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รายงานการสร้างและพัฒนาชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื องอัตราส่ วนและร้อยละ
ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
นางดุษฎี ชายภักตร์
2553

บทคัดย่ อ
รายงานการสร้ างและพัฒนาชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ
ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 1) เพือพัฒนาชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ
ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ5
ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นก่อ นเรี ย นและหลัง เรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง
อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 3) เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการศึกษาในเรื องนี$ เป็ นนักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2/4 ทีกําลัง
เรี ย นในภาคเรี ย นที 1 ปี การศึ ก ษา 2553 โรงเรี ย นสิ ช ลคุ ณ าธารวิท ยา อํา เภอสิ ช ล จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช สํานักงานเขตพื$นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 34 คน ได้มาจากการ
สุ่ มอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลาก ซึ งใช้ห้องเรี ยนเป็ นหน่ วยในการสุ่ ม เครื องมือทีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 1) ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$น
มัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 8 ชุ ด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน 3) แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ สถิติทีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการศึกษา พบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื องอัตราส่ วน
และร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีผูร้ ายงานสร้างขึ$น 8 ชุด มีประสิ ทธิ ภาพดังนี$ 83.75/82.35,
83.90/82.94, 83.77/80.29, 83.87/81.47, 82.30/81.76, 83.09/82.94, 83.53/81.47 และ81.32/80.59
2) ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนของนักเรี ยน เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 จากการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 อยูใ่ นระดับมาก
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บทที 1

บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 กําหนดแนวทางใน
การจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้
พัฒนาตนเองได้ และถื อ ว่า ผูเ้ รี ย นสํา คัญที สุ ด ดัง นั$นกระบวนการในการจัด การศึ ก ษาจะต้อ ง
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพทั$งด้านความรู ้ดา้ นทักษะ
คณิ ตศาสตร์ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ได้กาํ หนดให้สถานศึกษาและหน่ วยงานที
เกียวข้อง จัดเนื$อหาสาระและกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของผูเ้ รี ย น โดยคํา นึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่า งบุ ค คล ฝึ กทัก ษะให้ผูเ้ รี ย นใช้ก ระบวนการคิ ด
วิเคราะห์ เผชิ ญปั ญหาและสถานการณ์ ทั$งนี$ ก็เพือนําประสบการณ์ และความรู ้ ทีได้รับไปปรั บ
ประยุกต์ใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา นอกจากนี$การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนจะต้องเป็ น
กิจกรรมทีมีลกั ษณะการฝึ กปฏิบตั ิให้ผเู ้ รี ยนทําได้ คิดเป็ น ทําเป็ น เกิดการใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยนอย่างต่อเนื อง
และส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู ผสู ้ อนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื อการเรี ยนการสอน เพืออํานวย
ความสะดวกให้กบั ผูเ้ รี ยนทีเอื$อต่อการเกิดการเรี ยนรู ้ ทั$งนี$ครู ผสู ้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อม ๆ
กันจากสื อการเรี ยนการสอนและแหล่ ง วิท ยาการประเภทต่ าง ๆ ได้อีก ด้วย (สํา นัก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 2547 : 12 – 14)
คณิ ต ศาสตร์ มี บ ทบาทสํา คัญ ยิ งต่ อ การพัฒ นาความคิ ด ของมนุ ษ ย์ ทํา ให้ ม นุ ษ ย์
มี ความคิดอย่างสร้ างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน ชัดเจนและรัดกุม
นอกจากนี$ มนุ ษย์ยงั ใช้คณิ ตศาสตร์ เป็ นหลักในการสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ในศาสตร์ แขนงอื นๆ
รวมถึงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนพื$นฐานสําหรับการค้นคว้าวิจยั
ทุกประเภท โดยถื อว่าคณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู ้ และเป็ นพื$นฐานในการดํารงชี วิต
ตลอดจนช่วยพัฒนาคุณภาพชี วิตให้ดีข$ ึน ซึ งจุดประสงค์โดยทัวไป ในการสอนคณิ ตศาสตร์ น$ นั เพือต้องการ
ให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจและมีทกั ษะในการคิดคํานวณตามกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ รู ้คุณค่า
ของคณิ ตศาสตร์ สามารถนําประสบการณ์ ทางด้านความรู ้ ความคิด และทักษะทีได้จากการเรี ยน
คณิ ตศาสตร์ ไปใช้ในการเรี ยนรู ้สิงต่าง ๆ และใช้ในชี วิตประจําวัน นอกจากนี$คณิ ตศาสตร์ เป็ นศาสตร์
แห่ งการคิด และเป็ นเครื องมือสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของสมอง จุดเน้นของการเรี ยนการสอน
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จึ ง จํา เป็ นต้อ งเน้ น ให้ จ ดจํา ข้อ มู ล ทัก ษะพื$ น ฐาน เป็ นการพัฒ นาให้ นัก เรี ย นได้มี ค วามเข้า ใจ
ในหลักการและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และมีทกั ษะพื$นฐานเพียงพอทีจะนําไปใช้แก้ปัญหา
ในสถานการณ์ใหม่ ๆ นักเรี ยนจะต้องได้ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีหลากหลายทีจะช่วยให้เกิดความ
เข้าใจจากการดําเนิ นกิ จกรรมต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เช่ น การสื บค้น การคาดเดา การตรวจสอบ และให้
เหตุผลในกิจกรรมการแก้ปัญหาทีมีการพูดแลกเปลี ยนความคิด ได้อธิ บาย อภิปราย และชี$ แจง
เหตุผล ซึ งนอกเหนื อจากการพัฒนาความสามารถและกระบวนการแก้ปัญหาแล้ว ยังช่ วยให้นกั เรี ยน
ได้พฒั นาความสามารถในการให้เหตุผล ความสามารถในการสื อสาร และสามารถแก้ปัญหาร่ วมกับ
ผูอ้ ืนได้ (กรมวิชาการ 2545 : 1)
เมือคณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสําคัญมากเช่ นนี$ กระทรวงศึกษาธิ การจึงจัดให้มีการเรี ยน
การสอนคณิ ตศาสตร์ ในทุกช่วงชั$น ตั$งแต่ช่วงชั$นที 1 ถึงช่วงชั$นที 4 คือ ชั$นประถมศึกษาปี ที 1 ถึง
ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 6 เป็ นสาระการเรี ยนรู ้ทีสถานศึกษาต้องใช้เป็ นหลักในการจัดการเรี ยนการสอน
เพือสร้างพื$นฐานการคิดและเป็ นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและวิกฤตของชาติ (กรมวิชาการ 2545 : 9)
และได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรกระทรวงศึกษาธิ การ หลักสู ตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช
2521 (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2533) เป็ นหลักสู ตรการศึกษาขั$นพื$นฐาน พุทธศักราช 2544 ซึ งคุณภาพ
ของผูเ้ รี ยนเมือจบการศึกษากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ จะต้องมีความรู ้ความเข้าใจในเนื$ อหา
สาระคณิ ตศาสตร์ มีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ มีเจตคติทีดีต่อคณิ ตศาสตร์ ตระหนักใน
คุ ณค่าของคณิ ตศาสตร์ และสามารถนําความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ ไปพัฒนาคุ ณภาพชี วิต ตลอดจน
สามารถนํา ความรู ้ ท างคณิ ต ศาสตร์ ไ ปเป็ นเครื องมื อ ในการเรี ย นรู ้ สิ งต่ า ง ๆ และเป็ นพื$ น ฐาน
การศึกษาในระดับทีสู งขึ$น การทีผูเ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ อย่างมีคุณภาพนั$น จะต้องมี
ความสมดุ ลระหว่างสาระทางด้านความรู ้ ทักษะกระบวนการ ควบคู่ไปกับคุ ณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยมดังนี$ (สิ ริพร ทิพย์คง 2545 : 75)
1. มีความรู ้ความเข้าใจในคณิ ตศาสตร์ พ$ืนฐาน เกียวกับจํานวนและการดําเนิ นการวัด
เรขาคณิ ต พีชคณิ ต การวิเคราะห์ ขอ้ มูลและความน่ าจะเป็ น พร้ อมทั$งสามารถนําความรู ้ น$ นั ไป
ประยุกต์ได้
2. มีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ทีจําเป็ นได้แก่ ความสามารถในการแก้ปัญหา
ด้วยวิธี การที หลากหลาย การให้เหตุ ผล การสื อสาร สื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการ
นําเสนอ การมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์ การเชื อมโยงความรู ้ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และเชื อมโยง
คณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืน ๆ
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3. มีความสามารถในการทํางานอย่างเป็ นระบบมีระเบียบวินยั มีความรอบคอบมีความ
รับผิดชอบ มีวจิ ารณญาณ มีความเชือมันในตนเอง พร้อมทั$งตระหนักในคุณค่า และมีเจตคติทีดีต่อ
วิชาคณิ ตศาสตร์
แม้วา่ วิชาคณิ ตศาสตร์ จะมีความสําคัญมากก็ตาม แต่สภาพปั จจุบนั ประเทศไทยกําลัง
เผชิ ญปั ญหาและวิกฤตการณ์ ทางด้านคุณภาพการศึกษา ทั$งนี$ จากการสรุ ปการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
ผลจากการประเมินชี$ ว่า นักเรี ยนในประเทศเอเชี ยตะวันออกมีความเป็ นเลิศทางคณิ ตศาสตร์ ซึ งชี$
นัยว่าในอนาคตประเทศเหล่ านั$น จะมี ศกั ยภาพในการแข่งขันสู งในเชิ งเศรษฐกิ จและสังคม แต่
ในทางตรงข้ามนักเรี ยนของไทย ไม่สามารถแสดงให้เห็นความเป็ นเลิศทางคณิ ตศาสตร์ ซึ งชี$บอก
ถึงศักยภาพในอนาคตว่าเยาวชนไทยยังไม่ได้รับการเตรี ยมความพร้อมให้เพียงพอสําหรับการเป็ น
พลเมืองทีสามารถแข่งขันได้ในอนาคต เพราะมีนกั เรี ยนทีรู ้ คณิ ตศาสตร์ ตากว่
ํ าระดับพื$นฐาน ซึ ง
เป็ นกลุ่มเสี ยงทีจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคณิ ตศาสตร์ ในอนาคต มีสัดส่ วนสู งเกินไป (สุ นีย ์
คล้ายนิ ล และคณะ 2550 : 34) การทีการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ในประเทศไทยไม่ประสบผลสําเร็ จนั$น
เพราะสาเหตุมาจากหลายประการด้วยกัน ดังนี$ คือ ครู ผูส้ อนไม่ได้เรี ยนจบวิชาเอกคณิ ตศาสตร์
การเรี ยนการสอนในชัวโมงปกติครู ส่วนใหญ่ยงั คงใช้กระบวนการเรี ยนการสอนแบบยึดตนเองเป็ น
ศูนย์กลางไม่ปฏิบตั ิกิจกรรมตามคู่มือหรื อแผนการจัดการเรี ยนการสอน ไม่ใช้สือในการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอน การเรี ยนการสอนส่ วนใหญ่ผูส้ อนยังคงมุ่งสอนตามตํารา เน้นการให้ความรู ้
การให้นกั เรี ยนท่องจําเป็ นสําคัญ เนื$ อหาวิชามาก และนักเรี ยนคิดว่าคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที ยาก
(ขจรศักดิ5 สี เสน 2550 : 14) การเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ทีผ่านมา พบว่าครู เป็ นผูอ้ ธิ บาย
ตัวอย่าง 2 – 3 ตัวอย่าง แล้วบอกให้นกั เรี ยนทุกคนไปทําแบบฝึ กหัด นักเรี ยนบางคนเข้าใจและทํา
แบบฝึ กหัดได้ แต่นกั เรี ยนส่ วนใหญ่ไม่เข้าใจและทําแบบฝึ กหัดไม่ได้ ทําให้เกิ ดความรู ้สึกท้อแท้
เบือหน่ายและไม่สนใจทีจะเรี ยนคณิ ตศาสตร์ (สุ วร กาญจนมยูร 2541 : คํานํา)
สําหรับปั ญหาการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ทีเกิด
จากตัวนักเรี ยนนั$น ผลการสังเคราะห์ปัญหาการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ พบว่านักเรี ยนส่ วนใหญ่
ไม่ชอบวิชาคณิ ตศาสตร์ เพราะเนื$ อหามี แต่ตวั เลขและสัญลักษณ์ ไม่ชอบครู ผูส้ อนที ขาดความ
เข้าใจในเนื$ อหาของเรื องที เรี ยน ขาดความรู ้ พ$ืนฐานที ดี จากการเรี ยนในระดับชั$นต้นประกอบกับ
เนื$ อ หาในชี วิ ต ประจํา วัน ทํา ให้ นัก เรี ย นขาดประสบการณ์ ต รง ขาดทัก ษะในการคิ ด คํา นวณ
คิดแก้ปัญหา เป็ นต้น ปั ญหาของนักเรี ยนทีขาดพลังจูงใจจากการทีไม่เข้าใจคณิ ตศาสตร์ ถูกข่มขู่
ลงโทษ บทเรี ยนน่ าเบื อหน่ าย ก็มี ผลกระทบต่อพลังใจของนักเรี ยนด้วย (วิริยะ บุ ญยนิ วาสน์
2537 : 26-27) สาเหตุทีทําให้นกั เรี ยนไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ได้ คือ นักเรี ยนไม่
สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้ว่า นักเรี ยนจะใช้วิธีการบวก การลบ การคูณหรื อการหาร ในการแก้
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โจทย์ปัญหานั$นๆ (มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช 2537 ก : 576) นอกจากสาเหตุดงั กล่าวแล้ว
ส่ วนหนึ งก็ข$ ึนอยู่กบั วิธีสอนของครู เพราะระบบการสอนแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ในประเทศ
ไทย ยัง ไม่ เป็ นระบบที แน่ นอนตายตัวว่า โจทย์ปั ญหาลัก ษณะแบบนี$ จะใช้วิธี ก ารสอนแบบใด
เพียงแต่เสนอแนะหลักการกว้าง ๆ เพือเป็ นแนวทางในการพิจารณาการวางแผนการสอนให้เท่านั$น
ซึ งวิธี ก ารดัง กล่ า วก็ ย งั ไม่ ส ามารถทํา ให้ผ ลสั ม ฤทธิ5 การแก้โจทย์ปั ญหาของนัก เรี ย นดี ข$ ึ น และ
ครู ผูส้ อนก็ยงั ไม่ม นใจว่
ั
าวิธีการสอนที ใช้อยู่จะทําให้นักเรี ยนรั บรู ้ ได้ดีหรื อไม่ นอกจากยังไม่ มี
ผลการวิจยั ใดๆ ทีแสดงให้เห็นได้ชดั เจนว่า วิธีการสอนแบบใดจะช่วยพัฒนาความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนได้ดีทีสุ ด (สุ มาลี วงศ์ยะรา 2537 : 3) โดยเฉพาะ ครู มีงาน
ต้องรับผิดชอบในหน้าทีอืน ๆ มากมาย เช่ น ครู ตอ้ งสอนทุกวิชาตลอดวัน รับผิดชอบงานธุ รการ
การเงิน พัสดุ การปกครอง ตลอดจนการเตรี ยมสื อการสอน (วิหาญ พละพร 2545 : 3) และใน
ปั จจุ บนั ได้มี ระบบการประกันคุ ณภาพการศึ กษาเพื อพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษาทุ ก
ระดับ ทั$ง การประกัน คุ ณ ภาพภายในและการประกั น คุ ณ ภาพภายนอก ทํา ให้ ค รู มี ค วาม
กระตือรื อร้นทีจะเตรี ยมการสอน วางแผนการสอน จัดทําและผลิตสื อนวัตกรรมต่างๆในการจัดการ
เรี ยนการสอนมากขึ$น
การจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนสิ ชลคุณาธารวิทยา
ประสบปั ญหาทีคล้ายคลึงกันกับโรงเรี ยนอืน ๆ คือ ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนของนักเรี ยนไม่เป็ นที
น่าพอใจเมือเทียบกับกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืน ๆ และจากคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาขั$น
พื$นฐาน ระดับเขตพื$นทีการศึกษา (Local Assessment Systm : LAS) ปี การศึกษา 2551 – 2552
ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ นักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนสิ ชลคุณาธารวิทยา
สํานักงานเขตพื$นทีการศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 4 ปรากฏว่า วิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาทีนักเรี ยน
มี ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนอยู่ในระดับตํา โดยมีค ะแนนเฉลี ยดัง นี$ ปี การศึก ษา 2551 ร้ อ ยละ
31.22 ปี การศึก ษา 2552 ร้ อ ยละ 34.27 (กลุ่ มนิ เทศติ ดตามและประเมิ นผลการจัดการศึ กษา
สํานักงานเขตพื$นทีการศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 4 2553 : อัดสําเนา) และผลสัมฤทธิ5ทางการ
เรี ยนของนักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ปี การศึกษา 2551 - 2552 พบว่า ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์ ค 32101 ยังไม่เป็ นทีพอใจ กล่าวคือระดับผลการเรี ยน 3 – 4 ปี
การศึกษา 2551 คิดเป็ นร้อยละ 48.97 และระดับผลการเรี ยน 3 – 4 ปี การศึกษา 2552 คิดเป็ น
ร้อยละ 44.81 (กลุ่มบริ หารงานวิชาการ โรงเรี ยนสิ ชลคุณาธารวิทยา 2553 : อัดสําเนา) ในขณะที
เป้ าหมายต้องการระดับผลการเรี ยน 3 – 4 ร้อยละ 50 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ คุณภาพ
การศึกษาของนักเรี ยน ในวิชาคณิ ตศาสตร์ มีแนวโน้มลดลง และผลการวิเคราะห์ ผลการประเมิน
คุ ณ ภาพการจัดการศึ กษา พบว่า นัก เรี ยนส่ วนใหญ่มี ผลสัม ฤทธิ5 วิชาคณิ ตศาสตร์ ตาํ เนื องจาก
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นักเรี ยนขาดทักษะการคิดคํานวณ การแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ซึ ง
เป็ นพื$นฐานสําหรับเนื$ อหาอื น ๆ เกี ยวกับการตีความ การใช้กฎ สู ตรนิ ยาม และการคิ ดคํานวณ
และนักเรี ยนมีเจตคติทีไม่ดีต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์
จากข้อมูลข้างต้นผูร้ ายงานได้สาํ รวจและวิเคราะห์เนื$อหาในชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีทํา
ให้ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนตํา พบว่า หน่วยการเรี ยนรู ้ที 1 เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ เป็ นเนื$ อหา
ทีนักเรี ยนเกิดความเข้าใจยาก ซึ งเป็ นเนื$อหาทีเป็ นปั ญหาสําหรับการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
เป็ นอย่างมาก โจทย์คณิ ตศาสตร์ ถา้ นักเรี ยนขาดทักษะการคิดคํานวณ การตีความในโจทย์แล้วทํา
ให้นกั เรี ยนเกิ ดความสับสนไม่สามารถแก้ปัญหาหรื อหาคําตอบได้ เพราะอ่านโจทย์แล้วไม่เข้าใจ
จึงจําเป็ นอย่างยิงทีนักเรี ยนจะต้องได้รับการพัฒนา เพือให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้อย่างเข้าใจ และ
สามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้อย่างมีคุณภาพ
ดัง นั$น การจัดการเรี ย นการสอนรายวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ
จะต้องได้รับการพัฒนา โดยครู ควรจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เน้นให้นักเรี ยนได้รับการฝึ ก
ทักษะจากแบบฝึ กทีหลากหลาย ให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพท้องถินของนักเรี ยน ซึ ง
ชุ ดฝึ กเสริ ม ทัก ษะสามารถช่ วยให้นัก เรี ย นทราบว่า เขาต้องทํา แบบฝึ กหัดในชุ ดฝึ กไปเพื ออะไร
แบบฝึ กหัดมีคุณค่าอย่างไร (สมทรง สุ วพานิ ช 2539 : 74) ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะจึงเป็ นเครื องมือทีใช้
ฝึ กทักษะในการแก้โจทย์ ปั ญหาทีช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดความเข้าใจในเนื$อหาดียงขึ
ิ $ น สามารถแก้ปัญหา
ได้ถูกต้อง (ฉวีวรรณ กี รติกร 2537 : 7-8) ชุ ดฝึ กยังเป็ นอุปกรณ์การสอน ทีช่วยลดภาระของครู
ได้ม าก ช่ ว ยให้ นัก เรี ย นได้ฝึ กฝนทัก ษะได้เ ต็ ม ที สามารถทบทวนได้ด้ว ยตนเองและยัง เป็ น
เครื องมือวัดผลการเรี ยนได้อีกด้วย (วิไลวรรณ พุกทอง 2542 : 63) ซึ งสอดคล้องกับรายงานวิจยั ที
เกียวข้องกับการใช้แบบฝึ ก เช่น (วิหาญ พละพร 2545 : 69) ได้ทาํ การพัฒนาชุ ดฝึ กเสริ มทักษะวิชา
คณิ ตศาสตร์ เรื องโจทย์ปัญหาการคูณการหาร สําหรับนักเรี ยนชั$นประถมศึกษาปี ที 4 ผลการวิจยั
พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนทีได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะหลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 (อรรถพร สําเภา 2545 : 70) ได้ทาํ การพัฒนา
แบบฝึ กเสริ มทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื องเวลา ชั$นประถมศึกษาปี ที 3 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ5
ทางการเรี ยนโดยได้รับการสอนตามคู่มือครู สสวท. ทีใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะที สร้ างขึ$นสู งกว่า
ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนทีได้รับการสอนตามคู่มือครู สสวท. ทีใช้แบบฝึ กในหนังสื อเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 (อาจารี ย ์ สฤษดิ5ไพศาล 2547 : 48) ได้ทาํ การพัฒนาแบบฝึ กเสริ ม
ทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั$นประถมศึ กษาปี ที 3 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ5
ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ทีได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
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จากแนวคิดและผลการศึกษาดังกล่าวสรุ ปได้วา่ ชุดฝึ กเสริ มทักษะหรื อแบบฝึ กหัดหรื อ
แบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะ เป็ นสื อที มี ค วามสํ า คัญ อย่า งหนึ งที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพัฒ นาการเรี ย นรู ้
วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ข องนัก เรี ย น ทํา ให้ ผ ลสั ม ฤทธิ5 ทางการเรี ยนของนั ก เรี ยนสู ง ขึ$ น ดัง นั$ น
ผูร้ ายงานจึงมีความสนใจทีจะสร้ างและพัฒนาชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื องอัตราส่ วนและ
ร้ อ ยละ ชั$น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน เพื อเป็ นแนวทางในการ
ประกอบการเรี ยนการสอนและสามารถจัดการเรี ยนการสอน ให้บรรลุ จุดประสงค์อย่างมี คุ ณภาพ
สามารถวัดผลประเมินผลได้ตามความสามารถทีแท้จริ ง ซึ งผูร้ ายงานมีความเชื อมันว่า ชุ ดฝึ กเสริ ม
ทัก ษะคณิ ตศาสตร์ เป็ นนวัตกรรมที จะช่ ว ยปรับ ปรุ ง แก้ไ ขกระบวนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ และเป็ นแนวทางให้ครู ผูส้ อนทีเกี ยวข้อง นําไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื อพัฒ นาชุ ด ฝึ กเสริ มทัก ษะคณิ ต ศาสตร์
เรื อง อัต ราส่ ว นและร้ อ ยละ
ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพือเปรี ย บเทีย บผลสัม ฤทธิ5 ทางการเรี ย นของนัก เรี ย นก่อนเรี ย นและหลัง เรี ยน
โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2

สมมติฐานในการศึกษา
1. ประสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วน
และร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนของนักเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ
จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที .01
3. ความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ โดยใช้ชุ ด ฝึ กเสริ ม ทัก ษะ
คณิ ตศาสตร์ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
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ความสํ าคัญของการศึกษา
1. ได้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
ทีมีประสิ ทธิ ภาพ เพือนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ$น
2. เพือเป็ นแนวทางสําหรับครู ในการพัฒนารู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
และเป็ นแนวทางในการสร้ า งสื อหรื อ แบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะเนื$ อ หาอื นในกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
คณิ ตศาสตร์ หรื อกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้อืน ๆ ต่อไป

ขอบเขตของการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ที ใช้ในการศึกษาในครั$ งนี$ ได้แก่ นักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีกําลัง
เรี ยนในภาคเรี ย นที 1 ปี การศึ กษา 2553 โรงเรี ยนสิ ชลคุ ณาธารวิท ยา อําเภอสิ ช ล จังหวัด
นครศรี ธรรมราช สํานักงานเขตพื$นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 11 ห้องเรี ยน 410 คน
กลุ่มตัวอย่ าง ทีใช้ในการศึกษาในครั$งนี$ เป็ นนักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2/4 ทีกําลัง
เรี ย นในภาคเรี ย นที 1 ปี การศึ ก ษา 2553 โรงเรี ย นสิ ช ลคุ ณ าธารวิท ยา อํา เภอสิ ช ล จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช สํานักงานเขตพื$นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 34 คน ได้มาจากการ
สุ่ มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก ซึ งใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ ม
เนือ. หา
เนื$อหาทีใช้ในศึกษาได้แก่ ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ
ชั$นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 สร้ า งตามกรอบสาระและมาตรฐานการเรี ย นรู ้ กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
คณิ ตศาสตร์ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั$นพื$นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่
ชุดฝึ กที 1 อัตราส่ วน
ชุดฝึ กที 2 อัตราส่ วนทีเท่ากัน
ชุดฝึ กที 3 อัตราส่ วนของจํานวนหลาย ๆ จํานวน
ชุดฝึ กที 4 สัดส่ วน
ชุดฝึ กที 5 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่ วน
ชุดฝึ กที 6 ร้อยละ
ชุดฝึ กที 7 การคํานวณเกียวกับร้อยละ
ชุดฝึ กที 8 การแก้โจทย์ปัญหาเกียวกับร้อยละ
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ระยะเวลาในการศึกษา
ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2553
ตัวแปรทีศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง
อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ประสิ ท ธิ ภาพของการจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้ชุ ดฝึ กเสริ มทัก ษะคณิ ตศาสตร์
เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
2.2 ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
2.3 ความพึง พอใจต่ อการจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิตศาสตร์ หมายถึง แบบฝึ กทีผูร้ ายงานสร้างขึ$น สําหรับฝึ ก
ทักษะคณิ ตศาสตร์ ในเรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 8 ชุ ด แต่ละชุ ด
ประกอบด้วย ภาษาพาเพลิ น คําแนะนําการใช้ชุดฝึ ก จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ แบบทดสอบก่อน
เรี ย น แบบฝึ ก ประกอบด้วย เนื$ อหาสาระ ตัวอย่าง และแบบฝึ กหัด แบบทดสอบหลังเรี ย น
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน ซึ งครอบคลุ มเนื$ อหา เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั$นพื$นฐาน พุทธศักราช 2551
2. ประสิ ทธิภาพของชุ ดฝึ กเสริ มทักษะ หมายถึง ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะทีมีประสิ ทธิ ภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 จําแนกเป็ น
80 ตัวแรก หมายถึง คะแนนเฉลียของนักเรี ยนทั$งกลุ่มอย่างน้อยร้ อยละ 80 ของ
คะแนนเต็ม ซึ งได้จากการทํากิจกรรมระหว่างเรี ยนแต่ละชุด
80 ตัวหลัง หมายถึง คะแนนเฉลียของนักเรี ยนทั$งกลุ่มอย่างน้อยร้อยละ 80 ของ
คะแนนเต็มทําได้ถูกต้องในการทําแบบทดสอบท้ายชุดฝึ ก
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3. ผลสั มฤทธิ6ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของผูเ้ รี ยนทีได้จากการทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง
อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีผูร้ ายงานสร้างขึ$น
4. การจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ ชุดฝึ กเสริ มทักษะ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน โดยการสอนเนื$ อหาให้ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ ความเข้าใจในเรื องนั$น ๆ ก่ อน แล้วให้นักเรี ยนทํา
แบบฝึ กหัดในชุดฝึ กเสริ มทักษะทีผูร้ ายงานสร้างขึ$น
5. นั ก เรี ย น หมายถึ ง ผู ้ที กํา ลั ง เรี ยนในชั$ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 ภาคเรี ยนที 1
ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนสิ ชลคุณาธารวิทยา อําเภอสิ ชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช สํานักงาน
เขตพื$นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
6. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกนึ กคิดของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดย
ใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ได้แก่ ความ
พอใจ ความสนใจ ที มี ต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ และประโยชน์ทีได้รับ จากการเรี ยนโดยใช้
ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ทีผูร้ ายงานสร้างขึ$น

เครืองมือทีใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
1. ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
จํานวน 8 ชุด และมีคู่มือประกอบการใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีผูร้ ายงานสร้างขึ$นเป็ นแบบ
ปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที มีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดฝึ ก
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
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บทที 2

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้ อง
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวข้องกับการพัฒนาชุ ดฝึ กเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั$นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 ผูร้ ายงานจะนํา เสนอเนื$ อหา
ตามลําดับหัวข้อ ดังต่อไปนี$
1. แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับวิชาคณิ ตศาสตร์
2. หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั$นพื$นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์
3. แนวคิดและหลักการทีเกียวข้องกับชุดฝึ กเสริ มทักษะ
4. การหาประสิ ทธิ ภาพของชุดฝึ กเสริ มทักษะ
5. ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
6. ความพึงพอใจ
7. งานวิจยั ทีเกียวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับวิชาคณิตศาสตร์
ความหมายของคณิตศาสตร์
สุ นทร หนูอินทร์ (2536 : 91) ให้ความหมายของคณิ ตศาสตร์ ไว้ว่า กลุ่มวิชาต่าง ๆ
ทีว่าด้วยการคํานวณโดยอาศัยจํานวน ตัวเลขและสัญลักษณ์เป็ นสื อสร้างความเข้าใจ เป็ นเครื องมือ
ทีแสดงความคิดทีเป็ นระบบ มี เ หตุ ผ ล มี วิธี ก ารและหลัก การที แน่ น อน ช่ ว ยแก้ปั ญ หาต่า ง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
พีระพล ศิริวงศ์ (2542 : 7) ได้สรุ ปความหมายของคณิ ตศาสตร์ ไว้ดงั นี$
1. คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที มีลกั ษณะเป็ นนามธรรม ซึ งเกี ยวกับความคิดที ช่ วยให้
ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น และแก้ปัญหาเป็ น มีความคิดเชิ งวิเคราะห์เหตุผลทีสมเหตุสมผล อันเป็ น
พื$ น ฐานสํ า คัญ ยิงในการสร้ า งสรรค์สิ งใหม่ แ ละศึ ก ษาวิ ท ยาการหรื อเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ดัง นั$น
คณิ ตศาสตร์ จึงเป็ นพื$นฐานแห่งความเจริ ญงอกงามของศาสตร์ สาขาต่าง ๆ
2. คณิ ตศาสตร์ เป็ นศาสตร์ ทีมีรูปแบบทีชัดเจน คิดอย่างมีแบบแผนทุกขั$นตอน ใน
กระบวนการต้องมีเหตุผลตอบหรื อวิเคราะห์จาํ แนกให้เห็นจริ งได้อย่างแน่นอน
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3. คณิ ตศาสตร์ เป็ นศิลปะรู ปแบบที มีความงาม ในรู ปแบบซึ งว่าด้วยระเบี ยบ ความ
กลมกลืน ความสอดคล้องต้องกัน และความไม่ขดั แย้งในระบบ แสดงให้เห็นความงามในความคิด
สร้างสรรค์ กลมกลืน จินตนาการทีมีเหตุผลและสัมผัสได้ แสดงความคิดริ เริ มใหม่ ๆ
นอกจากความหมายที ได้ก ล่ า วมาแล้ว ยุพิน พิพิธ กุล ( 2545 : บทนํา ) กล่ า วว่า
คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาทีสําคัญวิชาหนึง คณิ ตศาสตร์ มิใช่มีความหมายเพียงแต่ตวั เลข และสัญลักษณ์เท่านั$น
คณิ ตศาสตร์ มีความหมายกว้างมากซึ งจะสรุ ปได้ดงั นี$
1. คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาทีเกียวข้องกับการคิด เราใช้คณิ ตศาสตร์ พิสูจน์เหตุผลว่าสิ งที
เราคิ ดขึ$ นนั$นเป็ นจริ งหรื อไม่ด้วยวิธีคิ ด เราก็ จะสามารถนําคณิ ตศาสตร์ ไปแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ไ ด้
คณิ ตศาสตร์ ช่วยให้คนเป็ นผูท้ ี มี เหตุ ผ ล เป็ นคนใฝ่ รู ้ ตลอดจนพยายามคิ ดสิ งที แปลกและใหม่
คณิ ตศาสตร์ จึงเป็ นรากฐานแห่งความเจริ ญของเทคโนโลยีดา้ นต่างๆ
2. คณิ ต ศาสตร์ เ ป็ นวิช าที เกี ยวกับ ความคิ ด ของมนุ ษ ย์ มนุ ษ ย์ส ร้ า งสัญ ลัก ษณ์
แทนความคิ ดนั$น ๆ และสร้ างกฎในการนํา สัญลัก ษณ์ ม าใช้เพื อสื อความหมายให้เข้า ใจตรงกัน
คณิ ตศาสตร์ จึงมีภาษาเฉพาะของตัวมันเอง เป็ นภาษาทีกําหนดขึ$นด้วยสัญลักษณ์ทีรัดกุมและสื อความหมาย
ได้ถูกต้องเป็ นภาษาทีมีตวั อักษร ตัวเลขและสัญลักษณ์แทนความคิด เป็ นภาษาสากลทีทุกชาติทุกภาษา
ทีเรี ยนคณิ ตศาสตร์ จะเข้าใจตรงกัน เช่น x + 5 = 28 ทุกคนทีเข้าใจคณิ ตศาสตร์ จะอ่านประโยค
สัญลักษณ์น$ ีได้และเข้าใจความหมายตรงกัน
3. คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาทีมีรูปแบบ (Pattern) เราจะเห็ นว่าการคิ ดทางคณิ ตศาสตร์ น$ นั
ต้องมีแบบแผน มีรูปแบบ ไม่วา่ จะคิดเรื องใดก็ตามทุกขั$นตอนจะตอบได้และจําแนกออกมาให้เห็นจริ ง
4. คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที มี โครงสร้ างมี เหตุ ผลคณิ ตศาสตร์ จะเริ มต้นด้วยเรื องง่ าย ๆ ก่ อน
เช่ น เริ มต้นด้วยอนิ ยาม ได้แก่ จุ ด เส้ นตรง ระนาบ เรื องง่ าย ๆ นี$ จะเป็ นพื$นฐานไปสู่ เรื องอื น ๆ
ต่อไป เช่น บทนิยาม สัจพจน์ ทฤษฎีบท การพิสูจน์
5. คณิ ตศาสตร์ เป็ นศิลปะอย่างหนึง เช่นเดียวกับศิลปะอืน ๆ ความงามของคณิ ตศาสตร์ ก็คือ
ความมีระเบียบและความกลมกลื น นักคณิ ตศาสตร์ ได้พยายามแสดงความคิดมีความคิดสร้ างสรรค์ มี
จินตนาการ มีความคิดริ เริ มทีจะแสดงความคิดใหม่ ๆ และแสดงโครงสร้างใหม่ ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ ออกมา
ราชบัณฑิตยสถาน (2546 : 214) ได้ให้ความหมายว่า คณิ ต หมายถึง การนับ การ
คํานวณ วิชาคํานวณ “คณิ ตศาสตร์ หมายถึง วิชาว่าด้วยการคํานวณ” ซึ งเป็ นความหมายทําให้เรา
มองเห็นคณิ ตศาสตร์ อย่างแคบ มิได้รวมถึงขอบข่ายคณิ ตศาสตร์ ซึ งเรายอมรับกันในปั จจุบนั
Hawkins (1990 : 236) ได้ให้ความหมายไว้วา่ คณิ ตศาสตร์ เป็ นการศึกษาเกียวกับ
จํานวนตัวเลข การวัดและรู ปร่ าง (The Study of Number, Measurement and Shapes)

13
จากที กล่ า วมาสรุ ป ได้ว่า คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิช าที เกี ยวกับ ความคิ ดรวบยอดมี ค วาม
เป็ นเหตุ เป็ นผล ซึ งเกี ยวข้องกับ ปริ ม าณ การจัด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนต้อ งสั ม พัน ธ์ แ ละ
มี ความเกี ยวข้องกับชีวติ ประจําวัน โดยใช้ตวั เลขและสัญลักษณ์เป็ นการสื อความเข้าใจทีเป็ นสากล
ความสํ าคัญของคณิตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิงต่อการพัฒนาความคิดมนุ ษย์ ทําให้มนุ ษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์ได้อย่าง
ถีถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา และนําไปใช้ในชี วิตประจําวันได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี$ คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศาสตร์ อืน ๆ คณิ ตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนิ นชี วิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชี วิต
ให้ดีข$ ึน และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข (กระทรวงศึกษาธิ การ 2544 : 1) กล่าวคือ
คณิ ตศาสตร์ มีอยูใ่ นทุกทีทุกเวลา ตั$งแต่เช้าจนเย็น ซึ งมีนกั การศึกษาได้กล่าวถึงความสําคัญไว้ดงั นี$
สมทรง สุ วพานิ ช (2539 : 14 - 15) ได้กล่าวถึงความสําคัญไว้วา่ วิชาคณิ ตศาสตร์ มี
ความสําคัญและมีบทบาทต่อบุคคลมาก คณิ ตศาสตร์ ช่วยฝึ กให้คนมีความรอบคอบ มีเหตุผล รู ้จกั
หาเหตุผล ความจริ ง การมีคุณธรรมเช่นนี$ อยูใ่ นใจเป็ นสิ งสําคัญมากกว่าความเจริ ญก้าวหน้าด้าน
วิทยาการใด ๆ นอกจากนั$นเมือเด็กคิดเป็ นและเคยชิ นต่อการแก้ปัญหาตามวัยไปทุกระยะแล้ว เมือ
เป็ นผูใ้ หญ่ยอ่ มสามารถจะแก้ปัญหาชีวติ ได้
จุ ล พงษ์ พันอิ นากูล (2542 : 4) ได้กล่ า วถึ ง ความสํา คัญของคณิ ตศาสตร์ ไ ว้ว่า
คณิ ตศาสตร์ มีความสําคัญต่อชีวติ มนุษย์ เพราะมีความสัมพันธ์กบั มนุษย์อยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ น
เรื องของเวลา การใช้จ่ายเงินทอง การเดิ นทาง ล้วนมีความสัมพันธ์กบั มนุ ษย์ท$ งั สิ$ น ความรู ้ ทาง
คณิ ตศาสตร์ จะช่ วยให้ชีวิตมนุ ษย์ดาํ เนิ นไปด้วยดี และมีประสิ ทธิ ภาพ เช่ น ความรู ้ ทางพีชคณิ ต
อันได้แก่ ประโยคสัญลักษณ์ เป็ นการนําเอาเรื องราวโจทย์ปัญหาเขี ยนเป็ นประโยคสัญลักษณ์
แล้วหาคําตอบ เป็ นการช่ วยให้หาคําตอบง่ายขึ$น ส่ วนเรขาคณิ ตสามารถนํามาใช้ในการแบ่งเขต
ทีดิน ใช้ในการก่อสร้าง เขียนแผนภูมิรูปภาพแสดงข้อมูลต่าง ๆ เป็ นต้น นอกจากนี$กิจกรรมต่าง ๆ
ทางคณิ ตศาสตร์ จะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนช่างสังเกต มีความคิดรวบยอด เป็ นคนมีเหตุมีผลยอมรับ
ความคิดเห็นของผูอ้ ืน เป็ นการปลูกฝังคุณธรรม ซึ งถือว่าเป็ นเรื องสําคัญมาก
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เพ็ญจันทร์ เงียบประเสริ ฐ (2542 : 4 - 5) ได้สรุ ปความสําคัญของวิชาคณิ ตศาสตร์ ไว้ 4
ด้านดังนี$
1. ความสํา คัญที นํา ไปใช้ใ นชี วิตประจํา วัน เราทุ ก คนต้องใช้ค ณิ ตศาสตร์ และต้อง
เกียวข้องกับคณิ ตศาสตร์ อยูเ่ สมอ บางครั$งเราอาจไม่รู้ตวั ว่ากําลังใช้คณิ ตศาสตร์ อยู่ เช่น การดูเวลา
การประมาณระยะทาง การซื$อขาย การกําหนดรายรับรายจ่ายในครอบครัว เป็ นต้น
2. ความสําคัญทีนําไปใช้ในงานการประกอบอาชีพ ในปั จจุบนั เป็ นทียอมรับกันแล้วว่า
ความรู ้ความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นสิ งจําเป็ นสําหรับผูท้ ีจะทํางาน ไม่วา่ ในสาขาวิชาชี พใดผูท้ ี
มีความรู ้ความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ มกั จะได้รับการพิจารณาก่อนเสมอ
3. ความสําคัญทีเป็ นเครื องปลูกฝังความคิดและฝึ กฝนทักษะให้เด็กมีคุณสมบัติ นิ สัย
เจตคติ และความสามารถทางสมองตามวัตถุ ประสงค์ทวไปของการศึ
ั
กษา คือ การฝึ กเด็กให้ใช้
ความคิดหรื อให้มีความสามารถสร้ างความรู ้และคิดเป็ น เช่น ความเป็ นคนช่างสังเกต การรู ้ จกั คิด
อย่างมีเหตุ ผล และแสดงความคิ ดเห็ นออกมาอย่างเป็ นระเบี ยบ ง่าย สั$น และชัดเจนตลอดจนมี
ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและทักษะในการแก้ปัญหา
4. ความสําคัญในแง่ทีเป็ นวัฒนธรรม คณิ ตศาสตร์ เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีตที
มีรูปแบบอันงดงาม ซึ งคนรุ่ นก่อนได้คิดค้น สร้างสรรค์ไว้ และถ่ายทอดมาให้คนรุ่ นหลังได้ชืนชม
ทั$งยังมีเรื องให้ศึกษาค้นคว้าต่อไปได้อีกมาก โดยอาจไม่ตอ้ งคํานึ งถึงผลทีจะเอาไปใช้ต่อไป ดังนั$น
ในการศึ ก ษาวิช าคณิ ตศาสตร์ ค วรจะเป็ นการศึ ก ษาเพื อชื นชมในผลงานของคณิ ตศาสตร์ ที มี ต่อ
วัฒนธรรม อารยธรรม ความก้าวหน้าของมนุษย์ และยังเป็ นการศึกษาคณิ ตศาสตร์ เพือคณิ ตศาสตร์
เองได้อีกแง่หนึงด้วย
พิสมัย ศรี อาํ ไพ (2545 : 13-14) ได้กล่าวถึ ง ความสําคัญไว้วา่ คณิ ตศาสตร์ มีความ
สําคัญในเกือบทุกวงการ ดังนี$
1. ในชีวติ ประจําวัน สิ งทีมนุ ษย์สร้างขึ$นล้วนแต่อยูใ่ นรู ปทรงคณิ ตศาสตร์ ท$ งั สิ$ น เช่น
อาคารบ้านเรื อน เครื องใช้ต่าง ๆ จึงกล่าวได้วา่ เราใช้ชีวติ อยูใ่ นโลกคณิ ตศาสตร์ ก็คงไม่ผดิ
2. ในด้านอุตสาหกรรม บริ ษทั ห้างร้านต่าง ๆ ก็มีการใช้คณิ ตศาสตร์ ในการปรับปรุ ง
คุ ณภาพสิ นค้า ผลิ ตภัณฑ์ โดยอาศัยการวิจยั และวางแผน คณิ ตศาสตร์ ยงั มี ความสํา คัญต่องาน
วิศวกรรม การออกแบบ การก่อสร้างอย่างมากมาย
3. ในด้านธุ รกิ จ ไม่ว่าจะอยู่ในวงการเล็ก หรื อใหญ่ตอ้ งใช้คณิ ตศาสตร์ ท$ งั สิ$ น เช่ น
งานธนาคาร บริ ษทั การค้า ต้องอาศัยคณิ ตศาสตร์ โดยเฉพาะสถิติเพือวิเคราะห์ วิจยั และหาข้อมูล
ต่าง ๆ เพือปรับปรุ งงานให้ดีข$ ึน
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4. ในด้า นวิทยาศาสตร์ จากคํากล่ าวที ว่า “คณิ ตศาสตร์ เป็ นประตูและกุ ญแจของ
วิทยาศาสตร์ หรื อคณิ ตศาสตร์ เป็ นราชิ นีของวิทยาศาสตร์ ” ก็เป็ นการชี$ ให้เห็ นถึ งความสําคัญที
คณิ ตศาสตร์ มีต่อวิทยาศาสตร์
5. ในด้านการศึกษา จะเห็นว่าคณิ ตศาสตร์ เป็ นพื$นฐานของศาสตร์ อืนทั$งปวงถ้าเปรี ยบ
ศาสตร์ อืนเป็ นกิงก้านของต้นไม้ คณิ ตศาสตร์ ก็เปรี ยบได้กบั รากแก้ว
สิ ริพร ทิพย์คง (2545 : 1) ได้กล่าวถึงความสําคัญของคณิ ตศาสตร์ วา่ คณิ ตศาสตร์ ช่วย
ก่ อให้เกิ ดความเจริ ญก้าวหน้าทั$งทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โลกในปั จจุ บนั เจริ ญขึ$ น
เพราะการคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ ซึงต้องอาศัยความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ดว้ ย นอกจากนี$ คณิ ตศาสตร์
ยังช่ วยพัฒนาให้แต่ละบุคคลเป็ นคนทีสมบูรณ์ เป็ นพลเมืองดี เพราะคณิ ตศาสตร์ ช่วยเสริ มสร้ าง
ความมีเหตุผลความเป็ นคนช่างคิด ช่างริ เริ มสร้างสรรค์ มีระเบียบในการคิด มีการวางแผนในการ
ทํา งาน มี ค วามสามารถในการตัด สิ นใจ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ กิ จ การงานที ได้รั บ มอบหมาย
ตลอดจนลักษณะของความเป็ นผูน้ าํ ในสังคม
ปรี ชา รัตนชาคริ ต (2548 : 14) ได้กล่าวถึงความสําคัญไว้วา่ คณิ ตศาสตร์ เป็ นศาสตร์
แห่งการคิด และเครื องมือสําคัญในการพัฒนาศักยภาพของสมองด้านการคิด อันเป็ นความสามารถ
ทางปั ญญาของคน สังเกตได้จากความสามารถในการรับรู ้ การคิดและการตัดสิ นใจ ความสามารถ
ด้านการคิดในลักษณะนามธรรม การให้เหตุผล การอธิ บายประกอบ และความสามารถในการ
สรุ ปรวบยอด หลักการต่าง ๆ และการนําคณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้
จากความสําคัญทีนักการศึกษาได้กล่าวมาสรุ ปได้วา่ คณิ ตศาสตร์ เป็ นทักษะชี วิตทีต้อง
ใช้ท$ งั ในชี วิตประจําวัน การประกอบอาชี พ ความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนช่ วย
ปลูกฝังคุณลักษณะทีสําคัญของการเป็ นทรัพยากรมนุ ษย์ทีดี ดังนั$น การจัดการศึกษาซึ งมีความมุ่ง
หมายเพื อให้ ค นเป็ นคนดี คนเก่ ง และมี ค วามสุ ข สามารถใช้ชี วิ ต ได้อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพและมี
ประสิ ทธิ ภาพในสั งคม คณิ ตศาสตร์ จึงเป็ นสิ งที ขาดไม่ได้อย่างแน่ นอนในการดํารงชี วิตทั$งใน
ปั จจุบนั และอนาคต
ธรรมชาติของคณิตศาสตร์
กรมวิชาการ (2539 : 4 - 5) ได้กล่าวถึงธรรมชาติของวิชาคณิ ตศาสตร์ ไว้วา่ คณิ ตศาสตร์
เป็ นวิช าที มี ลกั ษณะเป็ นนามธรรม โครงสร้ างประกอบด้วย คําที เป็ นอนิ ยาม บทนิ ย าม และ
สัจพจน์ แล้วพัฒนาเป็ นทฤษฎี บทต่าง ๆ โดยอาศัยการใช้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผล ปราศจากข้อ
แย้งใด ๆ คณิ ตศาสตร์ เป็ นระบบที มีความคงเส้ นคงวา มีความเป็ นอิ สระและมีความสมบูรณ์ ใน
ตัวเอง
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จุลพงษ์ พันอินากูล (2542 : 4) ได้กล่าวถึงลักษณะธรรมชาติของคณิ ตศาสตร์ ไว้ ดังนี$
1. คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาทีมีโครงสร้าง และโครงสร้างของคณิ ตศาสตร์ น$ นั มีกาํ เนิ ดมา
จากธรรมชาติ มนุ ษย์ได้สังเกตความเป็ นไปของธรรมชาติ แล้วสร้างแบบจําลองทางคณิ ตศาสตร์
โดยเริ มต้นจากเรื องง่าย ๆ ทีมีความสัมพันธ์กนั อย่างต่อเนื อง เช่ น เริ มมาจาก จุด ไปสู่ เส้นตรง
และระนาบ เป็ นต้น
2. คณิ ตศาสตร์ เป็ นภาษาอย่างหนึง เพือใช้สือความหมาย ซึ งกําหนดขึ$นด้วย
สัญลักษณ์ เช่น ตัวเลข ตัวอักษร เป็ นต้น
3. คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิช าที เกี ยวกับ ความคิ ดรวบยอด (Concept) ซึ งความคิ ดต่ า ง ๆ
ได้มาจากการสรุ ปความคิดทีเหมือน ๆ กัน อันเกิ ดจากประสบการณ์ หรื อปรากฏการณ์ ต่าง ๆ เช่ น
“ของสองหมู่ ถ้าสมาชิ กแต่ละตัวจับคู่แบบหนึ งต่อหนึ งได้หมดพอดี แสดงว่าของสองหมู่น$ ันมี
จํานวนเท่ากัน”
4. คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาทีแสดงความเป็ นเหตุเป็ นผล ทุกขั$นตอนของเนื$ อหา จะเป็ น
เป็ นเหตุเป็ นผลซึ งกันและกัน มีความสัมพันธ์กนั อย่างแยกไม่ออก
5. คณิ ตศาสตร์ เป็ นศิลปะอย่างหนึ งซึ ง หมายถึง นอกจากจะคิดแล้วจําเป็ นต้องสร้าง
จินตนาการ มี ความช่ างสังเกต มี ความละเอี ยดรอบคอบ รู ้ จกั เลื อกนิ ยาม ข้อตกลงเบื$ องต้นที ดี
และได้สัดส่ วนกันต้องใช้ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์เหมือนกับศิลปกรรมอืน ๆ
กระทรวงศึกษาธิ การ (2544 : 2) ได้กล่าวถึง ธรรมชาติของวิชาคณิ ตศาสตร์ ไว้ ดังนี$
คณิ ตศาสตร์ มี ลกั ษณะเป็ นนามธรรมมี โครงสร้ า งประกอบด้วย คําอนิ ยาม บทนิ ย าม สัจพจน์
ทีเป็ นข้อตกลงเบื$องต้น จากนั$นจึงใช้การให้เหตุผลทีสมเหตุสมผลสร้ างทฤษฎี บทต่าง ๆ ขึ$นและ
นําไปใช้อย่างมีระบบคณิ ตศาสตร์ มีความถูกต้อง เทียงตรง คงเส้นคงวา มีระเบียบแบบแผน เป็ น
เหตุเป็ นผล มีความสมบูรณ์ในตัวเอง คณิ ตศาสตร์ เป็ นศาสตร์ และศิลป์ ทีศึกษาเกียวกับแบบรู ปและ
ความสั ม พันธ์ เพื อให้ไ ด้ข ้อสรุ ป และนํา ไปใช้ใ ห้เป็ นประโยชน์ คณิ ตศาสตร์ มี ล ัก ษณะเป็ น
ภาษาสากลทีทุกคนเข้าใจในการสื อสาร สื อความหมาย และถ่ายทอดความรู ้ระหว่างศาสตร์ ต่าง ๆ
สรุ ป ได้ว่า คณิ ต ศาสตร์ เ ป็ นวิช าที มี ร ะบบโครงสร้ า งที มี ล กั ษณะเป็ นนามธรรม
เป็ นการสื อความหมายที แทนด้วยสัญลักษณ์ ตัวเลข ตัวอักษร มี ความสัมพันธ์ กนั อย่างแยกไม่
ออก นักเรี ยนจะต้องมี จินตนาการ ช่ างสังเกต มี ความละเอี ย ดรอบคอบ สรุ ป ผลอย่า งมี เหตุ มี
ผล และเป็ นศิ ลปะอย่างหนึ ง
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ประโยชน์ ของคณิตศาสตร์
พิศมัย ศรี อาํ ไพ (2533 : 6) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของวิชาคณิ ตศาสตร์ ไว้ดงั นี$
1. ประโยชน์ใ นลัก ษณะที ใช้ใ นชี วิตประจําวัน เช่ น การดูเวลา การซื$ อขาย การ
กําหนดรายรั บรายจ่ายในครอบครั ว นอกจากนี$ ค ณิ ตศาสตร์ ย งั เป็ นเครื องมื อปลู ก ฝั ง และอบรม
ให้ผูเ้ รี ย นมีนิสัย ทัศนคติ และความสามารถทางสมอง เช่ น เป็ นคนช่ างสังเกต การคิดอย่างมี
เหตุผล และแสดงความคิดออกมาอย่างเป็ นระเบียบและชัดเจน ตลอดจนสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา
2. ประโยชน์ ใ นลัก ษณะประเทื อ งสมอง เช่ น เนื$ อ หาบางเรื องไม่ ส ามารถทีจะ
นําไปใช้ในชี วิตประจําวันได้โดยตรง แต่สามารถทีจะฝึ กให้เราเป็ นคนฉลาดขึ$น คิดมีเหตุผลมาก
ขึ$น หรื ออาจกล่าวได้วา่ เป็ นการเพิมสมรรถภาพให้แก่สมองทางการคิด การตัดสิ นใจ และการแก้ปัญหา
สมทรง สุ วพานิช (2539 : 15 -19) ได้กล่าวถึง ประโยชน์วชิ าคณิ ตศาสตร์ ไว้วา่
1. ความสําคัญในชีวติ ประจําวัน เช่น การดูเวลา การซื$ อขาย การชัง การตวง การวัด
ระยะทาง การติดต่อสื อสาร การกําหนดรายรับ รายจ่ายในครอบครัว เป็ นต้น
2. ประโยชน์ในการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น อาชี พนักอุตสาหกรรม นักธุ รกิจ ต้อง
ใช้คณิ ตศาสตร์ ช่วยคิดคํานวณผลผลิต การกําหนดราคาในส่ วนหน่วยงานราชการใช้ คณิ ตศาสตร์
ช่วยวางแผนในการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
3. ช่ ว ยปลู ก ฝั ง และอบรมให้เ ป็ นบุ ค คลที มี ค ุ ณ สมบัต ิ นิ ส ัย ทัศ นคติ แ ละ
ความสามารถทางสมองบางประการ ดังนี$
3.1 ความเป็ นผูม้ ีเหตุผล
3.2 ความเป็ นผูม้ ีลกั ษณะนิสัยละเอียดและสุ ขมุ รอบคอบ
3.3 ความเป็ นผูม้ ีไหวพริ บและปฏิภาณทีดีข$ ึน
3.4 ฝึ กให้เป็ นผูพ้ ดู และเขียนได้ตามทีตนคิด
3.5 ฝึ กให้ใช้ระบบและวิธีซึงช่วยให้เข้าใจสังคมให้ดียงขึ
ิ $น
สรุ ป ได้ว่า คณิ ต ศาสตร์ ช่ ว ยให้ผู เ้ รี ย นเป็ นคนโดยสมบู ร ณ์ เพราะความสํา คัญ
ของบุค คลขึ$ นอยูก่ บั เหตุผล ไม่มีอคติ มีความเป็ นระเบียบ สุ ขุมรอบคอบ มีป ฏิภาณไหวพริ บ
และฝึ กให้ผเู ้ รี ยนมีมนุษยสัมพันธ์ทีดีข$ ึน เข้าใจสังคมเพือจะได้อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข
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ทฤษฎีการสอนคณิตศาสตร์
ครู คณิ ตศาสตร์ จะสอนคณิ ตศาสตร์ ไ ด้ดี ถ้าครู คณิ ตศาสตร์ สนใจจิ ตวิทยาของเด็ ก
ศึกษาแนวคิดหรื อทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของนักจิตวิทยา ซึ งมีทฤษฎีทีใช้หลักการทีเป็ นประโยชน์ต่อการ
สอนคณิ ตศาสตร์ เป็ นอย่างมาก ในทีนี$จะเสนอทฤษฎีทีสําคัญของนักจิตวิทยา 5 ท่าน คือ Bruner,
Piaget, Gagne, Ausuble and Dienes ดังนี$ (สมทรง สุ วพานิช 2539 : 46 - 49)
1. ทฤษฎีของ Bruner
1.1 เราสามารถจัดการสอนเนื$อหาวิชาใด ๆให้กบั เด็กในช่ วงใดของชี วิตก็ได้ ถ้า
รู ้จกั เนื$อหาให้อยูใ่ นหลักเกณฑ์ทีเหมาะกับสติปัญญาของเด็ก
1.2 มนุ ษ ย์มี ค วามพร้ อมเนื องจากได้รับ การฝึ กฝน ไม่ ใ ช่ รอคอยให้เกิ ดความ
พร้อมขึ$นเอง
ทฤษฎี น$ ี นาํ มาใช้กบั การเรี ยนการสอน คือการให้เด็กได้คิดค้นกระทําสิ งต่าง ๆ ด้วย
ตนเอง โดยให้มีความเข้าใจในเนื$อหาทีต่อเนืองแล้วนําความคิดนั$นไปใช้ให้เกิดความคิดใหม่
2. ทฤษฎีของ Piaget ซึ งทฤษฎีของ Piaget นํามาใช้กบั การเรี ยนการสอน คือ
2.1 เด็กต้องมีโอกาสกระทําสิ งต่าง ๆ ด้วยตนเอง
2.2 คํานึงถึงความพร้อมทางสมองก่อนเรี ยน
2.3 เนื$อหาควรง่ายเหมาะทีเด็กจะเรี ยนรู ้ได้จากประสบการณ์ทีมีอยู่
2.4 การค้นหาคําตอบควรเริ มด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลและค้นคว้าหาคําตอบ
3. ทฤษฎีของ Gagne
3.1 การเรี ยนรู ้ตอ้ งมีความหมายสัมพันธ์กบั ความมุ่งหมายของการสอน
3.2 การเรี ยนต้องเป็ นไปตามลําดับขั$นตอน การเรี ยนรู ้สิงใหม่ตอ้ งมีพ$ืนฐานทีจะ
เรี ยนเรื องเหล่านั$นอย่างเพียงพอ
ทฤษฎีของ Gagne นํามาใช้กบั การเรี ยนการสอน คือ ควรจัดเนื$ อหาจากง่ายไปหายาก
มีการตรวจสอบพื$นฐานความรู ้ของผูเ้ รี ยน และเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชดั เจน
4. ทฤษฎีของ Ausuble เขาเห็นว่าการเรี ยนรู ้จะช่วยให้เด็กแก้ปัญหาได้น$ นั มี 2 วิธี
คือ
4.1 การเรี ยนรู ้โดยวิธียอมรับ (Reception Learning)
4.2 การเรี ยนรู ้โดยวิธีบรรยาย (Eapository Learning)
หลักการและวิธีสอนของ Ausuble คือ สอนแบบบรรยายเพือให้เกิดการเรี ยนรู ้โดยวิธี
ยอมรับ ซึ งนํามาใช้ในการเรี ยนการสอนได้ คือ การช่วยให้ผเู ้ รี ยนจําสิ งทีได้เรี ยนมาแล้ว โดยครู
ช่วยให้เห็นความเหมือนหรื อความแตกต่างของความรู ้ใหม่ และความรู ้เดิม
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5. ทฤษฎีของ Dienes ทฤษฎีน$ ีเน้นการหยังรู ้กบั การแก้ปัญหา ดังนี$
5.1 เด็กจะสามารถแก้ปัญหาได้ เพราะการหยังรู ้คิดได้เองโดยจัดประสบการณ์ให้
คิดการเกิดการหยังรู ้จะเป็ นไปตามลักษณะของสถานการณ์ทีแก้ปัญหา
5.2 การใช้กระบวนการแก้ปัญหาจะเป็ นวิธีช่วยให้เด็กค้นพบ และแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง
ทฤษฎีของ Dienes นํามาใช้ในการสอนคือสร้างโครงสร้างนามธรรมให้อยูใ่ นรู ปธรรม
มากทีสุ ด โดยจัดเอาเหตุการณ์ทีมีคุณสมบัติอย่างเดียวกันเข้าด้วยกัน เน้นการฝึ กฝนสามารถแยกแยะ
ด้วยตนเองและแก้ปัญหาได้ดว้ ยการหยังรู ้
สรุ ปได้วา่ ในการจัดการเรี ยนการสอนควรจัดตามความพร้อมในการเรี ยน และเนื$ อหา
ต้องมี ความเหมาะกับความรู ้ ความสามารถและพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ผูส้ อนควรสนใจผูเ้ รี ย น
ตลอดเวลา และเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้คน้ พบ หาความรู ้ และแก้ปัญหาด้วยตนเอง จึงจะทําให้การเรี ยน
การสอนประสบความสําเร็ จ
หลักการสอนคณิตศาสตร์
ยุพิน พิพิธกุล (2530 : 39 - 41) ได้กล่าวถึง หลักการสอนคณิ ตศาสตร์ โดยสรุ ปได้
ดังนี$
1. การสอนจากเนื$อหาง่ายไปสู่ ยาก
2. เปลียนจากรู ปธรรม ไปสู่ นามธรรม ในเรื องทีสามารถใช้สือการเรี ยนการสอนที
เป็ นรู ปธรรม
3. สอนให้สัมพันธ์ความคิด เมือครู ทบทวนเรื องใดก็ควรจะทบทวนให้หมดทั$งเรื อง
หรื อรวบรวมเรื องเหมือนกันเข้าเป็ นหมวดหมู่
4. เปลียนวิธีสอนทีน่าเบือหน่ายซํ$าซาก ผูส้ อนควรสอนให้สนุกสนานและน่าสนใจ
5. ให้ความสนใจของผูเ้ รี ยนเป็ นจุดเริ มต้นเป็ นแรงดลใจทีจะเรี ยน
6. สอนให้ผา่ นประสาทสัมผัส ผูส้ อนอย่าพูดเฉย ๆ ลอย ๆ โดยไม่ให้เห็นตัวอักษร
ไม่เขียนบนกระดาน เพราะการพูดลอย ๆ ไม่เหมาะกับวิชาคณิ ตศาสตร์
7. ควรคํานึงถึงประสบการณ์เดิมทักษะเดิมทีผูเ้ รี ยนมีอยู่ การจัดกิจกรรมการสอนใหม่
ควรต่อเนืองกับการจัดกิจกรรมการสอนเดิม
8. เรื องทีสัมพันธ์กนั ควรสอนไปพร้อม ๆ กัน
9. ให้ผเู ้ รี ยนเห็นโครงสร้าง ไม่ใช่เน้นเนื$อหา
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10. ไม่ควรเป็ นเรื องทียากเกินไป ผูส้ อนบางคนชอบโจทย์ยาก ๆ เกินหลักสู ตร
11. สอนให้ผเู ้ รี ยนสามารถสรุ ปความคิดรวบยอดได้
12. ให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิในสิ งทีทําได้
13. ผูส้ อนควรมีอารมณ์ขนั เพือช่วยให้บรรยากาศในห้องเรี ยนน่าเรี ยนยิงขึ$น
14. ผูส้ อนควรมีความกระตือรื อร้นและตืนตัวอยูเ่ สมอ
15. ผูส้ อนควรหมันแสวงหาความรู ้เพิมเติมทีจะนําสิ งแปลก ๆ ใหม่ ๆ มาถ่ายทอดให้
ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนควรจะเป็ นผูม้ ีศรัทธาในอาชีพของตนจึงจะทําให้สอนได้ดี
ดวงเดื อน อ่อนนวม (2531 : 20-29) ได้กล่าวไว้วา่ การสอนคณิ ตศาสตร์ ทีนับได้ว่า
ประสบผลสําเร็ จ คือการทีสามารถให้นกั เรี ยนมองเห็ นว่าคณิ ตศาสตร์ เป็ นสิ งทีมีความหมายไม่ใช่
กระบวนการทีประกอบด้วย ทฤษฎี หลักการ การพิสูจน์หรื อการคิดคํานวณเพือตัวคณิ ตศาสตร์ เอง
ดังนั$นควรมีการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ให้แก่นกั เรี ยน ควรจัด 3 ประการ ดังนี$
1. ประสบการณ์เรี ยนรู ้ทีเป็ นรู ปธรรม คือได้เรี ยนรู ้จากของจริ งหรื อวัตถุควบคู่ไปกับ
สัญลักษณ์
2. ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ทีเป็ นกึ งรู ปธรรม เป็ นการจัดประสบการณ์ ให้นักเรี ยน
ได้รับสิ งเร้าทางสายตา สังเกตหรื อดูภาพของวัตถุควบคู่ไปกับสัญลักษณ์
3. ประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีเป็ นนามธรรม เป็ นประสบการณ์ทีนักเรี ยนได้รับโดยใช้
สัญลักษณ์อย่างเดียว
ประยูร อาษานาม (2537 : 27 - 28) ได้กล่าวถึง หลักการสอนคณิ ตศาสตร์ ในระดับ
ประถมศึกษา ดังนี$
1. การกําหนดความมุ่งหมายของการเรี ยนการสอนทีเด่นชัด การเรี ยนการสอนทีเป็ น
กระบวนการที สัมพันธ์กนั ดังนั$นครู จะต้องรู ้ ว่า จะสอนอะไร ครู ตอ้ งการจะให้นักเรี ยนเรี ยนรู ้
อะไร จะต้องทําอะไรบ้าง เมือสองฝ่ ายต้องการทราบสิ งทีจะต้องรู ้ และนักเรี ยนจะต้องทํากิจกรรม
อย่างมีจุดหมาย
2. จัดกิจกรรมการเรี ยนหลาย ๆ วิธี และการใช้วสั ดุประกอบการสอนหลาย ๆ ชนิ ดใน
การเรี ยนรู ้เรื องใดเรื องหนึง ควรจัดกิจกรรมหลากหลาย
3. การเรี ยนรู ้จากการค้นพบ กิจกรรมต่าง ๆ ในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ควร
เน้นสื อเป็ นเครื องมือช่วยให้นกั เรี ยนค้นพบมโนมติและหลักการทางคณิ ตศาสตร์
4. การจัดกิจกรรมเรี ยนรู ้ทีเป็ นระบบครู จะต้องจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีเป็ นระบบ โดย
คํานึงถึงโครงสร้างของเนื$อหาเป็ นสําคัญ

21
จุลพงษ์ พันอินากูล (2542 : 36) ได้สรุ ปการจัดการเรี ยนการสอนของ สสวท. แบ่ง
ออกเป็ น 3 ขั$นตอน ดังนี$
ขั$นตอนที 1 กิจกรรมสํารวจความรู ้เดิมทีสอดคล้องกับเนื$ อหาใหม่ เพือให้ครู ทราบว่า
นักเรี ยนมีความรู ้ แค่ไหนเพียงใด เพียงพอทีจะเรี ยนต่อไปได้หรื อไม่ นักเรี ยนจะได้เรี ยนรู ้ เนื$ อหา
ใหม่ได้อย่างเต็มที ไม่มีอุปสรรคในการเรี ยน เกิ ดแรงจู งใจและสนใจการเรี ยน ครู สามารถจัด
กิจกรรมได้หลายรู ปแบบ คือ
1. ทบทวนความรู ้เดิม
2. ฝึ กคิดเลขเร็ ว
3. เล่นเกมหรื อร้องเพลง
4. ทําแบบฝึ กหัดในบทเรี ยนหรื อบัตรงาน
5. ทําแบบทดสอบ
6. อภิปรายถึงความยาก–ง่ายของบทเรี ยนทีผ่านไปแล้ว
ขั$นตอนที 2 กิ จกรรมการเรี ยนเนื$ อหาใหม่ เป็ นกิจกรรมทีครู จดั ให้นกั เรี ยนได้ปฏิ บตั ิ
แล้วสื บเสาะหาความรู ้จากการปฏิบตั ิกิจกรรมนั$น ๆ จนเกิดเป็ นความคิดรวบยอดและมีทกั ษะในการ
คิดคํานวณระดับหนึ งตามลักษณะของจุดประสงค์ ตลอดจนสร้างแรงเสริ มให้กบั นักเรี ยนโดยจัด
กิจกรรมตามลําดับจากรู ปธรรมไปสู่ นามธรรม จากกิจกรรมง่าย ๆ แล้วค่อย ๆ ยากขึ$น ซึ งอาจจัดได้
ดังนี$
1. จัดกิจกรรมโดยใช้ของจริ งหรื อให้นกั เรี ยนลงมือปฏิ บตั ิ เพือรวบรวมข้อมูลมา
สรุ ปเป็ นความรู ้หรื อความคิดรวบยอดเพือสร้างประสบการณ์ตรง
2. จัดกิจกรรมโดยใช้ภาพ
3. ใช้สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ แทนการปฏิบตั ิกบั ของจริ งและภาพ
4. ตอบปั ญหาคณิ ตศาสตร์ ทีท้าทายและเร้าใจ
5. เล่นเกม ร้องเพลง ประกอบการสอน
6. แสดงบทบาทสมมุติ
ขั$นตอนที 3 กิจกรรมฝึ กทักษะ เป็ นกิจกรรมทีเน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิเพือทวน
ยํ$าความรู ้ทีได้เรี ยนมา และใช้ความรู ้น$ นั แก้ปัญหาในบทเรี ยนหรื อปฏิบตั ิเสริ มบทเรี ยนอืน ๆ เพือให้
เคยชินต่อการแก้ปัญหา กิจกรรมจะมีลกั ษณะดังต่อไปนี$
1. แบบฝึ กหัดต่าง ๆ ทั$งในหนังสื อและทีครู หามาเพิมเติม
2. ทําแบบทดสอบ
3. แข่งขันตอบปั ญหาหรื อเล่นเกม

22
4. อภิปรายถึงสิ งทีเรี ยนและวิธีแก้ปัญหา
5. ช่วยสอนรุ่ นน้องหรื อเพือน
สรุ ปได้วา่ ในการจัดการเรี ยนการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ จําเป็ นต้องสอนให้สอดคล้อง
กับจุ ดประสงค์ของหลักสู ตรและควรคํานึ งถึ งการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เพือให้ผูเ้ รี ยนมี
ความรู ้คณิ ตศาสตร์ พ$ืนฐานทีกําหนดไว้ในหลักสู ตร ดังนั$นกระบวนการเรี ยนการสอน จึงต้องจัด
ประสบการณ์ ใ ห้ แ ก่ ผู ้เ รี ยนได้ ล งมื อ ปฏิ บ ัติ หรื อนํา เหตุ ก ารณ์ ที ผู ้เ รี ยนมี ป ระสบการณ์ ใ น
ชี วิตประจําวันมาเป็ นแนวทางการจัดกิ จกรรม เพือให้เกิ ดความรู ้ ความเข้าใจ รู ้ จกั แก้ปัญหาที
เกิดขึ$นได้ในชีวติ ประจําวัน
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
บุญทัน อยู่ชมบุ ญ (2529 : 24 – 25) ได้กล่ าวถึ งหลักการสอนคณิ ตศาสตร์ ไว้หลาย
ประการ ดังนี$
1. สอนโดยคํานึงถึงความพร้อมของนักเรี ยน คือ ความพร้อมในด้านร่ างกาย อารมณ์
สังคม และความพร้ อมในแง่ ความรู ้ พ$ื นฐาน ที จะมาต่อเนื องกับความรู ้ ใ หม่ โดยครู ตอ้ งมี การ
ทบทวนความรู ้ เดิ ม เพือให้ประสบการณ์ เดิ มกับประสบการณ์ ใหม่ต่อเนื องกันจะช่ วยให้นกั เรี ยน
เกิดความเข้าใจและมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ งทีเรี ยนได้
2. การจัดกิจกรรมการสอนต้องสอนให้เหมาะกับวัย ความต้องการ ความสนใจ และ
ความสามารถของนักเรี ยน เพือมิให้เกิดปั ญหาตามมาภายหลัง
3. ควรคํา นึ ง ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งบุ ค คล โดยเฉพาะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาทีครู จาํ เป็ นต้องคํานึงถึงให้มากกว่าวิชาอืน ๆ ในแง่ความสามารถทางสติปัญญา
4. การเตรี ยมความพร้ อมทางคณิ ตศาสตร์ ให้แก่นกั เรี ยนเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่ ม
ก่อนเพือเป็ นพื$นฐานในการเรี ยนรู ้ จะช่วยให้นกั เรี ยนมีความพร้อมตามวัย และความสามารถของ
แต่ละคน
5. กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที มีระบบทีจะต้องเรี ยนไปตามขั$นตอน
การสอนเพื อสร้ า งความคิ ดความเข้า ใจในระยะเริ มแรก จะต้องเป็ นประสบการณ์ ที ง่ า ย ๆ ไม่
ซับซ้อนสิ งทีไม่เกียวข้อง และทําให้เกิดความสับสน จะต้องไม่นาํ เข้ามาในกระบวนการเรี ยนการ
สอนจะเป็ นไปตามลําดับขั$นทีวางไว้
6. การสอนแต่ ล ะครั$ งจะต้อ งมี จุ ด ประสงค์ ที แน่ น อนว่ า จัด กิ จ กรรมเพื อสนอง
จุดประสงค์อะไร
7. เวลาทีใช้สอน ควรจะใช้ระยะเวลาพอสมควรไม่นานจนเกินไป
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8. ครู ควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีมีการยืดหยุน่ ได้ให้นกั เรี ยนได้มีโอกาสเลือก
ทํากิ จกรรมได้ตามความพอใจ ตามความถนัดของตน และให้อิสระในการทํางานแก่นกั เรี ยน สิ ง
สําคัญประหนึ ง คือ การปลูกฝั งเจตคติทีดีแก่นกั เรี ยนในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ถ้าเกิดมีข$ ึนจะช่วย
ให้นกั เรี ยนพอใจในการเรี ยนวิชานี$ เห็นคุณค่าและประโยชน์ยอ่ มจะสนใจมากขึ$น
9. การสอนทีดีควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนมีการวางแผนร่ วมกับครู หรื อมีส่วนร่ วมใน
การค้นคว้า สรุ ปกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ด้วยตนเองร่ วมกับผูอ้ ืน
10. การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนควรสนุ กสนานบันเทิ งไปพร้ อมกับการเรี ยนรู ้
ด้วย จึงจะสร้างบรรยากาศทีน่าติดตามต่อไปแก่นกั เรี ยน
11. การประเมิ นผลการเรี ยนการสอน เป็ นกระบวนการต่อเนื องและเป็ นส่ วนหนึ ง
ของการเรี ยนการสอน ครู อาจใช้วธิ ี การสังเกต การตรวจแบบฝึ กหัด การสอบถามเป็ นเครื องมือใน
การวัดผล จะช่วยให้ครู ทราบข้อบกพร่ องของนักเรี ยนและการสอนของตน
12. ไม่ควรจํากัดวิธีคาํ นวณคําตอบของนักเรี ยน แต่ควรแนะวิธีคิดรวดเร็ วแม่นยํา
13. ฝึ กให้นกั เรี ยนรู ้จกั ตรวจสอบคําตอบด้วยตนเอง
กรมวิชาการ (2539 : 67) ได้เสนอแนวการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ไว้
ดังนี$
1. จัดตามลําดับขั$นตอน
2. เน้นการจัดกิ จกรรมตามทักษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ เช่ น ทักษะการคิ ด
คํานวณ ทักษะการแก้โจทย์ปัญหา กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด
3. เน้นสร้างความคิดรวบยอด โดยสรุ ปเป็ นหลักการและให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะให้เกิด
ความคล่องแคล่ว จัดสถานการณ์ให้นาํ ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
4. มุ่งให้นกั เรี ยนได้ลงมือปฏิบตั ิ และให้ประสบผลสําเร็ จตามระดับความสามารถ
ของเด็กนักเรี ยน พร้ อมส่ งเสริ มความเก่งของนักเรี ยนและช่ วยเหลื อความบกพร่ องทางการเรี ยน
ให้กบั เด็กนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
5. ใช้สือประกอบการจัดกิจกรรมเพือช่วยให้นกั เรี ยนได้เกิดความคิดรวบยอด
6. หมันตรวจสอบผลการเรี ยน เป็ นระยะ ๆ เพือนํามาปรับปรุ งกิจกรรมการเรี ยนการ
สอน ช่วยปรับปรุ งวิธีสอนของครู และปรับปรุ งวิธีการเรี ยนของนักเรี ยน
7. ควรจัดบรรยากาศในเชิ ง จิ ตวิทยา ที เอื$อต่อการเรี ย นรู ้ อันได้แก่ ความอบอุ่ น
ความเป็ นกันเอง การเสริ มแรง การจูงใจ การสนองตอบความต้องการของนักเรี ยน
8. กิจกรรมจากรู ปธรรม ไปสู่ นามธรรม
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9. ลําดับจากจัดง่ายไปหายาก ตามลําดับการเรี ยนรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ตามแผนภูมิการ
สอนของบทต่าง ๆ ในคู่มือครู คณิ ตศาสตร์ ช$ นั ประถมศึกษาปี ที 4
10. ใช้วธิ ี การเล่นเกม เรี ยน สรุ ป ฝึ กทักษะ
11. ใช้วธิ ี การบอกให้รู้ หนูคิดเอง
12. จัดกิจกรรมการสอนโดยให้นกั เรี ยนเก็บรวบรวมข้อมูล สังเกต วิเคราะห์ คิดหา
เหตุผล ลงมือกระทํา
13. จัดโดยให้นกั เรี ยนทราบเป้ าหมายของการเรี ยน
14. จัดโดยให้เหมาะสมกับวัย และระดับความสามารถของนักเรี ยน และให้นกั เรี ยน
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมมากทีสุ ด ให้แสดงความคิดเห็นอย่างไรให้สร้างสรรค์
สถาบันส่ งเสริ มการสอนวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สํ านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึ กษาแห่ ง ชาติ 2540 : 21 - 22) แสดงลํา ดับ ขั$นตอนการเรี ย นการสอนมี รายละเอี ย ดดัง
แผนภาพ 1
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1..........................................................

ทบทวนพื$นฐาน

2……………………………………..

สอนเนื$ อหาใหม่

จัดกิจกรรมโดยใช้ของจริ ง

จัดกิจกรรมโดยใช้รูปภาพ
นักเรี ยน

ใช้สัญลักษณ์
ไม่เข้าใจ

เข้าใจ
3......................................................

ช่วยกันสรุ ป

4......................................... ฝึ กทักษะจากหนังสื อเรี ยน บัตรงาน
5......................................................

6.............................................................

นําความรู ้ไปใช้

ประเมินผล

ผ่านหรื อไม่

ไม่ผา่ น

ผ่าน
สอนเนื$ อหาต่อไป
แผนภาพ 1 ขั$นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ทีมา : สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2540 : 21)

สอนซ่อมเสริ ม
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จากภาพ 1 จะเห็นว่า การสอนคณิ ตศาสตร์ เป็ นลําดับขั$น ดังนี$
ขั$นที 1 ขั$นทบทวนความรู ้ เดิ มก่ อนที เรี ยนเนื$ อหาต่อไป เพือให้นักเรี ยนมี พ$ืนฐานจะ
เรี ยนเนื$อหาใหม่
ขั$นที 2 กิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยเริ มต้นจาก
2.1 ใช้ของจริ ง นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมโดยใช้ของจริ งประกอบกิจกรรม เช่น ถ้า
นักเรี ยนเรี ยน เรื อง เศษส่ วน ก็แสดงเศษส่ วนด้วยของจริ ง เช่น นํ$าในแก้ว
2.2 ใช้รูปภาพประกอบการสอน โดยการเปลี ยนสื อประกอบกิ จกรรมจากของจริ ง
เป็ นรู ปภาพ
2.3 ใช้สัญลักษณ์ หลังจากนักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมจากของจริ งและรู ปภาพแล้วครู
จะใช้ตวั เลขและเครื องหมายมาใช้แทน
ขั$นที 3 ขั$นสรุ ปให้นกั เรี ยนทดลองปฏิบตั ิ สังเกต และช่วยกันสรุ ปจากความเข้าใจเป็ น
หลักการ ความคิดรวบยอด กฎ สู ตร หรื อวิธีลดั
ขั$นที 4 ขั$นฝึ ก เมือนักเรี ยนสรุ ปหลักการ ความคิดรวบยอด กฎ สู ตร หรื อวิธีลดั ได้
แล้วนักเรี ยนจะฝึ กจากบัตรงาน แบบฝึ กหัด จากหนังสื อเรี ยน หรื อแบบฝึ กหัดทีครู สร้างขึ$น
ขั$นที 5 การนําความรู ้ ไปใช้ โดยคาดหวังว่านักเรี ยนจะนําไปใช้ในชี วิตจริ งได้และ
ทดลองปฏิบตั ิจากสถานการณ์จาํ ลอง เช่น การแก้โจทย์ปัญหา
ขั$น ที 6 การประเมิ น ผล เป็ นการตรวจสอบเพื อวิ นิ จ ฉั ย ว่ า นัก เรี ย นบรรลุ ต าม
จุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ ที กํา หนดไว้หรื อไม่ อาจทดสอบโดยใช้แบบฝึ กหรื อโจทย์ปั ญหาก็ไ ด้
ถ้านักเรี ยนทําไม่ได้จะได้รับการสอนซ่อมเสริ มก่อนเรี ยนเนื$อหาใหม่ต่อไป
สํานักนิ เทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2545 : 19-20) ได้กล่าวถึง หลักการสอน
โดยครู ผสู ้ อนจะต้องเน้นยํ$าให้นกั เรี ยนปฏิบตั ิตามข้อตกลงเบื$องต้นในการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ดังนี$
1. การบวก ลบ พื$นฐานต้องแม่นยําและรวดเร็ ว
2. สู ตรต้องแม่นยํา
3. ฝึ ก ยํ$า ซํ$า ทวน อยูเ่ สมอ
4. จําเทคนิคการคิดเลขเร็ วและสามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง
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การทีจะเป็ นนักคณิ ตศาสตร์ ได้น$ นั สํานักนิ เทศและพัฒนามาตรฐานการศึกษา (2545
: 20) ได้เสนอแนะหนทางสู่ การเป็ นนักคิดคณิ ตไว้ดงั นี$
1. ฝึ กฝนอยู่เ ป็ นนิ จ คณิ ต ศาสตร์ เ ป็ นวิช าทัก ษะต้อ งมี ก ารฝึ กหัด และทบทวน
อยูเ่ สมอจึงจะเกิดความชํานาญ
2. ชอบคิดขี$สงสัย ชอบคิดปั ญหาเกียวกับคณิ ตศาสตร์ หรื อปั ญหาทีท้าทาย เมือคิด
ไม่ได้จริ งๆ ต้องพยายามแสวงหาคําตอบ โดยการถามผูร้ ู ้
3. สนใจสมการพื$นฐานทีสําคัญในการคิดอย่างหนึ งคือสมการ เพราะปั ญหาบางอย่าง
อาจแก้หรื อคิดได้โดยง่าย ถ้าใช้สมการช่วยในการคิด
4. เชียวชาญกลเม็ด ต้องมีเทคนิควิธีคิดอย่างหลากหลาย
5. มี ทีเด็ดสู ตรคู ณ ต้องมี ความแม่นยําเกี ยวกับสู ตรคู ณและต้องสามารถใช้ได้อย่าง
รวดเร็ วอย่างน้อยต้องถึงแม่ 12
6. เพิมพูนวิทยาการ หมันศึกษาหาความรู ้เพิมเติมอยูเ่ สมอ
7. คูณหารอย่าให้พลาด ต้องมีทกั ษะในการคิดคํานวณ
8. เฉี ยบขาดเรื องพื$นฐาน ต้องมีความรู ้ พ$ืนฐานง่าย ๆ เช่ น ค.ร.น. , ห.ร.ม. พื$นทีรู ป
เรขาคณิ ตต่าง ๆ ปริ มาตรรู ปทรงต่าง ๆ
สรุ ปได้วา่ หลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ มุ่งเน้นให้ผูเ้ รี ยนเกิดพฤติกรรมด้านการคิดอย่างมี
เหตุมีผลและเน้นพฤติกรรมด้านความรู ้สึกเป็ นจุดมุ่งหมายทีสําคัญ โดยเฉพาะด้านกระบวนการ
คิด ทางคณิ ตศาสตร์ ซึ งเป็ นการคิ ด ขั$น สู ง เป็ นกระบวนการแก้ปั ญ หา เป็ นเรื องที ผู เ้ รี ย นทํา
ความเข้า ใจได้ย ากที สุ ด ผูส้ อนต้องศึ กษาถึ งหลักการสอน จิ ตวิทยาการเรี ยนรู ้ และเน้นยํ$าข้อ
ปฏิ บตั ิในการเรี ยนและการเป็ นนักคิดคณิ ตศาสตร์ ให้เกิ ดขึ$นกับผูเ้ รี ยนเพือจะได้จดั การเรี ยนการสอน
ให้บรรลุตามเกณฑ์ทีตั$งไว้

28

หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั.นพืน. ฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
หลักการ
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั$นพื$นฐาน มีหลักการทีสําคัญ ดังนี$
1. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพือความเป็ นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรี ยนรู ้ เป็ นเป้ าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ และคุ ณธรรมบน
พื$นฐานของความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
2. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาเพือปวงชน ทีประชาชนทุ กคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง
เสมอภาค และมีคุณภาพ
3. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาทีสนองการกระจายอํานาจ ให้สังคมมีส่วนร่ วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิน
4. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาทีมีโครงสร้างยืดหยุน่ ทั$งด้านสาระการเรี ยนรู ้ เวลาและการ
จัดการเรี ยนรู ้
5. เป็ นหลักสู ตรการศึกษาทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
6. เป็ นหลักสู ตรการศึ ก ษาสําหรั บการศึ ก ษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธ ยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้ าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรี ยนรู ้ และประสบการณ์
จุดหมาย
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั$นพื$นฐาน มุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนดี มี ปัญญา มี
ความสุ ข มีศกั ยภาพในการศึ กษาต่อ และประกอบอาชี พ จึงกําหนดเป็ นจุ ดหมายเพือให้เกิ ดกับ
ผูเ้ รี ยน เมือจบการศึกษาขั$นพื$นฐาน ดังนี$
1. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยั และ
ปฏิ บ ตั ิ ตนตามหลัก ธรรมของพระพุ ท ธศาสนา หรื อ ศาสนาที ตนนับ ถื อ ยึ ด หลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. มีความรู ้ ความสามารถในการสื อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี
และมีทกั ษะชีวติ
3. มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย
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4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมันในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
5. มี จิตสํานึ กในการอนุ รักษ์วฒั นธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุ รักษ์และพัฒนา
สิ งแวดล้อม มีจิตสาธารณะทีมุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ งทีดีงามในสังคม และอยูร่ ่ วมกันในสังคม
อย่างมีความสุ ข
สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรี ยน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั$นพื$นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทีกําหนด ซึ งจะช่ วยให้ผเู ้ รี ยนเกิ ดสมรรถนะสําคัญและคุ ณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ดังนี$
สมรรถนะสํ าคัญของผู้เรี ยน
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั$นพื$นฐาน มุ่งให้ผเู ้ รี ยนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ
1. ความสามารถในการสื อสาร เป็ นความสามารถในการรับและส่ งสาร มีวฒั นธรรม
ในการใช้ภ าษาถ่ า ยทอดความคิ ด ความรู ้ ค วามเข้า ใจ ความรู ้ สึ ก และทัศ นะของตนเองเพื อ
แลกเปลี ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์ อนั จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
รวมทั$งการเจรจาต่อรองเพือขจัดและลดปั ญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลื อกรับหรื อไม่รับข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วธิ ี การสื อสาร ทีมีประสิ ทธิ ภาพโดย
คํานึงถึงผลกระทบทีมีต่อตนเองและสังคม
2. ความสามารถในการคิด เป็ นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและการคิดเป็ นระบบ เพือนําไปสู่ การสร้างองค์
ความรู ้หรื อสารสนเทศเพือการตัดสิ นใจเกียวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม
3. ความสามารถในการแก้ ปัญหา เป็ นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่างๆทีเผชิ ญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื$นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ้ ประยุกต์
ความรู ้ ม าใช้ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา และมี ก ารตัดสิ นใจที มี ป ระสิ ท ธิ ภาพโดยคํา นึ ง ถึ ง
ผลกระทบทีเกิดขึ$นต่อตนเอง สังคมและสิ งแวดล้อม
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4. ความสามารถในการใช้ ทักษะชี วิต เป็ นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ
ไปใช้ในการดําเนิ นชี วิตประจําวัน การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื อง การทํางาน และ
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้ างเสริ มความสัมพันธ์ อนั ดี ระหว่างบุคคล การจัดการปั ญหาและ
ความขัด แย้ง ต่ า ง ๆ อย่ า งเหมาะสม การปรั บ ตัว ให้ ท ัน กับ การเปลี ยนแปลงของสั ง คมและ
สภาพแวดล้อม และการรู ้จกั หลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ทีส่ งผลกระทบต่อตนเองและผูอ้ ืน
5. ความสามารถในการใช้ เทคโนโลยี เป็ นความสามารถในการเลื อกและใช้ เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมี ท กั ษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการ
เรี ยนรู ้ การสื อสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
หลัก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั$นพื$ นฐาน มุ่ ง พัฒนาผูเ้ รี ย นให้มี คุ ณ ลัก ษณะอันพึ ง
ประสงค์ เพือให้สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมได้อย่างมีความสุ ข ในฐานะเป็ นพลเมืองไทยและ
พลโลก ดังนี$
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย ์
2. ซื อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู ้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุ่งมันในการทํางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
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ทําไมต้ องเรียนคณิตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิงต่อการพัฒนาความคิดมนุ ษย์ ทําให้มนุ ษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็ นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรื อสถานการณ์ได้
อย่างถีถ้วน รอบคอบ ช่ วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา และนําไปใช้ใน
ชี วิตประจําวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี$ คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นเครื องมือในการศึ กษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์ อืน ๆ คณิ ตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดําเนิ นชี วิต
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวติ ให้ดีข$ ึน และสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุ ข
เรียนรู้ อะไรในคณิตศาสตร์
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ มุ่ ง ให้เ ยาวชนทุ ก คนได้เ รี ย นรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ อย่า ง
ต่อเนืองตามศักยภาพ โดยกําหนดสาระหลักทีจําเป็ นสําหรับผูเ้ รี ยนทุกคนดังนี$
• จํานวนและการดําเนินการ ความคิดรวบยอดและความรู ้ สึกเชิ งจํานวน ระบบ
จํานวนจริ ง สมบัติเกี ยวกับจํานวนจริ ง การดําเนิ นการของจํานวน อัตราส่ วน ร้ อยละ การ
แก้ปัญหาเกียวกับจํานวน และการใช้จาํ นวนในชีวติ จริ ง
• การวัด ความยาว ระยะทาง นํ$าหนัก พื$นที ปริ มาตรและความจุ เงินและเวลา
หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกียวกับการวัด อัตราส่ วนตรี โกณมิติ การแก้ปัญหาเกียวกับ
การวัด และการนําความรู ้เกียวกับการวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
• เรขาคณิต รู ปเรขาคณิ ตและสมบัติของรู ปเรขาคณิ ตหนึ งมิติ สองมิติ และสามมิติ
การนึกภาพ แบบจําลองทางเรขาคณิ ต ทฤษฎีบททางเรขาคณิ ต การแปลงทางเรขาคณิ ต (geometric
transformation)ในเรื องการเลื อนขนาน (translation) การสะท้อน (reflection) และการหมุ น
(rotation)
• พีชคณิต แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟั งก์ชนั เซตและการดําเนิ นการของ
เซต การให้เหตุผล นิ พจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ ลําดับเลขคณิ ต ลําดับ
เรขาคณิ ต อนุกรมเลขคณิ ต และอนุกรมเรขาคณิ ต
• การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น การกําหนดประเด็น การเขียนข้อคําถาม
การกําหนดวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การนําเสนอข้อมูล ค่ากลาง
และการกระจายของข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลความข้อมูล การสํารวจความคิดเห็น ความ
น่าจะเป็ น การใช้ความรู ้เกียวกับสถิติและความน่าจะเป็ นในการอธิ บายเหตุการณ์ต่าง ๆ และช่วย
ในการตัดสิ นใจในการดําเนินชีวติ ประจําวัน
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• ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การแก้ปั ญหาด้วยวิธีการที หลากหลาย
การให้เหตุ ผล การสื อสาร การสื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื อมโยง
ความรู ้ ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และการเชื อมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืนๆ และความคิ ดริ เริ ม
สร้างสรรค์
คุณภาพผู้เรียนจบชั. นมัธยมศึกษาปี ที 3
• มีความคิดรวบยอดเกี ยวกับจํานวนจริ ง มีความเข้าใจเกี ยวกับอัตราส่ วน สัดส่ วน
ร้ อ ยละ เลขยกกํา ลัง ที มี เ ลขชี$ กํา ลัง เป็ นจํา นวนเต็ ม รากที สองและรากที สามของจํา นวนจริ ง
สามารถดําเนิ นการเกี ยวกับจํานวนเต็ม เศษส่ วน ทศนิ ยม เลขยกกําลัง รากทีสองและรากทีสาม
ของจํานวนจริ ง ใช้การประมาณค่าในการดําเนิ นการและแก้ปัญหา และนําความรู ้เกียวกับจํานวน
ไปใช้ในชีวติ จริ งได้
• มี ความรู ้ ความเข้าใจเกี ยวกับพื$ นที ผิวของปริ ซึม ทรงกระบอก และปริ มาตรของ
ปริ ซึม ทรงกระบอก พีระมิด กรวย และทรงกลม เลือกใช้หน่วยการวัดในระบบต่าง ๆ เกียวกับ
ความยาว พื$นทีและปริ มาตรได้อย่างเหมาะสม พร้อมทั$งสามารถนําความรู ้เกียวกับการวัดไปใช้ใน
ชีวติ จริ งได้
• สามารถสร้างและอธิ บายขั$นตอนการสร้างรู ปเรขาคณิ ตสองมิติ โดยใช้วงเวียนและ
สั น ตรง อธิ บ ายลั ก ษณะและสมบัติ ข องรู ป เรขาคณิ ต สามมิ ติ ซึ ง ได้ แ ก่ ปริ ซึ ม พี ร ะมิ ด
ทรงกระบอก กรวย และทรงกลมได้
• มี ความเข้า ใจเกี ยวกับสมบัติของความเท่า กันทุ กประการและความคล้า ยของรู ป
สามเหลียม เส้นขนาน ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับ และสามารถนําสมบัติเหล่านั$นไปใช้ใน
การให้เ หตุ ผ ลและแก้ปั ญ หาได้
มี ค วามเข้า ใจเกี ยวกับ การแปลงทางเรขาคณิ ต (geometric
transformation) ในเรื องการเลื อนขนาน (translation) การสะท้อ น (reflection) และการหมุ น
(rotation) และนําไปใช้ได้
• สามารถนึกภาพและอธิ บายลักษณะของรู ปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
• สามารถวิเคราะห์ และอธิ บายความสัมพันธ์ ของแบบรู ป สถานการณ์ หรื อปั ญหา
และสามารถใช้สมการเชิ งเส้นตัวแปรเดียว ระบบสมการเชิ งเส้นสองตัวแปร อสมการเชิ งเส้นตัว
แปรเดียว และกราฟในการแก้ปัญหาได้
• สามารถกําหนดประเด็น เขี ยนข้อคําถามเกี ยวกับปั ญหาหรื อสถานการณ์ กําหนด
วิธีการศึ กษา เก็บรวบรวมข้อมู ลและนําเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิรูปวงกลม หรื อรู ปแบบอื นที
เหมาะสมได้
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• เข้าใจค่ากลางของข้อมูลในเรื องค่าเฉลียเลขคณิ ต มัธยฐาน และฐานนิ ยมของข้อมูล
ทียังไม่ได้แจกแจงความถี และเลื อกใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั$งใช้ความรู ้ในการพิจารณาข้อมูล
ข่าวสารทางสถิติ
• เข้า ใจเกี ยวกับ การทดลองสุ่ ม เหตุ ก ารณ์ และความน่ า จะเป็ นของเหตุ ก ารณ์
สามารถใช้ ค วามรู ้ เ กี ยวกับ ความน่ า จะเป็ นในการคาดการณ์ แ ละประกอบการตัด สิ น ใจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้
• ใช้ วิ ธี ก ารที หลากหลายแก้ ปั ญ หา ใช้ ค วามรู ้ ทัก ษะและกระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ให้เหตุผล
ประกอบการตัดสิ นใจและสรุ ปผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการ
สื อสาร การสื อความหมาย และการนําเสนอ ได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน เชื อมโยงความรู ้ต่าง ๆ
ในคณิ ตศาสตร์ และนําความรู ้ หลักการ กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ไปเชื อมโยงกับศาสตร์ อืน ๆ
และมีความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
สาระและมาตรฐานการเรี ยนรู้
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั$นพื$นฐานกําหนดมาตรฐานการเรี ยนรู ้ในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ จํานวน 14 มาตรฐาน ดังนี$
สาระที 1 จํานวนและการดําเนินการ
มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวนและการใช้จาํ นวนในชี วติ
จริ ง
มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลทีเกิ ดขึ$นจากการดําเนิ นการของจํานวน และความสัมพันธ์
ระหว่างการดําเนินการต่าง ๆ และใช้การดําเนินการในการแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 1.3 ใช้การประมาณค่าในการคํานวณและแก้ปัญหา
มาตรฐาน ค 1.4 เข้าใจระบบจํานวนและนําสมบัติเกียวกับจํานวนไปใช้
สาระที 2 การวัด
มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื$นฐานเกียวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ งทีต้องการวัด
มาตรฐาน ค 2.2 แก้ปัญหาเกียวกับการวัด
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สาระที 3 เรขาคณิต
มาตรฐาน ค 3.1 อธิ บายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิ ตสองมิติและสามมิติ
มาตรฐาน ค 3.2 ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกียวกับปริ ภูมิ(spatial reasoning)
และใช้แบบจําลองทางเรขาคณิ ต (geometric model) ในการแก้ปัญหา
สาระที 4 พีชคณิต
มาตรฐาน ค 4.1 เข้าใจและวิเคราะห์แบบรู ป (pattern) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชนั
มาตรฐาน ค 4.2 ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
(mathematical model) อืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแปล
ความหมายและนําไปใช้แก้ปัญหา
สาระที 5 การวิเคราะห์ ข้อมูลและความน่ าจะเป็ น
มาตรฐาน ค 5.1 เข้าใจและใช้วธิ ี การทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
มาตรฐาน ค 5.2 ใช้วธิ ี การทางสถิติและความรู ้เกียวกับความน่าจะเป็ นในการคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผล
มาตรฐาน ค 5.3 ใช้ความรู ้เกียวกับสถิติและความน่าจะเป็ นช่วยในการตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหา
สาระที 6 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื อสาร การ
สื อความหมายทางคณิ ตศาสตร์ และการนําเสนอ การเชื อมโยงความรู ้
ต่าง ๆ ทางคณิ ตศาสตร์ และเชือมโยงคณิ ตศาสตร์ กบั ศาสตร์ อืน ๆ และมี
ความคิดริ เริ มสร้างสรรค์
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แนวคิดและหลักการทีเกียวข้ องกับชุดฝึ กเสริมทักษะ
ความหมายของชุ ดฝึ กเสริมทักษะ
อนงค์ศิริ วิชาลัย (2535 : 27) ได้ใ ห้ ค วามหมายของแบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะไว้ว่า
แบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะ เป็ นวิธีสอนที สนุ กอี กวิธีหนึ ง คื อการให้นักเรี ยนได้ทาํ แบบฝึ กหัดมากๆ
เพราะชุ ดฝึ กจะช่วยให้นกั เรี ยนมีโอกาสนําความรู ้ทีเรี ยนมาแล้วมาฝึ กให้เกิดความเข้าใจกว้างขวาง
ยิงขึ$น
สมศักดิ5 สิ นธุ ระเวชญ์ (2540 : 106) ได้ใ ห้ ค วามหมายของแบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะไว้
ว่า ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะหรื อแบบฝึ กทักษะ หมายถึง การจัดประสบการณ์การฝึ กหัดเพือให้นกั เรี ยน
ศึกษาและเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้องอย่างหลากหลายและแปลกใหม่
ศศิธร ธัญลักษณานันท์ (2542 : 375) ได้ใ ห้ ค วามหมายของแบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะไว้
ว่า ชุดฝึ กเสริ มทักษะหรื อแบบฝึ กทักษะ หมายถึง แบบฝึ กทักษะทีใช้ฝึกความเข้าใจฝึ กทักษะต่าง ๆ
และทดสอบความสามารถของนัก เรี ย นตามบทเรี ย น ที ครู ส อนว่า นัก เรี ย นเข้า ใจและสามารถ
นําไปใช้ได้มากน้อยเพียงใด
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2543 : 490) ได้ใ ห้ ค วามหมายของแบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะไว้ว่า
แบบฝึ ก หมายถึ ง สิ งทีนักเรี ยนจะต้องใช้ควบคู่ไปกับการเรี ยน มีลกั ษณะเป็ นแบบฝึ กครอบคลุ ม
กิจกรรมการเรี ยนทีผูเ้ รี ยนพึงกระทําจะแยกเป็ นแต่ละหน่วย หรื อรวมเป็ นเล่มก็ได้
สุ นนั ทา สุ นทรประเสริ ฐ (2545 : 1) ได้ใ ห้ ค วามหมายของแบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะไว้
ว่า แบบฝึ กเป็ นอุปกรณ์ การเรี ยนการสอนอย่างหนึ ง ทีครู ใช้ฝึกทักษะหลังจากทีนักเรี ยนได้เรี ยน
เนื$ อหาจากแบบเรี ย นแล้ว โดยสร้ า งขึ$ นเพือเสริ ม สร้ า งทัก ษะให้แก่ นัก เรี ย น มี ลกั ษณะเป็ น
แบบฝึ กหัดทีมีกิจกรรมให้นกั เรี ยนกระทําโดยมีจุดมุ่งหมายเพือพัฒนาความสามารถของนักเรี ยน
ถวัลย์ มาศจรัส และมณี เรื องขํา (2549 : 18) ได้ใ ห้ ค วามหมายของแบบฝึ กเสริ ม
ทัก ษะไว้ว่า ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะหรื อแบบฝึ กทักษะ เป็ นกิจพัฒนาทักษะการเรี ยนรู ้ทีผูเ้ รี ยนเกิดการ
เรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสม มีความหลากหลาย และปริ มาณเพียงพอทีสามารถตรวจสอบและพัฒนา
ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการเรี ยนรู ้ สามารถนําผูเ้ รี ยนสู่ การสรุ ป ความคิ ดรวบยอดและ
หลักการสําคัญของสาระการเรี ยนรู ้ รวมทั$งทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถตรวจสอบความเข้าใจในบทเรี ยน
ด้วยตนเองได้
สรุ ปได้ว่า ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะหรื อแบบฝึ กทักษะ หมายถึ ง แบบฝึ ก ชุ ดฝึ ก หรื อสื อ
การเรี ย นการสอนที ครู จ ดั ทํา ขึ$ นเองให้นกั เรี ย นได้ฝึ กฝนเพิ มมากขึ$ นเพื อให้เกิด ความรู ้ ความ
ชํานาญ จนสามารถนําไปปฏิบตั ิได้และสามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
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ลักษณะของชุ ดฝึ กเสริมทักษะ
วรสุ ดา บุญยไวโรจน์ ( 2536 : 37) ได้สรุ ปและกล่าวถึงลักษณะของชุ ดฝึ กเสริ มทักษะ
ทีดีมีดงั นี$
1. แบบฝึ กทีดีควรมีความชัดเจนทั$งคําสัง และวิธีทาํ
2. แบบฝึ กทีดีควรคิดได้เร็ วและทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความสนุกสนาน
3. แบบฝึ กทีดีควรเหมาะสมกับวัยและพื$นฐานความรู ้ของผูเ้ รี ยน
4. แบบฝึ กทีดีควรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
5. แบบฝึ กทีดีควรแยกเป็ นเรื อง ๆ แต่ละเรื องไม่ควรยาวเกินไป
6. แบบฝึ กทีดีควรมีท$ งั แบบกําหนดคําตอบให้ แบบให้ตอบโดยเสรี เช่น เลือกใช้คาํ
ข้อความ หรื อรู ปภาพในแบบฝึ กหัด
7. แบบฝึ กทีดีควรเร้าความสนใจของนักเรี ยนตั$งแต่ หน้าปกไปจนถึงหน้าสุ ดท้าย
8. แบบฝึ กทีดีควรได้รับการปรับปรุ งควบคู่ไปกับหนังสื อแบบเรี ยนอยูเ่ สมอ
9. แบบฝึ กทีดีควรมีความหมายต่อผูเ้ รี ยน และตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึ ก
10. แบบฝึ กทีดีควรเป็ นแบบฝึ กหัดทีประเมิน และจําแนกความเจริ ญงอกงามของเด็กไป
ด้วย
Rivver (1968 : 97 - 105 , อ้างใน นันท์นลิน แหล่งสนาม 2547 : 23) ได้กล่าวถึง
ลักษณะของชุดฝึ กเสริ มทักษะทีดี ไว้ดงั นี$
1. จะต้องมีการฝึ กนักเรี ยนมากพอสมควรในเรื องหนึ ง ๆ ก่อนที มีการฝึ กเรื องอืน ๆ
ต่อไป ทั$งนี$แบบฝึ กควรสร้างขึ$นเพือการสอนมิใช่สร้างขึ$นเพือทดสอบ
2. แต่ละบทควรฝึ กโดยใช้แบบฝึ กเพียงหนึงแบบ
3. ฝึ กโครงสร้างใหม่กบั สิ งทีเรี ยนรู ้แล้ว
4. ประโยคทีฝึ กควรสั$นและเข้าใจง่าย
5. โจทย์ควรเป็ นสิ งทีมีในชีวติ ประจําวันทีนักเรี ยนรู ้จกั
6. เป็ นแบบฝึ กทักษะทีควรมีหลายๆแบบเพือไม่ให้นกั เรี ยนเบือหน่าย
7. ควรฝึ กให้นกั เรี ยนสามารถนําสิ งทีเรี ยนไปแล้วไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
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วิม ลรั ตน์ สุ นทรโรจน์ (2545 : 131) กล่ า วถึ ง ลัก ษณะของชุ ดฝึ กทัก ษะที ดี ค วร
ประกอบ ด้วยสิ งต่อไปนี$
1. เป็ นสิ งทีนักเรี ยนเรี ยนมาแล้ว
2. เหมาะสมกับระดับวัย หรื อความสามารถของนักเรี ยน
3. มีคาํ ชี$แจงสั$นๆ ทีช่วยให้นกั เรี ยนเข้าใจวิธีทาํ ได้ง่าย
4. ใช้เวลาทีเหมาะสม คือ ไม่นานเกินไป
5. เป็ นสิ งทีน่าสนใจและท้าทายให้นกั เรี ยนแสดงความสามารถ
6. ใช้สาํ นวนภาษาทีเข้าใจง่าย
7. ฝึ กให้คิดได้เร็ วและสนุกสนาน
8. สามารถศึกษาด้วยตนเองได้
ธนพร สําลี (2549 : 57) กล่าวถึง ลักษณะของชุ ดฝึ กเสริ มทักษะหรื อแบบฝึ กทักษะที
ดีน$ นั ควรมีลกั ษณะเข้าใจง่าย ควรมีคาํ อธิ บายทีชัดเจน เป็ นชุ ดฝึ กทีมีหลายแบบ มีความเหมาะสม
กับวัยของผูเ้ รี ยน และความสามารถของผูเ้ รี ยน ท้าทายให้นกั เรี ยนใช้ความสามารถ และฝึ กด้วย
ตนเอง
สรุ ปได้วา่ แบบฝึ กทักษะที ดี น$ นั จะต้องคํานึ งถึ งองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน ตรงตาม
เนื$ อหา เหมาะสมกับวัย เวลา ความสามารถ ความสนใจและสภาพปั ญหาของผูเ้ รี ยน
หลักการสร้ างชุ ดฝึ กเสริมทักษะ
วลี สุ มิพนั ธ์ (2530 : 189 – 190) ได้กล่าวถึงหลักในการสร้างและวางแผนการสร้าง
แบบฝึ กเสริ มทักษะ ซึ งสรุ ปได้ดงั นี$
1. ตั$งวัตถุประสงค์
2. ศึกษาเกียวข้องกับเนื$อหา
3. ศึกษาในขั$นต่างๆ ของการสร้างแบบฝึ กเสริ มทักษะ
3.1 ศึกษาปั ญหาในการเรี ยนการสอน
3.2 ศึกษาจิตวิทยาวัยรุ่ นและจิตวิทยาการเรี ยนการสอน
3.3 ศึกษาเนื$อหาวิชา
3.4 ศึกษาลักษณะของแบบฝึ ก
3.5 วางโครงเรื องและกําหนดรู ปแบบของแบบฝึ กให้สัมพันธ์กบั โครงเรื อง
3.6 เลือกเนื$อหาต่างๆ ทีเหมาะสมมาบรรจุในแบบฝึ กให้ครบถ้วน
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ฉวีวรรณ กีรติกร (2537 : 11-12) ได้กล่าวถึงหลักในการสร้างชุ ดฝึ กเสริ มทักษะหรื อ
แบบฝึ กทักษะไว้ดงั นี$
1. แบบฝึ กหัดทีสร้างขึ$นนั$น สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ และลําดับขั$นตอนการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เด็กทีเริ มเรี ยนมีประสบการณ์น้อยจะต้องสร้างแบบฝึ กหัดทีน่ าสนใจ และจูงใจ
ผูเ้ รี ยนด้วยการเริ มจากข้อทีง่ายไปหายาก เพือให้ผเู ้ รี ยนมีกาํ ลังใจทําแบบฝึ กหัด
2. ให้แบบฝึ กหัดทีตรงกับจุดประสงค์ทีต้องการฝึ ก และมีเวลาเตรี ยมการไว้ล่วงหน้า
อยูเ่ สมอ
3. แบบฝึ กหัดควรมุ่งส่ งเสริ มนักเรี ยนแต่ละกลุ่ม ตามความสามารถทีแตกต่างกันของ
ผูเ้ รี ยน
4. แบบฝึ กหัดแต่ละชุด ควรมีคาํ ชี$แจงง่าย ๆ สั$น ๆ เพือให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ หรื อมีตวั อย่าง
แสดงวิธีทาํ จะช่วยให้เข้าใจได้ดียงขึ
ิ $น
5. แบบฝึ กหัดจะต้องถูกต้อง ครู ควรพิจารณาให้ดีอย่าให้มีขอ้ ผิดพลาดได้
6. แบบฝึ กหัดควรมีหลาย ๆ แบบเพือให้ผเู ้ รี ยนมีแนวโน้มทีกว้างไกล
สมวงษ์ แปลงประสพโชค (2538 : 26) ได้กล่าวถึงหลักในการสร้างชุ ดฝึ กเสริ มทักษะ
หรื อแบบฝึ กทักษะไว้ ดังนี$
1. แบบฝึ กหัดและกิจกรรมควรเรี ยงจากง่ายไปหายาก
2. ควรให้คาํ ตอบของแบบฝึ กหัดบางข้อ เพือให้นกั เรี ยนได้ตรวจสอบงานและควรมี
ข้อแนะนําอธิ บายสําหรับข้อทียาก
3. ควรให้นกั เรี ยนได้ทาํ แบบฝึ กหัดในชัวโมงเรี ยน จะได้จาํ แนกข้อยากและมีโอกาส
ซักถาม
4. หลีกเลียงการให้แบบฝึ กหัดทีซํ$าซากและกิจกรรมทีทําเป็ นกิจวัตร ควรสอดแทรก
เกมปริ ศนา และกิจกรรมทดลองทีน่าสนใจ
5. ควรมีแบบฝึ กแบบปลายเปิ ด ทีนักเรี ยนเลือกปั ญหาด้วยตนเอง
6. นักเรี ยนควรได้รับการอนุ ญาตให้ทาํ งานเป็ นคู่ หรื อกลุ่ มเล็ก ๆ ในบางโอกาส
พยายามส่ งเสริ มการทํางานทีเป็ นกลุ่มและลดการลอกงานกัน
กติ กา สุ วรรณสมพงศ์ (2541 : 45 – 46) ได้กล่าวถึ ง หลักในการสร้ างชุ ดฝึ กไว้
ดังต่อไปนี$
1. ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ และลําดับขั$นตอนการเรี ยนรู ้ของเด็ก
2. เม◌ื◌่อมีจุดมุ่งหมาย มุ่งจะฝึ กในด้านใดก็จดั เนื$อหาให้ตรงกับจุดมุ่งหมายทีวางไว้
3. ในแบบฝึ ก ต้องมีคาํ ชี$แจงง่าย ๆ สั$น ๆ เพือให้เด็กเข้าใจ

39
4. แบบฝึ กต้องมีความถูกต้อง ครู จะต้องพิจารณาดูอย่าให้มีขอ้ ผิดพลาด
5. ภาษาทีใช้ในแบบฝึ กควรเหมาะสมกับวัยและพื$นฐานความรู ้ของผูเ้ รี ยน
6. แบบฝึ กทีดี ควรแยกเป็ นเรื อง ๆ แต่ละเรื องไม่ควรยาวเกิ นไป แต่ควรมี กิจกรรม
หลายรู ปแบบ เพือเร้าให้นกั เรี ยนเกิดความสนใจ และไม่เบือหน่ายในการทํา
สรุ ปได้วา่ การสร้างจะต้องตั$งเป้ าหมายให้ชดั เจนสร้างแบบฝึ กให้ตรงกับจุดประสงค์ที
ต้องการฝึ ก สร้างให้เหมาะสมกับวัย เรี ยงลําดับเนื$อหาตามความยากง่าย ให้มีหลากหลายรู ปแบบ
ใช้เวลาพอเหมาะและมีคาํ อธิ บายชัดเจน เนื องจากแบบฝึ กมีส่วนช่วยให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจมาก
ขึ$นหลังจากการเรี ยนในบทเรี ยนนั$น ๆ
ประโยชน์ ของชุ ดฝึ กเสริมทักษะ
ดวงเดือน อ่อนนวม (2535 : 36) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดฝึ กเสริ มทักษะไว้ ดังนี$
1. ช่ วยเสริ มสร้ างและเพิมพูนความรู ้ ความเข้าใจ ความจํา แนวทาง และทักษะใน
การแก้ปัญหาแก่นกั เรี ยน
2. ใช้เป็ นเครื องมือประเมินผลการสอนของครู ทําให้ทราบข้อบกพร่ องในการสอนแต่
ละเรื องแต่ละตอนและสามารถปรับปรุ งแก้ไขได้ตรงจุด
3. ใช้เป็ นเครื องมือวัดผลประเมินผลการเรี ยนของนักเรี ยน ทําให้ครู ทราบข้อบกพร่ อง
จุดอ่อนของนักเรี ยนแต่ละคนในแต่ละเรื องแต่ละตอน สามารถวิเคราะห์หาทางช่ วยเหลือแก้ไขได้
ทันท่ วงที ช่ วยให้นัก เรี ย นทราบจุ ดอ่ อนข้อบกพร่ องของตนเอง และคิ ดหาทางแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง
ทันท่วงทีเช่นกัน
4. ช่วยกระตุน้ ให้นกั เรี ยนอยากทําแบบฝึ กหัด
5. ช่วยให้นกั เรี ยนได้ฝึกฝนทักษะได้เต็มที และตรงจุดทีต้องการฝึ ก
6. ทําให้นกั เรี ยนเกิดความเชื อมันในตนเอง คิดอย่างมีเหตุผล แสดงความคิดออกมา
อย่างมีระบบ ชัดเจนและรัดกุม
7. เป็ นการลงทุนทีคุม้ ค่าประหยัดทั$งเวลาและเงิน
ฉวีวรรณ กีรติกร (2537 : 38) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดฝึ กเสริ มทักษะไว้ ดังนี$
1. ประโยชน์ต่อผูเ้ รี ยน ได้แก่
1.1 สามารถเรี ยนได้ดว้ ยตนเองตามความสามารถคล้ายกับการเรี ยนกับครู แบบตัว
ต่อตัว
1.2 มี ความรั บ ผิดชอบในการเรี ยนของตนมากขึ$น เพราะทราบความก้าวหน้า
ตลอดเวลา
1.3 ผูข้ าดเรี ยนมีโอกาสช่วยตัวเองให้ตามผูอ้ ืนทัน
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1.4 ผูไ้ ม่มีโอกาสได้เรี ยนในโรงเรี ยนสามารถศึกษาหาความรู ้ได้
1.5 กระตุน้ ความสนใจในการเรี ยน พร้อมทั$งช่ วยเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความซื อสัตย์
และเชือมันในตนเอง
2. ประโยชน์ต่อผูส้ อน ได้แก่
2.1 ช่ วยแบ่งเบาภาระของครู ในการสอนข้อเท็จจริ ง หรื อวิชาพื$นฐานทําให้ครู มี
เวลาสร้างสรรค์งานสอน หรื อปรับปรุ งการสอนได้มากขึ$น
2.2 ใช้เป็ นสื อการเรี ยนการสอนวิชาอืน ๆ ได้ เช่น การสอนเป็ นคณะ
2.3 ทําให้ผูส้ อนไม่ตอ้ งกังวลถึ งความเป็ นระเบียบของห้องเรี ยน เพราะทุ กคน
ตั$งใจเรี ยน
3. ประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หารการศึกษา ได้แก่
3.1 ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ผสู ้ อน นักเรี ยนล้นชั$น
3.2 ช่ วยแก้ปัญหาโรงเรี ยนเล็ ก ๆ ที ผูเ้ รี ย นน้อยไม่ สามารถจัดครู สอนได้ หรื อ
สนองความต้องการของผูเ้ รี ยน
3.3 เพิมรายวิชาให้ผเู ้ รี ยนเลือกเรี ยนได้มากวิชา
อดุลย์ ภูปลื$ม (2539 : 24-25) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดฝึ กเสริ มทักษะไว้ ดังนี$
1. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจบทเรี ยนได้ดีข$ ึน
2. ช่วยให้จดจําเนื$อหา และคําศัพท์ต่างๆได้คงทน
3. ทําให้เกิดความสนุกสนานในขณะเรี ยน
4. ทําให้ทราบความก้าวหน้าของตนเอง
5. สามารถนําแบบฝึ กมาทบทวนเนื$อหาเดิมด้วยตนเองได้
6. ทําให้ทราบข้อบกพร่ องของนักเรี ยน
7. ทําให้ครู ประหยัดเวลา
8. ทําให้นกั เรี ยนสามารถนําภาษาไปใช้สือสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บุญเกื$อ ควรหาเวช (2542 : 110) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุดฝึ กเสริ มทักษะไว้ ดังนี$
1. ส่ งเสริ มการเรี ยนรายบุคคล ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนตามความสามารถ ความสนใจ ตาม
เวลาและโอกาสทีเหมาะสมของแต่ละคน
2. ช่วยขจัดปั ญหาการขาดแคลนครู เพราะชุดฝึ กช่วยให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนได้ดว้ ยตนเองหรื อ
ต้องการความช่วยเหลือจากผูส้ อนเพียงเล็กน้อย
3. ช่วยในการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน เพราะผูเ้ รี ยนสามารถนําเอาชุดฝึ กไปใช้ในทุก
สถานทีทุกเวลา

41
4. ช่วยลดภาระและช่วยสร้างความพร้อมและความมันใจให้แก่ครู เพราะชุ ดฝึ กผลิต
ไว้เป็ นหมวดหมู่ สามารถนําไปใช้ได้ทนั ที
5. เป็ นประโยชน์ในการสอนแบบศูนย์การเรี ยน
6. ช่วยให้ครู วดั ผลผูเ้ รี ยนได้ตามความมุ่งหมาย
7. เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ รี ยนได้แสดงความคิดเห็น ฝึ กการตัดสิ นใจ แสวงหาความรู ้ดว้ ย
ตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
8. ช่วยให้ผเู ้ รี ยนจํานวนมากได้รับความรู ้แนวเดียวกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
9. ช่วยฝึ กให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั เคารพ นับถือ ความคิดเห็นของผูอ้ ืน
วิมลรัตน์ สุ นทรโรจน์ (2545 : 132) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของชุ ดฝึ กเสริ มทักษะไว้
ดังนี$
1. ทําให้ครู ทราบความเข้าใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยน
2. ทําให้ครู ได้แนวทางการพัฒนาการเรี ยนการสอน
3. ฝึ กให้นกั เรี ยนมีความเชือมัน และสามารถประเมินผลงานของตนได้
4. ฝึ กให้นกั เรี ยนได้ทาํ งานด้วยตนเอง
5. ฝึ กให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบต่องานทีได้รับมอบหมาย
6. คํานึ งถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ฝึกทักษะของ
ตนเอง โดยไม่ตอ้ งคํานึงถึงเวลาหรื อความกดดันอืน ๆ
สรุ ปได้วา่ ชุดฝึ กเสริ มทักษะหรื อแบบฝึ กเสริ มทักษะถือว่าเป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยน ผูเ้ รี ยนจะได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงมือทําแบบฝึ ก ซึ งสามารถทดสอบความรู ้
วัด ผลการเรี ย นรู ้ และประเมิ น ผลนัก เรี ย นก่ อ นและหลัง เรี ย นได้เ ป็ นอย่ า งดี ทํา ให้ ค รู ท ราบ
ข้อบกพร่ องของผูเ้ รี ยน นักเรี ยนทราบผลความก้าวหน้าของตนเอง มีเจตคติทีดีต่อวิชาคณิ ตศาสตร์
และมีทกั ษะกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ ดว้ ย
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การหาประสิ ทธิภาพของชุดฝึ กเสริมทักษะ
สุ กิจ ศรี พรหม (2541 : 70) ได้กล่าวถึง ความจําเป็ นทีจะต้องทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
ของชุดฝึ กเสริ มทักษะ มีเหตุผลคือ
1. สําหรับหน่ วยงานผลิ ตชุ ดฝึ กเสริ มทักษะ เป็ นการประกันคุ ณภาพของชุ ดฝึ กเสริ ม
ทักษะว่าอยูใ่ นขั$นสู งเหมาะสมทีจะลงทุนผลิตออกมาเป็ นจํานวนมาก
2. สําหรับผูใ้ ช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะ ซึ งชุดฝึ กเสริ มทักษะจะทําหน้าทีสอนโดยทีช่วยสร้าง
ภาพการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนเปลียนพฤติกรรมตามทีมุ่งหวัง ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะทีมีประสิ ทธิ ภาพจะช่วย
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้จริ ง
3. สําหรับผูผ้ ลิตชุดฝึ กเสริ มทักษะ การทดสอบประสิ ทธิ ภาพจะทําให้ผผู ้ ลิตมันใจว่า
เนื$ อหาสาระทีบรรจุลงในชุ ดฝึ กเสริ มทักษะ เหมาะสม ง่ายต่อการเข้าใจ ซึ งจะทําให้ผูผ้ ลิตมีความ
ชํานาญสู งขึ$น
เผชิ ญ กิ จระการ(2544:44-51)ได้ก ล่ า วถึ ง ความหมายแนวคิ ดการหาประสิ ทธิ ภาพ
ของสื อการเรี ยนการสอน ดังนี$
1. ความหมายของประสิ ทธิ ภาพของสื อการเรี ยนการสอน หมายถึ ง องค์ร วมของ
ประสิ ท ธิ ภ าพ (Efficiency) ในความหมายของการทําในสิ งทีถูก (Do the Thing Right) คือ การ
เรี ยนอย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ผล (Effectiveness) ในความหมายของการทําทีถูกต้องให้เกิ ดขึ$น
(Get the Right Thing Done) นั$นหมายถึง ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์ถูกต้องถึงระดับ
เกณฑ์ที คาดหวังทั$ง ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลนั$นจะนําไปสู่ การมี คุ ณภาพ ซึ งมักนิ ยมเรี ยก
รวมกันเป็ นทีเข้าใจสั$น ๆ ว่า “ประสิ ทธิ ภาพ” ของสื อการเรี ยนการสอน
ดังนั$น จึ งสรุ ปได้ว่า ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดฝึ กเสริ มทักษะ หมายถึ ง การเรี ยนอย่าง
ถูกต้องตามกระบวนการเรี ยนด้วยแบบฝึ กทักษะ และผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้
ถึงระดับเกณฑ์ทีคาดหวังอย่างมีคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพทีวัดออกมาจะพิจารณาจากเปอร์ เซ็นต์การทํา
แบบฝึ กทักษะ หรื อกระบวนการปฏิ สัม พันธ์ กบั เปอร์ เซ็ นต์การทําแบบทดสอบเมื อจบบทเรี ย น
แสดงค่าตัวเลขสองตัว เช่น 80/80 , 75/75 โดยตัวแรก คือ เปอร์ เซ็นต์ของการทําฝึ กทักษะถูกต้อง ถือ
เป็ นประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการและตัวเลขตัวหลัง คือ เปอร์ เซ็นต์ของผูท้ าํ แบบทดสอบถูกต้องถือ
เป็ นประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์
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2. แนวคิดในการหาประสิ ทธิ ภาพของสื อการเรี ยนการสอน เผชิ ญ กิจระการ (2544 :
44 - 51) ได้กล่าวถึง การหาประสิ ทธิ ภาพสื อการเรี ยนการสอนทีควรคํานึงถึงดังนี$
2.1 สื อการเรี ยนการสอนทีสร้ างขึ$นต้องมีการกําหนดจุดประสงค์เชิ งพฤติกรรมเพือ
การเรี ยนการสอนอย่างชัดเจนและสามารถวัดได้
2.2 เนื$ อหาของบทเรี ย นที สร้ างขึ$ นต้องผ่ า นกระบวนการวิ เคราะห์ เนื$ อหาตาม
จุดประสงค์ของการเรี ยนการสอน
2.3 แบบฝึ กทัก ษะและแบบทดสอบต้อ งมีก ารประเมิน ความเที ยงตรงของ
เนื$ อหาตามวัตถุ ประสงค์ของการสอน จํานวนแบบฝึ กหัดและข้อคําถามในแบบทดสอบไม่ควร
น้อยกว่าจุดประสงค์
จากแนวคิดข้างต้น สรุ ปได้วา่ ในการหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดฝึ กเสริ มทักษะนั$น จะต้อง
ศึกษาเนื$ อหาในบทเรี ยน การกําหนดจุดประสงค์ในการเรี ยนการสอน การจัดทําแบบทดสอบและการ
สร้ างสื อว่ามีความสัมพันธ์กนั หรื อไม่ เพือให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ตามจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ถึง
ระดับเกณฑ์ทีคาดหวัง
3. การหาประสิ ทธิ ภาพของสื อการเรี ยนการสอน วิธีการหาประสิ ทธิ ภาพของสื อที
สร้างขึ$นมี 2 วิธี ดังนี$
3.1 วิธี การหาประสิ ทธิ ภาพเชิ งเหตุ ผล (Rational Approach) กระบวนการนี$
เป็ นการหาประสิ ทธิ ภาพโดยใช้หลักความรู ้ และเหตุผลในการตัดสิ นคุณค่าของสื อการเรี ยนการสอน
โดยอาศัย ผูเ้ ชี ยวชาญเป็ นผูพ้ ิจารณาตัดสิ นคุ ณ ค่า ซึ งเป็ นการหาความเที ยงตรงเชิ ง เนื$ อหาและ
ความเหมาะสมในด้านการนําไปใช้และผลการประเมินของผูเ้ ชียวชาญแต่ละคนจะนํามาหาค่าประสิ ทธิ ภาพต่อไป
3.2 วิธีการหาประสิ ทธิ ภาพเชิ งประจักษ์ (Empirical Approach) วิธีการนี$ จะนํา
สื อไปทดลองใช้ก ับกลุ่ มนักเรี ยนเป้ าหมาย เช่ น บทเรี ยนโปรแกรม บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน
ชุ ดการสอน แผนการสอน แบบฝึ กทัก ษะ เป็ นต้น ส่ วนมากวิธี การหาประสิ ทธิ ภาพด้วยวิธี น$ ี
ประสิ ทธิ ภาพทีวัดส่ วนใหญ่จะพิจารณาจากเปอร์ เซ็ นต์การทําแบบฝึ กหัดหรื อกระบวนการเรี ยน
หรื อแบบทดสอบย่อย โดยแสดงเป็ นค่าตัวเลข 2 ตัว เช่น E1/E2=75/75 , E1/E2=80/80, E1/E2=85/85,
E1/E2=90/90 เป็ นต้น
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เกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพ (E1/E2) มีความหมายแตกต่างหลายลักษณะในทีนี$ จะยกตัวอย่าง
E1/E2 = 80/80 ดังนี$
เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที 1 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือนักเรี ยนทั$งหมดทํา แบบ
ฝึ กทักษะหรื อแบบทดสอบย่อยได้คะแนนเฉลี ยร้ อยละ 80 ถื อเป็ นประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ
ส่ วนตัวเลข 80 หลัง (E2) คื อนักเรี ยนทั$งหมดที ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) ได้คะแนน
เฉลียร้อยละ 80
เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที 2 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คือจํานวนนักเรี ยนร้อยละ 80
ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) ได้คะแนนเฉลียร้อยละ 80 ส่ วนตัวเลข 80 หลัง (E2) คือนักเรี ยน
ทั$งหมดทีทําแบบทดสอบหลังเรี ยนครั$งนั$น ได้คะแนนเฉลียร้อยละ 80
เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที 3 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คื อ จํานวนนัก เรี ย นทํา
แบบทดสอบหลัง เรี ย น (Post-test) ได้ค ะแนนเฉลี ยร้ อยละ 80 ส่ วนตัวเลข 80 หลัง (E2) คื อ
คะแนนเฉลี ยร้ อยละ 80 ที นัก เรี ย นทํา เพิ มขึ$ นแบบทดสอบหลัง เรี ย น (Post-test) โดยเทีย บกับ
คะแนนทีทําได้ก่อนเรี ยน (Pre-test)
เกณฑ์ 80/80 ในความหมายที 4 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E1) คื อ นักเรี ยนทั$งหมดทํา
แบบทดสอบหลังเรี ยน ได้คะแนนเฉลียร้อยละ 80 ส่ วนตัวเลข 80 หลัง (E2) คือ นักเรี ยนทั$งหมด
ทีทําแบบทดสอบหลังเรี ยนแต่ละข้อถูกมีจาํ นวนร้อยละ 80 (ถ้านักเรี ยนทําข้อสอบจุดประสงค์ ทีตรง
กับข้อนั$นมีความบกพร่ อง)
ศิริพร คําภักดี (2549 : 68-69) ได้กล่าวถึงการหาประสิ ทธิ ภาพของสื อ เช่น บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) บทเรี ยนโปรแกรม ชุ ดการสอน แผนการสอน แบบฝึ กทักษะ
เป็ นต้น ส่ วนมากใช้วิธีการสอนเชิ งประจักษ์ (Empirical Approach) วิธีการนี$จะนําสื อไปทดลอง
ใช้กบั กลุ่มนักเรี ยนเป้ าหมายการหาประสิ ทธิ ภาพของสื อ ประสิ ทธิ ภาพทีวัดส่ วนใหญ่จะพิจารณา
จากร้ อยละการทําแบบฝึ กหัดหรื อกระบวนการเรี ยน หรื อแบบทดสอบย่อยโดยแสดงเป็ นตัวเลข
2 ตัว คือ E 1 /E 2 = 80/80, E 1 / E 2 =85/85, E 1 /E 2 =90/90 เป็ นต้น
เกณฑ์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (E 1 /E 2 ) มี ค วามหมายแตกต่ า งกัน หลายลัก ษณะ ในที นี$
ยกตัวอย่าง เช่น E 1 /E 2 = 80/80 ดังนี$
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1. เกณฑ์ 80 / 80 ในความหมายที 1 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E 1 ) คือนักเรี ยนทั$งหมด
ทําแบบฝึ กหัดหรื อแบบทดสอบย่อย ได้คะแนนเฉลี ยร้ อยละ 80 ถื อเป็ นประสิ ทธิ ภาพของ
กระบวนการ ส่ วนตัวเลข 80

ตัวหลัง (E 2 ) คือ นักเรี ยนทั$งหมดทีทําแบบทดสอบหลังเรี ยน

(Post-test) ได้คะแนนเฉลี ยร้ อยละ 80

ส่ วนมากหา E 1 /E 2 โดยใช้สูตรการหาประสิ ทธิ ภาพ

E 1 /E 2 ดังนี$
∑ x 
E 1 = AN  × 100










E1 แทน ค่าประสิ ทธิ ภาพกระบวนการทีจัดไว้ในบทเรี ยน คิดเป็ นร้อยละจากการ
ตอบคําถามแบบฝึ กหัด ของบทเรี ยนได้ถูกต้อง
∑ x แทน คะแนนรวมของผูเ้ รี ยนทีได้จากการทําแบบฝึ กหัด
A แทน คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัด
N แทน จํานวนผูเ้ รี ยน (กลุ่มตัวอย่างทั$งหมด)
∑ F 
E 2 = NB  × 100










E 2 แทน ค่าประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์คิดเป็ นร้อยละ จากการทําแบบทดสอบท้าย
เรื องหลังเรี ยนได้ถูกต้อง

∑ F แทน คะแนนรวมของนักเรี ยนทีได้จากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรี ยน
N แทน จํานวนผูเ้ รี ยน (กลุ่มตัวอย่างทั$งหมด)
2. เกณฑ์ 80 / 80 ในความหมายที 2 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E 1 ) คือ จํานวนร้อยละ 80
แบบทดสอบหลังเรี ยน (Post-test) ได้คะแนนร้อยละ 80 ทุกคน ส่ วนตัวเลข 80 ตัวหลัง (E 2 ) คือ
นักเรี ยนทั$งหมดทําแบบทดสอบหลังเรี ยนครั$งนั$น ได้คะแนนเฉลียร้อยละ 80 เช่น มีนกั เรี ยน 40
คน ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนทั$งหมด คือ 32 แต่ละคนได้คะแนนแบบทดสอบหลังเรี ยนถึงร้อยละ
80 (E 1 ) ส่ วน 80 ตัวหลัง (E 2 ) คือผลการทดสอบหลังเรี ยนของนักเรี ยนทั$งหมด 40 คน ได้
คะแนนเฉลียร้อยละ 80
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3. เกณฑ์ 80 / 80 ในความหมายที 3 จํานวนนักเรี ยนทั$งหมดทําแบบทดสอบหลัง
เรี ยน ได้คะแนนเฉลี ยร้ อยละ 80 คะแนนเฉลี ยร้ อยละ 80 ทีนักเรี ยนทําเพิมขึ$นจากแบบทดสอบ
หลังเรี ยนโดยเทียบกับคะแนนทีทําได้ก่อนการเรี ยน
4. เกณฑ์ 80 / 80 ในความหมายที 4 ตัวเลข 80 ตัวแรก (E 1 ) คือนักเรี ยนทั$งหมด
ทําแบบทดสอบหลังเรี ยน ได้คะแนนเฉลียร้อยละ 80 ส่ วนตัวเลข 80 ตัวหลัง (E 2 ) หมายถึ ง
นักเรี ยนทั$งหมดทําแบบทดสอบหลังเรี ยนแต่ละข้อถูกมีจาํ นวนร้อยละ 80 (ถ้านักเรี ยนทําข้อสอบ
ข้อใดถูกมีจาํ นวนไม่ถึงร้อยละ 80 แสดงว่าสื อไม่มีประสิ ทธิ ภาพ และชี$ ให้เห็นว่าจุดประสงค์ที
ตรงกับข้อนั$นมีความบกพร่ อง)
เกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพมีหลายเกณฑ์ เช่ น 75/75 , 80/80 , 85/85 , 90/90 และ 95/95
การตั$งเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพเท่าใดนั$นขึ$นอยู่กบั ผูว้ ิจยั แต่ไม่ควรตั$งไว้ตาํ เพราะเกณฑ์เท่าใดมักจะ
ได้ผลตามนั$น โดยปกติเนื$ อหาทีเป็ นความรู ้ ความจํามักจะตั$งไว้ 80/80 , 85/85 หรื อ 90/90 ส่ วน
เนื$อหาทีเป็ นทักษะมักจะตั$งไว้ 75/75
จะเห็นได้วา่ การคํา นวณหาประสิ ท ธิ ภาพสื อการเรี ยนการสอนนี$ เป็ นผลรวมของ
การหาคุณภาพ (Quality) ทั$งเชิ งปริ มาณทีเป็ นตัวเลข (Quantitative) และเชิ งคุณภาพ (Qualitaive)
ทีแสดงเป็ นภาษาทีเข้าใจได้ ดังนั$นประสิ ทธิ ภาพของสื อการเรี ยนการสอนในทีนี$ จึงเป็ นองค์รวม
ของประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) ในความหมายของการทําในสิ งที ถูก (Do the Thing Right) นั$น
หมายถึ ง การเรี ย นอย่า งถู ก ต้อ งและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) ในความหมายของการทําที
ถูกต้องให้เกิดขึ$น (Get the Right Thing Done) หมายถึ ง ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ตามจุดประสงค์
ถูกต้องถึ งระดับเกณฑ์ทีคาดหวัง ทั$งประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลนั$นจะนําไปสู่ การมีคุณภาพซึ ง
มักนิยมเรี ยกรวมกันเป็ นทีเข้าใจสั$นๆ ว่า “ประสิ ทธิ ภาพ” ของสื อการเรี ยนการสอน
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ผลสั มฤทธิ6ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ความหมายของผลสั มฤทธิ6ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ชวาล แพรัตกุล (2520 : 15-17) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนไว้วา่
ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน หมายถึง ความสําเร็ จในด้านความรู ้ ทักษะและสมรรถภาพด้านต่างๆ ของ
สมอง นั$นคือผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนควรจะประกอบด้วยสิ งสําคัญอย่างน้อย 3 สิ ง คือ ความรู ้
ทักษะ และสมรรถภาพของสมองด้านต่าง ๆ
บุญเกื$อ ละอองปลิว (2534 : 25) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนไว้วา่
ผลสั ม ฤทธิ5 ทางการเรี ย น หมายถึ ง ความรู ้ ที ได้รับ จากการสอน หรื อทัก ษะที ได้พ ฒ
ั นาขึ$ นมา
ตามลําดับขั$นในวิชาต่าง ๆ ทีได้เรี ยนมาแล้วในสถานศึกษา
Wilson (Wilson. อ้า งในรั ตนา เจี ย มบุ ญ. 2540 : 27- 30) ได้ใ ห้ค วามหมายของ
ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ไว้วา่ ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ หมายถึ ง
ความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive Domain) ในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ และได้จาํ แนก
พฤติกรรมทีพึงประสงค์ ด้านสติปัญญาในการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ออกเป็ น 4 ระดับ คือ
1. ความรู ้ ความจําเกี ยวกับการคิดคํานวณ (Computation) เป็ นความสามารถในการ
ระลึกได้ถึงสิ งทีเรี ยนมาแล้ว การวิเคราะห์พฤติกรรม มี 3 ด้าน คือ
1.1 ความรู ้ความจําเกียวกับข้อเท็จจริ ง
1.2 ความรู ้ความจําเกียวกับศัพท์และนิยาม
1.3 ความรู ้ความจําเกียวกับการใช้กระบวนการคิดคํานวณ
2. ความเข้ า ใจ (Comprehensive) เป็ นความสามารถในการแปลความหมาย
ตีความหมาย และการขยายความในปั ญหาใหม่ ๆ โดยนําความรู ้ทีได้เรี ยนรู ้มาแล้วไปสัมพันธ์กบั
โจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์ การแสดงพฤติกรรม มี 6 ขั$น คือ
2.1 ความเข้าใจเกียวกับความคิดรวบยอด
2.2 ความเข้าใจเกียวกับหลักการ กฎ และการสรุ ปอ้างอิง
2.3 ความเข้าใจเกียวกับโครงสร้างทางคณิ ตศาสตร์
2.4 ความสามารถในการแปลงส่ วนประกอบโจทย์ปัญหาจากรู ปแบบหนึ งไปสู่ อีก
รู ปแบบหนึง
2.5 ความสามารถในการให้หลักการและเหตุผล
2.6 ความสามารถในการอ่าน และตีความโจทย์ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
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3. การนํา ไปใช้ (Application) เป็ นความสามารถในการนํา ความรู ้ กฎ หลัก การ
ข้อเท็จจริ ง สู ตร ทฤษฎี ทีเรี ยนมาแล้วไปแก้ปัญหาใหม่ทีเกิดขึ$นเป็ นผลสําเร็ จ การวัดพฤติกรรม
มี 4 ขั$นตอน คือ
3.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาทีเกิดขึ$นในชีวติ ประจําวัน
3.2 ความสามารถในการเปรี ยบเทียบ
3.3 ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.4 ความสามารถในการระลึ ก ได้ ซึ งรู ป แบบ ความสอดคล้องและลัก ษณะ
สมมาตรของปั ญหา
4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็ นความสามารถในการพิจารณาส่ วนสําคัญ ตลอดจน
หาความสัมพันธ์ของส่ วนสําคัญ และหลักการทีมีส่วนสําคัญเหล่านั$นสัมพันธ์กนั ซึ งการทีบุคคลมี
ความสามารถดังกล่าว จะให้บุคคลนั$นสามารถแก้ปัญหาทีแปลกกว่าธรรมดาได้ หรื อโจทย์ปัญหา
ทีไม่คุน้ เคยมาก่อนได้ พฤติกรรมนี$ เป็ นจุดมุ่งหมายสู งสุ ดของการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ การ
วัดพฤติกรรม มี 5 ขั$นตอน คือ
4.1 ความสามารถในการแก้ปัญหาทีแปลกกว่าธรรมดา
4.2 ความสามารถในการค้นหาความสัมพันธ์
4.3 ความสามารถในการแสดงการพิสูจน์
4.4 ความสามารถในการวิจารณ์
4.5 ความสามารถในการกําหนด และหาความเทียงตรง
พวงแก้ว โคจรานนท์ (2530 : 25) ได้ให้ความหมายของผลสัมฤทธิ5ทางการเรี ยนไว้วา่
ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน คือ ความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถ และทักษะด้านวิชาการ รวมทั$ง
สมรรถภาพสมองด้านต่าง ๆ เช่น ระดับสติปัญญา การคิด การแก้ปัญหาต่าง ๆ ของเด็ก ซึ งแสดง
ให้เห็นด้วยคะแนนทีได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนหรื อ การรายงาน ทั$งการเขียน
การพูด การทํางานทีได้รับมอบหมาย ตลอดจนการทําการบ้านในแต่ละวิชา
Prescott (1961 : 14 - 15) ได้ศึกษาเกียวกับการเรี ยนของนักเรี ยนและสรุ ปผลการศึกษา
พบว่า องค์ประกอบทีมีอิทธิ พลต่อผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทั$งในและนอกห้องเรี ยน
ดังนี$
1. องค์ประกอบทางด้านร่ างกาย ได้แก่ อัตราการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย สุ ขภาพ
ทางด้านร่ างกาย ข้อบกพร่ องทางกายและบุคลิกภาพ
2. องค์ประกอบทางความรัก ได้แก่ ความสัมพันธ์ของบิดา มารดา ความสัมพันธ์
ของบิดามารดากับลูกๆ ด้วยกัน และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทั$งหมดในครอบครัว
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3. องค์ประกอบทางด้านวัฒนธรรม และด้านสังคม ได้แก่ ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ความเป็ นอยูข่ องครอบครัว สภาพแวดล้อมทางบ้าน การอบรมเลี$ยงดู และฐานะของครอบครัว
4. องค์ประกอบด้านความสัมพันธ์กบั เพือนในช่วงวัยเดี ยวกัน ได้แก่ ความสัมพันธ์
ของนักเรี ยนกับเพือนวัยเดียวกันทั$งทีบ้านและทีโรงเรี ยน
5. องค์ประกอบทางการพัฒนาแห่ งตน ได้แก่ สติปัญญา ความสนใจ เจตคติของ
นักเรี ยนต่อการเรี ยน
6. องค์ประกอบทางการปรับตัว ได้แก่ ปั ญหาการปรับตัว การแสดงออกทางอารมณ์
สรุ ปได้ ว่ า ผลสั ม ฤทธิ5 ทางการเรี ยน (Achievement) หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะและ
ความสามารถของบุคคลทีพัฒนาขึ$นจากผลของการเรี ยนการสอน การฝึ กฝน และประสบความสําเร็ จในด้าน
ความรู ้ ทัก ษะ และสมรรถภาพด้า นต่ า ง ๆ ของสมอง ส่ ว นผลสั ม ฤทธิ5 ทางการเรี ยนวิ ช า
คณิ ตศาสตร์ เป็ นความรู ้ ค วามสามารถที ผูเ้ รี ย นได้รับ หลัง จากการเรี ย นรู ้ ใ นวิช าคณิ ตศาสตร์ ที
ประกอบด้วยพฤติกรรมความสามารถในเรื อง ความรู ้ ความจํา การคิดคํานวณ ความเข้าใจ การ
นําไปใช้ และการวิเคราะห์ ซึ งขึ$นอยู่กบั ความสามารถทางคณิ ตศาสตร์ ของเด็กแต่ละบุ คคลว่ามี
พฤติกรรมอยูใ่ นระดับใด
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ความพึงพอใจ
ความหมายของความพึงพอใจ
ศลใจ วิบูลกิจ (2534 : 42) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง สภาพของอารมณ์บุคคล
ทีมีต่อองค์ประกอบของงานและสภาพแวดล้อมในการทํางานทีสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของบุคคลนั$นๆ
สุ ชา จันทร์ เอม (2541 : 17) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึ ง พฤติกรรมที ถู ก
กระตุน้ โดยแรงขับของแต่ละคน และมีแนวโน้มมุ่งไปสู่ จุดหมายปลายทางอย่างใดอย่างหนึ งทําให้
เกิดความต้องการ
ดํารงศักดิ5 ไชยแสน (2542 : 16 - 17) ได้สรุ ปว่า ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานแต่ละคนทีมีต่องาน และปั จจัยหรื อองค์ประกอบทีเกียวข้องกับงานนั$น ๆ จนสามารถ
ตอบสนองความต้องการขั$นพื$นฐานทางด้านร่ างกายและจิตใจ ตลอดจนสามารถลดความเครี ยด
ของการปฏิบตั ิงานให้ตาลงได้
ํ
ณรัตน์ ลาภมูล (2546 : 7) ได้ให้ความหมาย ของความพึงพอใจไว้วา่ ความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง ความรู ้สึกทีสามารถประเมินค่าได้ของบุคคลทีมีต่อการปฏิบตั ิงานทีทํา
อยู่ ซึ งครอบคลุมมิติต่าง ๆ ของงาน
รักษ์พงษ์ วงษ์ธานี (2547 : 65) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจ
หมายถึ งความรู ้ สึกที ดี หรื อทัศนคติทีดี ของบุคคล ซึ งมักเกิ ดจากการได้รับการตอบสนองตามที
ตนเองต้องการก็จะเกิดความรู ้สึกทีดีในสิ งนั$น ตรงกันข้าม หากความต้องการทีตนเองไม่ได้รับการ
ตอบสนอง ความไม่พอใจก็จะเกิดขึ$น
สุ รพงษ์ บรรจงสุ ข (2547 : 62) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า ความพึงพอใจ
หมายถึง ความรู ้สึกนึกคิด หรื อเจตคติของบุคคลทีมีต่อการทํางานหรื อการปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยน
การสอนในเชิงบวก และต้องการดําเนินกิจกรรมนั$น ๆ จนบรรลุผลสําเร็ จ
จันทร์ ตรัย น้อยบรรเทา (2547 : 48) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึ ง ความรู ้ สึก
ทางบวก เช่น ชอบหรื อพอใจของบุคคลทีมีต่องานหรื อกิจกรรม
มยุรี ศรี คะเณย์ (2547 : 91) ) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง พลังทีเกิดจากจิตทีมี
ผลทําให้บุคคลชอบ หรื อไม่ชอบในงาน หรื อกิจกรรมทีทํา ซึ งส่ งผลให้งานหรื อกิจกรรมทีทํานั$น
ประสบผลสําเร็ จหรื อล้มเหลวได้
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Morse (1955 : 27) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง
ทุกสิ งทุกอย่างทีสามารถถอดความเครี ยดของผูท้ ีทํางานให้ลดน้อยลง ถ้าเกิดความเครี ยดมากจะทํา
ให้เกิ ดความไม่พอใจในการทํางาน และความเครี ยดนทีมีผลมาจากความต้องการของมนุ ษย์ เมือ
มนุษย์มีความต้องการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรี ยกร้องหาวิธีตอบสนอง ความเครี ยดก็จะลดน้อยลงหรื อ
หมดไป ความพึงพอใจก็จะมากขึ$น
Strauss and Sayles (1960 : 5-6) ให้ความเห็นว่า ความพึงพอใจ เป็ นความรู ้สึกพอใจ
ในงานทีทํา เต็มใจทีจะปฏิบตั ิงานนั$นให้สาํ เร็ จตามวัตถุประสงค์
Applewhite (1965 : 6) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็ นความรู ้สึกส่ วนตัวของบุคคลใน
การปฏิ บตั ิงาน ซึ งมีความหมายกว้างรวมไปถึ งความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วย
การมีความสุ ขทีทํางานร่ วมกับคนอืนทีเข้ากันได้ มีทศั นคติทีดีต่องานด้วย
Good (1973 : 161) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ ความพึงพอใจหมายถึง
สภาพหรื อระดับความพึงพอใจทีมีต่อผลมาจากความสนใจและเจตคติของบุคคลทีมีต่องาน
Drever (Drever. 1973 : 256 อ้างในรุ จิรา เหลืองอุบล. 2543 : 13)ได้ให้ความหมาย
ของความพึงพอใจไว้วา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู ้สึกทีเกิดขึ$นเมือได้บรรลุผลสําเร็ จตาม
เป้ าหมายหรื อเป็ นความรู ้สึกขั$นสุ ดท้ายทีเกิดขึ$นโดยแรงกระตุน้ จากความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
จากความหมายของความพึงพอใจพอสรุ ปได้วา่ ความพึงพอใจหมายถึง ความรู ้สึกนึ ก
คิดหรื อเจตคติของบุคคลทีมีต่อการทํางานหรื อการปฏิบตั ิกิจกรรมในทางทีดี ดังนั$นความพึงพอใจ
ในการเรี ยนรู ้ จึงหมายถึ ง ความรู ้สึกพอใจ ความชอบใจในการร่ วมปฏิบตั ิกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และ
ต้องดําเนินกิจกรรมนั$นๆจนบรรลุผลสําเร็ จ
ทฤษฎีทเกี
ี ยวข้ องกับความพึงพอใจ
ในการปฏิบตั ิงานใด ๆ ก็ตาม การทีผูป้ ฏิบตั ิงานจะเกิดความพึงพอใจต่อการทํางานนั$น
มากหรื อน้อยขึ$นอยู่กบั สิ งจูงใจในงานทีมีอยู่ การสร้ างสิ งจูงใจ หรื อแรงกระตุน้ ให้เกิ ดกับการ
ปฏิบตั ิงานจึงเป็ นสิ งจําเป็ น เพือให้การปฏิบตั ิงานนั$น ๆ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ทีวางไว้ มีนกั การ
ศึกษาในสาขาต่าง ๆ ทําการศึกษาค้นคว้าและตั$งทฤษฎีเกียวกับแรงจูงใจในการทํางานไว้ดงั ต่อไปนี$
Scott (Scott. 1970 : 124 อ้างใน ณรัตน์ ลาภมูล. 2546 : 23) ได้เสนอแนวคิด ใน
เรื อง การจูงใจให้เกิดความพึงพอใจต่อการทํางานทีจะให้ผลเชิงปฏิบตั ิ มีลกั ษณะดังนี$
1. งานควรมีส่วนสัมพันธ์กบั ความปรารถนาส่ วนตัวงานนั$นจะมีความหมายสําหรับ
ผูท้ าํ
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2. งานนั$นต้องมีการวางแผน และวัดความสําเร็ จได้โดยใช้ระบบการทํางานและการ
ควบคุมทีมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เพือให้ได้ผลในการสร้างสิ งจูงใจภายในเป้ าหมายของงาน จะต้องมีลกั ษณะ ดังนี$
3.1 คนทํางานมีส่วนในการตั$งเป้ าหมาย
3.2 ผูป้ ฏิบตั ิได้รับทราบผลสําเร็ จในการทํางานโดยตรง
3.3 งานนั$นสามารถทําให้สาํ เร็ จได้
เมือนําแนวคิดนี$มาประยุกต์ใช้กบั การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน นักเรี ยนมีส่วนใน
การเลื อกเรี ยนตามความสนใจ และมีโอกาสร่ วมกันตั$งจุดประสงค์หรื อความมุ่งหมายในการทํา
กิจกรรม ได้เลือกวิธีแสวงหาความรู ้ดว้ ยวิธีทีผูเ้ รี ยนถนัดและสามารถค้นหาคําตอบได้
Maslow (1970 : 69 – 80) ได้เสนอทฤษฎีลาํ ดับขั$นความต้อง (Hierarchy of Needs)
นับว่าเป็ นทฤษฎีหนึ งทีได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ งตั$งอยูบ่ นสมมุติฐานทีว่า “มนุ ษย์เรามี
ความต้องการอยูเ่ สมอไม่มีทีสิ$ นสุ ด เมือความต้องการได้รับการตอบสนอง หรื อพึงพอใจอย่างใด
อย่างหนึ งแล้ว ความต้องการสิ งอืน ๆ ก็จะเกิดขึ$นมาอีก ความต้องการของคนเราอาจจะซํ$าซ้อนกัน
ความต้องการอย่างหนึ งอาจยังไม่ทนั หมดไป ความต้องการอี กอย่างหนึ งอาจเกิ ดขึ$ นได้” ความ
ต้องการของมนุษย์มีลาํ ดับขั$นดังนี$
1. ความต้องการด้านร่ างกาย (Physiological Needs) เป็ นความต้องการพื$นฐานของ
มนุษย์ เน้นสิ งจําเป็ นในการดํารงชีวติ ได้แก่ อาหาร อากาศ ทีอยูอ่ าศัย เครื องนุ่งห่ ม ยารักษาโรค
ความต้องการพักผ่อน ความต้องการทางเพศ
2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความมันคงในชี วิตทั$งทีเป็ นอยู่
ปั จจุบนั และอนาคต ความเจริ ญก้าวหน้า อบอุ่นใจ
3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็ นสิ งจูงใจทีสําคัญต่อการเกิดพฤติกรรม
ต้องการให้สังคมยอมรับตนเองเข้าเป็ นสมาชิก ต้องการความเป็ นมิตร ความรักจากเพือนร่ วมงาน
4. ความต้องการมีฐานะ (Esteem Needs) มีความอยากเด่นในสังคม มีชือเสี ยงอยากให้
บุคคลยกย่องสรรเสริ ญตนเอง อยากมีความเป็ นอิสระเสรี ภาพ
5. ความต้องการทีจะประสบความสําเร็ จในชี วิต (Self–Actualization Needs) เป็ น
ความต้องการในระดับสู ง อยากให้ตนเองประสบความสําเร็ จทุกอย่างในชีวติ ซึ งเป็ นไปได้ยาก
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มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิ ราช (2540 : 141 - 144) ได้กล่าวถึงการแบ่งความต้องการ
ของมนุษย์ตามทฤษฎีของแมคคลีแลนด์ (David McCleland) ออกเป็ น 3 ประเภท คือ
1. ความต้องการสัมฤทธิ5 ผล (Needs for Achievement) เป็ นพฤติกรรมทีจะกระทํา
ใด ๆ ให้เป็ นผลสําเร็ จดีเลิศมาตรฐาน เป็ นแรงขับทีจะนําไปสู่ ความเป็ นเลิศ
2. ความต้องการสัมพันธ์(Needs for Affiliation)เป็ นความปรารถนาทีจะสร้างมิตรภาพ
และมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูอ้ ืน
3. ความต้องการอํานาจ (Needs for Power) เป็ นความต้องการควบคุมผูอ้ ืน มีอิทธิ พล
ต่อผูอ้ ืน และต้องการควบคุมผูอ้ ืน
Herzberg (1959 : 71 – 77 ) ได้ทาํ การศึกษาค้นคว้าทฤษฎีทีเป็ นมูลเหตุทีทําให้ความ
พึงพอใจเรี ยกว่า The Motivation Hygiene Theory ทฤษฎีน$ ี ได้กล่าวถึงปั จจัยทีทําให้เกิด ความ
พึงพอใจในการทํางาน 2 ปั จจัย คือ
1. ปั จจัยกระตุน้ (Motivation Factors) เป็ นปั จจัยทีเกียวกับการงานซึ งมีผลก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการทํางาน เช่น ความสําเร็ จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือลักษณะของงาน
ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในตําแหน่งการงาน
2. ปั จจัยคํ$าจุน (Hygiene Factors) เป็ นปั จจัยทีเกียวข้องกับสิ งแวดล้อมในการทํางาน
และหน้าทีให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางาน เช่น เงินเดือน โอกาสทีจะก้าวหน้าในอนาคต สถานะของอาชี พ สภาพ
ในการทํางาน เป็ นต้น ในการดําเนิ นกิจกรรมการเรี ยนการสอน ความพึงพอใจเป็ นสิ งสําคัญที
กระตุ น้ ให้ผูเ้ รี ย นทํา งานที ได้รับ มอบหมาย หรื อต้องการปฏิ บตั ิ ให้บรรลุ ผลตามวัตถุ ป ระสงค์
ครู ผูส้ อนซึ งในสภาพปั จ จุ บ ันเป็ นเพี ย งผูอ้ าํ นวยความสะดวกหรื อให้ค าํ แนะนํา ปรึ ก ษาจึ ง ต้อ ง
คํานึงถึงความพอใจในการเรี ยนรู ้ การทําให้ผเู ้ รี ยนเกิดความพอใจในการเรี ยนรู ้หรื อการปฏิบตั ิงานมี
แนวคิดพื$นฐานทีต่างกัน 2 ลักษณะ ดังนี$
1. ความพึงพอใจนําไปสู่ การปฏิ บตั ิงาน การตอบสนองความต้องการผูป้ ฏิ บตั ิงาน
จนเกิดความพึงพอใจ จะทําให้เกิดแรงจูงใจในการเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางานทีสู งกว่าผูไ้ ม่ได้รับ
การตอบสนอง ทัศนะตามแนวคิดดังกล่าว สามารถแสดงด้วยแผนภาพ ดังนี$ (สมยศ นาวีการ 2525
: 155)
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แผนภาพ 2 ความพึงพอใจนําไปสู่ ผลการปฏิบตั ิงานทีมีประสิ ทธิ ภาพ
จากแนวคิ ดดังกล่ าว ครู ผูส้ อนที ต้องการให้กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลางบรรลุ ผลสําเร็ จ จึงต้องคํานึ งถึงการจัดบรรยากาศ และสถานการณ์ รวมทั$งสื ออุปกรณ์
การเรี ยนการสอนทีเอื$อต่อการเรี ยน เพือตอบสนองความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน ให้มีแรงจูงใจใน
การทํากิจกรรมจนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
2. ผลของการปฏิบตั ิงานนําไปสู่ ความพึงพอใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจ
และผลการปฏิบตั ิงานจะถูกเชือมโยงด้วยปั จจัยอืน ๆ ผลการปฏิบตั ิงานทีดีจะนําไปสู่ ผลตอบแทนที
เหมาะสม ซึ งในทีสุ ดจะนําไปสู่ การตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบตั ิงานย่อมได้รับการ
ตอบสนองในรู ปของรางวัล หรื อผลตอบแทนซึ งแบ่ งออกเป็ นผลตอบแทนภายใน (Intrinsic
Rewards) และผลตอบแทนภายนอก (Extrinsic Rewards) โดยผ่านการรับรู ้เกียวกับความยุติธรรม
ของผลตอบแทน ซึ งเป็ นตัวบ่งชี$ ปริ มาณของผลตอบแทนทีผูป้ ฏิบตั ิได้รับ นันคือ ความพึงพอใจ
ในงานของผูป้ ฏิบตั ิงานจะถูกกําหนดโดยความแตกต่างระหว่างผลตอบแทนทีเกิดขึ$นจริ ง และการ
รับรู ้เกียวกับความยุติธรรมของผลตอบแทนทีรับรู ้แล้ว ความพึงพอใจย่อมเกิดขึ$น (สมยศ นาวีการ
2521 : 119)
จากแนวคิ ด พื$ นฐานดัง กล่ า ว เมื อนํา ไปใช้ใ นการจัดกิ จกรรมการเรี ย นการสอน
ผลตอบแทนภายในหรื อรางวัลภายใน เป็ นผลด้านความรู ้สึกของผูเ้ รี ยนทีเกิดแก่ตวั ผูเ้ รี ยนเอง เช่ น
ความรู ้ สึกต่อความสําเร็ จทีเกิดขึ$นเมือสามารถเอาชนะความยุ่งยากต่าง ๆ และสามารถดําเนิ นงาน
ภายใต้ความยุง่ ยากทั$งหลายได้สําเร็ จ ทําให้เกิดความภาคภูมิใจ ความมันใจ ตลอดจนได้รับการยก
ย่องจากบุคคลอืน ส่ วนผลตอบแทนภายนอก เป็ นรางวัลทีผูอ้ ืนจัดหาให้มากกว่าทีตนเองให้ตนเอง
เช่น การได้รับคํายกย่องชมเชยจากครู ผสู ้ อน พ่อแม่ ผูป้ กครอง หรื อแม้แต่การได้คะแนนผลสัมฤทธิ5
ทางการเรี ยนในระดับทีน่าพอใจ
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สรุ ป ได้ว่า ความพึ ง พอใจในการเรี ย นและผลการเรี ย นจะมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน ใน
ทางบวกทั$งนี$ ข$ ึนอยูก่ บั ว่า กิจกรรมทีผูเ้ รี ยนได้ปฏิบตั ิน$ นั ทําให้ผเู ้ รี ยนได้รับการตอบสนองความ
ต้องการทั$งทางด้านร่ างกายและจิตใจ ซึ งเป็ นส่ วนสําคัญทีจะทําให้เกิดความสมบูรณ์ของชี วิตมาก
น้อยเพียงใดนันคือ สิ งทีครู ผสู ้ อนต้องคํานึ งถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ในการเสริ มสร้างความพึงพอใจ
ในการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยน

งานวิจัยทีเกียวข้ อง
งานวิจัยในประเทศ
วชิ รนุ ช สิ นธุ ชยั (2541: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื อง การพัฒนาแบบฝึ ก
เสริ มทักษะการคิดเลขเร็ ว เรื อง การคูณ ชั$นประถมศึกษาปี ที 6 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แบบฝึ ก
เสริ มทักษะการคิดเลขเร็ ว ทีผูศ้ ึกษาค้นคว้าสร้างขึ$นมีประสิ ทธิ ภาพ 92.85/86.16 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์
ทีตั$งไว้และคะแนนทักษะการคิดเลขเร็ วหลังฝึ กด้วยแบบฝึ กสู งกว่าคะแนนก่อนฝึ กด้วยแบบฝึ กเสริ ม
ทักษะคิดเลขเร็ ว เรื อง การคูณ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.01
จรี พร สามารถ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาความสามารถใน
การแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เรื อง ร้อยละ โดยใช้ชุดการฝึ ก สําหรับนักเรี ยนชั$นประถมศึกษา
ปี ที 5 พบว่า ผลการทดสอบหลังใช้ชุดการฝึ กมีค่าเฉลียสู งกว่าผลการทดสอบก่อนใช้ชุดการฝึ ก ซึ ง
มีความแตกต่างของค่าเฉลียก่อนฝึ กอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ชุ ดการฝึ กมีประสิ ทธิ ภาพ
โดยรวมเท่ากับ 82.83/80.58 แสดงว่าชุ ดการฝึ กทีสร้างมีประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาความสามารถ
การแก้ปัญหาโจทย์คณิ ตศาสตร์ ได้เพิมขึ$น
วิหาญ พละพร (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาชุ ดฝึ กเสริ มทักษะ
วิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เรื อง โจทย์ปั ญ หาการคู ณ การหาร สํ า หรั บ นัก เรี ย นชั$ น ประถมศึ ก ษาปี ที 4
ผลการศึกษา พบว่า
1. ชุ ดฝึ กเสริ ม ทัก ษะวิช าคณิ ตศาสตร์ เรื อง โจทย์ปั ญหาการคู ณ การหาร สํา หรั บ
นักเรี ยนชั$นประถมศึกษาปี ที 4 ทีผูว้ ิจยั สร้ างขึ$นมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.47/76.77 ซึ งสู งกว่า
เกณฑ์ 75/75 ทีตั$งไว้
2. หลังจากใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะแล้ว นักเรี ยนชั$นประถมศึกษาปี ที 4 มีผลสัมฤทธิ5
ทางการเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง โจทย์ปัญหาการคูณการหาร สู งกว่าก่อนการใช้ชุดฝึ กเสริ ม
ทักษะอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
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สุ เทวี แก้วนิ มิตดี (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาแบบฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั$นประถมศึกษาปี ที 4 ผลการศึกษา พบว่า
1. แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง การพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
สําหรับนักเรี ยนชั$นประถมศึกษาปี ที 4 มีประสิ ทธิ ภาพ 79.13/76.00 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ทีตั$งไว้
2. ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง การพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
อาจารี ย ์ สฤษดิ5ไพศาล (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา การพัฒนาแบบฝึ กทักษะ
วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง การบวก การลบ สําหรับนักเรี ยนชั$นประถมศึกษาปี ที 3 ผลการศึ กษา
พบว่า
1. แบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง การบวกการลบ สําหรับนักเรี ยนชั$นประถม
ศึกษาปี ที 3 ทีผูว้ จิ ยั ได้สร้างขึ$นมีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 81.29/78.76
2. ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง การบวก การลบ สําหรับนักเรี ยน
ชั$นประถมศึกษาปี ที 3 ทีได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
จักรพงษ์ ทองสิ งห์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาแบบฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง การบวกและการลบจํานวนเต็ม สําหรับชั$นมัธยมศึกษาปี ที 1 ผลการวิจยั
พบว่า
1. แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง การพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
เรื อง การบวกและการลบจํานวนเต็ม สําหรับชั$นมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีผูว้ ิจยั สร้างขึ$นจํานวน 12 ชุ ด
มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 84.44/81.11 ซึ งได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนสาระการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีได้รับ
การสอนโดยใช้ชุดฝึ กทักษะหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ธนพร สําลี (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาชุ ดฝึ กเสริ มทักษะ
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ เรื อง โจทย์ปัญหาอัตราส่ วนและร้ อยละ สําหรั บนักเรี ยนชั$น
มัธยมศึกษาปี ที 2 ผลการศึกษาพบว่า
1. ชุดฝึ กเสริ มทักษะกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื องโจทย์ปัญหาอัตราส่ วนและ
ร้ อ ยละ สํ า หรั บ นั ก เรี ยนชั$ น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 ที ผู ้วิ จ ัย ได้ ส ร้ า งขึ$ นประกอบด้ ว ยคํา ชี$ แจง
วัตถุ ประสงค์ เนื$ อหาสาระ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 84.13/79.19
ซึ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ทีตั$งไว้
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2. ผลสั ม ฤทธิ5 ทางการเรี ย นกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ เรื องโจทย์ปั ญ หา
อัตราส่ วนและร้ อยละ สําหรั บนักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึ กเสริ ม
ทักษะหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
นฤชล ศรี มหาพรหม (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาแบบฝึ ก
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการ สําหรับชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยน
นางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจยั พบว่า
1. แบบฝึ กเสริ ม ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง การแก้โจทย์ปั ญหาสมการ สํา หรั บ
ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึ$น มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 86.00/84.95
2. ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน เรื อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการ หลังเรี ยนโดยใช้แบบ
ฝึ กทักษะ สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ประนอม ประทุมแสง (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาแผนการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือ Learning Together โดยใช้แบบฝึ กทักษะ เรื อง อัตราส่ วน
และร้อยละ สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ผลการศึกษา พบว่า
1. แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือ Learning Together โดยใช้แบบ
ฝึ กทัก ษะ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ ชั$นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 มี
ประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 84.30/77.30 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ทีตั$งไว้
2. ค่าดัชนีประสิ ทธิ ผล ของแผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือ Learning
Together โดยใช้แบบฝึ กทักษะ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ สาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ชั$น
มัธยมศึกษาปี ที 2 มีค่าเท่ากับ 0.6379 หรื อคิดเป็ นร้อยละ 63.79
3. นักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
กลุ่มร่ วมมือ Learning Together โดยใช้แบบฝึ กทักษะ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ โดยรวมและ
เป็ นรายข้ออยูใ่ นระดับมาก
วีรพงษ์ มุลทา และปนัดดา แก้วเสทือน (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง
การพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง เศษส่ วน ชั$นมัธยมศึ กษาปี ที 1 ผลการศึ กษา
พบว่า
1. แบบฝึ กเสริ มทัก ษะวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เรื อง การพัฒ นาแบบฝึ กเสริ มทัก ษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื อง เศษส่ วน ชั$นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 1 ที ผูศ้ ึ กษาค้นคว้า ได้สร้ างขึ$นมี ประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ 78.44/76.43 ซึ งได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีตั$งไว้
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2. ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนการจัดการเรี ยน
การสอน โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง เศษส่ วน ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีผูศ้ ึกษา
ค้นคว้าได้สร้างขึ$น ได้คะแนนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยน โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
เรื อง เศษส่ วน ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 1 มีความพอใจระดับมาก
ศิรประภา พาหลง (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึ กษา เรื อง การพัฒนาแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง ความรู ้เบื$องต้นเกียวกับจํานวนจริ ง ชั$น
มัธยมศึกษาปี ที 2 ผลการศึกษา พบว่า
1. แผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง ความรู ้เบื$องต้น
เกียวกับจํานวนจริ ง ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 78.44/76.46 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ที
กําหนดไว้
2. คะแนนผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน วิชา คณิ ตศาสตร์ เรื อง ความรู ้เบื$องต้นเกียวกับ
จํานวนจริ ง ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการเรี ยนด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้แบบฝึ ก
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง ความรู ้เบื$องต้นเกียวกับจํานวนจริ ง ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 มีค่าเฉลีย
เท่ากับ 3.87 ซึ งเห็นว่า มีความพอใจระดับมาก
กี รติ สายสิ ง ห์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึ ก ษา เรื อง การพัฒนาชุ ดฝึ กทักษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื อง เลขยกกําลัง สําหรับนักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 1 ผลการศึกษา พบว่า
1. ชุ ดฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง เลขยกกําลัง สําหรับนักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 1
ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึ$นมีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 85.63/80.27 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ทีตั$งไว้
2. คะแนนผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื อง เลขยกกําลัง สําหรับนักเรี ยน
ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึ กหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติทีระดับ .01
มาลินี อุ่นสี (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาชุ ดฝึ กทักษะกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ ชั$นประถมศึกษาปี ที 5 ผลการศึกษา พบว่า
1. ชุดฝึ กทักษะกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ ชั$นประถมศึกษา
ปี ที 5 มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 85.16/83.33 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ทีตั$งไว้
2. หลังจากการใช้ชุดฝึ กทักษะกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์
ชั$นประถมศึกษาปี ที 5 มีผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ สูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึ กทักษะกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
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งานวิจัยต่ างประเทศ
Advision (1975 : 102 – A) ได้ศึกษาผลของการฝึ กทีมีต่อความสามารถในการบวก
เลข ถ้าเด็กได้รับการฝึ กตัวเลขคู่บวกต่าง ๆ จนครบทุ กตัว จะมี ผลต่อการบวก ลบเลข โดยใช้
นักเรี ยนชั$นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวน 1,007 คน ตั$งแต่ระดับเกรด 1–9 แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม
คือ กลุ่มควบคุ มและกลุ่ มทดลอง เด็กทุ กคนได้รับการทดลอง 3 ครั$ง โดยแบบทดสอบบวกเลข
อย่างง่าย 100 ข้อและการลบอีก 100 ข้อ ผลการวิจยั พบว่า
1. เด็กนักเรี ยนระดับเกรด 1 ยังไม่ได้รับประโยชน์จากการฝึ กครั$งนี$
2. เด็กนักเรี ยนระดับเกรด 2 เริ มมีความเข้าใจและได้รับประโยชน์จากการฝึ กครั$งนี$
Clarkson (1979 : 4101-A) ได้ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการแปลความหมาย
ในวิชาคณิ ตศาสตร์ กับความหมายในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ และศึกษาดูวา่ นักเรี ยนจะใช้
การแปลความหมายในการแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ หรื อไม่ ของนักเรี ยนชั$นประถมศึกษาปี ที 1 ทีเรี ยน
พีชคณิ ตจํานวน 5 ห้องเรี ยน นํามาทดสอบความสามารถในการแปลความหมาย 3 ฉบับ คื อ
ลักษณะทีเป็ นภาษาไทย ลักษณะทีเป็ นสัญลักษณ์ และลักษณะทีเป็ นรู ปภาพ แล้วนําคะแนนไปหา
ความสัมพันธ์กบั คะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
นอกจากนี$ ยงั พบว่า ทักษะการแปลความหมายเป็ นองค์ประกอบหนึ งของความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์
Hall and Dudly William. (1979 : 6325–A) ได้ศึกษา ผลการสอนวิเคราะห์การ
แก้ปั ญ หาคณิ ต ศาสตร์ และความสามารถในการวิ เ คราะห์ ตัว อย่ า งประชากรเป็ นนัก เรี ย น
ชั$นประถมศึกษาปี ที 5 จํานวน 60 คน ซึ งแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน
โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรี ยนทีคาดคะเนเก่งและไม่เก่ง กลุ่มละ 15 คน กลุ่มทดลองได้เรี ยน
เกียวกับการวิเคราะห์เป็ นเวลาเรี ยน 8.5 ชัวโมง แล้วทําการทดสอบการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
คณิ ตศาสตร์ พบว่า
1. นักเรี ยนทีมีความสามารถในการวิเคราะห์สูง มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิ ตศาสตร์ สูงกว่านักเรี ยนทีมีความสามารถในการวิเคราะห์ตาํ
2. นักเรี ยนทีเรี ยนการวิเคราะห์ มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ สูง
กว่านักเรี ยนทีไม่ได้เรี ยนการวิเคราะห์
Chukwu (1987 : 2492 – A) ได้ศึกษาเกียวกับผลการสอนโจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ได้
สรุ ปว่า การสอนโจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ทีได้ผลจะต้องมีการฝึ กให้นกั เรี ยนสามารถวิเคราะห์โจทย์
เสี ยก่อน และผลจากการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานี$ เอง จะช่วยให้นกั เรี ยน
มีผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนโจทย์ปัญหาสู งขึ$น
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Siemens (1986 : 2956–A) ได้ศึกษาผลของการทําแบบฝึ กหัด วิชาเรขาคณิ ตทีมีต่อ
การทําแบบฝึ กหัดในเวลาเรี ยนกับนอกเวลาเรี ยน โดยศึกษาจากนักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จํานวน 4 ห้องเรี ยน ในรัฐอิลินอย ประเทศสหรัฐอเมริ กา ในปี 1985 โดยแบ่งเป็ น 2 ห้องเรี ยน
ให้ทาํ แบบฝึ กหัดเรขาคณิ ตนอกเวลาเรี ยนและกลุ่มควบคุม 2 ห้องเรี ยน ทําแบบฝึ กหัดเรขาคณิ ตใน
เวลาทําการทดลอง 9 เดือน ผลการทดลองพบว่า ทั$งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีผลสัมฤทธิ5 ทาง
การเรี ยนไม่แตกต่าง
Morton (1988 : 455–458) ได้ศึกษาถึง สิ งทีมีอิทธิ พลต่อความสําเร็ จในการแก้โจทย์
ปั ญหา โดยมีองค์ประกอบทีนํามาศึกษาได้แก่ ทักษะในการบวก ลบ คูณ หาร ผลปรากฏว่าทักษะ
การบวก ลบ คูณ หาร มีความสําคัญกับผลสําเร็ จในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์
จากการศึ กษาเอกสารและงานวิจยั ที เกี ยวข้องดัง ได้เสนอมาข้า งต้น พอสรุ ปได้ว่า
ชุดฝึ กเสริ มทักษะ เป็ นเครื องมือทีช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยน ทําให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ได้รวดเร็ ว
ส่ งเสริ มความสามารถในการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ$น และชุดฝึ กเสริ มทักษะ
ยังช่วยให้การเรี ยนน่าสนใจ เพลิดเพลินสนุกสนาน จึงเป็ นสิ งเร้าให้นกั เรี ยนสนใจการเรี ยนเป็ นการ
สร้างเสริ มเจตคติทีดี นักเรี ยนพึงพอใจต่อการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ทําให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ5 ทางการ
เรี ยนสู งขึ$น สอดคล้องกับหลักสู ตรกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ คือ เปิ ดโอกาสให้เยาวชนทุก
คนได้เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ อย่างต่อเนื อง ตามศักยภาพ คณิ ตศาสตร์ มีบทบาทสําคัญยิงต่อการพัฒนา
ความคิ ด มนุ ษ ย์ ทํา ให้ ม นุ ษ ย์มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ คิ ดอย่า งมี เ หตุ ผ ล เป็ นระบบมี แ บบแผน
สามารถวิเคราะห์ ปัญหาหรื อสถานการณ์ ไ ด้อย่างถี ถ้วน รอบคอบ ช่ วยให้คาดการณ์ วางแผน
ตัดสิ นใจ แก้ปัญหาและนําไปใช้ในชี วิตประจําวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สมควรทีผูร้ ายงานจะ
นํา เอาชุ ด ฝึ กเสริ ม ทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ ม าใช้สํา หรั บ การจัด การเรี ย นการสอน วิ ช าคณิ ต ศาสตร์
ค22101 ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 เพือให้นกั เรี ยนได้ศึกษาและฝึ กทักษะอย่างสมําเสมอและต่อเนือง

61

บทที 3

วิธีดาํ เนินการศึกษาทดลอง

การดําเนินการศึกษาทดลองใช้ ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ
ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนสิ ชลคุณาธารวิทยา สํานักงานเขตพื$นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ในครั$งนี$ ผูร้ ายงานได้ดาํ เนินการตามขั$นตอนสําคัญ ดังนี$
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื องมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล
3. การสร้างและพัฒนาหาคุณภาพเครื องมือ
4. แบบแผนทีใช้ในการทดลอง
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
7. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ทีใช้ในการวิจยั ในครั$งนี$ ได้แก่ นักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีกําลังเรี ยน
ในภาคเรี ย นที 1

ปี การศึ ก ษา 2553

โรงเรี ย นสิ ช ลคุ ณ าธารวิ ท ยา อํา เภอสิ ช ล จัง หวัด

นครศรี ธรรมราช สํานักงานเขตพื$นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 11 ห้องเรี ยน 410 คน
กลุ่มตัวอย่ าง ที ใช้ในการวิจยั ในครั$งนี$ เป็ นนักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2/4 ทีกําลัง
เรี ย นในภาคเรี ย นที 1 ปี การศึ ก ษา 2553

โรงเรี ย นสิ ช ลคุ ณ าธารวิท ยา อํา เภอสิ ช ล จัง หวัด

นครศรี ธรรมราช สํานักงานเขตพื$นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 34 คน ได้มาจากการ
สุ่ มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก โดยใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ ม
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เครืองมือทีใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล
1. ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
จํานวน 8 ชุด และมีคู่มือประกอบการใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีผูร้ ายงานสร้างขึ$น เป็ น
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2

การสร้ างและพัฒนาหาคุณภาพเครืองมือ
1. ชุ ด ฝึ กเสริ ม ทัก ษะคณิต ศาสตร์ เรื อง อัต ราส่ วนและร้ อยละ ชั$นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 2
จํานวน 8 ชุด ผูร้ ายงานได้ดาํ เนินการตามลําดับขั$นตอน ดังนี$
1.1 ศึกษาหลักสู ตร เอกสารทีเกี ยวข้องกับหลักสู ตรและกํา หนดการจัด การเรี ย นรู ้
วิช าคณิ ต ศาสตร์ พ$ืน ฐาน แบบเรี ย นวิช าคณิ ต ศาสตร์ พ$ืน ฐาน ชั$น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 เพื อให้
ทราบแนวทางในการสร้ างแผนการจัดการเรี ยนรู ้
1.2 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยั ทีเกียวกับการสร้างและพัฒนาชุ ดฝึ กเสริ มทักษะ เพือใช้
เป็ นแนวทางในการสร้างชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
1.3 วิเคราะห์หลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั$นพื$นฐาน พุทธศักราช 2551 เกี ยวกับ
สาระการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี$ วดั กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ วิชาคณิ ตศาสตร์
พื$นฐาน เพือนําไปเป็ นกรอบในการทําชุ ดฝึ กเสริ ม ทัก ษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ
ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
1.4 กําหนดสาระที จะนําไปออกแบบและจัดทําชุ ด ฝึ กเสริ ม ทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ เรื อง
อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 โดยจัดทําทั$งหมด 8 ชุด ดังนี$
1.4.1 ชุดฝึ กที 1 อัตราส่ วน
1.4.2 ชุดฝึ กที 2 อัตราส่ วนทีเท่ากัน
1.4.3 ชุดฝึ กที 3 อัตราส่ วนของจํานวนหลาย ๆ จํานวน
1.4.4 ชุดฝึ กที 4 สัดส่ วน
1.4.5 ชุดฝึ กที 5 การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้สัดส่ วน
1.4.6 ชุดฝึ กที 6 ร้อยละ
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1.4.7 ชุดฝึ กที 7 การคํานวณเกียวกับร้อยละ
1.4.8 ชุดฝึ กที 8 การแก้โจทย์ปัญหาเกียวกับร้อยละ
1.5 สร้างแบบฝึ กหัดในชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ และแบบทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนของชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ แต่ละชุ ด โดยให้สัมพันธ์กบั เนื$ อหา จุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ ในแต่ละชุดและเขียนคําชี$แจงการใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
1.6 จัดทําชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั$นมัธยมศึกษา
ปี ที 2 ทั$ง 8 ชุด
1.7 นําชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
ที สร้ า งขึ$ นเสนอต่อผูเ้ ชี ยวชาญจํานวน 5 ท่ าน เพือตรวจสอบ ความเที ยงตรงของโครงสร้ างและ
เนื$อหา เพือนํามาปรับปรุ งแก้ไขอีกครั$งหนึงหากมี ขอ้ บกพร่ อง ผูเ้ ชียวชาญประกอบด้วย
1.7.1 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระยุทธ ชาตะกาญจน์ หัวหน้าศูนย์วิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช ผูเ้ ชียวชาญด้านสถิติในการวิจยั
1.7.2 นายบุญฤทธิ5 สมเขาใหญ่ รองผูอ้ าํ นวยการชํานาญการพิเศษโรงเรี ยนสิ ชล
คุณาธารวิทยา ผูเ้ ชียวชาญด้านหลักสู ตร
1.7.3 นางสาวสุ พรรณี จิ ตต์ต$ งั ศึ กษานิ เทศก์ช ํานาญการ สํา นักงานเขตพื$นที
การศึกษาประถมศึกษา นครศรี ธรรมราช เขต 4 ผูเ้ ชียวชาญด้านวัดผลและประเมินผล
1.7.4 นางสาวถนอมศรี สุ ขศิริ ครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรี ยนพรหมคี รีพิทยาคม
ผูเ้ ชียวชาญด้านคณิ ตศาสตร์
1.7.5 นายโชติ พรหมเช็ก ครู ชาํ นาญการพิเศษ โรงเรี ยนวัดเขาน้อย ผูเ้ ชี ยวชาญ
ด้านภาษาไทย
1.8 นําข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี ยวชาญ เพือปรับปรุ งชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง
อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
1.9 ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขชุ ด ฝึ กเสริ ม ทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ เรื อง อัต ราส่ ว นและร้ อ ยละ
ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 แล้ว นํา ไปจัด พิม พ์เ ป็ นรู ป เล่ ม เป็ นเครื องมื อ ที ใช้ใ นการเก็บ รวบรวม
ข้อมูลต่อไป
1.10 นําชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
ทีปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนในการทดสอบแบบเดียว (1:1) นักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
ทีกําลังเรี ยนในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึ กษา 2553 โรงเรี ยนสิ ชลคุ ณาธารวิทยา ทีไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 3 คนโดยการสุ่ ม อย่างง่าย คือ นักเรี ยนเก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน และอ่อน 1 คน แล้วนําคะแนน
มาคํานวณหาประสิ ทธิ ภาพ และหาข้อบกพร่ องทั$งในด้าน ความชัดเจนของคําชี$ แจง วิ ธี การในการทํา
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ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะ ภาษา ระยะเวลาทีใช้ในการฝึ ก ซึ งได้ค่าประสิ ทธิ ภาพของชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
(E1/E2) เท่ากับ 64.33/61.25 ปั ญหาทีเกิดขึ$น คือ ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ มีการพิมพ์ผิด การใช้ภาษา
ไม่ชดั เจนและเวลาไม่เหมาะสม แบบฝึ กหัดมาก ใส่ สีมาก ตัวการ์ ตูนไม่เหมาะสม ผูร้ ายงานจึงได้นาํ ชุ ดฝึ ก
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ มาปรับปรุ งแก้ไขตามข้อมูลทีได้มา
1.11 นําชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
ที ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขแล้ว ไปทดลองใช้ก ับ นัก เรี ย นในการทดสอบแบบกลุ ่ ม (1:10)กับ นัก เรี ย น
ชั$น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 ทีกําลังเรี ยนในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนสิ ชลคุณาธารวิทยา
จํานวน 6 คน ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่ มอย่างง่าย คือ นักเรี ยนเก่ง 2 คน ปานกลาง 2 คนและอ่อน
2 คน แล้วนําคะแนนมาคํานวณหาประสิ ทธิ ภาพและหาข้อบกพร่ องทั$งในด้านความชัดเจน ความเข้าใจและ
ความสมบูรณ์ ของชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ซึ งได้ค่าประสิ ทธิ ภาพของชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
(E1/E2) เท่ ากับ 75.54/77.71 ปั ญหาที พบในการทดลองครั$ งนี$ คื อ เนื$ อหาไม่ สมบู รณ์ ตัวอย่างน้อย
แบบฝึ กหัดคําถามไม่ ชัดเจน การเน้นข้อความที สําคัญไม่ ครบในบางชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
ผูร้ ายงานได้นาํ ข้อมูลที ได้ท$ งั หมดมาพิจารณาปรั บปรุ งแก้ไขจนได้ ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ฉบับที
สมบูรณ์ แล้วจึงไปจัดทําเป็ นรู ปเล่มเพือใช้ทดสอบภาคสนามและประเมินผลเป็ นครั$งสุ ดท้าย
1.12 จัดพิมพ์เป็ นฉบับ สมบูรณ์ นํา ไปทดสอบภาคสนาม (1:100) กับ กลุ่ ม ตัวอย่า ง
คื อ นัก เรี ย นชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2/4 ทีกําลังเรี ยนในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนสิ ชล
คุณาธารวิทยา อําเภอสิ ชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช สังกัดสํานักงานเขตพื$นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
เขต 12 จํา นวน 34 คน นําผลการวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
ต่อไป
เพือให้การทดลองมี ประสิ ทธิ ภาพ ผูร้ ายงานจึงจัดทําคู่มือประกอบการใช้ชุดฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 เป็ นแผนการจัดการเรี ยนรู ้
จํานวน 8 แผน โดยดําเนินการ ดังนี$
1. ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั$นพื$นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสู ตร
โรงเรี ยนสิ ชลคุณาธารวิทยา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ และคู่มือครู วิชาคณิ ตศาสตร์ พ$ืนฐาน
เล่ ม 3 ชั$ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 ของสถาบั น ส่ งเสริ มการสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิ การ
2. วิเคราะห์หลักสู ตร สาระการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี$ วดั เพือดําเนิ นการเขียน
แผนการจัดการเรี ยนรู ้ต่อไป

65
3. ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยมีส่วนประกอบ ดังนี$
3.1 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
3.2 วิชา ชั$น ภาคเรี ยนที
3.3 หน่วยการเรี ยนรู ้ที เรื อง เวลาทั$งหมด
3.4 แผนการจัดการเรี ยนรู ้ที เรื อง เวลา
3.5 สาระการเรี ยนรู ้ / มาตรฐานการเรี ยนรู ้ช่วงชั$น
3.6 สาระสําคัญ
3.7 จุดประสงค์การเรี ยนรู ้
3.8 สมรรถนะของผูเ้ รี ยน
3.9 สาระการเรี ยนรู ้
3.10 ภาระงาน / ชิ$นงาน
3.11 กิจกรรมการเรี ยนรู ้
ขั$นที 1 ขั$นนํา
ขั$นที 2 ขั$นสอน
ขั$นที 3 ขั$นสรุ ป
ขั$นที 4 ขั$นฝึ กทักษะ
3.12 สื อ/แหล่งเรี ยนรู ้
3.13 การวัดและประเมินผล
3.14 ข้อเสนอของผูบ้ ริ หารหรื อผูท้ ีได้รับมอบหมาย
4. นําแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ให้ ผูเ้ ชี ยวชาญพิ จารณาความถู กต้อง เหมาะสมและนํา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข
2. แบบทดสอบวัดผลสั มฤทธิ6 ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 เป็ นแบบปรนัยชนิ ดเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ ผูร้ ายงานสร้างขึ$นเองโดยดําเนินการ ดังนี$
2.1 ศึกษาหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั$นพื$นฐาน พุทธศักราช 2551 และวิเคราะห์
หลักสู ตรโรงเรี ยนสิ ชลคุ ณธารวิทยา คู่มือครู แบบเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ วิชา
คณิ ตศาสตร์ พ$ืนฐาน ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 เกียวกับสาระการเรี ยนรู ้ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ ตัวชี$วดั
เพือสร้างแบบทดสอบตามกรอบเนื$อหา 8 ชุด

66
2.2 ศึกษาเกียวกับทฤษฎี และวิธีการสร้างแบบทดสอบ จากหนังสื อเทคนิ คการเขียน
ข้อสอบของ ชวาล แพรัตกุล (2520 : 1-161) และการวัดผลและประเมินผลการเรี ยนการสอน
คณิ ตศาสตร์ จากหนังสื อการจัดการประเมินผลในสถานศึกษาของ ไพศาล หวังพานิ ช (2531 : 5762) ศึกษาวิธีการวิเคราะห์เนื$อหาและจุดประสงค์
2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ ก
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 เป็ นแบบปรนัยชนิ ด
เลื อกตอบ 4 ตัวเลื อก จํานวน 50 ข้อ โดยให้ครอบคลุ มเนื$ อหาและจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ ใน
ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ทีจัดทําขึ$นทั$ง 8 ชุด
2.4 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ ก
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีสร้างขึ$นให้ผเู ้ ชี ยวชาญ
จํานวน 5 ท่าน เพือตรวจพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมและตรวจสอบความสอดคล้องของ
เนื$อหา จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ตัวชี$วดั และความครอบคลุมของคําถาม
2.5 นําผลการประเมิ นมาวิเคราะห์ หาค่าดัชนี ความสอดคล้อง ระหว่างข้อคําถามของ
แบบทดสอบกับจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ (IOC) จากผูเ้ ชี ยวชาญทั$ง 5 ท่าน เลือกแบบทดสอบทีมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั$งแต่ 0.50 ขึ$นไป และปรับปรุ งแบบทดสอบมีค่าดัชนี ความสอดคล้องน้อยกว่า 0.50
แล้วนําไปให้ผเู ้ ชียวชาญดูเพือตรวจสอบอีกครั$ง
2.6 ปรับปรุ งและจัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
2.7 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ ก
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีได้ปรับปรุ งแก้ไขแล้ว
ไปทดสอบกับนักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 3 ทีกําลังเรี ยนในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยน
สิ ชลคุณาธารวิทยา อําเภอสิ ชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ งเคยเรี ยนผ่านมาแล้ว จํานวน 50 คน
โดยการสุ่ มอย่างง่าย เพือหาคุณภาพของแบบทดสอบ
2.8 นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์ขอ้ สอบเป็ นรายข้อ เพือหาค่าความยากง่าย (P) และ
ค่าอํานาจจําแนก (r) ของข้อสอบรายข้อและเลือกแบบทดสอบเฉพาะข้อทีมีค่าความยากง่ายระหว่าง
0.30 – 0.75 และมีค่าอํานาจจําแนก 0.2 ขึ$นไปจํานวน 40 ข้อ
2.9 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ ก
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีเลือกไว้จาํ นวน 40 ข้อ
ไปทดสอบกับ นัก เรี ย นชั$น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที 3 ที กํา ลัง เรี ย นในภาคเรี ย นที 1 ปี การศึ ก ษา 2553
โรงเรี ยนสิ ชลคุ ณาธารวิทยา อําเภอสิ ชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช จํานวน 50 คน ทีเคยเรี ยน
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มาแล้วโดยการสุ่ มอย่างง่าย เพือหาความเชื อมันของแบบทดสอบ ซึ งได้ค่าความเชื อมัน เท่ากับ
0.75
2.10 จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน ก่ อนเรี ย นและหลังเรี ย นโดยใช้
ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 40 ข้อ
เป็ นฉบับสมบูรณ์ สําหรั บนําไปใช้กบั กลุ่ มตัวอย่าง
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้ชุดฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
3.1 ศึกษาเอกสาร ศึกษาทฤษฏีจากตํารา งานวิจยั ทีเกียวข้องและศึกษาการวัดเจตคติ
ต่า ง ๆ เพือนํา มาเป็ นแนวทางในการสร้ า งแบบสอบถามความพึ งพอใจของนักเรี ย นที มี ต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
3.2 สร้ างแบบสอบถามความพึง พอใจของนัก เรี ยนที มี ต่อการจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้
ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
3.3 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ ก
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีผูร้ ายงานสร้างขึ$นให้
ผูเ้ ชี ยวชาญด้านหลักสู ตรแกนกลางการศึ กษาขั$นพื$นฐาน ด้านเนื$ อหา ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 และ
ด้านการวัดผลและประเมินผล จํานวน 5 ท่าน เพือตรวจสอบความเหมาะสมถูกต้องตามเนื$ อหา
ตรวจสอบคุณภาพและความถูกต้องของภาษา เพือนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข
3.4 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ ชุ ดฝึ ก
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีได้จากการปรับปรุ ง
แก้ไขแล้วไปทดลองใช้กบั นักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีกําลังเรี ยนในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา
2553 โรงเรี ยนสิ ชลคุณาธารวิทยา จํานวน 50 คน ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างมาทดสอบหาคุณภาพของ
เครื องมือ เพือใช้ในการประเมิน
3.5 หาค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 และ
เลือกข้อทีมีค่าอํานาจจําแนกตั$งแต่ 0.2 ขึ$นไป
3.6 การหาค่าความเชื อมัน (Reliability) นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยน
ที มี ต่ อ การจัด การเรี ย นรู ้ โดยใช้ชุ ด ฝึ กเสริ ม ทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ เรื อง อัต ราส่ ว นและร้ อ ยละ
ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 มาหาค่าความเชื อมันโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ5 แอลฟา (Alpha Coeffcient)
ของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชือมัน เท่ากับ 0.767

68
3.7 นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ ก
เสริ ม ทัก ษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั$นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 ไปพิ ม พ์เ ป็ นฉบับ
สมบูรณ์ เพือนําไปใช้จริ งกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

แบบแผนทีใช้ ในการทดลอง
1. การเปรี ยบเทียบผลสั มฤทธิ6ทางการเรี ยนก่ อนและหลังการเรี ยน

โดยใช้ชุดฝึ ก

เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ใช้การทดลองแบบกลุ่ มเดี ยว มีการวัดผล
สัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนก่อนทดลอง 1 ครั$ง และหลังการทดลอง 1 ครั$ง ( The Single Group Pretest
Posttest Design ) ( ประวิต เอราวรรณ์ 2545 : 55)
1.1 แบบแผนในการทดลอง
O1

X

O2

O1 หมายถึง การวัดผลสัมฤทธิ5ทางการเรี ยนก่อนการทดลองใช้
ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ
X หมายถึง การทดลองใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
O2 หมายถึง การวัดผลสัมฤทธิ5ทางการเรี ยนหลังการทดลองใช้
ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ
O1 และ O2 วัดด้วยแบบทดสอบชุดเดียวกัน
1.2 การดําเนินการทดลอง
1) นํา แบบทดสอบวัด ผลสั ม ฤทธิ5 ทางการเรี ย น ของชุ ด ฝึ กเสริ ม ทัก ษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ให้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5 ทาง
การเรี ยน ( Pretest ) ตรวจผลการสอบและเก็บคะแนนของแต่ละคนไว้
2) กลุ่มตัวอย่างศึกษาชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและ
ร้อยละ โดยชี$ แจงจุดประสงค์พร้อมวิธีการศึกษาให้ทราบและให้กลุ่มตัวอย่างทําชุ ดฝึ กเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละแล้วจึ งวัดผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนหลังการศึกษาชุ ดฝึ ก
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ( Posttest )โดยทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5
ทางการเรี ยนอีกครั$ง ตรวจผลการสอบและเก็บคะแนนของนักเรี ยนแต่ละคนไว้
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2. การศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ต่อการศึกษาชุ ดฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ใช้กลุ่มทดลองกลุ่มเดี ยว วัดผลหลังการทดลอง
(The single group Posttest -only-design) (ประวิต เอราวรรณ์ 2545 : 54)
2.1 แบบแผนในการทดลอง
X

O2

X หมายถึง การทดลองใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วน
และร้อยละ
O2 หมายถึง การวัดความพึงพอใจต่อการใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ
2.2 การดําเนินการทดลอง
1) ให้กลุ่มตัวอย่างศึกษาและใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื องอัตราส่ วน
และร้อยละ ให้จบทุกชุดฝึ กภายในเวลาทีกําหนด
2) ให้นกั เรี ยนกลุ่มตัวอย่างทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อ
การจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ
3) นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ
4) นําคะแนนทีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูร้ ายงานได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับนักเรี ยนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง มีข$ นั ตอนการ
ดําเนิ นการ ดังนี$
1. ทํา การทดสอบก่ อนเรี ย น โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน ก่อน
เรี ยนและหลั ง เรี ยน โดยใช้ ชุ ด ฝึ กเสริ มทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ เรื อง อัต ราส่ ว นและร้ อ ยละ
ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีผูร้ ายงานสร้ างขึ$น ซึ งผ่า นกระบวนการหาคุ ณ ภาพแล้ว ไปทดลองกับ
นัก เรี ย นที เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่า งทํา แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ5 ทางการเรี ย น ตรวจให้ค ะแนนและ
เก็บข้อมูลไว้
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2. ดํา เนิ น การสอนตามแผนการจัด การเรี ย นรู ้ ในคู่ มื อ ประกอบการใช้ ชุดฝึ ก
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 โดยใช้เวลาในการสอน
18 ชัวโมง
3. ทดสอบหลังเรี ยน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื องอัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ซึ ง
เป็ นแบบทดสอบชุดเดียวกับทีใช้ทดสอบก่อนเรี ยน ตรวจให้คะแนนและเก็บข้อมูลไว้
4. สอบถามความพึ ง พอใจของนัก เรี ย น โดยใช้แบบสอบถามความพึ ง พอใจของ
นักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ
ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
5. นํา คะแนนจากการทํา แบบฝึ กหั ด และแบบทดสอบท้า ยชุ ด ฝึ กเสริ มทัก ษะ
คณิ ตศาสตร์ ทุกชุ ด มาวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดฝึ กเสริ มทักษะและเพือทดสอบสมมติฐาน
นําคะแนนผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนจากการทดสอบทั$งก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยน มาวิเคราะห์ เพือ
ทดสอบสมมติฐานและนําคะแนนระดับความพึงพอใจมาวิเคราะห์เพือทดสอบสมมติฐาน

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูร้ ายงานได้ดาํ เนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล ตามวัตถุประสงค์ของการดําเนิ นการสอดคล้อง
กับ ลัก ษณะของเครื องมื อ และวิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จํา แนกตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องการ
ดําเนินการ ดังนี$
1. วิเคราะห์ หาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและ
ร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษา
ปี ที 2 ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ
ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติ t – test
3. วิเคราะห์ ค วามพึง พอใจของนัก เรี ย นที มี ต่อการจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้ชุ ดฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั$นมัธยมศึ กษาปี ที 2 วิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี ย
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
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เกณฑ์การให้คะแนนของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
5
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจมากทีสุ ด
4
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจมาก
3
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
2
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจน้อย
1
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจน้อยทีสุ ด
การแปลความหมายข้อมูล ผูร้ ายงานใช้คะแนนเฉลียระดับความพึงพอใจ ดังนี$ (บุญชม
ศรี สะอาด 2545 : 103)
ค่าเฉลีย
4.50 - 5.00 หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจมากทีสุ ด
3.50 - 4.49 หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจน้อย
1.00 - 1.49 หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจน้อยทีสุ ด

สถิติทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือการศึกษาทดลองครั$งนี$ ใช้สถิติดงั นี$
1. สถิติทีใช้หาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและ
ร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ตามเกณฑ์ 80/80 จากสู ตร ศิริพร คําภักดี (2549 : 68 - 69) ดังนี$
∑ x 
E 1 = AN  × 100







E1
∑x
A




แทน ค่าประสิ ทธิ ภาพกระบวนการทีจัดไว้ในชุดฝึ ก คิดเป็ นร้อยละจาก
การทํากิจกรรมระหว่างเรี ยน ของชุดฝึ กได้ถูกต้อง
แทน คะแนนรวมของผูเ้ รี ยนทีได้จากการทําแบบฝึ กหัด
แทน คะแนนเต็มของแบบฝึ กหัด
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แทน จํานวนผูเ้ รี ยนในกลุ่มตัวอย่าง

N

∑ F 
E 2 = NB  × 100










E2

แทน ค่าประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์คิดเป็ นร้อยละ จากการทํา
แบบทดสอบท้ายชุดฝึ กหลังเรี ยนได้ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 80
ของคะแนนเต็ม
∑ F แทน คะแนนรวมของนักเรี ยนทีได้จากการทําแบบทดสอบหลังเรี ยน
B
แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบท้ายชุดฝึ ก
N
แทน จํานวนผูเ้ รี ยน (กลุ่มตัวอย่างทั$งหมด)
2. สถิติทีใช้ในการหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5ทางการเรี ยน
2.1 หาค่าความเทียงตรงเชิ งเนื$ อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน
โดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง (สมนึก ภัททิยธนี 2537 : 167) ดังนี$
R
IOC = ∑
N
เมือ

IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
∑ R แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชียวชาญ
N
แทน จํานวนผูเ้ ชียวชาญเนื$ อหาวิชา

2.2 ค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั$นมัธยมศึกษา
ปี ที 2 โดยใช้สูตรของ Brennan (บุญชม ศรี สะอาด 2535 : 81) ดังนี$
p

เมือ

p
R
N

=

R
N

แทน ระดับความยากง่ายของข้อสอบ
แทน จํานวนผูต้ อบถูกทั$งหมด
แทน จํานวนคนในกลุ่มสู งและกลุ่มตํา
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2.3 ค่าอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
โดยใช้สูตรของ Brennan (บุญชม ศรี สะอาด 2535 : 81) ดังนี$
Ru − Rl
f

r =
เมือ

r

แทน ค่าอํานาจจําแนก
แทน จํานวนคนกลุ่มสู งทีตอบถูก
Ru
แทน จํานวนคนกลุ่มตําทีตอบถูก
Rl
f
แทน จํานวนคนในกลุ่มสู งหรื อกลุ่มตําซึ งเท่ากัน
2.4 หาความเชื อมันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
คํานวณจากสู ตร KR – 20 ของ คูเดอร์ ริ ชาร์ ดสัน (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ 2538 :
197-199) ดังนี$


rtt = n 1 − Σpq
2
n − 1  s t 
เมือ

rtt
n
P
P

แทน ค่าความเชือมันของแบบทดสอบ
แทน จํานวนข้อสอบของแบบทดสอบ
แทน สัดส่ วนของนักเรี ยนทีตอบถูกในแต่ละข้อ
จํานวนนักเรี ยนตอบถูก
=
จํานวนนักเรี ยนทัXงหมด

q

แทน สัดส่ วนของผูท้ าํ ผิดในแต่ละข้อ

q

=

St2

แทน

1– p

คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบทั$งฉบับ

∑ X − (∑ X)
2

2
t

S

=

เมือ ∑ X แทน
∑ X 2 แทน
(∑ X )2 แทน
N
แทน

2

N(N − 1)

ผลรวมของคะแนนทั$งหมด
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกําลังสอง
ผลรวมของคะแนนทั$งหมดยกกําลังสอง
จํานวนนักเรี ยนทีเข้าสอบทั$งหมด
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2.5 สถิติทีใช้ในการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ5ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 โดยการ
ทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ โดยใช้สูตร (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2538 : 125) ดังนี$

∑D

t =

N ∑ D 2 - (∑ D)2
N -1

เมือ t แทน ผลต่างระหว่างคะแนนเฉลียของการทดสอบก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยน
D แทน ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
N แทน จํานวนคน
3. สถิติทีใช้ในการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้
ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 คือ
3.1 ค่าเฉลีย ( x ) โดยใช้สูตร (กานดา พูนลาภทวี 2539 : 42) ดังนี$
x =

เมือ

∑x
N

แทน คะแนนเฉลีย
∑ x แทน ผลรวมของข้อมูลทั$งหมด
N แทน จํานวนผูเ้ รี ยน
3.2 ค่าส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S) โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ
x

2538 : 79) ดังนี$
S
เมือ S
ΣΧ
ΣΧ 2

N

=

ΝΣΧ 2 − (ΣΧ )
Ν (Ν − 1 )

2

แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
แทน ผลรวมของคะแนนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
แทน ผลรวมของคะแนนของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่าง
แต่ละคนยกกําลังสอง
แทน จํานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง
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4. สถิติทีใช้หาประสิ ทธิ ภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจ
4.1 หาค่าอํานาจจําแนก ของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการ
จัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั$นมัธยมศึกษา
ปี ที 2 โดยคํานวณจากสู ตรการแจกแจงที (t-distribution) (สุ นี รักษาเกียรติศกั ดิ5 2539 : 117) ดังนี$

=

t

t
xH

เมือ

xL
S 2H
S 2L

nH
nL

x −x
H L
S2 S2
H+ L
n n
H L
แทน ค่าอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม
แทน ค่าเฉลียของกลุ่มสู ง
แทน ค่าเฉลียของกลุ่มตํา
แทน ความแปรปรวนของกลุ่มสู ง
แทน ความแปรปรวนของกลุ่มตํา
แทน จํานวนของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มสู ง
แทน จํานวนของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มตํา

4.2 หาความเชื อมันของแบบสอบถามความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นที มี ต่ อ การ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื องอัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
คํานวณโดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ5 แอลฟา (Alpha Coefficient) ของคอนบาค (Cronbach) (พวงรัตน์
ทวีรัตน์ 2538 : 125)

s2 
α = n 1 − ∑2 i 
n −1 
s t 

เมือ

α
n
S 2i
S 2t

แทน ค่าสัมประสิ ทธิ5ของความเชือมัน
แทน จํานวนข้อของแบบสอบถาม
แทน คะแนนความแปรปรวนเป็ นรายข้อ
แทน คะแนนความแปรปรวนของเครืb องมือนัXนทัXงฉบับ

76

บทที 4

ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลศึกษาการทดลอง เรื อง รายงานการสร้ างและพัฒนา
ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนสิ ชลคุณา
ธารวิทยา สํานักงานเขตพื$นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในครั$งนี$ ผรู ้ ายงานได้นาํ เสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปรผลทีได้จากการวิเคราะห์แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี$
ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของการพัฒนาชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
ตอนที 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ ก
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
สั ญลักษณ์ ทใช้
ี ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
Χ แทน
คะแนนเฉลีย
S
แทน ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
N แทน
จํานวนนักเรี ยนในกลุ่มตัวอย่าง
ความแตกต่างของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กเสริ ม
D แทน
ทักษะคณิ ตศาสตร์
ΣD แทน
ผลรวมของผลต่างของคะแนนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ ก
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
ΣD 2 แทน
ผลรวมของกําลังสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการใช้
ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
t แทน
ค่าวิกฤติใน t–distribution
E1 แทน
ประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ
E2 แทน
ประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์
ตอนที 1 ผลการวิเคราะห์ ประสิ ทธิภาพของการพัฒนาชุ ดฝึ กเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรือง
อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั. นมัธยมศึกษาปี ที 2
การหาประสิ ทธิ ภาพของการพัฒนาชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วน
และร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 มีข$ นั ตอนในการหาประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการและผลลัพธ์
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(E 1 /E 2 ) คือ การทดสอบแบบเดียว การทดสอบแบบกลุ่มและการทดสอบภาคสนาม ซึ งผลการ
วิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของการพัฒนาชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ
ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 มีดงั นี$
1.1 ผลการทดสอบแบบเดียว (1:1)
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของการพัฒนาโดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ตามเกณฑ์ 80/80 ในการทดสอบแบบเดียว มี
ผลการทดสอบแต่ละชุด และค่าเฉลียดังนี$

ตาราง 1 แสดงคะแนนเฉลีย ค่าประสิ ทธิ ภาพ ของกระบวนการ(E1) และค่าประสิ ทธิ ภาพของ
ผลลัพ ธ์ (E2) โดยใช้ ชุ ด ฝึ กเสริ ม ทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ เรื อง อัต ราส่ ว นและร้ อ ยละ
ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 รวม 8 ชุด และค่าเฉลียในการทดสอบแบบเดียว (1:1)
คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม
คะแนน
คะแนน
ชุดฝึ กที แบบฝึ กหัด
E1 ทดสอบท้าย
E2
E1/E2
เฉลีย
เฉลีย
ระหว่างเรี ยน
ชุดฝึ ก
1
40
23.67 59.17
10
6.00 60.00 59.17/60.00
2
80
52.00 65.00
10
5.67 56.67 65.00/56.67
3
60
40.00 66.67
10
6.00 60.00 66.67/60.00
4
60
41.00 68.33
10
6.67 66.67 68.33/66.67
5
60
40.00 66.67
10
6.33 63.33 66.67/63.33
6
20
12.00 60.00
10
6.33 63.33 60.00/63.33
7
40
24.00 60.00
10
5.67 56.67 60.00/56.67
8
40
24.67 61.67
10
6.33 63.33 61.67/63.33
รวม/เฉลีย
N=3

400

64.33

80

61.25

64.33/61.25
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จากตาราง 1 พบว่า ค่าประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ(E1) โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 8 ชุ ด มีค่าประสิ ทธิ ภาพ
ของกระบวนการ(E1) เท่ากับ 64.33 และคะแนนแบบทดสอบท้ายชุ ดฝึ ก มีค่าประสิ ทธิ ภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 61.25 ดังนั$น ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ
ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีผูร้ ายงานสร้างขึ$น มีประสิ ทธิ ภาพตํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทีตั$งไว้
1.2 ผลการทดสอบแบบกลุ่ม (1:10)
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของการพัฒนาโดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ตามเกณฑ์ 80/80 ในการทดสอบแบบกลุ่ม มี
ผลการทดสอบแต่ละชุด และค่าเฉลียดังนี$
ตาราง 2 แสดงคะแนนเฉลีย ค่าประสิ ทธิ ภาพ ของกระบวนการ(E1) และค่าประสิ ทธิ ภาพของ
ผลลัพ ธ์ (E2) โดยใช้ ชุ ด ฝึ กเสริ มทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ เรื อง อัต ราส่ ว นและร้ อ ยละ
ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 รวม 8 ชุด และค่าเฉลียในการทดสอบแบบกลุ่ม (1:10)
คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม
คะแนน
คะแนน
ชุดฝึ กที แบบฝึ กหัด
E1 ทดสอบท้าย
E2
E1/E2
เฉลีย
เฉลีย
ระหว่างเรี ยน
ชุดฝึ ก
1
40
31.33 78.33
10
8.00 80.00 78.33/80.00
2
80
62.00 77.50
10
7.67 76.67 77.50/76.67
3
60
44.50 74.17
10
7.50 75.00 74.17/75.00
4
60
45.00 75.00
10
7.83 78.33 75.00/78.33
5
60
45.50 75.83
10
7.83 78.33 75.83/78.33
6
20
15.50 77.50
10
8.00 80.00 77.50/80.00
7
40
28.67 71.67
10
7.50 75.00 71.67/75.00
8
40
29.67 74.17
10
7.83 78.33 74.17/78.33
รวม/เฉลีย

400

75.54

80

77.71

75.54/77.71

N=6
จากตาราง 2 พบว่า ค่ า ประสิ ท ธิ ภาพของกระบวนการ(E1) โดยใช้ชุ ดฝึ กเสริ ม ทัก ษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 8 ชุ ด มีค่าประสิ ทธิ ภาพ
ของกระบวนการ(E1) เท่ากับ 75.54 และคะแนนแบบทดสอบท้ายชุ ดฝึ กโดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 มีค่าประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ (E2)
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77.71 ดังนั$น ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ที
ผูร้ ายงานสร้างขึ$น ยังมีประสิ ทธิ ภาพตํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทีตั$งไว้
1.3 ผลการทดสอบภาคสนาม (1:100)
ผลการวิเคราะห์ประสิ ทธิ ภาพของการพัฒนาโดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ตามเกณฑ์ 80/80 ในการทดสอบภาคสนาม มี
ผลการทดสอบแต่ละชุด และค่าเฉลียดังนี$
ตาราง 3 แสดงคะแนนเฉลี ย ค่าประสิ ท ธิ ภาพของกระบวนการ(E1) และค่าประสิ ท ธิ ภาพของ
ผลลัพ ธ์ (E2) โดยใช้ ชุ ด ฝึ กเสริ มทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ เรื อง อัต ราส่ ว นและร้ อ ยละ
ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 รวม 8 ชุด และค่าเฉลียในการทดสอบภาคสนาม (1:100)
คะแนนเต็ม
คะแนนเต็ม
คะแนน
คะแนน
ชุดฝึ กที แบบฝึ กหัด
E1 ทดสอบท้าย
E2
E1/E2
เฉลีย
เฉลีย
ระหว่างเรี ยน
ชุดฝึ ก
1
40
33.50 83.75
10
8.24 82.35 83.75/82.35
2
80
67.12 83.90
10
8.29 82.94 83.90/82.94
3
60
50.32 83.77
10
8.03 80.29 83.77/80.29
4
60
50.32 83.87
10
8.15 81.47 83.87/81.47
5
60
49.38 82.30
10
8.18 81.76 82.30/81.76
6
20
16.62 83.09
10
8.29 82.94 83.09/82.94
7
40
33.41 83.53
10
8.15 81.47 83.53/81.47
8
40
32.53 81.32
10
8.06 80.59 81.32/80.59
รวม/เฉลีย

400

83.29

80

81.72

83.29/81.72

N = 34
จากตาราง 3 พบว่า ค่ า ประสิ ท ธิ ภาพของกระบวนการ(E1) โดยใช้ชุ ดฝึ กเสริ ม ทัก ษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 8 ชุ ด มีค่าประสิ ทธิ ภาพ
ของกระบวนการ(E1) เท่ากับ 83.29 และคะแนนแบบทดสอบท้ายชุ ดฝึ กโดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 มีค่าประสิ ทธิ ภาพของผลลัพธ์ (E2)
เท่ากับ 81.72 ดังนั$น ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื องอัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
ทีผูร้ ายงานสร้างขึ$น มีประสิ ทธิ ภาพสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทีตั$งไว้
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ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ ผลสั มฤทธิ6ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่ อนเรี ยนและหลังเรียนโดยใช้
ชุ ดฝึ กเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรือง อัตราส่ วนและร้ อยละ
ชั. นมัธยมศึกษาปี ที 2 ดังตาราง

ตาราง 4 การวิเคราะห์ ผลสั มฤทธิ6ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่ อนเรียนและหลังเรียนโดย
ใช้ ชุดฝึ กเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรือง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั.นมัธยมศึกษาปี ที 2
ในการทดสอบแบบเดียว (1:1)
กลุ่มทดลอง

N

ΣD

ΣD2

t

กลุ่มทดลอง

3

21

161

4.582

N=3
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 , t(0.1 : df 2) = 6.695

จากตาราง 4 พบว่ า ผลสั มฤทธิทางการเรียนของนักเรียนก่ อนเรี ยนและหลังเรียน
โดยใช้ ชุดฝึ กเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื8อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั9นมัธยมศึกษาปี ที8 2 ใน
การทดสอบแบบเดีย8 วไม่ แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ รี8 ะดับ .01
ตาราง 5 การวิเคราะห์ ผลสั มฤทธิ6ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่ อนเรียนและหลังเรียนโดย
ใช้ ชุดฝึ กเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรือง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั.นมัธยมศึกษาปี ที 2
ในการทดสอบแบบกลุ่ม (1:10)
กลุ่มทดลอง

N

ΣD

ΣD2

t

กลุ่มทดลอง

6

44

352

7.416**

N=6
**มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 , t(0.1 : df 5) = 3.365
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จากตาราง 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ใน
การทดสอบแบบกลุ่มแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01
ตาราง 6 การวิเคราะห์ ผลสั มฤทธิ6ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่ อนเรียนและหลังเรียนโดย
ใช้ ชุดฝึ กเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรือง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั.นมัธยมศึกษาปี ที 2
ในการทดสอบภาคสนาม (1:100)
กลุ่มทดลอง

N

ΣD

ΣD2

t

กลุ่มทดลอง

34

302

2950

18.190**

N = 34
** มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 , t(0.1 : df33) = 2.457

จากตาราง 6 พบว่า ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ใน
การทดสอบภาคสนามแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01

ตอนที 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ ชุดฝึ กเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ เรือง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั. นมัธยมศึกษาปี ที 2 ดังตาราง 7
ตาราง 7 แสดงความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
รายการความพึงพอใจ
1. เนื$อหามีความเหมาะสมกับนักเรี ยน
2. เนื$อหาเรี ยงจากง่ายไปหายาก

x

S

แปลผล

4.35
4.32

0.812
0.726

มาก
มาก
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3. ช่วยเพิมความรู ้ดา้ นการคํานวณ การแก้โจทย์ปัญหา
และสามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
4. ภาษาทีใช้เข้าใจง่าย
5. ความเหมาะสมขนาดของตัวอักษร
6. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์
7. มีคาํ ชี$แจง คําอธิ บายแต่ละกิจกรรม เข้าใจง่าย ปฏิบตั ิตาม
ได้ถูกต้อง
8. มีรูปแบบน่าสนใจ สวยงาม ภาพประกอบชัดเจน
9. มีความสะดวกในการใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
10. ผูเ้ รี ยนสามารถกลับไปศึกษาเนื$อหา อีกครั$งเมือไม่เข้าใจ
รวม

4.56

0.660

มากทีสุ ด

4.35
4.44
4.44
4.47

0.543
0.704
0.612
0.662

มาก
มาก
มาก
มาก

4.21
4.29
4.00

0.729
0.798
0.778

มาก
มาก
มาก

4.34

0.712

มาก

จากตาราง 7 พบว่า ในภาพรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้
ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.34 , S =
0.712) เมือดูในรายละเอียด พบว่านักเรี ยนมีความพึงพอใจระดับมากทีสุ ด ช่วยเพิมความรู ้ดา้ นการ
คํานวณ การแก้โจทย์ปัญหาและสามารถนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้ ( x = 4.56, S = 0.660) และ
นักเรี ยนมีความพึงพอใจระดับมาก มีคาํ ชี$แจง คําอธิ บายแต่ละกิจกรรม เข้าใจง่าย ปฏิบตั ิตามได้
ถูกต้อง( x = 4.47 , S = 0.662) รองลงมาคือ ความเหมาะสมขนาดของตัวอักษร ( x = 4.44 , S
= 0.704) ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั คิดวิเคราะห์ ( x = 4.44, S = 0.612) เนื$ อหามีความเหมาะสมกับ
นักเรี ยน ( x = 4.35, S = 0.543) ภาษาทีใช้เข้าใจง่าย ( x = 4.35, S = 0.543) เนื$ อหาเรี ยงจากง่าย
ไปหายาก ( x = 4.32, S = 0.726) มีความสะดวกในการใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ( x =
4.29, S = 0.798) มีรูปแบบน่าสนใจ สวยงาม ภาพประกอบชัดเจน ( x = 4.21, S = 0.729) ผูเ้ รี ยน
สามารถกลับไปศึกษาเนื$อหา อีกครั$งเมือไม่เข้าใจ ( x = 4.00, S = 0.778) ตามลําดับ
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บทที 5

สรุปผล อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การศึกษาทดลองครั$งนี$ เป็ นการสร้ างและพัฒนาชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง
อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั$นมัธ ยมศึ กษาปี ที 2 โรงเรี ย นสิ ช ลคุ ณ าธารวิท ยา อํา เภอสิ ชล จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช สํานักงานเขตพื$นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีสาระสําคัญสรุ ปได้ดงั นี$

สรุปผล
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื อพั ฒ นาชุ ด ฝึ กเสริ มทั ก ษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อั ต ราส่ วนและร้ อ ยละ
ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
2. เพือเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดย
ใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
3. เพือศึ กษาความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
สมมติฐานในการศึกษา
1. ป ระสิ ทธิ ภาพการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วน
และร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 มีประสิ ทธิ ภาพ ตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนของนักเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ
จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที มี ต่อการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
วิธีการศึกษาค้ นคว้ า
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีกําลังเรี ยนในภาคเรี ยนที 1
ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนสิ ชลคุณาธารวิทยา อําเภอสิ ชล จังหวัดนครศรี ธรรมราช สํานักงาน
เขตพื$นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 11 ห้องเรี ยน 410 คน
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1.2 กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการศึก ษาในเรื องนี$ เป็ นนักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2/4
ทีกําลังเรี ยนในภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนสิ ชลคุณาธารวิทยา อําเภอสิ ชล จังหวัด
นครศรี ธรรมราช สํานักงานเขตพื$นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จํานวน 34 คน ได้มาจากการ
สุ่ มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก ซึ งใช้หอ้ งเรี ยนเป็ นหน่วยในการสุ่ ม
เครืองมือทีใช้ ในการทดลอง
1. ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 จํานวน 8 ชุ ด
และมีคู่มือประกอบการใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5ทางการเรี ยน ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนโดยใช้ชุดฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีผูร้ ายงานสร้างขึ$น เป็ น
แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
4. เครื องมือวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาครั$งนี$ ได้แก่
4.1 สถิติทีใช้ในการหาประสิ ทธิ ภาพของชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ คือ สถิติ
ทีแสดงค่า E1/E2
4.2 สถิ ติที ใช้ใ นการวิเคราะห์ แบบทดสอบคื อ ค่ า ความยากง่ า ย (p) ค่ า อํา นาจ
จําแนก(r) และค่าความเชือมัน
4.3 สถิติทีใช้เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ5ทางการเรี ยน คือ ค่า t-test
4.4 สถิ ติที ใช้ศึ ก ษาความพึ งพอใจของนัก เรี ย นที มี ต่อการจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้
ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ คือ ค่าเฉลีย ( x ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (S)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูร้ ายงานได้นาํ ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ทีสร้างขึ$น
ไปทดลองกับนักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2553 โรงเรี ยนสิ ชลคุณาธาร
วิทยา จังหวัดนครศรี ธรรมราช ทีไม่เคยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ มาก่อน เพือทดสอบหา
ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ดังนี$ คือ (1) ทดสอบแบบเดียวกับนักเรี ยน 3 คน
(2) ทดสอบแบบกลุ่มกับนักเรี ยน 6 คน (3) ทดสอบภาคสนามกับนักเรี ยนทีเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 34 คน ตามขั$นตอนของการสร้างและพัฒนาชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ และหลังจากที
ศึ ก ษาชุ ด ฝึ กเสริ ม ทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ แ ล้ว ผู ้ร ายงานได้ข อความร่ ว มมื อ จากนัก เรี ย นให้ ต อบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนด้วยตนเองแล้วรวบรวมข้อมูลไว้วเิ คราะห์ต่อไป
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
จากการทดสอบในแต่ละครั$ง ผูร้ ายงานได้นาํ ข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติดงั นี$ (1) นํา
คะแนนจากกิจกรรมระหว่างเรี ยน และคะแนนประเมินตนเองหลังเรี ยนแต่ละชุ ดฝึ กมาวิเคราะห์หา
ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ (E1/E2) (2) นําคะแนนจากการทดสอบก่อนเรี ยน
และหลังเรี ยนมาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนโดยทดสอบค่า t-test (3) นําคะแนนจากการ
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจหลังจากการทดสอบภาคสนามมาคํานวณหาค่าเฉลี ย ( x ) และ
ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ( S )
ผลการทดลอง
ในการทดลองครั$งนี$ ได้ผลการทดลองเป็ นไปตามทีตั$งสมมติฐานไว้ ดังนี$
1. ผลการทดสอบประสิ ทธิ ภาพของชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วน
และร้อยละ พบว่าชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ทีพัฒนาขึ$น ชุ ดที 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 มี
ประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 ตามเกณฑ์ 80/80 ดังนี$ คือ 83.75/82.35, 83.90/82.94, 83.77/80.29,
83.87/81.47, 82.30/81.76, 83.09/82.94, 83.53/81.47 และ81.32/80.59 ตามลําดับ เฉลียทั$ง 8 ชุ ด
มีค่าประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 เท่ากับ 83.29/81.72
2. ผลการวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน พบว่า ชุ ดฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ทําให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ5ทางการเรี ยนสู งขึ$นอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01
3. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อการจัดการเรี ยนรู ้
โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.34) และมีส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.712

อภิปรายผล
การพัฒนาชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษา
ปี ที 2 โรงเรี ยนสิ ชลคุณาธารวิทยา สํานักงานเขตพื$นทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีประเด็น
สําคัญทีควรนํามาอภิปรายผลดังนี$
1. ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื องอัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 มี
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ งผลการทดลองพบว่า ประสิ ทธิ ภาพของ ชุ ดฝึ กเสริ ม ทัก ษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 เท่ากับ 83.29/81.72 หมายความว่า
ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ทีพัฒนาขึ$นสามารถช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ เฉลียร้อยละ 83.29
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และผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนหลังเรี ยนจากการใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ได้คะแนน ร้อยละ
81.72 ซึ งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทีตั$งไว้ และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ข้อที 1 และผลการศึกษาในครั$งนี$ ยงั สอดคล้องกับงานวิจยั ของวชิ รนุ ช สิ นธุ ชยั (2541 : บทคัดย่อ)
ได้ศึกษาค้นคว้าอิ สระ เรื อง การพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะการคิดเลขเร็ ว เรื อง การคูณ ชั$น
ประถมศึกษาปี ที 6 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แบบฝึ กเสริ มทักษะการคิดเลขเร็ ว ทีผูศ้ ึกษาค้นคว้า
สร้างขึ$นมีประสิ ทธิ ภาพ 92.85/86.16 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ทีตั$งไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จรี พร
สามารถ (2543 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิ ตศาสตร์ เรื อง ร้อยละ โดยใช้ชุดการฝึ ก สําหรับนักเรี ยนชั$นประถมศึกษาปี ที 5 พบว่า ชุ ดการ
ฝึ กมีประสิ ทธิ ภาพโดยรวมเท่ากับ 82.83/80.58 แสดงว่าชุ ดการฝึ กทีสร้ างมีประสิ ทธิ ภาพในการ
พัฒนาความสามารถการแก้ปัญหาโจทย์คณิ ตศาสตร์ ได้เพิมขึ$ นสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิหาญ
พละพร (2545 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาชุ ดฝึ กเสริ มทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์
เรื อง โจทย์ปัญหาการคูณการหาร สําหรับนักเรี ยนชั$นประถมศึกษาปี ที 4 ผลการศึกษา พบว่า
ชุ ด ฝึ กเสริ ม ทัก ษะวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เรื อง โจทย์ปั ญ หาการคู ณ การหาร สํ า หรั บ นัก เรี ย นชั$น
ประถมศึกษาปี ที 4 ทีผูว้ ิจยั สร้างขึ$นมีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 82.47/76.77 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ 75/75
ทีตั$งไว้สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ เทวี แก้วนิ มิตดี (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การ
พัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั$นประถมศึกษาปี ที 4 ผลการศึกษา พบว่า
แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง การพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยน
ชั$นประถมศึกษาปี ที 4 มีประสิ ทธิ ภาพ 79.13/76.00 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีตั$งไว้ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของอาจารี ย ์ สฤษดิ5ไพศาล (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา การพัฒนาแบบฝึ ก
ทัก ษะวิช าคณิ ตศาสตร์ เรื อง การบวก การลบ สํา หรั บนักเรี ย นชั$นประถมศึ ก ษาปี ที 3 ผล
การศึกษาพบว่า แบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง การบวก การลบ สําหรับนักเรี ยนชั$น
ประถมศึกษาปี ที 3 ทีผูว้ ิจยั ได้สร้างขึ$นมีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 81.29/78.76 สอดคล้องกับงานวิจยั
ของจักรพงษ์ ทองสิ งห์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื อง การบวก และการลบจํานวนเต็ม สํา หรั บชั$นมัธ ยมศึ กษาปี ที 1 ผลการวิจยั
พบว่า แบบฝึ กเสริ มทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง การพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง
การบวก และการลบจํานวนเต็ม สําหรับชั$นมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีผูว้ ิจยั สร้างขึ$นจํานวน 12 ชุ ด มี
ประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 84.44/81.11 ซึ งได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีกําหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของธนพร สําลี (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาชุ ดฝึ กเสริ มทักษะกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื อง โจทย์ปัญหาอัตราส่ วนและร้อยละ สําหรับนักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
ผลการศึกษาพบว่า ชุดฝึ กเสริ มทักษะกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื องโจทย์ปัญหาอัตราส่ วน
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และร้ อยละ สํ า หรั บ นัก เรี ย นชั$นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 ที ผูว้ ิ จยั ได้ส ร้ า งขึ$ น ประกอบด้วยคํา ชี$ แ จง
วัตถุ ประสงค์ เนื$ อหาสาระ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ5 มีประสิ ทธิ ภาพเท่ากับ 84.13/79.19
ซึ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ทีตั$งไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของนฤชล ศรี มหาพรหม (2549 :
บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง การแก้โจทย์
ปั ญหาสมการ สํา หรั บชั$นมัธยมศึ ก ษาปี ที 2 โรงเรี ย นนางรอง อํา เภอนางรอง จัง หวัดบุ รีรัม ย์
ผลการวิจยั พบว่า แบบฝึ กเสริ ม ทักษะ วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง การพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการ สําหรั บชั$นมัธยมศึ กษาปี ที 2 ทีผูว้ ิจยั สร้ างขึ$ น มี
ประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 86.00/84.95 สอดคล้องกับงานวิจยั ของประนอม ประทุมแสง (2549 :
บทคัดย่อ) ได้ท าํ การศึ ก ษา เรื อง การพัฒนาแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ย นรู ้ แบบกลุ่ ม ร่ วมมื อ
Learning
Together โดยใช้แบบฝึ กทัก ษะ เรื อง อัต ราส่ วนและร้ อยละ สาระการเรี ย นรู ้
คณิ ตศาสตร์ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ผลการศึกษา พบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบกลุ่ม
ร่ วมมือ Learning Together โดยใช้แบบฝึ กทักษะ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ สาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 84.30/77.30 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์ทีตั$งไว้
สอดคล้องกับ งานวิ จ ัย ของวี รพงษ์ มุ ล ทาและปนัด ดา แก้ว เสทื อ น (2550 : บทคัด ย่อ ) ได้
ทําการศึกษา เรื อง การพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง เศษส่ วน ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 1
ผลการศึกษา พบว่า แบบฝึ กเสริ มทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง การพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื อง เศษส่ วน ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 1 ทีผูศ้ ึกษาค้นคว้าได้สร้ างขึ$น มีประสิ ทธิ ภาพ
เท่ากับ 78.44/76.43 ซึ งได้มาตรฐานตามเกณฑ์ทีตั$งไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศิรประภา
พาหลง (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบ
ฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง ความรู ้ เบื$องต้นเกี ยวกับจํานวนจริ ง ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ผล
การศึ ก ษา พบว่า แผนการจัดการเรี ย นรู ้ โดยใช้แบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง ความรู ้
เบื$องต้นเกียวกับจํานวนจริ ง ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 78.44/76.46 ซึ งสู งกว่า
เกณฑ์ทีกําหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของกี รติ สายสิ งห์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา
เรื อง การพัฒนาชุ ดฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง เลขยกกําลัง สําหรับนักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 1
ผลการศึกษา พบว่า ชุดดฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง เลขยกกําลัง สําหรับนักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษา
ปี ที 1 ทีวิจยั สร้างขึ$นมีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 85.63/80.27 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ทีตั$ง
ไว้ และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของมาลินี อุ่นสี (2552 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การ
พัฒนาชุดฝึ กทักษะกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื อง บทประยุกต์ ชั$นประถมศึกษาปี ที 5 ผล
การศึ ก ษา พบว่ า ชุ ด ฝึ กทัก ษะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ เรื อง บทประยุ ก ต์ ชั$น
ประถมศึกษาปี ที 5 มีประสิ ทธิ ภาพ เท่ากับ 85.16/83.33 ซึ งสู งกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 ทีตั$งไว้
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1.1 ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ทีผูว้ ิจยั สร้ างขึ$นได้ผ่านขั$นตอนกระบวนการ
สร้ า งอย่า งมี ระบบและวิธีก ารที เหมาะสม โดยเริ มตั$ง แต่ การเลื อกเนื$ อหา การเรี ย บเรี ยงเนื$ อหา
การศึ ก ษาเอกสารหลัก สู ตร คู่ มื อครู และเอกสารต่ า ง ๆ ที เกี ยวข้อ งกับ การเรี ย นการสอนวิช า
คณิ ตศาสตร์ การวิเคราะห์ เนื$ อหา และจุ ดประสงค์การเรี ยนรู ้ กําหนดเนื$ อหาย่อยทั$ง 8 เนื$ อหา
การกําหนดความคิดรวบยอด การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนตลอดจนการวัดประเมิ นผลการ
เรี ยนรู ้ โดยคํานึงถึงตัวผูเ้ รี ยน อายุ พื$นฐานความรู ้ หรื อประสบการณ์เดิม คํานึ งผลทีต้องการหรื อ
จุดประสงค์การเรี ยนรู ้วา่ ควรเสนอในรู ปแบบใด เพือให้เหมาะสมกับเนื$ อหากลุ่มสาระเป็ นเนื$อหาที
เรี ยงจากเนื$ อหาง่ายไปหาเนื$ อหายาก ภาษาที ใช้ชดั เจนมีความต่อเนื องในแต่ละกรอบ มี คาํ ถาม
คําชี$ แจง ให้ผูเ้ รี ยนตอบสนองแต่ละเรื องนั$นโดยตรง (ธี ระชัย ปูรณโชติ 2539 : 27-37) ซึ ง
สอดคล้องกับแนวคิดของวลี สุ มิพนั ธ์ (2530 : 189–190) กล่าวว่า ชุ ดฝึ กทีดีควรเกียวข้องกับเรื อง
ทีเรี ยนมาแล้ว เหมาะสมกับระดับวัย ความสามารถของเด็ก มีคาํ ชี$แจงสั$น ๆ กะทัดรัด ซึ งจะทําให้
เด็กเข้าใจวิธีทาํ ได้ง่ายใช้เวลาเหมาะสม เป็ นชุดฝึ กทีน่าสนใจท้าทายความสามารถ ฉวีวรรณ กีรติกร
(2537 : 11–12) กล่าวว่า ชุ ดฝึ กแต่ละชุ ดเริ มต้นจากเนื$อหาทีง่ายไปยาก เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีภาษาทีเข้าใจง่าย และยังสอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนของ Har Less (n.d. : 93–94, อ้างถึง
ในวิหาญ พละพร 2545 : 47) ได้ให้คาํ แนะนําว่า ชุ ดฝึ กควรสร้ างโดยใช้จิตวิทยาในการเร้ าใจให้
นักเรี ยนเกิดความสนใจและมีโอกาสตอบสนองสิ งเร้าด้วยความท้าทาย
1.2 ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ทีผูว้ ิจยั สร้างขึ$น ผ่านการตรวจหาคุณภาพโดย
ได้รับการประเมินผลจากผูเ้ ชี ยวชาญ 5 ท่าน เพือตรวจสอบเนื$ อหาและภาษาทีใช้ในแต่ละชุ ดฝึ ก
และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข จากนั$นผูว้ ิจยั ได้นาํ ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ไปทดลอง
ตามขั$นตอนของ การหาคุณภาพของชุดฝึ กในการทดสอบแบบเดียว แบบกลุ่ม เมือผ่านการทดลอง
แต่ละขั$นตอนได้นาํ ข้อปั ญหาต่าง ๆ ทีพบเห็ นมาปรับปรุ งแก้ไข ก่อนจะนําไปทดสอบภาคสนาม
ซึ งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของ John Dewey ทีกล่าวว่า การจัดการเรี ยนการสอน ต้องเน้น
เด็กเป็ นสําคัญ เรี ยนรู ้ โดยการกระทําและฝึ กปฏิ บตั ิ จริ ง และการที ผูเ้ รี ยนได้ฝึกหัดหรื อทําซํ$า ๆ
บ่อย ๆ ย่อมจะทําให้เกิ ดความสมบูรณ์ ถูกต้อง ซึ งจะเป็ นความมันคงของสิ งทีเรี ยน ความรู ้ ทีได้
คงทนถาวร กติกา สุ วรรณสงพงศ์ (2541 : 42–43)
2. ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนของนักเรี ยน วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ
จากการจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ทั$งนี$ เนื องจาก
ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ มี ล าํ ดับเนื$ อหาเรี ยงจากง่ ายไปยาก มี การเสริ มแรงเมื อนักเรี ยน ทํา
แบบฝึ กหัดถูกต้อง มีการสรุ ป กฎ นิยามทีชัดเจน และยังเชื อมโยงความรู ้เดิมก่อนทีจะเรี ยนความรู ้ใหม่
ทําให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความท้าทายที ยากจะเรี ยนรู ้ เกิ ดเจตคติ ทีดี ต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ ส่ งผลให้ชุดฝึ กเสริ ม
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ทักษะคณิ ตศาสตร์ มีประสิ ทธิ ภาพ และทําให้ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน ซึ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของวชิรนุช สิ นธุ ชยั (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื อง การพัฒนา
แบบฝึ กเสริ มทักษะการคิดเลขเร็ ว เรื อง การคูณ ชั$นประถมศึกษาปี ที 6 ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
คะแนนทักษะการคิดเลขเร็ วหลังฝึ กด้วยแบบฝึ กสู งกว่าคะแนนก่อนฝึ กด้วยแบบฝึ กเสริ มทักษะคิด
เลขเร็ ว เรื อง การคูณ อย่างมีนยั สําคัญทีระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของจรี พร สามารถ (2543
: บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ เรื อง
ร้อยละ โดยใช้ชุดการฝึ ก สําหรับนักเรี ยนชั$นประถมศึกษาปี ที 5 พบว่า ผลการทดสอบหลังใช้ชุด
การฝึ กมีค่าเฉลี ยสู งกว่าผลการทดสอบก่ อนใช้ชุดการฝึ ก ซึ งมี ความแตกต่างของค่าเฉลี ยก่ อนฝึ ก
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของวิหาญ พละพร (2545 : บทคัดย่อ)
ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาชุ ดฝึ กเสริ มทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง โจทย์ปัญหาการคูณการ
หาร สําหรับนักเรี ยนชั$นประถมศึกษาปี ที 4 ผลการศึกษา พบว่า หลังจากใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะแล้ว
นักเรี ยนชั$นประถมศึกษาปี ที 4 มีผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง โจทย์ปัญหาการคูณ
การหาร สู งกว่าก่อนการใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 สอดคล้อง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ เทวี แก้วนิ มิตดี (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาแบบ
ฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ สําหรับนักเรี ยนชั$นประถมศึกษาปี ที 4 ผลการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ5
ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง การพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของอาจารี ย ์ สฤษดิ5ไพศาล
(2547 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา การพัฒนาแบบฝึ กทักษะวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง การบวก การลบ
สําหรับนักเรี ยนชั$นประถมศึกษาปี ที 3 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
เรื อง การบวก การลบ สําหรับนักเรี ยนชั$นประถมศึกษาปี ที 3 ทีได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึ ก
ทักษะคณิ ตศาสตร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของจักรพงษ์ ทองสิ งห์ (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง การพัฒนาแบบฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง การบวก และการลบจํานวนเต็ม สําหรับชั$นมัธยมศึกษาปี ที 1 ผลการวิจยั
พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ5 ทางการเรี ยน สาระการเรี ยนรู ้ ข องนั ก เรี ยนชั$ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที 1
ทีได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึ กทักษะหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ
.01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของธนพร สําลี (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนา
ชุ ด ฝึ กเสริ ม ทัก ษะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ค ณิ ต ศาสตร์ เรื อง โจทย์ปั ญ หาอัต ราส่ ว นและร้ อ ยละ
สําหรับนักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ เรื อง โจทย์ปัญหาอัตราส่ วนและร้ อยละ สําหรับนักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2
ที ได้รับ การสอนโดยใช้ชุ ดฝึ กเสริ ม ทัก ษะหลัง เรี ย นสู ง กว่า ก่ อ นเรี ย นอย่า งมี นัย สํา คัญทางสถิ ติ
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ทีระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของนฤชล ศรี มหาพรหม (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การวิจยั เรื อง
การพัฒ นาแบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ เรื อง การแก้โ จทย์ปั ญ หาสมการ สํ า หรั บ ชั$น
มัธยมศึกษาปี ที 2 โรงเรี ยนนางรอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ5
ทางการเรี ยน เรื อง การแก้โจทย์ปัญหาสมการ หลังเรี ยนโดยใช้แบบฝึ กทักษะ สู งกว่าก่อนเรี ยน
อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของวีรพงษ์ มุ ล ทา และปนัดดา
แก้วเสทือน (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาแบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์
เรื อง เศษส่ วน ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 1 ผลการศึกษา พบว่า ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ5 ทางการ
เรี ยนและหลังเรี ยนการจัดการเรี ยนการสอน โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง เศษส่ วน
ชั$นมัธยมศึ ก ษาปี ที 1 ที ผูศ้ ึ กษาค้นคว้าได้ส ร้ างขึ$น ได้คะแนนหลังเรี ยนสู ง กว่าก่ อนเรี ยนอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของศิรประภา พาหลง (2550 : บทคัดย่อ) ได้
ทําการศึกษา เรื อง การพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง
ความรู ้เบื$องต้นเกียวกับจํานวนจริ ง ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ผลการศึกษา พบว่า คะแนนผลสัมฤทธิ5
ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื อง ความรู ้เบื$องต้นเกียวกับจํานวนจริ ง ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 หลัง
เรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของกีรติ สายสิ งห์
(2551 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาชุ ดฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง เลขยกกําลัง
สํ า หรั บ นัก เรี ย นชั$น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที 1 ผลการศึ ก ษา พบว่า คะแนนผลสั ม ฤทธิ5 ทางการเรี ย น
คณิ ตศาสตร์ เรื อง เลขยกกําลัง สําหรั บนักเรี ยนชั$นมัธ ยมศึ กษาปี ที 1 ที ได้รับการสอนโดยใช้
ชุ ดฝึ กหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Clarkson (1979 : 4101-A) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะการแปลความหมายในวิชา
คณิ ตศาสตร์ กับความหมายในการแก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ และศึ กษาดู ว่านักเรี ยนจะใช้การ
แปลความหมายในการแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ หรื อไม่ของนักเรี ยนชั$นประถมศึกษาปี ที 1 ทีเรี ยน
พีชคณิ ตจํานวน 5 ห้องเรี ยน นํามาทดสอบความสามารถในการแปลความหมาย 3 ฉบับ คื อ
ลัก ษณะที เป็ นภาษา ลัก ษณะที เป็ นสั ญลักษณ์ และลัก ษณะที เป็ นรู ปภาพ แล้วนําคะแนนไปหา
ความสัมพันธ์กบั คะแนนความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
นอกจากนี$ ยงั พบว่า ทักษะการแปลความหมายเป็ นองค์ประกอบหนึ งของความสามารถในการแก้
โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hall and Dudly William (1979 : 6325–A)
ได้ศึ ก ษาผลการสอนวิ เ คราะห์ การแก้ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ และความสามารถในการวิเ คราะห์
ตัวอย่างประชากรเป็ นนักเรี ยนชั$นประถมศึกษาปี ที 5 จํานวน 60 คน ซึ งแบ่งเป็ นกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยนักเรี ยนทีคาดคะเนเก่งและไม่เก่ง กลุ่มละ
15 คน กลุ่มทดลองได้เรี ยนเกียวกับการวิเคราะห์เป็ นเวลาเรี ยน 8.5 ชัวโมง แล้วทําการทดสอบการ
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วิเคราะห์และการแก้ปัญหาคณิ ตศาสตร์ พบว่า นักเรี ยนทีเรี ยนการวิเคราะห์ มีความสามารถในการ
แก้โจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ สูงกว่านักเรี ยนทีไม่ได้เรี ยนการวิเคราะห์ และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของChukwu (1987 : 2492–A) ได้ศึกษาเกี ยวกับผลการสอนโจทย์ปัญหาคณิ ตศาสตร์ ได้สรุ ปว่า
การสอนโจทย์ปั ญหาคณิ ตศาสตร์ ที ได้ผ ล จะต้องมี ก ารฝึ กให้นัก เรี ย นสามารถวิเคราะห์ โจทย์
เสี ยก่ อน และผลจากการพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์ โจทย์ปัญหานี$ เอง จะช่ วยทํา ให้
นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยนโจทย์ปัญหาสู งขึ$น
3. ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ยนที มี ต่ อ การจัด การเรี ยนรู ้ ด้ ว ยชุ ด ฝึ กเสริ มทัก ษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 อยูใ่ นระดับ มาก ทั$งนี$ เนื องจาก
ชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ ทีผูว้ ิจยั สร้ างขึ$นนั$น เนื$ อหาเริ มจากง่ายไปยาก ภาษาเหมาะสมกับ
นักเรี ยน เปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้ศึกษาด้วยตนเอง ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึ ก
ความคงทนในการเรี ยนรู ้ มีการวัดผลทีแน่นอน ทั$งการทดสอบในระหว่างทีเรี ยน ก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน เพือวัดความก้าวหน้าในการเรี ยนให้เห็นอย่างชัดเจน จึงมีผลทําให้ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน
สู งขึ$น และทําให้นกั เรี ยนมีเจตคติทีดี ต่อวิชาคณิ ตศาสตร์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของประนอม ประ
ทุมแสง (2549 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาแผนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้แบบ
กลุ่มร่ วมมือ Learning Together โดยใช้แบบฝึ กทักษะ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ สาระการ
เรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ผลการศึกษา พบว่า นักเรี ยนชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 มีความ
พึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มร่ วมมือ Learning Together โดยใช้แบบฝึ กทักษะ
เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ โดยรวมและเป็ นรายข้ออยูใ่ นระดับ มาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
วีรพงษ์ มุลทา และปนัดดา แก้วเสทือน (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาแบบ
ฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง เศษส่ วน ชั$นมัธยมศึ กษาปี ที 1 ผลการศึ กษา พบว่าความพึง
พอใจของนัก เรี ย นที มี ต่อการเรี ย นโดยใช้แบบฝึ กเสริ ม ทัก ษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง เศษส่ วน ชั$น
มัธยมศึกษาปี ที 1 มีความพอใจระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของศิรประภา พาหลง
(2550 : บทคัดย่อ) ได้ทาํ การศึกษา เรื อง การพัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง ความรู ้ เบื$องต้นเกียวกับจํานวนจริ ง ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ผลการศึกษา
พบว่า ความพึงพอใจของนักเรี ยนที มีต่อการเรี ยนด้วยแผนการจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้แบบฝึ กเสริ ม
ทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง ความรู ้เบื$องต้นเกียวกับจํานวนจริ ง ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 มีค่าเฉลียเท่ากับ
3.87 ซึ งเห็นว่า มีความพอใจระดับมาก
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จากผลการศึ กษาที กล่ าวมาทั$งหมด แสดงให้เห็ นว่า การจัดการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดฝึ ก
เสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีผูศ้ ึกษาสร้างขึ$นอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพจะทําให้ผูเ้ รี ยนมี ความสามารถทางการเรี ยนหรื อผลสั มฤทธิ5 ทางการเรี ยนสู งขึ$ น และมี
ความก้าวหน้าและพัฒนาทางการเรี ยนเพิมขึ$น ทั$งนี$อาจเนื องมาจากชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ และการ
จัดการเรี ยนรู ้มีข$ นั ตอนทีสมบูรณ์ คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ความสามารถของนักเรี ยน

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนําไปใช้
1. การนํากิ จกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและ
ร้ อยละ ชั$นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 2 นี$ ไ ปใช้ ครู ผูส้ อนควรปรั บปรุ งให้สอดคล้องกับสภาพของนักเรี ยน
ห้องเรี ยน จึงสามารถทํารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ ไปพัฒนาประกอบการจัดการเรี ยนการสอนในสาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ ได้
2. ครู ผสู ้ อนควรเตรี ยมการสอน ตามทีกําหนดไว้ในกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ล่วงหน้า โดย
ต้องทําความเข้าใจเกี ยวกับเนื$ อหา และขั$นตอนการสอนเตรี ยมกิ จกรรม เรี ยนรู ้ การใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั$นมัธยมศึ กษาปี ที 2 ซึ งเป็ นเครื องมือ การเรี ย นรู ้ ที
สํ า คัญ และควรศึก ษาเกี ยวกับ การประเมิ นจากสภาพจริ งเพื อให้ สามารถวางแผนในการจัดและ
ประเมินผลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. การพัฒนาทักษะคณิ ตศาสตร์ จากชุ ดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและ
ร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ทีผูร้ ายงานได้ศึกษาสามารถนําไปใช้ประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอน
วิชาคณิ ตศาสตร์ ช$ นั อืนหรื อวิชาอืนได้
ข้ อเสนอแนะในการศึกษา
1. ควรศึ กษาเกี ยวกับผลการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 ในเนื$อหาบทเรี ยนอืน ๆ
2. ควรศึกษาเกี ยวกับผลการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะ
คณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและร้ อยละ ชั$นมัธยมศึ กษาปี ที 2 ร่ วมกับตัวแปรอื น ๆ ที มี ผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ5 ทางการเรี ยน
3. ควรนํากิจกรรมการเรี ยนรู ้ โดยใช้ชุดฝึ กเสริ มทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื อง อัตราส่ วนและ
ร้อยละ ชั$นมัธยมศึกษาปี ที 2 นี$ไปปรับใช้กบั นักเรี ยนในโรงเรี ยนอืน ๆ และเก็บข้อมูลการศึกษาทั$งใน
ด้านครู นักเรี ยนและผูท้ ีเกียวข้อง

