถช่วยเพิ่มระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์และการใช้ทักษะในการเข้าสังคมของนักเรียนได้ 
 เวท  (Wsite.  2001 : 3933 - A)  ได้ศึกษาว่าการเรียนรู้แบบร่วมมือจะช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้น  จะช่วยพัฒนาทักษะทางสังคม  ทักษะการ
ทำงานแบบร่วมมือกันสูงขึ้น  เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มพูดคุยกัน  ผู้เรียนได้เรียนรู้จากเพื่อนช่วยเพื่อน
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ซึ่งกันและกัน  เห็นคุณค่าของตัวเองเพิ่มขึ้น  ท้ังนี้เพราะนักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีทำให้กลุ่ม
ประสบความสำเร็จ  จึงเป็นรูปแบบการสอนท่ีตอบสนองต่อผู้เรียนอย่างเหมาะสม  ช่วยให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการสอนแบบปกติ  ส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
คณิตศาสตร์ 
 วิลลัน  (Wilson. 2003 : 1573 - A)  ได้ศึกษาผลการเตรียมแบบทดสอบท่ีมีการช้ีนำการ
แก้ปัญหา  เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  วิชาคณิตศาสตร์  ของรัฐนิวยอร์กและ
การสอบข้อสอบบีเจนส์  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยกลุ่มทดลอง 21 คน และกลุ่มควบคุม 19 คน วิธี
การศึกษาครูผู้สอนกลุ่มทดลองสร้างคู่มือเตรียมสอบ  โดยอาศัยเทคนิคการบุกเบิกโดย ดิวอี (Dewey) 
โพลี (Poly) และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาจากกระทรวงศึกษาธิการของรัฐนิวยอร์ก  
บทเรียนการแก้ปัญหาจำนวน 10 บท  ประกอบด้วย  การทำงานย้อนหลัง  การหารูปแบบ         
การยอมรับทัศนะคติท่ีแตกต่าง  แก้ปัญหาตามแนวทางท่ีง่ายกว่า  พิจารณากรณีสุดโต่ง  การใช้
ตัวแทนท่ีมองเห็น  คาดการณ์อย่างฉลาด  พิจารณาความเป็นไปได้ท้ังหมด  เรียบเรียงข้อมูลและ  
การใช้แบบสอบถามด้วย  ส่วนกลุ่มควบคุมใช้การสอนแบบเดิม  ผลการศึกษาพบว่า  คะแนนเฉล่ีย
ของแบบทดสอบหลังการทดลองของกลุ่มทดลองเพิ่มขึ้นมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ 
 เกรแฮม  (Graham.  2006 : 3909-A)  ได้กล่าวถึง รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ          
ในโรงเรียนขนาดกลาง พบว่า การใช้ทฤษฎีต่าง ๆ มาปรับปรุงและเปล่ียนแปลงการสอนให้ดีขึ้นอยู่
เสมอ การทำวิจัยและการฝึกปฏิบัติจนเกิดความชำนาญในการสอน  ถือว่าเป็นครูมืออาชีพการจัด        
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง ท่ีครูนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และพบว่ายุทธวิธีการ 
จัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือนั้นสามารถทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทางบวก จากการ
ทดลองศึกษากับนักเรียน จำนวน 2 ช้ันเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ ช้ีให้เห็นความแตกต่างของยุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  3 ด้าน คือ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เครื่องมือวัดผลเช่ือมั่นสูงขึ้น และสามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้       
กับหลายวิชา 
 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  สามารถสรุปได้ว่า  แบบฝึกทักษะท่ีดำเนินการสร้าง           
อย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอน  สามารถถ่ายทอดเนื้อหาและเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทำให้นักเรียนเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อการเรียนและครูผู้สอนมากยิ่งขึ้น                    
ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ  เหล่านี้จะทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้น   



บทท่ี  3 
 

วิธีการดำเนินการศึกษา 
 
 การศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ดำเนินการตามลำดับข้ันตอนดังนี ้
  1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
  2.  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  3.  การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  4.  แบบแผนการทดลอง 
  5.  การดำเนินการทดลอง 
  6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  7.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 
 ประชากร  ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนศรีบัวบาน
วิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560  จำนวน  3  ห้องเรียน                     
รวม  87  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอ
เมือง  จังหวัดนครพนม  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  30  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม
แบบแบง่กลุ่ม  (Cluster Random Sampling)  เพราะเป็นห้องเรียนปกติ   
 
2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  มีดังนี้ 
  2.1  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อย  จำนวน  18  ช่ัวโมง  ดังนี้ 
   1)  Pre-test           1  ช่ัวโมง 
   2)  อัตราส่วน      2  ช่ัวโมง 
   3)  อัตราส่วนท่ีเท่ากันและการตรวจสอบอัตราส่วน  2  ช่ัวโมง 
   4)  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน   1  ช่ัวโมง 
   5)  สัดส่วน      2  ช่ัวโมง 
   6)  ร้อยละ      1  ช่ัวโมง 
   7)  การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ    2  ช่ัวโมง 
   8)  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ    2  ช่ัวโมง 
   9)  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบ้ีย    2  ช่ัวโมง 
   10)  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับภาษีเงินได้   2  ช่ัวโมง 
   11)  Post-test      1  ช่ัวโมง 
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  2.2  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ท้ังหมด  9  ชุด  ดังนี้ 
   ชุดท่ี  1  อัตราส่วน 
   ชุดท่ี  2  อัตราส่วนท่ีเท่ากันและการตรวจสอบอัตราส่วน 
   ชุดท่ี  3  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 
   ชุดท่ี  4  สัดส่วน 
   ชุดท่ี  5  ร้อยละ 
   ชุดท่ี  6  การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ 
   ชุดท่ี  7  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
   ชุดท่ี  8  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย 
   ชุดท่ี  9  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
  2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  วิชาคณิตศาสตร์               
เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้น  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  
4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ใช้เวลาในการทดสอบก่อนเรียน  1  ช่ัวโมง  และการทดสอบหลังเรียน  
1  ช่ัวโมง 
  2.4  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและ
ร้อยละ  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  จำนวน  14  ข้อ  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า            
5 ระดับ   
 
3.  การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.1  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อย  มีข้ันตอนการสร้างดังนี ้
  3.1.1  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  และหนังสือเรียน  
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (สสวท.)  กระทรวงศึกษาธิการ  
และคู่มือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
  3.1.2  วิเคราะห์สาระการเรียนรู้   สาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้   รายวิชา
คณิตศาสตร์ 3  รหัสวิชา ค22101  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  ดังตาราง 3 
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ตาราง  2  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้  สาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู ้
             และเวลา 
 
สาระการเรียนรู ้ สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา(ช่ัวโมง) 
1.  อัตราส่วน 1.  ความสัมพันธ์ ท่ีแสดงการ

เป รี ย บ เที ย บ ป ริ ม าณ ส อ ง
ปริมาณซึ่งอาจมีหน่วยเดียวกัน 
หรือหน่วยต่างกันก็ได้ เรียกว่า 
อัตราส่วน 
2.  ถ้าปริมาณของส่ิงแรกเป็น a 
และปริมาณของส่ิงหลังเป็น b 
เขี ย น เป รี ย บ เที ย บ ใน รู ป

อัตราส่วนได้ด้วย a : b หรือ 
b
a

    

อ่านว่า เอ ต่อ บี 

1.  เขี ย น อั ต ร า ส่ ว น แ ส ด ง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
สองปริมาณ 
2.  นำความรู้ เรื่องอัตราส่วน   
ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

2 

2.  อัตราส่วนท่ี
เท่ากันและการ
ต ร ว จ ส อ บ
อัตราส่วน 

1.  อั ต ร า ส่ ว น ท่ี เ ท่ า กั น  
หมายถึง  อัตราส่วนท้ังหมดท่ี
แสดงอัตราเดียวกัน 
2.  การหาอัตราส่วนท่ีเท่ากัน 
โด ย ใช้ ห ลั ก ก าร คูณ  ให้ น ำ
จำนวน ท่ี ไม่ เท่ ากับ ศูนย์ คูณ
อัตราส่วน จะได้อัตราส่วนใหม่ท่ี
เท่ากับอัตราส่วนเดิม 
3.  การหาอัตราส่วนท่ีเท่ากัน
โดยใช้ห ลักการหาร โดยนำ
จำนวนท่ีไม่เท่ากับศูนย์   หาร
อัตราส่วน  จะได้อัตราส่วนใหม่
ท่ีเท่ากับอัตราส่วนเดิม 

1. เขียนอัตราส่วนท่ีเท่ากันกับ
อัตราส่วนท่ีกำหนดให้   และ
แสดงการตรวจสอบอัตราส่วน
ได้ 
2. นำความรู้ เรื่อง อัตราส่วน    
ท่ี เท่ ากันและการตรวจสอบ
อั ต ร า ส่ ว น  ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร
แกป้ัญหาในชีวิตประจำวันได้ 

2 
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ตาราง  2  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้  สาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู ้
             และเวลา  (ต่อ) 
 
สาระการเรียนรู ้ สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา(ช่ัวโมง) 
 4.  การตรวจสอบอัตราส่วน 

โดยวิธีการคูณไขว้ ถ้าอัตราส่วน   

d

c

b

a
=    แ ล้ ว  ad = bc    

เมื่อ  b และ d ต่างก็ไม่เท่ากับ

ศูนย์  ถ้ าอั ตราส่วน   
d

c

b

a
  

แล้ว ad ≠ bc เมื่อ  b และ d 
ต่างก็ไม่เท่ากับศูนย์ 

  

3. อั ต ร า ส่ ว น
ห ล า ย  ๆ 
จำนวน 

1.  การเปรียบเทียบจำนวน
หลายๆ จำนวนสามารถเขียน
แทน ได้ ด้ วยอั ต ราส่ วน ของ
จำนวนหลายๆ จำนวน 
2.  ถ้ามีอัตราส่วนใด ๆ  สอง 
จำนวนท่ีแสดงการเปรียบเทียบ
ปริมาณของส่ิงสามส่ิงเป็นคู่ๆ 
เราสามารถเขียนอัตราส่วนของ
จำนวนหลายๆ  จำนวนจาก
อั ต ร า ส่ ว น นั้ น ๆ  โ ด ย ห า
อัตราส่วนท่ีเท่ากันเพื่อทำให้
ปริมาณของส่ิงท่ีเป็นตัวร่วมของ
อัตราส่วนท้ังสองให้เท่ากันก่อน 

ห าอั ต รา ส่ วน ต่ อ เนื่ อ งข อ ง
จำนวนหลายๆ จำนวนได้ 

1 

4.  สัดส่วน 1.  ประโยคท่ีแสดงการเท่ากัน
ของอัตราส่วนสองอัตราส่วน 
เรียกว่า สัดส่วน 
2.  ในการหาค่าตัวแปรโดยใช้
สั ด ส่ ว น  ส า ม า ร ถ น ำ ไ ป
ประยุกต์ใช้กับการแก้โจทย์ 
ปัญหาโดยใช้   หลักการ คือ     
 

1.  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ
ห ลั ก ก า ร ข อ ง สั ด ส่ ว น ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
2.  มี ทักษะการหาค่าตัวแปร    
ในสัดส่วนโดยวิธีต่างๆ 
 

2 
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ตาราง  2  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้  สาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู ้
             และเวลา  (ต่อ) 
 
สาระการเรียนรู ้ สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา(ช่ัวโมง) 
     2.1  สมมติค่าของตัวแปรใน

ส่ิงท่ีต้องการหา 
    2.2  พิจารณาส่ิงท่ีต้องการ
เปรียบเทียบจากโจทย์ แสดง
เป็นอัตราส่วนสองอัตราส่วน 
    2.3  เขี ย น สั ด ส่ ว น  โด ย
ลำดับส่ิงท่ีเปรียบเทียบในแต่ละ
อัตราส่วนเป็นลำดับเดียวกัน 
    2.4  หาค่าของตัวแปร 
3.  การหาค่าตัวแปรในสัดส่วน
ทำได้ 3 วิธี คือ 
    3.1  ใช้หลักการคูณท้ังเศษ   
และส่วน 
    3.2  ใช้หลักการหารท้ังเศษ
และส่วน 
    3.3  ใช้หลักการคูณไขว้ 

3.  น ำก ารห า ค่ า ตั วแป ร ใน
สัดส่วน ไปประยุกต์ใช้กับการ
แก้โจทย์ปัญหาได้ 

 

5.  ร้อยละ 1.  ในการเปรียบเทียบปริมาณ
สองปริมาณโดยใช้อัตราส่วน  
ถ้าปริมาณของส่ิงหลังเป็น 100 
เร า เรี ย ก เป็ น ร้ อ ย ล ะ ห รื อ
เปอร์เซ็นต์ 
2.  การเขียนอัตราส่วนต่างๆ 
ให้อยู่ในรูปของร้อยละ ต้องทำ
อัตราส่วนของปริมาณ หลังให้
เป็น 100 

1.  เขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูป
ของร้อยละ และเขียนร้อยละให้
อยู่ในรูปของอัตราส่วนได้ 
2.  นำความรู้เรื่องร้อยละไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

1 

6.  การคำนวณ
เกี่ยวกับร้อยละ 

ในการคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ
ให้นำหลักการของอัตราส่วน
และวิธีการคำนวณหาตัวแปร
จาก สัด ส่ วน มาป ระยุ ก ต์ ใช้
แก้ปัญหาได้ 

1.  แสดงการคำนวณเกี่ยวกับ
ร้อยละได้ 
2.  นำความรู้เรื่องการคำนวณ
เ กี่ ย ว กั บ ร้ อ ย ล ะ ไ ป ใ ช้             
ในชีวิตประจำวันได้ 

2 
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ตาราง  2  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้  สาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู ้
             และเวลา  (ต่อ) 
 
สาระการเรียนรู ้ สาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เวลา(ช่ัวโมง) 
7.  ก า ร แ ก้
โจ ท ย์ ปั ญ ห า
ร้อยละ 

ในการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
จะนำหลักการของอัตราส่วน 
การเขียนอัตราส่วนและสัดส่วน
มาใช้ในการแก้ปัญหา 

นำความรู้ เรื่องการแก้ โจทย์
ปัญหาเกี่ ยวกับร้อยละไปใช้    
ในชีวิตประจำวันได้ 

2 

8.  ก า ร แ ก้
โจ ท ย์ ปั ญ ห า
เกี่ยวกับการคิด
ด อ ก เ บี้ ย 
ดอกเบี้ยทบต้น 
แ ล ะ ก า ร หั ก
ภาษีดอกเบ้ีย 

ในการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
จะนำหลักการของอัตราส่วน 
การเขียนอัตราส่วนและสัดส่วน
มาใช้ในการแก้ปัญหา 

นำความรู้ เรื่องการแก้ โจทย์
ปัญหาเกี่ ยวกับร้อยละไปใช้     
ในชีวิตประจำวันได้ 

2 

9.  ก า ร แ ก้
โจ ท ย์ ปั ญ ห า
เกี่ ย วกั บภ าษี
เงินได้ 

ในการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
จะนำหลักการของอัตราส่วน 
การเขียนอัตราส่วนและสัดส่วน
มาใช้ในการแก้ปัญหา 

นำความรู้ เรื่องการแก้ โจทย์
ปัญหาเกี่ ยวกับร้อยละไปใช้    
ในชีวิตประจำวันได้ 

2 

 
  3.1.3  กำหนดรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู้  และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  
อัตราส่วนและร้อย  ซึ่งมีกระบวนการ  ดังนี้  
   1)  ขั้นเตรียม  
   2)  ขั้นสอน  
   3)  ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม  
   4)  ขั้นตอนการตรวจสอบผลงานและทดสอบ  
   5)  ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินการทำงานกลุ่ม  
  3.1.4  นำแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อย  ท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
นำไปให้ผู้เช่ียวชาญ  จำนวน 5 ท่าน  คือ   
   1)  นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้  ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ  โรงเรียนศรีบัวบาน
วิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการวิจัย 
   2)  ดร.วรวุฒิ  อินทนนท์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
นครพนม  ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดผลประเมินผล 
   3)  ผศ.ดร.พรศักด์ิ  ยตะโคตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและการสอนคณิตศาสตร์ 
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   4)  ดร.อาริยา  สุริยนต์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์   
มหาวิทยาลัยนครพนม  ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ 
   5)  นางวนิดา  นิรมาณการย์  ครูเช่ียวชาญ  สาขาคณิตศาสตร์  โรงเรียนชุมชน
เทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและการสอน
คณิตศาสตร์ 
  พิจารณาตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ  โดยจัดระดับ     
ผลการประเมินออกเป็น  5  ระดับ  (บุญชม  ศรีสะอาด. 2553 : 99-103)  คือ    
   เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ตรวจให้    5  คะแนน 
   เห็นด้วย   ตรวจให้   4  คะแนน 
   ไม่แน่ใจ   ตรวจให้   3  คะแนน 
   ไม่เห็นด้วย  ตรวจให้   2  คะแนน 
   ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตรวจให้   1  คะแนน 
  การแปลความหมาย 
   ค่าเฉล่ีย  4.51-5.00  แปลความว่า    มากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50   แปลความว่า    มาก 
   ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50   แปลความว่า    ปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50   แปลความว่า    น้อย 
   ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50   แปลความว่า    น้อยท่ีสุด 
  จากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อย  โดยผู้เช่ียวชาญ   
สรุปได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้  มีความเหมาะสมในระดับ  มาก 
  3.1.5  ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อย  ตามคำแนะนำของ
ผู้เช่ียวชาญ  แล้วจึงไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
 3.2  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2               
มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
  3.2.1  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  และหนังสือเรียน    
สาระการเรียนรู้พื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 (สสวท.)  กระทรวงศึกษาธิการ  
และคู่มือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
  3.2.2  วิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด  
สาระการเรียนรู้แกนกลาง  คำอธิบายรายวิชา  และเวลา  รายวิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัสวิชา ค22101           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ   
  3.2.3  ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการและวิธีการสร้าง  เพื่อเป็นแนวทางในการ
สร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   
  3.2.4  สร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษา            
ปีท่ี 2  และได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นชุด  ท้ังหมด  9  ชุด  ดังนี้ 
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   ชุดท่ี  1  อัตราส่วน 
   ชุดท่ี  2  อัตราส่วนท่ีเท่ากันและการตรวจสอบอัตราส่วน 
   ชุดท่ี  3  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 
   ชุดท่ี  4  สัดส่วน 
   ชุดท่ี  5  ร้อยละ 
   ชุดท่ี  6  การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ 
   ชุดท่ี  7  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
   ชุดท่ี  8  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย 
   ชุดท่ี  9  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
  3.2.5  กำหนดรูปแบบของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ซึ่งประกอบด้วย 
   1)  ช่ือแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   
   2)  คำช้ีแจง  เป็นส่วนท่ีอธิบายรายละเอียดการใช้           
   3)  สาระสำคัญ  เป็นส่วนท่ีระบุให้นักเรียนได้รับรูว้่าจะต้องรู้และเข้าใจ             
หลังจากผู้เรียนศึกษาและทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์นั้นจบลงแล้ว 
   4)  มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัด  จุดประสงค์การเรียนรู้  เป็นส่วนท่ีระบุเป้าหมาย
ท่ีจะให้เกิดข้ึนหลังจากผู้เรียนทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์นั้นจบลงแล้ว 
   5)  แบบทดสอบก่อนเรียน  เป็นแบบทดสอบก่อนการศึกษาในแบบฝึกทักษะ 
   6)  ใบความรู้  เป็นส่วนท่ีอธิบายให้ความรู้กับผู้เรียน   
   7)  แบบฝึกทักษะ  แบบฝึกระหว่างเรียน 
   8)  แบบทดสอบหลังเรียน  เป็นแบบทดสอบเมื่อศึกษาและทำแบบฝึกทักษะ
เรียบร้อยแล้ว 
   9)  ภาคผนวก  เป็นส่วนเฉลยแบบทดสอบและเฉลยแบบฝึกทักษะ 
  3.2.6  นำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษา            
ปีท่ี 2  เสนอต่อผู้เช่ียวชาญชุดเดิม  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของภาษา  และความเหมาะสม      
ของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
  3.2.7  นำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษา            
ปี ท่ี  2  มาแก้ไชปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  แล้วนำไปทดลองกับ นักเรียน                
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนท่ี 1  ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างตามลำดับ  ดังนี้ 
   1)  การทดลองแบบ 1 ต่อ 1 
    ผู้ศึกษานำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ท่ีผู้ศึกษา
สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  2  ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนท่ี 1           
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  3  คน  ท่ีเป็นนักเรียนเก่ง 1 คน  ปานกลาง 1 คน  และอ่อน 1 คน  
เพื่อพิจารณาความถูกต้องเกี่ยวกับภาษา  และกิจกรรมท่ีจัดไว้  ในแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์       
เก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  โดยสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด  สัมภาษณ์ผู้เรียน  ตลอดจนตรวจดู
ผลงานจากการทำแบบฝึกทักษะระหว่างเรียนและการปฏิบัติกิจกรรมระหว่างเรียน  เพื่อนำข้อมูลท่ีได้
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ไปปรับปรุงแก้ไขก่อนจะนำไปใช้ทดลองกับกลุ่มเล็กต่อไป  ซึ่งประสิทธิของแบบฝึกทักษะมีค่าเท่ากับ  
77.60/78.89 
   2)  การทดลองแบบกลุ่มเล็ก 
    ผู้ ศึกษานำแบบฝึก ทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อ ง  อัตราส่วนและร้ อยละ                
ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขจากการทดลองแบบ 1 ต่อ 1  ทำการทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2     
ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนท่ี 1  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  12  คน  ท่ีเป็นนักเรียนเก่ง 3 คน  
ปานกลาง 6 คน  และอ่อน 3 คน  โดยสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด  เพื่อดูข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระการปฏิบัติกิจกรรม  และเวลา  ว่าเป็นไปตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่  จากนั้นนำข้อบกพร่อง
ท้ังหมดของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์มาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง  ซึ่งประสิทธิของแบบฝึกทักษะมีค่า
เท่ากับ  79.90/80.28 
   3)  การทดลองภาคสนาม 
    ผู้ศึกษานำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/2  ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนท่ี 1  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  จำนวน  1  
ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  30  คน  เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์           
นำข้อมูลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขและนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
 3.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  วิชาคณิตศาสตร์               
เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  
30  ข้อ  มีข้ันตอนในการสร้าง  ดังนี้ 
  3.3.1  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  คู่มือครู  แบบเรียน  
และวิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  จากเอกสาร  และตำราเกี่ยวกับ
เทคนิคการสร้างและวิเคราะห์ข้อสอบ 
  3.3.2  ศึกษาเนื้อหา  และตัวชี้วัด  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ 
  3.3.3  สร้างตารางวิเคราะห์ตัวช้ีวัดตามเนื้อหา  และสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ชนิด 4 ตัวเลือก  จำนวน  50  ข้อ  
ให้ครอบคลุมเนื้อหา  ตารางวิเคราะห์ตัวช้ีวัด  จุดประสงค์การเรียนรู้  แล้วนำแบบทดสอบเสนอต่อ
ผู้เช่ียวชาญชุดเดิม  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา  ตัวช้ีวัด  จุดประสงค์การเรียนรู้                
และความครอบคลุมของคำถาม 
  3.3.4  นำแบบทดสอบท่ีได้จากการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญมาคำนวณหาค่า  IOC               
และคัดเลือกข้อสอบท่ีมีค่า  IOC  ต้ังแต่  .67 – 1.00  นำแบบทดสอบท่ีคัดเลือกแล้ว  ไปทำการ
ทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนท่ี 1  ท่ีเรียนเรื่อง  อัตราส่วน
และร้อยละ  ผ่านมาแล้ว  เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
  3.3.5  ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบท่ีผู้เรียนทำโดยให้คะแนน 1  คะแนนสำหรับ          
ข้อท่ีตอบถูก  และให้  0  คะแนนสำหรับข้อท่ีตอบผิด  ไม่ตอบ  หรือตอบเกิน  1  คำตอบ 
  3.3.6  นำผลจากข้อ  3.5  มาวิเคราะห์เป็นรายข้อ  เพื่อหาความยากง่าย  (p) และค่า
อำนาจจำแนก  (r)  โดยใช้เทคนิค  27 %  ของ  จุง  เตห์  ฟาน  (สำรวย  หาญห้าว. 2550 : 60 ; 
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อ้างอิงจาก  Fan.  1952 : 3-22)  เลือกแบบทดสอบเฉพาะข้อสอบท่ีมีความยากอยู่ระหว่าง           
.27 - .80   และค่าอำนาจจำแนกอยู่  ระหว่าง  .20 - .60  จำนวน  30  ข้อ 
  3.3.7  นำแบบทดสอบท่ีคัดเลือกแล้วจำนวน  30  ข้อ  ไปทดสอบกับนักเรียนระดับ     
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2560  ภาคเรียนท่ี 1  เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
โดยใช้สูตร  KR – 20  (สำรวย  หาญห้าว. 2550 : 60 ; อ้างอิงจาก  ล้วน  สายยศและอังคณา      
สายยศ. 2548 : 197-199)  ได้ค่าความเช่ือมั่น  .84 
 
 3.4  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์   เรื่อง  อัตราส่วนและ      
ร้อยละ  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  จำนวน 14 ข้อ  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ               
โดยผู้ศึกษาดัดแปลงปรับปรุงจากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของ
อาภรณ์  แข็งฤทธิ์  (2557 : 86 - 87)  ผู้ศึกษาได้ดำเนินการปรับปรุงแบบสอบถามตามข้ันตอนดังนี้ 
  3.4.1  ศึกษาเอกสาร  ตำรา  ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ  
  3.4.2  วิเคราะห์เนื้อหาและตัวช้ีวัด  วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เพื่อกำหนดรูปแบบของแบบวัดความพึงพอใจ  
  3.4.3  สร้างแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์    
เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ โดยให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  
ระดับ  ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2553 : 99 - 103) 
   5   หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 
   4   หมายถึง  ระดับมาก 
   3   หมายถึง  ระดับปานกลาง 
   2   หมายถึง  ระดับน้อย 
   1   หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
   ถ้าผลการประเมินโดยรวมมีค่าเฉล่ียต้ังแต่  3.51  ขึ้นไป จากการประเมิน  5  ระดับ      
ถือว่าข้อคำถามนั้นใช้ได้  แต่ถ้าผลการประเมินโดยรวมมีค่าต่ำกว่า  3.51  ต้องปรับปรุงใหม่อีกครั้ง 
  เกณฑ์การแปลความ 
   ค่าเฉล่ีย  4.51-5.00  แปลความว่า  มากท่ีสุด 
   ค่าเฉล่ีย  3.51-4.50  แปลความว่า  มาก 
   ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50  แปลความว่า  ปานกลาง 
   ค่าเฉล่ีย  1.51-2.50  แปลความว่า  น้อย 
   ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50  แปลความว่า  น้อยท่ีสุด 
  3.4.4  นำแบบประเมิน  แบบวัดความพึงพอใจ  เสนอต่อผู้เช่ียวชาญชุดเดิม  พิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพหาข้อบกพร่องของแบบประเมิน  และแบบวัดความพึงพอใจ   
  3.4.5  นำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน           
30 คน  เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient-Alpha)  
ตามวิธีการของครอนบาค  Cronbach โดยมีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ  .83 
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4.  แบบแผนการทดลอง 
 การศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาใช้แบบแผนการทดลองแบบ  One – Group  Pretest – Posttest  
Design  (สำรวย  หาญห้าว. 2550 : 62 ; อ้างอิงจาก ล้วน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ.  2538 : 
249) 
 
ตาราง  3  แบบแผนการทดลอง 
 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน ทดลอง ทดสอบหลังเรียน 
E T1 X T2 

 
 เมื่อ   E    แทน กลุ่มตัวอย่าง 
   T1   แทน การทดสอบก่อนเรียน 
   X  แทน   การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   
   T2   แทน การทดสอบหลังเรียน 
 
5.  การดำเนินการทดลอง 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาดำเนินการทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3  โรงเรียน
ศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2560  จำนวน     
30  คน  มีการดำเนินการทดลองตามขั้นตอน  ดังนี้ 
  5.1  ช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการ  การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เพื่อท่ีผู้เรียนจะได้ปฏิบัติตน  
ได้อย่างถูกต้อง 
  5.2  นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและ
ร้อยละ  ท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นไปทดสอบกับนักเรียน  ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้เวลาทดสอบ  1  ช่ัวโมง  
แล้วบันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre – test)  
  5.3  ดำเนินการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ           
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้น  ท้ังหมด  9  ชุด  ใช้เวลาท้ังหมด  16  ช่ัวโมง   
  5.4  เมื่อดำเนินการสอน  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและ              
ร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ครบท้ัง  9  ชุดแล้ว  ทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทำ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียน  วิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  ใช้เวลา 1  ช่ัวโมง 
แล้วบันทึกผลการสอบให้เป็นคะแนนสอบหลังเรียน  (Post – test) 
  5.5  นำคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
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6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
  6.1  วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและ              
ร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ตามเกณฑ์  75/75   
  6.2  วิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผล  ของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและ              
ร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยการวิเคราะห์คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง 
  6.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ก่อนเรียนและหลัง
เรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
โดยใช้ค่าที  (t-test Dependent Samples) 
  6.4  วิ เคราะห์ความพึงพอใจของนั กเรียนท่ีมี ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์   เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  2  โดยใช้ ค่าเฉ ล่ีย  ( X )                  
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
 
7.  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 7.1  สถิติพื้นฐาน  
  7.1.1  ร้อยละและค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใช้สูตร  (สำรวย  หาญห้าว.  2550 : 64 ; 
อ้างอิงจาก  ล้วน  สายยศ และ อังศณา  สายยศ.  2538 : 73) 
 

    X
N

X
=   

 
  เมื่อ   X   แทน   คะแนนเฉล่ีย 
    N    แทน   จำนวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
    X    แทน   คะแนนของแต่ละคน 
    X   แทน   ผลรวมคะแนนท้ังหมด  
 
  7.1.2  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช้สูตร  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2553 : 84) 
 

    S.D.
( )

1N

XX
2

−

−
=
   

 
  เมื่อ  S.D. แทน  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
           X  แทน  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 
       X  แทน  คะแนนของแต่ละคน 
       N  แทน  จำนวนนักเรียนท้ังหมด 
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 7.2  สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง  ได้แก่ 
  7.2.1  หาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ใช้สูตรดัชนี             
ความสอดคล้อง  IOC  (สำรวย  หาญห้าว.  2550 : 64 ; อ้างอิงจาก สมนึก  ภัททิยธนี.  2541 : 221)   
 

    
N

R
IOC


=  

 
  เมื่อ  IOC  แทน   ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับเนื้อหา  
        และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
    R    แทน   ผลรวมคะแนนความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
    N    แทน   จำนวนผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 
 
  7.2.2  หาค่าความยาก  (p)  และค่าอำนาจแยก  (r)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  โดยใช้เทคนิค  27%  จากตารางวิเคราะห์ของ จุง เตห์  ฟาน  (สำรวย  หาญห้าว. 
2550 : 65 ; อ้างอิงจาก  Fan.  1952 : 6 - 52) 
 

สูตรค่าความยากง่าย   
N

R
p =     หรือ  

2f

RlRu
p

+
=   หรือ  

2

PLPU
p

+
=  

 

สูตรค่าอำนาจจำแนก  
f

RlRu
r

−
=      หรือ    PLPUr −=  

 
  เมื่อ  p   แทน   ระดับความยาก 
    r   แทน   ค่าอำนาจจำแนก 
    R   แทน   จำนวนผู้ตอบถูกท้ังหมด (ซึ่งเท่ากับ RlRu + ) 
    N   แทน   จำนวนคนในกลุ่มสูงและกลุ่มต่ำ(ซึ่งเท่ากับ 2f) 
    f   แทน   จำนวนคนในกลุ่มสูงหรือกลุ่มต่ำซึ่งเท่ากัน 
    Ru  แทน   จำนวนคนกลุ่มสูงท่ีตอบถูก 
    Rl   แทน   จำนวนคนกลุ่มต่ำท่ีตอบถูก 
    PU  แทน   สัดส่วนคนตอบถูกในกลุ่มสูง (เท่ากับ Ru/f ) 
    PL  แทน   สัดส่วนคนตอบถูกในกลุ่มต่ำ (เท่ากับ Rl/f ) 
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  7.2.3  การวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
โดยใช้สูตร  KR-20  ของ  คูเดอร์-ริชาร์ดสัน  ต่อไปนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด.  2553 : 85)   
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  เมื่อ   ttr    แทน   ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
    k     แทน   จำนวนข้อสอบท้ังหมด 
    p      แทน   สัดส่วนของผู้ท่ีทำถูกในข้อหนึ่ง ๆ 
    q      แทน   สัดส่วนของผู้ท่ีทำผิดในข้อหนึ่ง ๆ 
    2S     แทน   ความแปรปรวนของแบบทดสอบท้ังฉบับ 
 
 7.3  สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมติฐาน 
  7.3.1    E1/E2  ซึ่ง  E1 เป็นประสิทธิภาพของกระบวนการ  และ  E2  เป็นประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์  (บุญชม   ศรีสะอาด.  2553 : 57 - 58)   
 

    100
A

N

X

E1 =



 

 
  เมื่อ  1E   แทน   ประสิทธิภาพของกระบวนการคิดเป็นร้อยละ   
        จากการทำแบบฝึกทักษะระหว่างเรียน 
    X  แทน   คะแนนรวมของผู้เรียนจากแบบฝึกทักษะ 
    N   แทน   จำนวนผู้เรียน 
    A   แทน   คะแนนเต็มจากแบบฝึกทักษะ 
 

  และสูตร  100
B

N

X

E 2 =



  

 
  เมื่อ  2E   แทน   ประสิทธิภาพของผลลัพธ์คิดเป็นร้อยละ 
        จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    X  แทน   คะแนนรวมของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    N   แทน   จำนวนผู้เรียน 
    B   แทน   คะแนนเต็มจากการทำแบบทดสอบสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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  7.3.2   การหาค่าดัชนีประสิทธิผล  ของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วน
และร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยการวิเคราะห์คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของ            
กลุ่มตัวอย่าง  (อาภารณ์  แข็งฤทธิ์.  2557 : 79 ; อ้างอิงจาก บุญชม  ศรีสะอาด.  2553 : 50)   
 
           ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน – ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
                                 (จำนวนนักเรียน  คะแนนเต็ม) - (ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน) 
 
  7.3.3   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่าง โดยใช้สถิติชนิดไม่เป็นอิสระต่อกัน   (t-test Dependent Samples)  (บุญชม  ศรีสะอาด.  
2553 : 109)   
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  เมื่อ  t   แทน   ค่าสถิติท่ีจะใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤต  
        เพื่อทราบความมีนัยสำคัญทางสถิติ 
    D   แทน   ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนนการทดสอบหลังเรียน 
        และทดสอบก่อนเรียน 
    N   แทน   จำนวนผู้เรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

 

ดัชนีประสิทธิผล = 



บทท่ี  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ศึกษาได้เสนอผลการศึกษาตามลำดับ  ดังนี้ 
  1.  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  2.  ลำดับข้ันในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1.  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 เพื่อให้ เกิดความเข้าใจตรงกันในการส่ือความหมาย  ผู้ ศึกษาได้กำหนดความหมาย                        
ของสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
  N  แทน   จำนวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
  X   แทน   ค่าเฉล่ีย 
  S.D.  แทน   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  S2  แทน   ค่าความแปรปรวน 
  E1  แทน   ค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนท่ีได้จากการทำแบบฝึกทักษะท้ังหมด 
  E2  แทน   ค่าเฉล่ียร้อยละของคะแนนท่ีได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
      ทางการเรียน 
  E.I.  แทน   ดัชนีประสิทธิผล 
  D  แทน   ผลต่างระหว่างคู่คะแนนการทดสอบก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะ 
  t   แทน   ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
2.  ลำดับขั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปรผลการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้  ผู้ศึกษา             
ได้ดำเนินการตามลำดับ  ดังนี้ 
  ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  
อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
  ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  
อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  ตอนท่ี  3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน                  
ก่อนเรียนและหลังเรียน  ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ                
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
  ตอนท่ี  4  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน  โดยใช้
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
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3.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนท่ี  1  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วน             
และร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ปรากฏผลดังตาราง  5   
 
ตาราง  4   ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วน 
     และร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
เร่ือง เกณฑ์ 80/80 

E1 E2 
ชุดท่ี  1  อัตราส่วน 86.23 

81.44 

ชุดท่ี  2  อัตราส่วนท่ีเท่ากันและการตรวจสอบอัตราส่วน 86.36 
ชุดท่ี  3  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 87.00 
ชุดท่ี  4  สัดส่วน 88.86 
ชุดท่ี  5  ร้อยละ 88.06 
ชุดท่ี  6  การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ 89.06 
ชุดท่ี  7  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 83.19 
ชุดท่ี  8  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย 81.74 
ชุดท่ี  9  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 83.62 

เฉล่ีย 86.31 81.44 
 

จากตาราง  4  พบว่า  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วน             
และร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีประสิทธิ  (E1/E2)  เท่ากับ  86.31/81.44  ซึ่งมีประสิทธิภาพ             
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้  75/75  เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1 
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ดัชนีประสิทธิผล 

 ตอนท่ี  2  ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  
อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ปรากฏผลดังตาราง  6 
 
ตาราง  5  ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วน 
    และร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
 

N คะแนนเต็ม ผลรวมคะแนนก่อนเรียน ผลรวมคะแนนหลังเรียน E.I.  
30 30 337 733 0.7034 

 
 จากตารางแสดงการคำนวณ  ดังนี้ 

                              ผลรวมของคะแนนทดสอบหลังเรียน – ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
                                 (จำนวนนักเรียน  คะแนนเต็ม) - (ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน) 

    
( ) 3373030

337733

−

−
=  

    
563

396
=  

    7034.0=  
 
 จากตาราง  5  พบว่า  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วน          
และร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีค่าเท่ากับ  0.7034  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน
เพิ่มขึ้น  0.7034  คิดเป็นร้อยละ  70.34  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดัชนีประสิทธิผล = 
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 ตอนท่ี  3  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน                  
ก่อนเรียนและหลังเรียน  ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ                
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ปรากฏผลดังตาราง  7 

 
ตาราง  6  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  ก่อนเรียน 
    และหลังเรียน  ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ 
    ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

รายการ N 1X  2X  D  2
D    t  

กลุ่มตัวอย่าง 30 11.23 24.43 396 5482 24.39* 

*  มีนัยสำคัญทางสถิตท่ีระดับ  .05        ( ) 6991.1t 29df,5.0α =−  
 

จากตาราง  6  พบว่า  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์            
ของนักเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน  ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วน    
และร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3 
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 ตอนท่ี  4  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน  โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะคณิตศาสตร ์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ปรากฏผลดังตาราง  8   
 
ตาราง  7  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน  โดยใช้แบบฝึกทักษะ   
    คณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 

 
รายการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย  
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การแปลผล 

1. การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทำให้
ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นและสนุกกับการเรียนมากขึ้น 

4.24 0.53 มาก 

2. เนื้อหาในแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เหมาะสม          
กับระดับความเข้าใจของข้าพเจ้า 

4.21 0.58 มาก 

3. จากการทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ในแต่ละช่ัวโมง  
ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนื้อหามากขึ้น 

4.36 0.62 มาก 

4. การจัดลำดับเนื้อหาในแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์      
มีความต่อเนื่องและชัดเจน  ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจง่าย 

4.42 0.69 มาก 

5. การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทำให้ข้าพเจ้า         
มีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนมากขึ้น 

4.58 0.44 มากท่ีสุด 

6. การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ช่วยพัฒนา
ทักษะการคิดของข้าพเจ้า 

4.45 0.52 มาก 

7. การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  กระตุ้นให้
ข้าพเจ้าเกิดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

4.52 0.56 มากท่ีสุด 

8. การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทำให้ข้าพเจ้า
รู้จักการช่วยเหลือคนอื่น 

4.58 0.44 มากท่ีสุด 

9. การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทำให้ข้าพเจ้า
มั่นใจในตัวเองเกี่ยวกับการเรียนมากขึ้น 

4.30 0.67 มาก 

10. การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทำให้
ข้าพเจ้ามีความสุขกับการเรียนและการทำงานเป็นกลุ่ม
ร่วมกับผู้อื่น 

4.36 0.62 มาก 

11. การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ส่งเสริมให้
ข้าพเจ้ารู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

4.45 0.52 มาก 

12. การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เนื้อหาและ
ตัวอย่างมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

4.55 0.42 มากท่ีสุด 
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ตาราง  7  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน  โดยใช้แบบฝึกทักษะ   
    คณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   (ต่อ) 
 

 
รายการประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย  
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การแปลผล 

13. การเรียนด้วยการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   
ทำให้ข้าพเจ้าคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น 

4.18 0.32 มาก 

14. การเรียนด้วยการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  
ทำให้ข้าพเจ้ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

4.30 0.67 มาก 

รวมค่าเฉลี่ย 4.39 0.21 มาก 
 
 จากตาราง  7  พบว่า  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน  โดยใช้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยภาพรวม  มีความพึง
พอใจในระดับ  มาก  ( X   =  4.39)  เป็นไปตามสมมติฐานข้อ  4    
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  3  อันดับแรก  ได้แก่               
5. การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทำให้ข้าพเจ้ามีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อน
มากขึ้น  ( X   =  4.58)  8. การเรียนด้วย แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทำให้ข้าพเจ้ารู้จักการ
ช่วยเหลือคนอื่น  ( X   =  4.58)  และ  12. การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เนื้อหา            
และตัวอย่างมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ( X   =  4.55)  ตามลำดับ  และข้อท่ีมี
ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  คือ  13. การเรียนด้วยการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทำให้
ข้าพเจ้าคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น  ( X   =  4.18)  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มาก 



บทท่ี  5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษา              
ปีท่ี 2  ครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ  ตามลำดับดังนี้ 
  1.  ความมุ่งหมายของการศึกษา 
  2.  สมมติฐานของการศึกษา 
  3.  วิธีดำเนินการศึกษา 
  4.  สรุปผลการศึกษา 
  5.  อภิปรายผล 
  6.  ข้อเสนอแนะ 
 
1.  ความมุ่งหมายของการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ต้ังความมุ่งหมายไว้ดังนี ้
  1.  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 
  2.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและ       
ร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ให้มีค่าผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดร้อยละ 70 ขึ้นไป 
  3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   ก่อนเรียนและหลังเรียน            
ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2     
  4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน  โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2   
 
2.  สมมติฐานของการศึกษา 

1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2            
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75 
 2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ                
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีค่าต้ังแต่ร้อยละ  70  ขึ้นไป 
 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์                   
เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญ         
ทางสถิติท่ีระดับ  .05   

4.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนการสอน  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  
เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
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3.  วิธีดำเนินการศึกษา 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
  ประชากร  ท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้   เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียน        
ศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2560  จำนวน           
3  ห้องเรียน  รวม  87  คน 
  กลุ่มตัวอย่าง  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 2/3  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  
อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2560  จำนวน  30  คน  ซึ่งได้มา     
โดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม  (Cluster Random Sampling)  เพราะเป็นห้องเรียนปกติ   
 3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  มีดังนี้ 
   3.2.1  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อย  จำนวน  18  ช่ัวโมง  ดังนี้ 
    1)  Pre-test           1  ช่ัวโมง 
    2)  อัตราส่วน     2  ช่ัวโมง 
    3)  อัตราส่วนท่ีเท่ากันและการตรวจสอบอัตราส่วน 2  ช่ัวโมง 
    4)  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน  1  ช่ัวโมง 
    5)  สัดส่วน      2  ช่ัวโมง 
    6)  ร้อยละ      1  ช่ัวโมง 
    7)  การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ   2  ช่ัวโมง 
    8)  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ    2  ช่ัวโมง 
    9)  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบ้ีย   2  ช่ัวโมง 
    10)  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับภาษีเงินได้  2  ช่ัวโมง 
    11)  Post-test     1  ช่ัวโมง 
   3.2.2  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษา              
ปีท่ี 2  ท้ังหมด  9  ชุด  ดังนี้ 
    ชุดท่ี  1  อัตราส่วน 
    ชุดท่ี  2  อัตราส่วนท่ีเท่ากันและการตรวจสอบอัตราส่วน 
    ชุดท่ี  3  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 
    ชุดท่ี  4  สัดส่วน 
    ชุดท่ี  5  ร้อยละ 
    ชุดท่ี  6  การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ 
    ชุดท่ี  7  การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละ 
    ชุดท่ี  8  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย 
    ชุดท่ี  9  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
   3.2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  วิชาคณิตศาสตร์               
เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้น  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  
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4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีความยากต้ังแต่  .27 - .80  และมีค่าอำนาจจำแนกต้ังแต่ .20 - .60  
ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  .84 
   3.2.4  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์   เรื่อง  
อัตราส่วนและร้อยละ  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  จำนวน  14  ข้อ  มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  
.83 
 3.3  การดำเนินการทดลอง 
  ในการศึกษาครั้งนี้   ผู้ศึกษาดำเนินการทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 2/3  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา  2560  
จำนวน  30  มีการดำเนินการทดลองตามขั้นตอน  ดังนี้ 
   3.3.1  ช้ีแจงให้ผู้เรียนทราบถึงวิธีการ  การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เพื่อท่ีผู้เรียนจะได้
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง 
   3.3.2  นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วน
และร้อยละ  ท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นไปทดสอบกับนักเรียน  ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้เวลาทดสอบ        
1  ช่ัวโมง  แล้วบันทึกคะแนนกลุ่มตัวอย่างท่ีได้จากการทดสอบครั้งนี้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียน             
(Pre – test)  
   3.3.3  ดำเนินการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและ          
ร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้น  ท้ังหมด  9  ชุด  ใช้เวลาท้ังหมด  16  ช่ัวโมง   
   3.3.4  เมื่อดำเนินการสอน  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วน  
และร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ครบท้ัง  9  ชุดแล้ว  ทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และทำแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียน  วิชาคณิตศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  ใช้เวลา                
1  ช่ัวโมง  แล้วบันทึกผลการสอบให้เป็นคะแนนสอบหลังเรียน  (Post – test) 
   3.3.5  นำคะแนนท่ีได้มาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน 
 3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
   3.4.1  วิ เคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  
อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ตามเกณฑ์  75/75   
   3.4.2  วิเคราะห์ ค่าดัชนีประสิทธิผล  ของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  
อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยการวิเคราะห์คะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ของกลุ่มตัวอย่าง 
   3.4.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ก่อนเรียนและ
หลังเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
โดยใช้ค่าที  (t-test Dependent Samples) 
   3.4.4  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์   เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี  2  โดยใช้ ค่าเฉ ล่ีย  ( X )                  
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
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4.  สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
  1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีประสิทธิ  (E1/E2)  เท่ากับ  86.31/81.44  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
ท่ีต้ังไว้  75/75   
  2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ             
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีค่าเท่ากับ  0.7034  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น  
0.7034  คิดเป็นร้อยละ  70.34  ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ร้อยละ 70 ขึ้นไป 
  3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน             
ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2           
หลังเรียนสูงกว่าก่อน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05   
  4.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี ต่อการเรียนการสอน  โดยใช้ แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยภาพรวม  มีความพึงพอใจ    
ในระดับ  มาก  ( X   =  4.39)   
 
5.  อภิปรายผล 
 จากผลศึกษาสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ                 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีประสิทธิ  (E1/E2)  เท่ากับ  86.31/81.44  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์
ท่ีต้ังไว้  75/75  เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 1  ท่ีต้ังไว้  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ท่ี ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  ผู้ศึกษาได้มีการศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา  
เนื้อหาสาระการเรียนรู้เรื่องระบบจำนวนเต็มจากคู่มือครู เอกสารตำราต่าง ๆ วิเคราะห์ตัวช้ีวัดและ
จุดประสงค์การเรียนรู้  เวลาท่ีใช้ในการเรียนการสอนในแต่ละหน่วย  มีการพัฒนาแบบฝึกทักษะ   
โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบคัดกรองจากผู้เช่ียวชาญ  วิเคราะห์  และทดลองใช้  จนได้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  พรทิพย์        
พันธุ์ยางน้อย  (2555 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบเทคนิค STAD            
เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  พบว่า  แบบฝึกทักษะประกอบเทคนิค STAD เรื่อง ระบบสมการ        
เชิงเส้น มัธยมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ท่ีพัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 
82.19/80.60  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ท่ี 80/80  สอดคล้องกับ  รัตติยา  วิเศษพลกรัง  (2555 : 
บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือ เทคนิค STAD  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  
พบว่า  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD               
มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.34/82.88  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ท่ีต้ังไว้ท่ี  80/80  สอดคล้องกับ   เสาร์                  
รัตนเพชร  (2555 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการ
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เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความน่าจะเป็น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนช่ืนชม
พิทยาคาร อำเภอช่ืนชม จังหวัดมหาสารคาม  พบว่า  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัด    
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD  เรื่อง ความน่าจะเป็น   มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
85.45/84.58  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ท่ี 80/80  สอดคล้องกับ สุพักษ์  สมสา  (2555 : บทคัดย่อ)     
ได้ศึกษาการจัด การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบ
จำนวนเต็มสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร ตำบลกำพี้  อำเภอบรบือ  
จังหวัดมหาสารคาม  พบว่า  แผนการจัด การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.72/80.15  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ท่ี  
80/80  สอดคล้องกับ  เกษสุวรรณ  คำปะทา  (2556 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา  การใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ร่วมมือแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง จำนวนจริง รายวิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ค 31201 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  พบว่า  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้
ร่วมมือแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง จำนวนจริง รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค 31201  ท่ีผู้วิจัย
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 76.66/78.06 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ท่ี 75/75  สอดคล้องกับ                
ณัฐติยา  สะเดา  (2556 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการใช้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
เทคนิค STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น   กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา) อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด
ศรีสะเกษ  พบว่า  แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์              
ช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.14/75.25 ซึ่ งสูงกว่าเกณฑ์ ท่ี ต้ังไว้ ท่ี   75/75  
สอดคล้องกับ  รัตนา มาสิงห์ (2556 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง
เศษส่วน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  พบว่า  แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องเศษส่วนโดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 86.80/85.70  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ท่ี ต้ังไว้ ท่ี   80/80  สอดคล้องกับ  อุมาพร  บุญทรัพย์  
(บทคัดย่อ : 2556)  ได้รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   
โรงเรียนคำเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร  พบว่า  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น วิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 83.36/82.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ท่ีต้ังไว้ท่ี   80/80  
สอดคล้องกับ  ศิรินาถ  สุมหิรันต์  (2557 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่องระบบจำนวนเต็ม โดยใช้กระบวนการ  เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  สำหรับนักเรียน        
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  พบว่า                
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็ม  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  มีประสิทธิภาพ 82.03/81.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ที่  
80/80  สอดคล้องกับ  อาภันตรา  แสงวงศ์  (2559 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา  การพัฒนาแบบฝึกทักษะ
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนคำเพิ่ม
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พิทยา  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ผลการพัฒนาพบว่า  แบบฝึกทักษะวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีประสิทธิภาพ 
83.93/82.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้  อีกท้ังสอดคล้องกับ  จารุวรรณ  บุญชลาลัย  (2560 : 
บทคัดย่อ)  ได้รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนมหาวชิราวุธ 
จังหวัดสงขลา  ผลการศึกษาพบว่า  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ท่ีพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.44/77.00  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
75/75   
  2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ             
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  มีค่าเท่ากับ  0.7034  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น  
0.7034  คิดเป็นร้อยละ  70.34  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้
เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงท่ีเน้นทักษะกระบวนการปฏิบัติงานเป็นกลุ่มเนื้อหาท่ีเรียนสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน  และการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะทำให้นักเรียนมีความสนใจต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้   มีความกระตือรือร้น  และต้องการแสวงหาความรู้  และฝึกฝนความชำนาญ  
เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งสอดคล้องกับ  พรทิพย์  พันธุ์ยางน้อย  (2555 : บทคัดย่อ)  
ได้ศึกษาการพัฒนา แบบฝึกทักษะประกอบเทคนิค STAD เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3  โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  พบว่า  การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบเทคนิค STAD  เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6478 หรือร้อยละ 
64.78 สอดคล้องกับ  รัตติยา  วิเศษพลกรัง  (2555 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา  การพัฒนาแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่องลำดับ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค STAD  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์  เรื่อง  ลำดับ  โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5           
มีค่าเท่ากับ .5583  สอดคล้องกับ  เสาร์  รัตนเพชร  (2555 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา การพัฒนาแบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนช่ืนชมพิทยาคาร อำเภอช่ืนชม จังหวัดมหาสารคาม  ดัชนีประสิทธิผล
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ความ
น่าจะเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเท่ากับ 0.7730 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
คิดเป็นร้อยละ 77  สอดคล้องกับ สุพักษ์  สมสา  (2555 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวนเต็ม  สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร  ตำบลกำพี้   อำเภอบรบือ  จังหวัด
มหาสารคาม  พบว่า  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD โดยใช้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  มีค่าเท่ากับ 0.6932 
แสดงว่า ผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.32  สอดคล้องกับ  ณัฐติยา  สะเดา 
(2556 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการใช้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  
ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                
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ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา) อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเท่ากับ 0.5150  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทาง          
การเรียน คิดเป็นร้อยละ 51.50  สอดคล้องกับ  รัตนา  มาสิงห์  (2556 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา  
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์   พบว่า  
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เศษส่วน  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.68  สูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนด  สอดคล้องกับ               
อุมาพร  บุญทรัพย์  (2556 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนคำเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ อำเภอคำเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร  พบว่า  ดัชนี
ประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ 
เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 มีค่าเท่ากับ 0.6922  แสดง
ว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 69.22  สอดคล้องกับ ศิรินาถ  สุมหิรันต์ 
(2557 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็ม โดยใช้
กระบวนการ เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนประ
โคนชัยพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  พบว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบ
จำนวนเต็ม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
พบว่ามีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6240 หรือคิดเป็นร้อยละ 62.40 แสดงว่านักเรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.40  สอดคล้องกับ  ชนนิกานต์  เช้ือทอง  (2558 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา  การ
พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ อัตราส่วนและร้อยละช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนกำแพง 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า  ค่าดัชนีประสิทธิผล          
ของการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2            
มีค่าเท่ากับ 0.54  แสดงว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 54  อีกท้ังสอดคล้องกับ  อาภันตรา              
แสงวงศ์  (2559 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา  การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน
และร้อยละ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2  โรงเรียนคำเพิ่มพิทยา  สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ผลการพัฒนาพบว่า  ค่าดัชนีประสิทธิผล  มีค่าเท่ากับ 0.59                 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้   
  3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน             
ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2           
หลังเรียนสูงกว่าก่อน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3               
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกิจรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  ทำให้นักเรียนมีโอกาส      
ท่ีจะพัฒนาทักษะความคิด กระบวนการทำงานตามความสามารถของตนเอง  มีการแลกเปล่ียน  
ความคิดเห็นกันมากขึ้นทำให้นักเรียนมีความคุ้นเคยกันเข้าใจกันมากขึ้น   จึงต้ังใจทำงานร่วมกัน  
อย่างสนุกสนาน  และการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะนั้น  ผู้เรียนจะพัฒนาความสามารถของตนเอง 
ตามขั้นตอน  โดยเริ่มจากง่ายไปหายากทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ  และเช่ือมั่นท่ีจะตัดสินใจ      
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ต่อการเรียนด้วยตนเอง  เพราะได้รับการเสริมแรงจากการท่ีตนนั้นได้ทำแบบฝึกทักษะได้ประสบ
ความสำเร็จ  ซึ่งสอดคล้องกับ  พรทิพย์  พันธุ์ยางน้อย  (2555 : บทคัดย่อ)  รายงานการพัฒนา  
แบบฝึกทักษะประกอบเทคนิค STAD เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนโกสุม
วิทยาสรรค์  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบเทคนิค STAD 
เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีคะแนนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  สอดคล้องกับ รัตติยา  วิเศษพลกรัง  (2555 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา  
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับ โดยการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD               
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  โรงเรียนประทาย  อำเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  หลังจากการเรียนด้วย แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง  ลำดับ  โดยการเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01  สอดคล้องกับ เสาร์  รัตนเพชร  (2555 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  เรื่อง ความน่าจะเป็น  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนช่ืนชมพิทยาคาร  อำเภอช่ืนชม จังหวัดมหาสารคาม  พบว่า  นักเรียน
ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD 
เรื่อง ความน่าจะเป็น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  สอดคล้องกับ  สุพักษ์  สมสา  (2555 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา  
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบจำนวน
เต็ม สำหรับนักเรียน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร  ตำบลกำพี้  อำเภอบรบือ  
จังหวัดมหาสารคาม  พบว่า  นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  โดยใช้
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  สอดคล้องกับ  เกษสุวรรณ                
คำปะทา  (2556 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ร่วมมือ
แบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง จำนวนจริง รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31201 ของนักเรียน              
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ร่วมมือ
แบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง จำนวนจริง รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ค31201  ช้ันมัธยมศึกษา              
ปีท่ี 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  สอดคล้องกับ  ณัฐติยา  สะเดา  
(2556 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการใช้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD 
ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียน บ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา) อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
พบว่า  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีได้รับการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง 
ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  สอดคล้องกับ  รัตนา  มาสิงห์ (2556 : บทคัดย่อ)  
ได้ศึกษา  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค STAD ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัด
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อุตรดิตถ์  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน 
พบว่า  มีค่าเฉล่ียของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเท่ากับ 11.22  หลังเรียนมีค่าเฉล่ีย
ของคะแนนเท่ากับ 24.07 และผลการเปรียบเทียบความแตกต่างกันระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยการทดสอบค่าที (t-test) เท่ากับ 32.22 แสดงว่าคะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05  สอดคล้องกับ  อุมาพร  บุญทรัพย์  (2556 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา
รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ  
เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว               
ชนูปถัมภ์  อำเภอคำเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  พบว่า  นักเรียนท่ีเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD  ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องตรรกศาสตร์เบ้ืองต้น วิชาคณิตศาสตร์
เพิ่มเติม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01  สอดคล้องกับ  ศิรินาถ  สุมหิรันต์  (2557 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนา 
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็ม โดยใช้กระบวนการ  เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค 
STAD  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  อำเภอประโคนชัย 
จังหวัดบุรีรัมย์  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่องระบบจำนวนเต็ม โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  สอดคล้องกับ  ชนนิกานต์  เช้ือทอง  (2558 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ อัตราส่วนและร้อยละช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนกำแพง  สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ  
.05  อีกท้ังสอดคล้องกับ  อาภันตรา  แสงวงศ์  (2559 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา  การพัฒนาแบบฝึก
ทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียน   
คำเพิ่มพิทยา  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  ผลการพัฒนาพบว่า  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อีกท้ังยังสอดคล้องกับ  จารุวรรณ  บุญชลาลัย  (2560 : บทคัดย่อ)  
ได้รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง  
อัตราส่วนและร้อยละ  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ผลการศึกษาพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01   
  4.  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี ต่อการเรียนการสอน  โดยใช้ แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยภาพรวม  มีความพึงพอใจ     
ในระดับ  มาก  ( X   =  4.39)  เป็นไปตามสมมติฐานข้อ  4  ท้ังนี้อาจเนื่องจาก  กิจกรรมการเรียน
การสอนในแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  เน้นการลงมือ 
ฝึกปฏิบัติมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน  รู้จัก
รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น  ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นตามความรู้ความสามารถ          
ของตนเองอย่างเต็มท่ี  ครูคอยดูแลให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาท่ีดำเนินการเรียนการสอน   
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มีปฏิ สัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนและครู   มีการวัดผลประเมินผลในแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์               
ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหาท่ีเรียน  แบบฝึกทักษะมีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียน  การทำแบบฝึกหัด
ในแต่ละชุดนักเรียนทราบผลความก้าวหน้าของตนเองทันที  ทำให้รู้ จักพัฒ นาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องของตนเอง  ครูและเพื่อน ๆ ให้กำลังใจ ให้การเสริมแรง ในการทำงานเมื่องานประสบ
ความสำเร็จ  ซึ่งสอดคล้องกับ  พรทิพย์  พันธุ์ยางน้อย  (2555 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาแบบ
ฝึกทักษะประกอบเทคนิค STAD เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนโกสุม
วิทยาสรรค์  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  พบว่า  ความพึงพอใจของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ท่ีมีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบเทคนิค STAD 
เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก  สอดคล้องกับ  รัตติยา  วิเศษพลกรัง  (2555 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่องลำดับ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ  เทคนิค STAD ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  
โรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  พบว่า  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อ  
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อ งลำดับ  โดยการเรียน รู้แบบก ลุ่ มร่วมมื อ  เทคนิ ค  STAD                      
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ  เสาร์  รัตนเพชร  (2555 : บทคัดย่อ)  
ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค 
STAD เรื่อง ความน่าจะเป็น ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนช่ืนชมพิทยาคาร  อำเภอช่ืนชม  จังหวัด
มหาสารคาม  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ประกอบการจัดการเรียน รู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่องความน่าจะเป็น                   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ในระดับมากท่ีสุด  สอดคล้องกับ  สุพักษ์  สมสา  (2555 : บทคัดย่อ)                 
ได้ศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบ
จำนวนเต็ม  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี ท่ี 1  โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร  ตำบลกำพี้  
อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  พบว่า  นักเรียนท่ีเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
STAD โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  มีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ  เกษสุวรรณ  คำปะทา  (2556 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา
การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ร่วมมือแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่อง จำนวนจริง 
รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ค31201 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนตูมใหญ่วิทยา 
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  พบว่า  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4 ท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์สำหรับการเรียนรู้ร่วมมือแบบกลุ่มสัมฤทธิ์ 
(STAD) เรื่อง จำนวนจริง รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  ค31201  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  พบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ  ณัฐติยา  สะเดา  (2556 : บทคัดย่อ)  
ได้ศึกษาการใช้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STADประกอบการใช้แบบฝึก
ทักษะ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียน
บ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา)  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ระบบสมการ
เชิงเส้นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  สอดคล้องกับ  รัตนา  มาสิงห์  (2556 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษา
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องเศษส่วน โดยใช้กระบวนการ  เรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD           
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ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์   พบว่า  
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้  โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.65  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.52  สอดคล้องกับ  อุมาพร           
บุญทรัพย์  (2556 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษารายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์  อำเภอคำเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร  พบว่า  
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ประกอบแบบฝึก
ทักษะ เรื่องตรรกศาสตร์เบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด  สอดคล้องกับ  ศิรินาถ  สุมหิรันต์  (2557 : บทคัดย่อ)   ได้ศึกษา  การพัฒนาแบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็ม โดยใช้กระบวนการ  เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD  
สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม  อำเภอประโคนชัย  จังหวัด
บุรีรัมย์  พบว่า  นักเรียนท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็ม   โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  มีความพึงพอใจ
ในการเรียนรู้ โดยรวมมีค่าเฉล่ีย  เท่ากับ 4.88  อยู่ในระดับมากท่ีสุด และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ 0.33  สอดคล้องกับ  ชนนิกานต์  เช้ือทอง  (2558 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ อัตราส่วนและร้อยละช้ัน มัธยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนกำแพง  สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อยู่ในระดับ
มาก  อีกท้ังยังสอดคล้องกับ  จารุวรรณ  บุญชลาลัย  (2560 : บทคัดย่อ)  ได้รายงานการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ผลการศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย 4.57 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
  6.1  ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอน 
   6.1.1  ครูผู้สอน  ควรนำการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ  ไปใช้ในการจัดกิจกรรม         
การเรียนการสอนในเรื่องอื่น ๆ บ้างน่าจะเกิดผลดีต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทำให้
นักเรียนมีความสนใจ  ไม่เบ่ือหน่าย  เพราะนักเรียนทุกคนได้แสดงออกทางด้านความคิด  ด้านสังคม
และด้านปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  มีความรักความสามัคคีเกิดขึ้นในกลุ่ม  
   6.1.2  ครูผู้สอนควรใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เพื่อให้กิจกรรมการเรียน 
การสอนได้ผลดี  ควรสอดแทรกจริยธรรมในเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  ความสามัคคี                   
ความมีระเบียบวินัย  ขยันและอดทน  จึงจะส่งผลให้การเรียนมีประโยชน์มากท่ีสุด 
  6.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
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   6.2.1  ควรพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ  โดยใช้แบบฝึกทักษะท่ีมี
ประสิทธิภาพ  ในระดับช้ันและกลุ่มสาระอื่น ๆ ท่ีเป็นปัญหา  โดยเลือกเนื้อหาท่ีมีปัญหาในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
   6.2.1  ควรมีการยืดหยุ่นเวลาในการทำกิจกรรม  เนื่องจากนักเรียนมีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  บางคนเรียนรู้ได้เร็ว  บางคนเรียนรู้ได้ช้า  ทำให้ไม่สามารถกำหนดเวลาท่ีแน่นอนได้ 
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ตาราง  8  แสดงผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์        
    เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยผู้เช่ียวชาญ  5  ท่าน 
 

 
รายการประเมิน 

คะแนนการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
X  

 
S.D. 

การ 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
1. สาระสำคัญ 
1.1 สอดคล้องกับมาตรฐาน   
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 

5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

1.2 มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้
ในชีวิตประจำวัน 

4 5 5 4 5 23 4.60 0.55 มากท่ีสุด 

1.3 มีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4 4 5 5 5 23 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
2.1 สอดคล้องกับมาตรฐาน  
การเรียนรู้และตัวชี้วัด 

5 4 5 5 5 24 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.2 สอดคล้องกับสาระ       
การเรียนรู ้

5 4 5 5 5 24 4.80 0.45 มากท่ีสุด 

2.3 ภาษาท่ีใช้ชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

4 4 4 4 5 21 4.20 0.45 มาก 

2.4 ระบุส่ิงท่ีต้องการวัดชัดเจน 4 4 4 5 5 22 4.40 0.55 มาก 
3. เนื้อหาสาระ   
3.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัดและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4 5 5 5 5 24 4.80 0.48 มากท่ีสุด 

3.2 ความถูกต้องของเนื้อหา 5 4 5 5 5 24 4.80 0.45 มากท่ีสุด 
3.3 เหมาะสมกับเวลา 4 4 4 5 5 22 4.40 0.55 มาก 
3.4 เหมาะสมกับวัยและวุฒิ
ภาวะของผู้เรียน 

4 4 4 5 5 22 4.40 0.55 มาก 

4. กิจกรรมการเรียนการสอน 
4.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัดและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4 5 4 4 5 22 4.40 0.55 มาก 

4.2 สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ 5 5 5 5 5 25 5.00 0.00 มากท่ีสุด 
4.3 มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น 

4 4 4 5 5 22 4.40 0.55 มาก 

4.4 เหมาะสมกับเวลา 4 3 4 5 4 20 4.00 0.71 มาก 
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ตาราง  8  แสดงผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์        
    เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  โดยผู้เช่ียวชาญ  5  ท่าน  (ต่อ) 
 

 
รายการประเมิน 

คะแนนการประเมิน
จากผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

 
รวม 

 
X  

 
S.D. 

การ 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
4.5 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 4 4 5 5 5 23 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
5. สื่อการเรียนการสอน 
5.1 สอดคล้องกับเนื้อหา 4 4 5 5 5 23 4.60 0.55 มากท่ีสุด 
5.2 สอดคล้องกับกิจกรรม       
การเรียนการสอน 

4 4 3 3 4 18 3.60 0.55 มาก 

5.3 คำอธิบายมีความชัดเจน
เข้าใจง่าย 

4 4 4 4 5 21 4.20 0.45 มาก 

5.4 ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ         
ใช้ส่ือ 

4 4 5 4 4 21 4.20 0.45 มาก 

6. การวัดผลประเมินผล      
6.1 สอดคล้องกับตัวชี้วัดและ
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

4 4 4 5 5 22 4.40 0.55 มาก 

6.2 ใช้วิธีการวัดผลท่ี
หลากหลาย 

4 4 4 4 5 21 4.20 0.45 มาก 

6.3 มีเกณฑ์การวัดผล
ประเมินผลชัดเจน 

4 4 4 4 5 21 4.20 0.45 มาก 

6.4 มีระยะเวลาท่ีเหมาะสม 4 4 4 5 5 22 4.40 0.55 มาก 
ค่าเฉลี่ย/ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.46 0.27 มาก 
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ตาราง  9  แสดงผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง    
             อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน  50  ข้อ  โดยผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน 
 
ข้อสอบ
ข้อที ่

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 
( x ) 

ค่า  IOC สรุป 
คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 คนที่  4 คนที่  5 

1 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
2 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
3 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
4 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
5 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
6 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
7 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
8 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
9 1 0 1 0 1 3 0.6 ใช้ได้ 
10 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
11 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
12 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
13 0 1 1 1 0 3 0.6 ใช้ได้ 
14 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
15 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
16 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
17 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
18 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
19 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
20 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
21 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
22 1 1 0 0 1 3 0.6 ใช้ได้ 
23 1 1 0 0 1 3 0.6 ใช้ได้ 
24 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
25 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
26 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
27 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
28 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
29 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
30 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
31 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
32 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
33 1 0 1 1 0 3 0.6 ใช้ได้ 
34 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง  9  แสดงผลการประเมินแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง    
              อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน  50  ข้อ  โดยผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน   
              (ต่อ) 
 
ข้อสอบ
ข้อที ่

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผลรวม 
( x ) 

ค่า  IOC สรุป 
คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 คนที่  4 คนที่  5 

35 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
36 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
37 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
38 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
39 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
40 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
41 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
42 1 1 0 1 0 3 0.6 ใช้ได้ 
43 1 0 1 1 0 3 0.6 ใช้ได้ 
44 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
45 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
46 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
47 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
48 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
49 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
50 1 1 1 1 1 5 1 ใช้ได้ 
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ตาราง  10  ค่าความยาก  (p)  ค่าอำนาจจำแนก  (r)  และค่าความเช่ือมั่น  ( ttr )  ของแบบทดสอบ 
  วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  จำนวน  30  ข้อ 
 

ข้อท่ี p r ข้อท่ี p r 
1 0.60 0.40 16 0.50 0.20 
2 0.73 0.53 17 0.53 0.53 
3 0.47 0.40 18 0.47 0.40 
4 0.63 0.33 19 0.40 0.27 
5 0.60 0.40 20 0.27 0.27 
6 0.77 0.47 21 0.33 0.40 
7 0.70 0.60 22 0.33 0.40 
8 0.73 0.40 23 0.73 0.53 
9 0.77 0.33 24 0.37 0.60 
10 0.77 0.20 25 0.63 0.20 
11 0.73 0.53 26 0.50 0.47 
12 0.80 0.27 27 0.43 0.20 
13 0.80 0.27 28 0.60 0.53 
14 0.50 0.33 29 0.40 0.27 
15 0.43 0.33 30 0.47 0.27 

 
ค่าความเช่ือมั่น  ( ttr )   0.84 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



106 
 

ตาราง  11  ค่าความเช่ือมั่น ของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  
 

ข้อท่ี ค่าอำนาจจำแนก (r) 
1 .8095 
2 .8083 
3 .8044 
4 .8037 
5 .8019 
6 .7990 
7 .7955 
8 .8095 
9 .8057 
10 .7978 
11 .8058 
12 .8077 
13 .8014 
14 .7990 

 
ค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับ   .8256 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ 

วิชาคณิตศาสตร์ ค22101  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
1.  เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว  นักเรียนสามารถเขียนอัตราส่วนแสดงความสัมพันธ์    
    ระหว่างปริมาณสองปริมาณได้   
2.  นำความรู้เรื่องอัตราส่วนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
1.  พ่อค้าขายต้นมะนาว  120  ต้น  จากท้ังหมด  300  ต้น  จงหาอัตราส่วนของจำนวนต้นมะนาวท่ี 
    ขายได้ต่อจำนวนต้นมะนาวทั้งหมด 
 ก.    120 : 300    ข.    300 : 120 
 ค.    180 : 300    ง.    300 : 180 
2.  ส่ีเหล่ียมจัตุรัสมีความยาวด้านละ  8  เซนติเมตร  อัตราส่วนของความยาวเส้นรอบรูปต่อพื้นท่ี          
    คือข้อใด 
 ก.    8 : 16    ข.    16 : 24 
 ค.    24 : 32    ง.    32 : 64 
3.  สนามรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าแห่งหนึ่ง  มีด้านกว้าง  40  เมตร  ด้านยาว  56  เมตร  อัตราส่วนของ 
    ความยาวรอบสนามต่อด้านกว้างคือข้อใด 
 ก.    40 : 192    ข.    56 : 192 
 ค.    192 : 40    ง.    192 : 56 
4.  สามเหล่ียมมุมฉากรูปหนึ่งมีความสูง  4  เซนติเมตร  ความยาวฐาน  5  เซนติเมตร  จงหา 
    อัตราส่วนของพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียมต่อความยาวฐาน 
 ก.    4 : 5    ข.    4 : 10 
 ค.    5 : 10    ง.    10 : 5 
5.  อัตราส่วนของเส้นรอบวงของวงกลมต่อพื้นท่ีของวงกลมคือข้อใด 
 ก. r2 : 2r   ข.    2r : r2 
 ค.     2r : r    ง.    r : 2r 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.  เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว  นักเรียนสามารถเขียนอัตราส่วนท่ีเท่ากันกับอัตราส่วน 
    ท่ีกำหนดให้และแสดงการตรวจสอบอัตราส่วนได้ 
4. นำความรู้เรื่อง อัตราส่วนท่ีเท่ากันและการตรวจสอบอัตราส่วน ไปใช้ในการแก้ปัญหา 
    ในชีวิตประจำวันได้ 
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6.  ข้อใดไม่ใช่อัตราส่วนเดียวกัน 
 ก.    48 : 72    ข.    24 : 36 

ค.    12  :  18    ง.    12 : 36  
7.  คู่ใดเป็นอัตราส่วนท่ีเท่ากัน 
 ก.    48 : 36 = 8 : 6   ข.    6 : 12 = 50 : 72 
 ค.    52 : 56 = 7 : 8   ง.    25 : 1 = 50 : 10 

8.   
ba

1
:

1  มีค่าตรงกับอัตราส่วนในข้อใด 

 ก.    a : 1    ข.    1 : b 
 ค.    b : 1    ง.     b : a 

9.  ถ้า  a : b = 2 : 5  แล้ว  
a

1
:

ba

1

+
 เท่ากับเท่าไร 

 ก.    2 : 2    ข.    2 : 7 
 ค.    7 : 2    ง.     7 : 5 
10.  อัตราส่วนอย่างต่ำของ  15 : 3  คืออัตราส่วนในข้อใด 
 ก.    1 : 5    ข.    3 : 2 
 ค.    5 : 1    ง.    2 : 3 
11.  โรงเรียนแห่งหนึง่มีลูกฟุตบอลจำนวน  30  ลูก  นักเรียนห้องหนึง่มี  40  คน  ในช่ัวโมงเรียน 
      รายวิชาฟุตบอล  อยากทราบว่าต้องแบ่งกลุ่มอย่างไรจึงจะเหมาะสม 
 ก.  นักเรียน  5  คน  ต่อ  ฟุตบอล  4  ลูก  

ข.  นักเรียน  4  คน  ต่อ  ฟุตบอล  5  ลูก 
 ค.  นักเรียน  4  คน  ต่อ  ฟุตบอล  3  ลูก  

ง.  นักเรียน  3  คน  ต่อ  ฟุตบอล  4  ลูก 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
5.  เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว  นักเรียนสามารถเปรียบเทียบจำนวนหลาย ๆ จำนวนโดยใช้
อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆ จำนวน 
 
12.  อัตราส่วนของ ก : ข = 1 : 2  อัตราส่วนของ  ข : ค = 3 : 4  จงหาอัตราส่วนของ ก : ข : ค  
       คือข้อใด 
 ก.    1 : 2 : 3    ข.    3 : 6 : 8 
 ค.    2 : 6 : 8    ง.    2 : 4 : 6 
13.  อัตราส่วนของเงิน ก : ข  เป็น  4 : 7  และอัตราส่วนของจำนวนเงินของ  ข : ค  เป็น  2 : 5  
      ถ้า  ก มีเงิน  200  บาท  ค  จะมีเงินเท่าไร 
 ก.    695  บาท    ข.    750  บาท 
 ค.    875  บาท    ง.    950  บาท 
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14.  อัตราส่วนของอายุของทิวต่ออายุของทัชเป็น  2 : 5  และอัตราส่วนของอายุทัชต่ออายุทอมเป็น     
      4 : 3  ถ้าทิวอายุ  24  ปี  แล้วทอมอายุเท่าใด 
 ก.    45  ปี    ข.    48  ปี 
 ค.    52  ปี    ง.    56  ปี    
15.  กำหนด ABC  เป็นรูปสามเหล่ียมท่ีมีอัตราส่วนความยาวของด้าน  ดังนี้  AB : BC = 5 : 4 ,      
      BC : CD = 3 : 2  ถ้าด้าน  CD ยาว 16 เซนติเมตร  แล้วความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหล่ียม 
      นี้เท่ากับกี่เซนติเมตร 
 ก.    60  เซนติเมตร   ข.    70  เซนติเมตร 
 ค.    80  เซนติเมตร   ง.    90  เซนติเมตร 
16.  ถ้า  A : B = 3 : 4 และ B : C = 8 : 11  จงหา  A : B : C 
 ก.    6 : 8 : 11    ข.    6 : 16 : 22 
 ค.   12 : 16 : 22   ง.    18 : 24 : 66 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
6.  เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว  นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับหลักการของสัดส่วน 
    ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
7.  มีทักษะการหาค่าตัวแปรในสัดส่วนโดยวิธีต่าง ๆได้ 
8.  นำการหาค่าตัวแปรในสัดส่วน ไปประยุกต์ใช้กับการแก้โจทย์ปัญหาได้ 
 
17.  ถ้า  a : 12 = 3 : 4 แล้ว  a  มีค่าเท่าไร 
 ก.    9     ข.    12 
 ค.    16     ง.    19 

18.  สมการในข้อใดมีค่าต่างจากสัดส่วน  
y

x

b

a
=  

 ก.    
y

b

x

a
=     ข.    

x

b

y

a
=  

 ค.    
y

yx

b

ba +
=

+    ง.    
x

y

a

b
=  

19.  อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนหญงิเป็น  2 : 7  ถ้าโรงเรียนมีนักเรียน 
      ท้ังหมด  1,800  คน  จงหาจำนวนนักเรียนชาย 
 ก.    400  คน    ข.    420  คน 
 ค.    450  คน    ง.    470  คน 
20.  นักจักรยานคนหนึ่งปั่นจักรยานด้วยความเร็ว  45  กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  ในอัตราเร็วเท่า ๆ กันนี้ 
      ถ้านักปั่นจักรยานปั่นจักรยานเป็นเวลา  3  ช่ัวโมง  จะได้ระยะทางเท่าไร 
 ก.    85  กิโลเมตร   ข.    100  กิโลเมตร 
 ค.    120  กิโลเมตร   ง.    135  กิโลเมตร    



110 
 

21.  แหวนวงหนึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างทองคำกับเงินในอัตราส่วน 12 : 8 ถ้าแหวนวงนี้หนกั         
      10  กรัม  มีส่วนผสมของเงินกี่กรัม 
 ก.    12  กรัม    ข.    6  กรัม 
 ค.    4   กรัม    ง.    2  กรัม 
22.  แม่ค้าคนหนึ่งซื้อมะม่วงต่อฝรั่งเท่ากับ  6  : 7  ถ้าแม่ค้าซื้อมะม่วงมา  48  กิโลกรัม  อยากทราบ 
      ว่าแม่ค้าซื้อฝรั่งมากี่กิโลกรัม 
    ก.    48  กิโลกรัม    ข.    52  กิโลกรัม 
 ค.    56  กิโลกรัม    ง.    60  กิโลกรัม 
23.  สามเหล่ียมรูปหนึ่งมีอัตราส่วนของด้านท้ังสามเป็น  3 : 4 : 5  ถ้าเส้นรอบรูปยาว 36 เซนติเมตา   
     จงหาความยาวของด้านท่ีส้ันท่ีสุด 
 ก.    3  เซนติมเมตร   ข.    5  เซนติมเมตร 
 ค.    7  เซนติมเมตร   ง.    9  เซนติมเมตร    
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
9.  เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว  นักเรียนสามารถเขียนอัตราส่วนให้อยู่ในรูปของร้อยละ  
     และเขียนร้อยละให้อยู่ในรูปของอัตราส่วนได้ 
10. นำความรู้เรื่องร้อยละไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

24.    
25

18   คิดเป็นร้อยละเท่าไร 

          ก.    36 %    ข.    54 % 
 ค.    70 %    ง.    72 %    

25.    
5

3   คิดเป็นร้อยละเท่าไร 

          ก.     120 %    ข.    130 % 
 ค.    140 %    ง.    150 %    
26.  แม่ค้าขายเส้ือได้จำนวน  8  ตัว  จากจำนวนท้ังหมด  40  ตัว  จำนวนเส้ือท่ีขายได้คิดเป็นร้อยละ 
      เท่าไรของจำนวนเส้ือท้ังหมด 
          ก.   ร้อยละ  18    ข.    ร้อยละ 20 
 ค.   ร้อยละ 22    ง.    ร้อยละ 24 
27.  สมคิดทำข้อสอบคณิตศาสตร์ได้  35  ข้อ  จากข้อสอบท้ังหมด 40 ข้อ  สมคิดทำข้อสอบ 
      คณิตศาสตร์ได้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อสอบท้ังหมด 
          ก.    85 %    ข.    87.5 % 
 ค.    90 %    ง.    92.5 %    
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28.  โรงเรียนแห่งหนึง่มีครูจำนวน  75  คน  และมีจำนวนนักเรียนท้ังหมด  1200  คน  อยากทราบ 
      ว่ามจีำนวนครูคิดเป็นร้อยละเท่าไรของนักเรียนท้ังหมด 
          ก.     ร้อยละ  5.82   ข.    ร้อยละ  6.00 
 ค.    ร้อยละ  6.25   ง.    ร้อยละ  6.50    
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
11.  เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว  นักเรียนสามารถแสดงการคำนวณเกี่ยวกับร้อยละได้ 
12.  นำความรู้เรื่องการคำนวณเกี่ยวกับร้อยละไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 

29.   10 % ของเงิน  250  เป็นเงินกี่บาท 
          ก.    15  บาท    ข.    25  บาท 
 ค.    35  บาท    ง.    45  บาท   
30.   80 %  ของคะแนนเต็ม  500  คะแนน  เท่ากับกี่คะแนน 
          ก.    100  คะแนน   ข.    250  คะแนน 
 ค.    400  คะแนน   ง.    450  คะแนน   
31.   120  บาท  เป็น  20 %  ของเงินเท่าไหร่ 
          ก.    500  บาท    ข.    600  บาท 
 ค.    700  บาท    ง.    800  บาท  
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
13.  เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว  นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา 
       เกี่ยวกับร้อยละไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
 
32.  พ่อค้าซื้อสินค้ามา  400  บาท  ต้องการขายให้ได้กำไร  15 %  เขาต้องขายสินค้าราคาเท่าไร 
          ก.    460  บาท    ข.    470  บาท 
 ค.    480  บาท    ง.    490  บาท    
33.  สุวัฒน์จ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละ 2400  บาท  คิดเป็น  12 %  ของเงินเดือน  สุวัฒน์ได้รับ 
      เงินเดือนเท่าไหร่ 
          ก.     17,000  บาท   ข.    18,000  บาท 
 ค.    19,000  บาท   ง.    20,000  บาท    
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34.  ดำรงขายไมโครเวฟได้กำไร  400  บาท  ซึ่งคิดเป็น  20 % ของต้นทุน  ดำรงต้ังราคาขาย 
      ไมโครเวฟกี่บาท 
          ก.    1,600  บาท   ข.    1,800  บาท 
 ค.    2,000  บาท   ง.    2,200  บาท 
35.  ร้านค้าแห่งหนึ่ง ประกาศลดราคาสินค้าทุกชนิด  20 %  ถ้าน้ำหวานซื้อตู้เย็นได้รับส่วนลด  
      1,450  บาท จงหาว่าปิดราคาขายตู้เย็นไว้เท่าไร   
          ก.    7,000  บาท   ข.    7,250  บาท 
 ค.    7,500  บาท   ง.    7,750  บาท    
36.  นาฬิกาเรือนหนึ่งถ้าขายในราคา  1,200  บาท จะได้กำไร  20 %  จงหาราคาทุนของนาฬิกา 
       เรือนนี้ 
 ก.    920  บาท    ข.    960  บาท 
 ค.    1,000  บาท   ง.    1,080  บาท    
37.  ร้านค้าแห่งหนึ่งกำหนดราคาสินค้า  โดยคิดจากราคาท่ีต้ังไว้มากับภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ของราคา 
      ท่ีต้ังไว้ถ้าราคาสินค้าชนิดหนึ่งเป็น  4,200  บาท  จะต้องกำหนดราคาขายสินค้านี้กี่บาท 
          ก.    4,395  บาท   ข.    4,384  บาท 
 ค.    4,494  บาท   ง.    4,565  บาท    
38.  ดาวซื้อท่ีดินแปลงหนึ่งจ่ายเงินมัดจำไป  60,000  บาท  คิดเป็น  30 %  ของราคาท่ีดินแปลงนี้  
      จงหาว่าท่ีดินแปลงนี้ราคาเท่าไร 
          ก.    190,000  บาท   ข.    200,000  บาท 
 ค.    210,000  บาท   ง.    220,000  บาท 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
14.  เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว  นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา 
      เกี่ยวกับการคิดดอกเบ้ีย ดอกเบ้ียทบต้น และการหักภาษีดอกเบ้ีย 
 
39.  วันนาฝากเงินกับธนาคารแห่งหนึ่ง  10,000  บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี เมื่อครบ 
      1 ปี วันนาจะได้รับดอกเบ้ียเป็นเงินเท่าไร 
 ก.   340  บาท    ข.   360  บาท 
 ค.   380  บาท    ง.   400  บาท 
40.  วิทยากู้เงินมาจากธนาคารแห่งหนึ่ง  10,000 บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี  เมื่อครบ        
       ปีหนึ่ง ๆ วิทยาจะต้องส่งเงินคืน  5,000  บาท  เมื่อครบ 1 ปี  วิทยายังเป็นหนี้ธนาคารอยู่เท่าไร
 ก.     6,200  บาท   ข.    6,440  บาท  
 ค.     6,580  บาท   ง.     6,800  บาท 
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41.  อำนาจกู้เงินมาจากอำพร  8,000  บาท  อัตราดอกเบ้ีย 10% ต่อเดือน  โดยอำนาจตกลงจะ 
      ชำระเป็น 2 งวด  งวดละ 4,000  บาท  อำนาจต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นเงินเท่าไร 
 ก.     1,100  บาท   ข.     1,200  บาท 
  ค.     1,300  บาท   ง.     1,400  บาท 
42.  ฝากเงินไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเป็นเงิน  40,000  บาท  อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 4 บาท  ต่อปี   
      และถกูหักภาษีดอกเบ้ีย 15% เมื่อครบ 1 ปี จะมียอดในบัญชีเท่าไร  
 ก.   41,360  บาท   ข.   41,340  บาท 
 ค.   41,300  บาท   ง.   41,280  บาท 
43.  ภาดาฝากเงินไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเป็นเงนิ  20,000  บาท  ธนาคารให้ดอกเบ้ีย  6%  
      ต่อปี  แต่ต้องเสียภาษีดอกเบี้ย 15% พอส้ินปภีาดาจะได้รับเงินรวมทั้งหมดเท่าไร 
 ก.    19,860  บาท   ข.     19,920  บาท 
 ค.    21,000  บาท   ง.     21,020  บาท 
44.  ปรารถนากู้เงินจากธนาคาร  30,000  บาท  ทางธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละ  6  ต่อปี        
      ปรารถนาต้องส่งเงินคืนเดือนละ  10,000  บาท  ปรารถนาต้องเสียดอกเบ้ียท้ังหมดเท่าไร 
 ก.     250  บาท    ข.     300  บาท 
  ค.     350  บาท    ง.     400  บาท 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
15.  เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนนี้จบแล้ว  นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหา 
      เกี่ยวกับภาษีเงินได้ 
 
45.  อาทิตยม์ีเงินได้สุทธิ   85,000  บาท  อาทิตย์จะต้องเสียภาษีเงินได้เท่าไร 
 ก.   220  บาท    ข.   225  บาท 
 ค.   250  บาท    ง.   265  บาท 
46.  พรเพ็ญมีเงินได้สุทธิ   150,000  บาท  พรเพ็ญจะต้องเสียภาษีเงินได้เท่าไร  
 ก.     6,000  บาท   ข.    6,120  บาท  
 ค.     6,350  บาท   ง.    6,400  บาท 
47.  สมใจมีเงินได้สุทธิ   518,000  บาท  สมใจจะต้องเสียภาษีเงินได้เท่าไร 
 ก.     44,600  บาท   ข.     44,720  บาท 
  ค.     45,240  บาท   ง.     45,680  บาท 
48.  องอาจมีเงินได้สุทธิ   680,000  บาท  และถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  40,000  บาท  อยากทราบว่า 
      เมื่อครบปีเขาต้องไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้  องอาจต้องชำระภาษีเพิ่มเท่าไร 
 ก.     15,000  บาท   ข.     16,000  บาท 
  ค.     17,000  บาท   ง.     18,000  บาท 
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49.  มีนามีเงินได้สุทธิ  1,200,000  บาท ทุกส้ินเดือนจะต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายเดือนละ 
      9,000  บาท  เมื่อครบปีเขาต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้  มีนาจะต้องชำระเงนิ             
      เพิ่มกี่บาท 
 ก.   87,500  บาท   ข.   88,000  บาท 
 ค.   90,900  บาท   ง.   93,000  บาท 
50.  วสันต์มีเงินได้สุทธิ   983,000  บาท  ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 50,000  บาทจงหาว่า 
      เมื่อครบปีท่ีต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้  วสันต์จะต้องชำระเงินเพิ่มกี่บาท  
 ก.     87,100  บาท   ข.    87,400  บาท  
 ค.     87,600  บาท   ง.     88,800  บาท 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ 
   1.        ก   26.     ข 
   2.        ง   27.     ข 
   3.        ค   28.     ค 
   4.        ง   29.     ข 
   5.        ข   30.     ค 
   6.        ง   31.     ข 
   7.        ก   32.     ก 
   8.        ง   33.     ง 
   9.        ข   34.     ค 
   10.      ค   35.     ข 
   11.      ค   36.     ค 
   12.      ข   37.     ค 
   13.      ค   38.     ข 
   14.      ก   39.     ง 
   15.      ข   40.     ก 
   16.      ก   41.     ข 
   17.      ก   42.     ก 
   18.      ค   43.     ง 
   19.      ก   44.     ข 
   20.      ง   45.     ค 
   21.      ข   46.     ก 
   22.      ค   47.     ก 
   23.      ง   48.     ค 
   24.      ง   49.     ง 
   25.      ค   50.     ค 
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ภาคผนวก  ข 
 

ผลการใชแ้บบฝึกทักษะ 
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ตาราง  12  แสดงค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  
      ของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  
 

 
คน
ที่ 

คะแนนแบบฝึกทักษะในแต่ละชุด รวม 
(264) 

คะแนนทด 
สอบหลัง
เรียน (30) 

ชุดที่1 
(38) 

ชุดที่2 
(43) 

ชุดที่3 
(20) 

ชุดที่4 
(38) 

ชุดที่5 
(24) 

ชุดที6 
(32) 

ชุดที่7 
(23) 

ชุดที่8 
(23) 

ชุดที่9 
(23) 

1 34 40 18 33 23 29 19 20 18 234 26 
2 32 35 16 33 20 28 19 18 20 221 27 
3 31 33 16 34 21 28 19 18 18 218 24 
4 33 36 17 33 20 27 20 18 18 222 27 
5 32 37 18 34 22 28 18 19 18 226 23 
6 31 39 17 35 21 28 20 19 19 229 27 
7 32 35 18 32 21 26 19 20 19 222 20 
8 34 36 18 34 19 26 20 19 18 224 20 
9 33 33 18 35 18 25 19 18 19 218 20 
10 32 37 16 32 20 29 19 20 20 225 22 
11 32 39 20 37 21 31 18 18 19 235 26 
12 32 36 17 33 20 29 20 18 20 225 24 
13 32 38 20 35 22 29 20 18 18 232 23 
14 31 36 17 34 21 28 19 18 19 223 20 
15 31 38 16 34 23 29 18 19 18 226 27 
16 31 39 18 34 23 29 21 19 21 235 26 
17 34 40 18 33 21 30 18 20 19 233 26 
18 33 39 16 34 22 28 19 19 19 229 24 
19 35 38 18 32 21 27 18 20 21 230 25 
20 34 38 18 34 23 31 19 19 20 236 21 
21 31 39 18 33 21 28 19 19 20 228 28 
22 35 39 16 32 23 29 18 18 21 231 28 
23 32 37 20 36 22 28 19 20 19 233 25 
24 34 37 18 33 21 28 18 20 18 227 24 
25 32 36 17 33 20 29 19 19 20 225 27 
26 33 35 16 31 20 29 19 18 19 220 21 
27 36 40 19 36 22 32 21 18 20 244 28 
28 35 39 16 35 21 31 20 18 19 234 26 
29 34 34 16 35 21 29 19 18 20 226 25 
30 32 36 16 34 21 27 20 19 20 225 23 
รวม 983 1114 522 1013 634 855 574 564 577 6836 733 
X  32.77 37.13 17.40 33.77 21.13 28.50 19.13 18.80 19.23 227.87 24.43 
% 86.23 86.36 87.00 88.86 88.06 89.06 83.19 81.74 83.62 86.31 81.44 

E1/E2 =  86.31/81.44 
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ตาราง  13  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน            
  ของกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ   
  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2 
 

 
เลขที่ 

คะแนนวัดผล  
D 

 
D2 

 
เลขที ่

คะแนนวัดผล  
D 

 
D2 ก่อนเรียน 

30  คะแนน 
หลังเรียน 

30  คะแนน 
ก่อนเรียน 

30  คะแนน 
หลังเรียน 

30  คะแนน 
1 13 26 14 196 16 13 26 13 169 
2 14 27 14 196 17 14 26 14 196 
3 11 24 16 256 18 9 24 15 225 
4 12 27 16 256 19 10 25 16 256 
5 8 23 17 289 20 11 21 14 196 
6 8 27 19 361 21 12 28 16 256 
7 9 20 16 256 22 14 28 11 121 
8 13 20 12 144 23 12 25 17 289 
9 10 20 15 225 24 11 24 15 225 
10 10 22 16 256 25 10 27 17 289 
11 14 26 12 144 26 9 21 18 324 
12 14 24 10 100 27 9 28 20 400 
13 12 23 13 169 28 8 26 13 169 
14 10 20 16 256 29 8 25 10 100 
15 15 27 7 49 30 14 23 11 121 

 รวม 337 733 396 5482 
 

130

)396()5482(30

396
t

2

−

−
=  =  

29

156816164460

396

−
 =  39.24  
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ภาคผนวก  ค 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ                                             ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 
คำช้ีแจง 

1. ห้ามขีดเขียนส่ิงใด ๆ ลงในแบบทดสอบนี้ 
2. แบบทดสอบมีท้ังหมด  30  ข้อ  ใช้เวลาในการตอบ  50  นาที 
3. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  ให้นักเรียนเลือกคำตอบ        

ท่ีถูกท่ีสุดเพียงคำตอบเดียว  โดยกาเครื่องหมาย  ทับตัวอักษรในกระดาษคำตอบ   
ตัวอย่าง ถ้านักเรียนต้องการตอบข้อ ก ให้ทำดังนี้  
ข้อ 0.   ก   ข  ค  ง   

( X )   (      )   (      )   (      )   
ถ้านักเรียนต้องการเปล่ียนคำตอบจากข้อ ก เป็นข้อ ค ให้ทำดังนี้  

ก   ข   ค   ง  
( X )   (      )   ( X )   (      )   
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ 

วิชาคณิตศาสตร์ ค22101  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
คำสั่ง  จงเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด 
1.  พ่อค้าขายต้นมะนาว  120  ต้น  จากท้ังหมด  300  ต้น  จงหาอัตราส่วนของจำนวนต้นมะนาวท่ี 
    ขายได้ต่อจำนวนต้นมะนาวทั้งหมด 
 ก.    120 : 300    ข.    300 : 120 
 ค.    180 : 300    ง.    300 : 180 
2.  สนามรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าแห่งหนึ่ง  มีด้านกว้าง  40  เมตร  ด้านยาว  56  เมตร  อัตราส่วนของ 
    ความยาวรอบสนามต่อด้านกว้างคือข้อใด 
 ก.    40 : 192    ข.    56 : 192 
 ค.    192 : 40    ง.    192 : 56 
3.  สามเหล่ียมมุมฉากรูปหนึ่งมีความสูง  4  เซนติเมตร  ความยาวฐาน  5  เซนติเมตร  จงหา 
    อัตราส่วนของพื้นท่ีของรูปสามเหล่ียมต่อความยาวฐาน 
 ก.    4 : 5    ข.    4 : 10 
 ค.    5 : 10    ง.    10 : 5 
4.  ข้อใดไม่ใช่อัตราส่วนเดียวกัน 
 ก.    48 : 72    ข.    24 : 36 

ค.    12  :  18    ง.    12 : 36  
5.  อัตราส่วนอย่างต่ำของ  15 : 3  คืออัตราส่วนในข้อใด 
 ก.    1 : 5    ข.    3 : 2 
 ค.    5 : 1    ง.    2 : 3 
6.  อัตราส่วนของ ก : ข = 1 : 2  อัตราส่วนของ  ข : ค = 3 : 4  จงหาอัตราส่วนของ ก : ข : ค  
     คือข้อใด 
 ก.    1 : 2 : 3    ข.    3 : 6 : 8 
 ค.    2 : 6 : 8    ง.    2 : 4 : 6 
7.  อัตราส่วนของเงิน ก : ข  เป็น  4 : 7  และอัตราส่วนของจำนวนเงินของ  ข : ค  เป็น  2 : 5   
     ถ้า ก มีเงิน  200  บาท  ค  จะมีเงินเท่าไร 
 ก.    695  บาท    ข.    750  บาท 
 ค.    875  บาท    ง.    950  บาท 
8.  กำหนด ABC  เป็นรูปสามเหล่ียมท่ีมีอัตราส่วนความยาวของด้าน  ดังนี้  AB : BC = 5 : 4 ,      
      BC : CA = 3 : 2  ถ้าด้าน  CA ยาว 16 เซนติเมตร  แล้วความยาวเส้นรอบรูปของรูปสามเหล่ียม 
      นี้เท่ากับกี่เซนติเมตร 
 ก.    60  เซนติเมตร   ข.    70  เซนติเมตร 
 ค.    80  เซนติเมตร   ง.    90  เซนติเมตร 
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9.  อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนกัเรียนหญิงเป็น  2 : 7  ถ้าโรงเรียนมีนักเรียน 
      ท้ังหมด  1,800  คน  จงหาจำนวนนักเรียนชาย 
 ก.    400  คน    ข.    420  คน 
 ค.    450  คน    ง.    470  คน 
10.  นักจักรยานคนหนึ่งปั่นจักรยานด้วยความเร็ว  45  กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  ในอัตราเร็วเท่า ๆ กันนี้ 
      ถ้านักปั่นจักรยานปั่นจักรยานเป็นเวลา  3  ช่ัวโมง  จะได้ระยะทางเท่าไร 
 ก.    85  กิโลเมตร   ข.    100  กิโลเมตร 
 ค.    120  กิโลเมตร   ง.    135  กิโลเมตร    
11.  แหวนวงหนึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างทองคำกบัเงินในอัตราส่วน 12 : 8 ถ้าแหวนวงนี้หนกั         
      10  กรัม  มีส่วนผสมของเงินกี่กรัม 
 ก.    12  กรัม    ข.    6  กรัม 
 ค.    4   กรัม    ง.    2  กรัม 
12.  สามเหล่ียมรูปหนึ่งมีอัตราส่วนของด้านท้ังสามเป็น  3 : 4 : 5  ถ้าเส้นรอบรูปยาว 36 เซนติเมตา   
      จงหาความยาวของด้านท่ีส้ันท่ีสุด 
 ก.    3  เซนติมเมตร   ข.    5  เซนติมเมตร 
 ค.    7  เซนติมเมตร   ง.    9  เซนติมเมตร    
13.  แม่ค้าขายเส้ือได้จำนวน  8  ตัว  จากจำนวนท้ังหมด  40  ตัว  จำนวนเส้ือท่ีขายได้คิดเป็นร้อยละ 
      เท่าไรของจำนวนเส้ือท้ังหมด 
          ก.   ร้อยละ  18    ข.    ร้อยละ 20 
 ค.   ร้อยละ 22    ง.    ร้อยละ 24 
14.  สมคิดทำข้อสอบคณิตศาสตร์ได้  35  ข้อ  จากข้อสอบท้ังหมด 40 ข้อ  สมคิดทำข้อสอบ 
      คณิตศาสตร์ได้คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของข้อสอบท้ังหมด 
          ก.    85 %    ข.    87.5 % 
 ค.    90 %    ง.    92.5 %    
15.  โรงเรียนแห่งหนึง่มีครูจำนวน  75  คน  และมีจำนวนนักเรียนท้ังหมด  1200  คน  อยากทราบ 
      ว่ามจีำนวนครูคิดเป็นร้อยละเท่าไรของนักเรียนท้ังหมด 
          ก.     ร้อยละ  5.82   ข.    ร้อยละ  6.00 
 ค.    ร้อยละ  6.25   ง.    ร้อยละ  6.50    
16.   80 %  ของคะแนนเต็ม  500  คะแนน  เท่ากับกี่คะแนน 
          ก.    100  คะแนน   ข.    250  คะแนน 
 ค.    400  คะแนน   ง.    450  คะแนน   
17.   120  บาท  เป็น  20 %  ของเงินเท่าไหร่ 
          ก.    500  บาท    ข.    600  บาท 
 ค.    700  บาท    ง.    800  บาท  
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18.  พ่อค้าซื้อสินค้ามา  400  บาท  ต้องการขายให้ได้กำไร  15 %  เขาต้องขายสินค้าราคาเท่าไร 
          ก.    460  บาท    ข.    470  บาท 
 ค.    480  บาท    ง.    490  บาท    
19.  สุวัฒน์จ่ายค่าเช่าบ้านเดือนละ 2400  บาท  คิดเป็น  12 %  ของเงินเดือน  สุวัฒน์ได้รับ 
      เงินเดือนเท่าไหร่ 
          ก.     17,000  บาท   ข.    18,000  บาท 
 ค.    19,000  บาท   ง.    20,000  บาท    
20.  ร้านค้าแห่งหนึ่ง ประกาศลดราคาสินค้าทุกชนิด  20 %  ถ้าน้ำหวานซื้อตู้เย็นได้รับส่วนลด  
      1,450  บาท จงหาว่าปิดราคาขายตู้เย็นไว้เท่าไร   
          ก.    7,000  บาท   ข.    7,250  บาท 
 ค.    7,500  บาท   ง.    7,750  บาท    
21.  นาฬิกาเรือนหนึ่งถ้าขายในราคา  1,200  บาท จะได้กำไร  20 %  จงหาราคาทุนของนาฬิกา 
      เรือนนี้ 
 ก.    920  บาท    ข.    960  บาท 
 ค.    1,000  บาท   ง.    1,080  บาท    
22.  ร้านค้าแห่งหนึ่งกำหนดราคาสินค้า  โดยคิดจากราคาท่ีต้ังไว้มากับภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ของราคา 
      ท่ีต้ังไว้ถ้าราคาสินค้าชนิดหนึ่งเป็น  4,200  บาท  จะต้องกำหนดราคาขายสินค้านี้กี่บาท 
          ก.    4,395  บาท   ข.    4,384  บาท 
 ค.    4,494  บาท   ง.    4,565  บาท    
23.  วิทยากู้เงินมาจากธนาคารแห่งหนึ่ง  10,000 บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 ต่อปี  เมื่อครบ        
       ปีหนึ่ง ๆ วิทยาจะต้องส่งเงินคืน  5,000  บาท  เมื่อครบ 1 ปี  วิทยายังเป็นหนี้ธนาคารอยู่เท่าไร
 ก.     6,200  บาท   ข.    6,440  บาท  
 ค.     6,580  บาท   ง.     6,800  บาท 
24.  อำนาจกู้เงินมาจากอำพร  8,000  บาท  อัตราดอกเบ้ีย 10% ต่อเดือน  โดยอำนาจตกลงจะ 
      ชำระเป็น 2 เดือน  เดือนละ  4,000  บาท  อำนาจต้องจ่ายดอกเบ้ียเป็นเงินเท่าไร  
 ก.     1,100  บาท   ข.     1,200  บาท 
  ค.     1,300  บาท   ง.     1,400  บาท 
25.  ฝากเงินไว้กับธนาคารแห่งหนึ่งเป็นเงิน  40,000  บาท  อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 4 บาท  ต่อปี   
      และถูกหักภาษีดอกเบ้ีย 15% เมื่อครบ 1 ปี จะมียอดในบัญชีเท่าไร  
 ก.   41,360  บาท   ข.   41,340  บาท 
 ค.   41,300  บาท   ง.   41,280  บาท 
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26.  ปรารถนากู้เงินจากธนาคาร  30,000  บาท  ทางธนาคารคิดดอกเบี้ยร้อยละ  6  ต่อปี        
      ปรารถนาต้องส่งเงินคืนเป็นเงินต้นเดือนละ  10,000  บาท  ปรารถนาต้องเสียดอกเบ้ีย 
      ท้ังหมดเท่าไร 
 ก.     250  บาท    ข.     300  บาท 
  ค.     350  บาท    ง.     400  บาท 
27.  พรเพ็ญมีเงินได้สุทธิ   150,000  บาท  พรเพ็ญจะต้องเสียภาษีเงินได้เท่าไร  
 ก.     6,000  บาท   ข.    6,120  บาท  
 ค.     6,350  บาท   ง.    6,400  บาท 
28.  สมใจมีเงินได้สุทธิ   518,000  บาท  สมใจจะต้องเสียภาษีเงินได้เท่าไร 
 ก.     44,600  บาท   ข.     44,720  บาท 
  ค.     45,240  บาท   ง.     45,680  บาท 
29.  องอาจมีเงินได้สุทธิ   680,000  บาท  และถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย  40,000  บาท  อยากทราบว่า 
      เมื่อครบปีเขาต้องไปยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้  องอาจต้องชำระภาษีเพิ่มเท่าไร 
 ก.     15,000  บาท   ข.     16,000  บาท 
  ค.     17,000  บาท   ง.     18,000  บาท 
30.  มีนามีเงินได้สุทธิ  1,200,000  บาท ทุกส้ินเดือนจะต้องถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่ายเดือนละ 
      9,000  บาท  เมื่อครบปีเขาต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้  มีนาจะต้องชำระเงนิ             
      เพิ่มกี่บาท 
 ก.   87,500  บาท   ข.   88,000  บาท 
 ค.   90,900  บาท   ง.   93,000  บาท 
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรือง  อัตราส่วนและร้อยละ 
   1.        ก   16.     ค 
   2.        ค   17.     ข 
   3.        ง   18.     ก 
   4.        ง   19.     ง 
   5.        ค   20.     ข 
   6.        ข   21.     ค 
   7.        ค   22.     ค 
   8.        ข   23.     ก 
   9.        ก   24.     ข 
   10.      ง   25.     ก 
   11.      ข   26.     ข 
   12.      ง   27.     ก 
   13.      ข   28.     ก 
   14.      ข   29.     ค 
   15.      ค   30.     ง 
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แบบวัดความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน   
เร่ือง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  2 

โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
---------------------------------- 

คำช้ีแจง 
1. แบบวัดความพึงพอใจมีท้ังหมด 14 ข้อ แต่ละข้อเป็นข้อความท่ีแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับ 

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีท่ี 2  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 

2. การตอบแบบวัดความพึงพอใจนี้ไม่มีข้อถูกหรือผิด และไม่มีผลต่อนักเรียนแต่อย่างใด 
3. ให้นักเรียนอ่านข้อความทีละข้อ แล้วตอบคำถาม โดยทำเครื่องหมาย / เพื่อแสดง 

ความรู้สึกของนักเรียนลงในตาราง 
 

ข้อความ ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทำให้
ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นและสนุกกับการเรียนมากขึ้น 

     

2. เนื้อหาในแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เหมาะสมกับ
ระดับความเข้าใจของข้าพเจ้า 

     

3. จากการทำแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ในแต่ละช่ัวโมง  
ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจเนื้อหามากขึ้น 

     

4. การจัดลำดับเนื้อหาในแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์       
มีความต่อเนื่องและชัดเจน  ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจง่าย 

     

5. การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทำให้
ข้าพเจ้ามีโอกาสแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับเพื่อนมากขึ้น 

     

6. การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ช่วยพัฒนา
ทักษะการคิดของข้าพเจ้า 

     

7. การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  กระตุ้นให้
ข้าพเจ้าเกิดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

     

8. การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทำให้
ข้าพเจ้ารู้จักการช่วยเหลือคนอื่น 

     

9. การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทำให้
ข้าพเจ้ามั่นใจในตัวเองเกี่ยวกับการเรียนมากขึ้น 

     

10. การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ทำให้
ข้าพเจ้ามีความสุขกับการเรียนและการทำงานเป็นกลุ่ม
ร่วมกับผู้อื่น 
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ข้อความ ระดับความพึงพอใจ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

11. การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ส่งเสริมให้
ข้าพเจ้ารู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น 

     

12. การเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เนื้อหาและ
ตัวอย่างมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

     

13. การเรียนด้วยการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์  ทำให้ข้าพเจ้าคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหา
เป็น 

     

14. การเรียนด้วยการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์  ทำให้ข้าพเจ้ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
ดีขึ้น 
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ภาคผนวก  ง 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
หนังสือเผยแพร่ผลงานวิชาการ 

ประวัติย่อผู้รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 
 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
 
ผู้เช่ียวชาญ  จำนวน 5 ท่าน  คือ   
   1)  นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้  ผู้อำนวยการเช่ียวชาญ  โรงเรียนศรีบัวบาน
วิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการวิจัย 
   2)  ดร.วรวุฒิ  อินทนนท์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย
นครพนม  ผู้เช่ียวชาญด้านการวัดผลประเมินผล 
   3)  ผศ.ดร.พรศักด์ิ  ยตะโคตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและการสอนคณิตศาสตร์ 
   4)  ดร.อาริยา  สุริยนต์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม  ผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ 
   5)  นางวนิดา  นิรมาณการย์  ครูเช่ียวชาญ  สาขาคณิตศาสตร์  โรงเรียนชุมชน
เทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและการสอน
คณิตศาสตร์ 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๕๒.๐๐๖/ ว ๐๘๗                    โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   
            อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    
            ๔๘๐๐๐ 

 

                        ๗  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
                                                                                  
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

เรียน   นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้ 
 

 ด้วยนางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  สำนักงาน       
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน                 
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  ๑.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์                       
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  โดยใช้ชุดการสอน  จำนวน  ๓  ชุด 
  ๒.  แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วน             
และร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  จำนวน  ๑๖  แผน 
  ๓.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  
จำนวน ๙ ชุด   
 

 เพื่อให้การจัดทำผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์  
ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์  จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี ้
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                                                          ขอแสดงความนับถือ 

  
 
 

                        (นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม        
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗ 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๕๒.๐๐๖/ ว ๐๘๗                    โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   
            อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    
            ๔๘๐๐๐ 

 

                        ๗  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
                                                                                  
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

เรียน   ดร.วรวุฒิ  อินทนนท์ 
 

 ด้วยนางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  สำนักงาน       
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน                 
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  ๑.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์                       
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  โดยใช้ชุดการสอน  จำนวน  ๓  ชุด 
  ๒.  แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วน             
และร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  จำนวน  ๑๖  แผน 
  ๓.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  
จำนวน ๙ ชุด   
 

 เพื่อให้การจัดทำผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์  
ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์  จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                                                          ขอแสดงความนับถือ 

  
 
 

                        (นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม        
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗ 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๕๒.๐๐๖/ ว ๐๘๗                    โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   
            อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    
            ๔๘๐๐๐ 

 

                        ๗  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
                                                                                  

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

เรียน   ผศ.ดร.พรศักดิ์  ยตะโคตร 
 

 ด้วยนางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  สำนักงาน         
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน             
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  ๑.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์                       
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  โดยใช้ชุดการสอน  จำนวน  ๓  ชุด 
  ๒.  แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วน           
และร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  จำนวน  ๑๖  แผน 
  ๓.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  
จำนวน ๙ ชุด   
 

 เพื่อให้การจัดทำผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์  
ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์  จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                                                          ขอแสดงความนับถือ 

  
 
 

                      (นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม        
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗ 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๕๒.๐๐๖/ ว ๐๘๗                    โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   
            อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    
            ๔๘๐๐๐ 

 

                        ๗  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
                                                                                  
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

เรียน   ดร.อาริยา  สุริยนต์ 
 

 ด้วยนางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  สำนักงาน         
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน             
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  ๑.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์                       
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  โดยใช้ชุดการสอน  จำนวน  ๓  ชุด 
  ๒.  แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วน           
และร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  จำนวน  ๑๖  แผน 
  ๓.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  
จำนวน ๙ ชุด   
 

 เพื่อให้การจัดทำผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์  
ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์  จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                                                          ขอแสดงความนับถือ 

  
 
 

              (นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม        
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗ 
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ท่ี ศธ ๐๔๒๕๒.๐๐๖/ ว ๐๘๗                    โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   
            อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    
            ๔๘๐๐๐ 

 

                        ๗  มีนาคม  ๒๕๖๐ 
                                                                                  
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

เรียน   นางวนิดา  นิรมาณการย์ 
 

 ด้วยนางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระ          
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  สำนักงาน         
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒  กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน             
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  ๑.  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์                       
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  โดยใช้ชุดการสอน  จำนวน  ๓  ชุด 
  ๒.  แผนการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วน           
และร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๒  จำนวน  ๑๖  แผน 
  ๓.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  
จำนวน ๙ ชุด   
 

 เพื่อให้การจัดทำผลงานทางวิชาการเป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์  
ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์  จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในครั้งนี ้
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
                                                          ขอแสดงความนับถือ 

  
 
 

              (นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม        
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
โทรศัพท์ ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗ 
โทรสาร  ๐ ๔๒๕๘ ๗๑๑๗ 
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ท่ี ศธ 04252.006/ ว 113                    โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   
            อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    
            48000 

 

                        7  กันยายน  2560 
                                                                                  
เรื่อง   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมพัฒนศึกษา   
 

 ด้วยนางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  สำนักงาน   
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน          
เรื่อง  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2            
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัส ค22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  2.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

 จึงขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและหวังว่าผลงานดังกล่าวคงจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนของท่าน  และขอความอนุเคราะห์จากท่าน          
ได้ตอบรับเอกสารดังกล่าวด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
                                                             ขอแสดงความนับถือ 

  
 

                               (นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม        
 
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
โทรศัพท์ 0 4258 7117 
โทรสาร  0 4258 7118 
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ท่ี ศธ 04252.006/ ว 113                    โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   
            อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    
            48000 

 

                        7  สิงหาคม  2560 
                                                                                  
เรื่อง   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 
 

 ด้วยนางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  สำนักงาน   
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  กำลังดำเนินการวจัิยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน          
เรื่อง  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2            
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัส ค22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  2.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

 จึงขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและหวังว่าผลงานดังกล่าวคงจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนของท่าน  และขอความอนุเคราะห์จากท่าน          
ได้ตอบรับเอกสารดังกล่าวด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
                                                             ขอแสดงความนับถือ 

  
 

                               (นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม        
 
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
โทรศัพท์ 0 4258 7117 
โทรสาร  0 4258 7118 
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ท่ี ศธ 04252.006/ ว 113                    โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   
            อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    
            48000 

 

                        7  สิงหาคม  2560 
                                                                                  
เรื่อง   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม 
 

 ด้วยนางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  สำนักงาน   
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน          
เรื่อง  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2            
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัส ค22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  2.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

 จึงขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและหวังว่าผลงานดังกล่าวคงจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนของท่าน  และขอความอนุเคราะห์จากท่าน          
ได้ตอบรับเอกสารดังกล่าวด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
                                                             ขอแสดงความนับถือ 

  
 

                               (นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม        
 
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
โทรศัพท์ 0 4258 7117 
โทรสาร  0 4258 7118 
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ท่ี ศธ 04252.006/ ว 113                    โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   
            อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    
            48000 

 

                        7  สิงหาคม  2560 
                                                                                  
เรื่อง   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 
 

 ด้วยนางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  สำนักงาน   
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน          
เรื่อง  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2            
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัส ค22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  2.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

 จึงขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและหวังว่าผลงานดังกล่าวคงจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนของท่าน  และขอความอนุเคราะห์จากท่าน          
ได้ตอบรับเอกสารดังกล่าวด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
                                                             ขอแสดงความนับถือ 

  
 

                               (นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม        
 
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
โทรศัพท์ 0 4258 7117 
โทรสาร  0 4258 7118 
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ท่ี ศธ 04252.006/ ว 113                    โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   
            อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    
            48000 

 

                        7  สิงหาคม  2560 
                                                                                  
เรื่อง   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา 
 

 ด้วยนางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  สำนักงาน   
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน          
เรื่อง  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2            
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัส ค22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  2.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

 จึงขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและหวังว่าผลงานดังกล่าวคงจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนของท่าน  และขอความอนุเคราะห์จากท่าน          
ได้ตอบรับเอกสารดังกล่าวด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
                                                             ขอแสดงความนับถือ 

  
 

                               (นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม        
 
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
โทรศัพท์ 0 4258 7117 
โทรสาร  0 4258 7118 
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ท่ี ศธ 04252.006/ ว 113                    โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   
            อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    
            48000 

 

                        7  สิงหาคม  2560 
                                                                                  
เรื่อง   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษด์ิ   
 

 ด้วยนางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  สำนักงาน   
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน          
เรื่อง  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2            
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัส ค22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  2.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

 จึงขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและหวังว่าผลงานดังกล่าวคงจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนของท่าน  และขอความอนุเคราะห์จากท่าน          
ได้ตอบรับเอกสารดังกล่าวด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
                                                             ขอแสดงความนับถือ 

  
 

                               (นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม        
 
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
โทรศัพท์ 0 4258 7117 
โทรสาร  0 4258 7118 
 
 
 



146 
 

 
ท่ี ศธ 04252.006/ ว 113                    โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   
            อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    
            48000 

 

                        7  สิงหาคม  2560 
                                                                                  
เรื่อง   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุพนม 
 

 ด้วยนางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  สำนักงาน   
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน          
เรื่อง  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2            
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัส ค22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  2.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

 จึงขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและหวังว่าผลงานดังกล่าวคงจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนของท่าน  และขอความอนุเคราะห์จากท่าน          
ได้ตอบรับเอกสารดังกล่าวด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
                                                             ขอแสดงความนับถือ 

  
 

                               (นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม        
 
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
โทรศัพท์ 0 4258 7117 
โทรสาร  0 4258 7118 
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ท่ี ศธ 04252.006/ ว 113                    โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   
            อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    
            48000 

 

                        7  สิงหาคม  2560 
                                                                                  
เรื่อง   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหว้าพิทยาคม 
 

 ด้วยนางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  สำนักงาน   
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน          
เรื่อง  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2            
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัส ค22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  2.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

 จึงขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและหวังว่าผลงานดังกล่าวคงจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนของท่าน  และขอความอนุเคราะห์จากท่าน          
ได้ตอบรับเอกสารดังกล่าวด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
                                                             ขอแสดงความนับถือ 

  
 

                               (นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม        
 
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
โทรศัพท์ 0 4258 7117 
โทรสาร  0 4258 7118 
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ท่ี ศธ 04252.006/ ว 113                    โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   
            อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    
            48000 

 

                        7  สิงหาคม  2560 
                                                                                  
เรื่อง   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ 
 

 ด้วยนางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  สำนักงาน   
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน          
เรื่อง  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2            
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัส ค22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  2.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

 จึงขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและหวังว่าผลงานดังกล่าวคงจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนของท่าน  และขอความอนุเคราะห์จากท่าน          
ได้ตอบรับเอกสารดังกล่าวด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
                                                             ขอแสดงความนับถือ 

  
 

                               (นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม        
 
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
โทรศัพท์ 0 4258 7117 
โทรสาร  0 4258 7118 
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ท่ี ศธ 04252.006/ ว 113                    โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   
            อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม    
            48000 

 

                        7  สิงหาคม  2560 
                                                                                  
เรื่อง   เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์สามัคคี 
 

 ด้วยนางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  สำนักงาน   
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 22  กำลังดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือการเรียนการสอน          
เรื่อง  การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  2            
ซึ่งประกอบไปด้วย 
  1.  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 3 รหัส ค22101 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
  2.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
 

 จึงขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและหวังว่าผลงานดังกล่าวคงจะเป็นประโยชน์ต่อ 
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนของท่าน  และขอความอนุเคราะห์จากท่าน          
ได้ตอบรับเอกสารดังกล่าวด้วย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
                                                             ขอแสดงความนับถือ 

  
 

                               (นางสาวทองจันทร์  ศรีคำแท้) 
                        ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม        
 
 
 
กลุ่มบริหารวิชาการ  
โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม 
โทรศัพท์ 0 4258 7117 
โทรสาร  0 4258 7118 
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ประวัติย่อผู้รายงาน 

 
ช่ือ   นางปาริชาติ  ชาชุมวงศ์ 
วัน  เดือน  ปีเกิด  8  กรกฎาคม  2513 
สถานท่ีทำงานปัจจุบัน  โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม   

อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  48000 
  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ 
  ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  2525 มัธยมศึกษาปีท่ี  3  จากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ 
                     จังหวัดอุดรธานี 
พ.ศ.  2528  มัธยมศึกษาปีท่ี  6  จากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ 
 จังหวัดอุดรธานี 
พ.ศ.  2532  ค.บ.  (วิชาเอกคณิตศาสตร์)  จากวิทยาลัยครูสกลนคร 
พ.ศ.  2546  กศ.ม.  (การวิจัยการศึกษา)  จากมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
 

   
   
 
 


