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รายงานการวจิัยเร่ือง  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณติศาสตร์                  

เร่ือง อตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้แบบฝึกทกัษะ ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษา 

ปีที ่1  โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2561 

วไิลรักษ์  กระลาม* 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค(์1) เพื่อสร้างแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง 

อตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์

80/80  (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง อตัราส่วน 

สัดส่วน และร้อยละ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ  

ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง (1)ประชากร เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี 

1 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการจาํนวน 9 ห้องเรียน จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 360 คน (2)กลุ่ม

ตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรียนปทุมคงคา 

สมุทรปราการ โดยการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) จาํนวนนกัเรียนทั้งส้ิน 40 คน ซ่ึง

ผูว้จิยัไดจ้ดัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนในห้องน้ีและลกัษณะของประชากรคลา้ยคลึงกนัทั้ง 9 ห้องเรียน 

คือมีลกัษณะ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

ผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า แบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง  อตัราส่วน สัดส่วน และ

ร้อยละ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในการประสิทธิภาพ เท่ากบั (80.12/80.64)     ซ่ึงเป็นไป

ตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด 80/80  นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วน สัดส่วน 

และร้อยละ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่คะแนนเฉล่ียก่อน

เรียนและหลงัเรียนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยคะแนนเฉล่ียหลงั

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  

 

คําสําคัญ : แบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง อตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 

 

 

 

 * นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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บทนํา 

คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีมีความสําคญัท่ีมีบทบาทต่อการพฒันาบุคคลเพื่อให้ทันกับ

ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการจึงไดน้าํวิชาคณิตศาสตร์มา

บรรจุไวใ้นหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อเป็นพื้นฐานการคิดและ

กุลยทุธ์ในการแกปั้ญญาใหค้นไทยทุกคน  คณิตศาสตร์เป็นวชิาหน่ึงท่ีมีความสําคญัต่อมนุษยใ์นการ

นาํไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัและเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ ความสําคญัและ

วิสัยทศัน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคญัยิ่งต่อการพฒันาความคิดของมนุษย ์

ทาํใหม้นุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบระเบียบ มีแบบแผนสามารถวิเคราะห์

ปัญหาคาดการณ์ วางแผน  ตดัสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเป็นเคร่ืองมือ ใน

การศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง(ชูชาติ ศรีรัตนโยธิน, 

2554, หนา้ 57)   หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 กาํหนดให้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้หน่ึงกลุ่มในกลุ่มทกัษะท่ีเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้

และมุ่งให้เยาวชนทุกคนไดเ้รียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งต่อเน่ืองตามศกัยภาพ โดยกาํหนดสาระหลกัท่ี

จาํเป็นสําหรับนกัเรียนทุกคนดงัน้ี คือ จาํนวนและการดาํเนินการ การวดั เรขาคณิต พืชคณิต การ

วิเคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น ตลอดจนทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ดงันั้น ในการ

สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงมีจุดประสงค์เพื่อให้นกัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถใน

การคิดคาํนวณ นาํไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และในการดาํรงชีวิตให้มีคุณภาพ จึงตอ้ง

ปลูกฝังให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจคณิตศาสตร์พื้นฐาน และมีทกัษะในการคิดคาํนวณ รู้จกัคิด

อยา่งมีเหตุผล รู้คุณค่าของคณิตศาสตร์และเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ และสามารถนาํประสบการณ์ท่ี

ได้ จากการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเรียนรู้ส่ิงต่างๆ และแก้ปัญหาในชีวิตประจาํวนัได ้

(กระทรวงศึกษาธิการ 2552 : 58-59) 

 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จดัไดว้า่มีความสําคญั

ต่อการเรียนรู้แต่ผลการประเมินคุณภาพของนักเรียนพบว่าได้ผลยงัไม่น่าพอใจนัน่ก็แสดงว่าการ

เรียน การสอนคณิตศาสตร์เท่าท่ีผา่นมายงัไม่  ประสบผลสาํเร็จเท่าท่ีควร คือ ผลสัมฤทธ์ิในการเรียน

กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ยงัอยู่ในระดบัตํ่า และมีนกัเรียนท่ีไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์เป็น

จาํนวนมาก โดยมีความคิดวา่ คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรม และ

ใชส้ัญลกัษณ์มากมายเขา้ใจยากน่าเบ่ือหน่ายและเป็นกลุ่มสาระ    การเรียนรู้ท่ีตอ้งทาํแบบฝึกหดัมาก 

ดงักฎแห่งการฝึกหดัของ ธอร์นไดค ์      (Thorndike, 1814 –1949 อา้งถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2550, 

หน้า 51) ซ่ึงกล่าวได้ว่า  การฝึกหัดหรือกระทาํบ่อยๆ ด้วยความเขา้ใจจะทาํให้การเรียนรู้นั้น    

คงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระทําซํ้ าบ่อยๆ การเรียนรู้นั้ นจะไม่คงทนถาวร และในท่ีสุดอาจลืม
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ได้  ดังนั้ น  ทักษะทางคณิตศาสตร์จะเกิดข้ึนไม่ได้เลย ถ้าหากไม่มีแบบฝึกหัดให้ผู ้เรียนได้

ทบทวน ไดฝึ้กฝนในส่ิงท่ีเรียนรู้มาและฝึกฝนการแกปั้ญหาเพื่อให้เกิดความเคยชินต่อการแกปั้ญหา

ตามจุดประสงค์ท่ีหลกัสูตรตั้งไว ้จากสภาพปัญหาและแนวคิดดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันา

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู ้เรียนเป็นสําคัญในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 เร่ือง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตวัแปร โดยใช้แบบฝึกทกัษะเพื่อเป็น

แนวทางในการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของโรงเรียนต่อไป 

 จากการศึกษาสภาพการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนปุทมคงคา สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2560 ท่ีผา่นมา พบวา่นกัเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวา่เกณฑ์ท่ีโรงเรียนตั้งไวร้้อยละ 75 ซ่ึงสาเหตุส่วนหน่ึงมาจากการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ของครูท่ีส่วนใหญ่ครูยงัใช้รูปแบบ การเรียนการสอนท่ียึดครูเป็นสําคญัส่วน

ใหญ่ใชว้ิธีการบรรยายหนา้ชั้นเรียนอธิบายนาํเสนอตวัอยา่ง และให้นกัเรียนทาํแบบฝึกหดันกัเรียน

จึงไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมหรือแสดงความคิดเห็นทาํให้นกัเรียนไม่เห็นความสําคญั

ของการเรียนส่งผลให้นักเรียนเบ่ือการเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียนขาดทักษะ/

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการประเมินของสํานกังานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาเก่ียวกบัมาตรฐานครูมาตรฐานท่ี 12 ครูมีความสามารถใน การจดัการ

เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญัท่ีระบุว่ายงัไม่ไดม้าตรฐานคุณภาพสมศ. ครู

ควรปรับวิธีเรียนเปล่ียนวิธีสอนจากการบรรยายหน้าชั้นเรียนโดยใช้เวลานานมากเป็นการกระตุน้

ส่งเสริมผูเ้รียนให้คน้ควา้ศึกษาหาความรู้แสวงหาคาํตอบดว้ยตนเองโดยเนน้กระบวนการกลุ่มเป็น

สาํคญั (สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2552, หนา้ 1-2) 

นอกจากน้ียงัมีความจาํเป็นอย่างยิ่งสําหรับการนําคณิตศาสตร์ไปใช้ในการดาํรงชีวิต  

วธีิการหน่ึงท่ีจะช่วยนกัเรียนท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความสามารถในการเรียนและเพื่อช่วยให ้

นกัเรียนบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้คือ “การสอนโดยใช้แบบฝึกทกัษะ” ความสําคญัของแบบฝึก

ทกัษะเป็นวธีิสอนท่ีสนุกอีกวธีิหน่ึง คือ การใหน้กัเรียนไดท้าํแบบฝึกมากๆ เพราะแบบฝึกจะช่วยให้

นกัเรียนมีโอกาสนาํความรู้ท่ีเรียนมาแลว้ฝึกให้เกิดความเขา้ใจกวา้งขวางข้ึนแบบฝึกมีประโยชน์ต่อ

การเรียนทกัษะมาก เป็นส่วนเพิ่มหรือเสริมหนงัสือเรียนในการเรียนทกัษะเป็นอุปกรณ์การสอนท่ี

ลดภาระของครูไดม้าก แต่จะตอ้งอาศยัการส่งเสริมและความดูแลเอาใจใส่ จากครูผูส้อนดว้ย ช่วย

ในเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบุคคล เน่ืองจากเด็กมีความสามารถทางภาษาแตกต่างกนั การให้เด็ก

ทาํแบบฝึกหดัท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของเขาจะช่วยให้เด็กประสบผลสําเร็จในดา้นจิตใจมาก

ข้ึน (อนงคสิ์ริ วชิาลยั, 2535, หนา้ 27) และการสอนนกัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ 
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เพราะนกัเรียนจะไดล้งมือกระทาํดว้ยตนเอง สร้างความคิดไดด้ว้ยตนเอง  หาคาํตอบดว้ยตนเอง เพื่อ

ค้นควา้หลักทั่วไปอันเป็นแนวทางไปสู่ความคิดรวบยอด ซ่ึงในการจดัการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์เน้ือหาท่ีเป็นพื้นฐานเพื่อเตรียมตวันกัเรียนให้พร้อมท่ีจะเรียนในระดบัสูงต่อไปดงันั้น

การจดัการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะตอ้งคาํนึงถึงผูเ้รียนเป็นสําคญัการจดั

เน้ือหาสาระและกิจกรรมตอ้งสอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนควรเปิด

โอกาสให้ผูเ้รียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจากการฝึกปฏิบติัวิเคราะห์และแกปั้ญหากิจกรรมการ

เรียนกรสอนจะตอ้งผสมผสานทั้งด้านเน้ือหาและทกัษะกระบวนการตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมและค่านิยมท่ีดีงามถูกตอ้งและเหมาะสมให้แก่ผูเ้รียน(วราภรณ์ มีหนกั, 2545, หน้า 59)  

แบบฝึกหัดมีความสําคญัมากต่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ มีอยู่ 2 ลกัษณะ คือ แบบฝึกทกัษะ

เพื่อฝึกฝนทกัษะอยา่งหน่ึงและแบบฝึกทกัษะเพื่อการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ อีกอยา่งหน่ึง ดงันั้น

การทาํแบบฝึกทกัษะจึงช่วยในการสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีสําคญั 2 ประการ 

คือ การเพิ่มทกัษะในการคาํนวณและความสามารถในการแกปั้ญหาไดส้กอร์ลิง(Schorling, 1963, 

หนา้ 24-28) 

 จากเหตุผลดังกล่าว ผู ้วิจ ัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้แบบฝึกทกัษะ เร่ือง อตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อสร้างแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง อตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 

ข อ ง นั ก เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ปี ท่ี  1 ใ ห้ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต า ม เ ก ณ ฑ์  80/80 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง อตัราส่วน 

สัดส่วน และร้อยละ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 

สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง อตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ 

ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. เน้ือหา 

 เป็นเน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ซ่ึงเป็นบทเรียนหน่ึง

ของวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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 2. ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากร เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี 1 โรงเรียน

ปทุมคงคา สมุทรปราการจาํนวน 9 หอ้งเรียน จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 360 คน 

 กลุ่มตวัอย่าง เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนท่ี 1 

โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ โดยการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive  Sampling) จาํนวนนกัเรียน

ทั้งส้ิน 40 คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดจ้ดัการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนในห้องน้ีและลกัษณะของประชากรคลา้ยคลึง

กนัทั้ง 9 หอ้งเรียน คือมีลกัษณะ เก่ง ปานกลาง และอ่อน 

 3. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 

 การวจิยัในคร้ังน้ีดาํเนินการวิจยัในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปทุมคงคา 

สมุทรปราการ โดยใชก้ารทดลอง 6 คาบ คาบละ 50 นาที 

 4. ตวัแปรท่ีศึกษา 

 ตวัแปรตน้ (Independent Variables) คือ แบบฝึกทกัษะ  

วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง อตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ 1). ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ี

เรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง อตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เป็นแนวทางในการสร้างและพฒันาแบบฝึกทกัษะ วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐานเร่ืองอ่ืน

สาํหรับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ต่อไป 

2. เป็นแนวทางสาํหรับครูคณิตศาสตร์ในการสร้างและพฒันาแบบฝึกทกัษะ ในระดบัชั้น

อ่ืนๆต่อไปใหมี้ความหลากหลาย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ผูว้จิยัศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแ้บบฝึก

ทกัษะ วชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง อตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ  ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

 การพฒันาทกัษะ/กระบวนการแก้ปัญหา 

การจดัการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะ/กระบวนการแกปั้ญหา นบัวา่เป็นเร่ืองยากพอสมควร

สาํหรับผูส้อน ผูเ้รียนส่วนใหญ่จะพฒันาไดดี้ในทกัษะการคิดคาํนวณ แต่เม่ือพบโจทยปั์ญหามกัจะมี

ปัญหาในเร่ืองของทกัษะการอ่านทาํความเขา้ใจโจทย ์การวิเคราะห์โจทย ์รวมถึง  การหารูปแบบ
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แนวคิดในการแก้ปัญหานั้ น ผูส้อนต้องให้โอกาสผู ้เรียนได้ฝึกคิดด้วยตนเองให้มาก โดยจัด

สถานการณ์หรือปัญหาหรือเกมท่ีน่าสนใจ ทา้ทายใหอ้ยากคิด เร่ิมดว้ยปัญหาท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพ

ของผูเ้รียนแต่ละคนหรือผูเ้รียนแต่ละกลุ่ม โดยอาจเร่ิมดว้ยปัญหาท่ีแตกต่างจากท่ีเคยพบมา สําหรับ

ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถสูง ผูส้อนควรเพิ่มปัญหาท่ียาก ซ่ึงต้องใช้ความรู้ซับซ้อนหรือมากกว่าท่ี

กาํหนดไวใ้นหลกัสูตรใหน้กัเรียนไดฝึ้กคิดดว้ย 

ในการเร่ิมตน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในกระบวนการแกปั้ญหา ผูส้อนจะตอ้งสร้างพื้นฐาน

ใหผู้เ้รียนเกิดความคุน้เคยกบักระบวนการแกปั้ญหา ซ่ึงมีอยู ่4 ขั้นตอนก่อน แลว้จึงฝึกทกัษะในการ

แกปั้ญหา 

กระบวนการแกปั้ญหา 4 ขั้นตอน มีดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 ทาํความเขา้ใจปัญหาหรือวเิคราะห์ปัญหา 

ขั้นท่ี 2 วางแผนแกปั้ญหา  

ขั้นท่ี 3 ดาํเนินการแกปั้ญหา 

ขั้นท่ี 4 ตรวจสอบหรือมองยอ้นกลบั  

 ความหมายของแบบฝึกทกัษะ ไพบูลย ์มูลดี (2546, หนา้ 48) ให้ความหมายของแบบฝึก

ทกัษะวา่ แบบฝึกทกัษะเป็นชุดการเรียนรู้ท่ีครูจดัทาํข้ึน ให้ผูเ้รียนไดท้บทวนเน้ือหาท่ีเรียนรู้มาแลว้

เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจจะช่วยเพิ่มทกัษะความชาํนาญ และช่วยฝึกทกัษะการคิดให้มากข้ึน ทั้ง

ยงัมีประโยชน์ในการลดภาระให้กบัครู อีกทั้งพฒันาความสามารถของ ผูเ้รียนทาํให้ผูเ้รียนมองเห็น

ความกา้วหนา้จากผลการเรียนรู้ของตนเองได ้  

 ประภาพร ถ่ินอ่อง (2553, หน้า 29) ไดก้ล่าวว่า แบบฝึกทกัษะ หมายถึง ส่ือการเรียนการ

สอนท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบติัด้วยตนเองจนเกิดความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มข้ึน โดยท่ี

กิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัในแบบฝึกนั้นจะครอบคลุมเน้ือหาท่ีเรียนไปแลว้ ทาํให้นกัเรียนมีความรู้และ

ทกัษะมากข้ึน เพราะมีรูปแบบหรือลกัษณะท่ีหลากหลาย 

 จากความหมายของแบบฝึกทกัษะ สรุปไดว้่า แบบฝึกทกัษะ หมายถึง ชุดของส่ือการสอน

หลายๆ อย่างท่ีนาํมาใช้ร่วมกันในเน้ือหาเดียวกนัวตัถุประสงค์เดียวกัน โดยท่ีส่ือแต่ละอย่างทาํ

หนา้ท่ีต่างกนั คือ บางอยา่งใช้เร้าความสนใจ บางอยา่งใชเ้สนอเน้ือหา อธิบายขอ้เท็จจริง บางอยา่ง

ใช้เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เช่น แบบฝึกทกัษะอาจจะประกอบไปดว้ย 

คู่มือครู จุดประสงค์การเรียนรู้ แผนการสอนเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการ

สอน การวดัผลและประเมินผล 
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จิตวทิยาการเรียนรู้ทีม่ีความสัมพนัธ์กบัแบบฝึก 

หลกัการของทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาของนกัการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบฝึกดงัน้ี  สุจริต   เพียรชอบและสายใจ  อินทรัมพรรย ์ (2538)  ไดเ้สนอหลกัจิตวิทยาการเรียน

การสอนซ่ึงสามารถนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกดงัน้ี 

1. ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (individual  difference) ครูจะตอ้งคาํนึงถึงความพร้อม 

ของนกัเรียนแต่ละคนในการปฏิบติักิจกรรมเพื่อให้กิจกรรมนั้นบรรลุผล  ตอ้งสร้างให้เด็กเกิดความ

พร้อมท่ีจะเรียนโดยมีส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจ  ใหเ้กิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้ 

2. ความพร้อม  (readiness)  ครูจะตอ้งคาํนึงถึงความพร้อมของนกัเรียนแต่ละคนในการ 

ปฏิบติักิจกรรม  เพื่อบรรลุผล  ตอ้งสร้างให้เด็กเกิดความพร้อมท่ีจะเรียนโดยมีส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจให้

เกิดความสนใจท่ีจะเรียน  โดยเฉพาะการทดสอบความพร้อมท่ีจะเรียนโดยมีส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจให้

เกิดความสนใจท่ีจะเรียน  โดยเฉพาะการทอดสอบความรู้พื้นฐานเป็นการตรวจสอบวา่เด็กมีความ

พร้อมท่ีรับส่ิงใหม่ ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

3. กระบวนการเรียนรู้  (learning  process) การเรียนรู้ คือ การเปล่ียนปลงพฤติกรรมของ

ผูเ้รียน ซ่ึงเป็นผลเน่ืองมาจากการมีประสบการณ์ตรง การมีโอกาสไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเองและการท่ี

ผูเ้รียนไดมี้ปฏิกิริยากบัส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น การท่ีนกัเรียนมีโอกาสไดล้งมือปฏิบติัตามแบบฝึกจึงเป็น

กระบวนการเรียนรู้ท่ีจะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีคงทนทางสติปัญญา 

4. การเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมาย (purposeful  learning) ครูตอ้งตั้งจุดมุ่งหมายของการสอน

โดยให้นกัเรียนไดท้ราบดว้ยว่าการฝึกปฏิบติักิจกรรมเหล่านั้น มีผลดีต่อการเรียนรู้โดยให้โอกาส

นกัเรียนได้มีส่วนร่วมในการตั้งจุดมุ่งหมายร่วมกบัครู การฝึกปฏิบติันั้นจะสัมฤทธ์ิผล  เน่ืองจาก

นกัเรียนรู้ว่ามีประโยชน์ต่อตวัเขาอย่างไร จนสามารถนาํไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนได้ด้วยเช่นกนั  

ดงันั้นการสร้างแบบฝึกจึงจาํเป็นตอ้งมีจุดมุ่งหมายในการฝึกแต่ละคร้ังอยา่งชดัเจน 

5. การเรียนรู้โดยการกระทาํ (learning  by  doing) การใชท้กัษะพื้นฐานทั้งทางการฟัง  

การพูด การอ่าน และการเขียนด้วยการให้โอกาสลงมือกระทาํด้วยตนเองเป็นประสบการณ์ตรง  

ดงันั้น การท่ีเด็กไดมี้โอกาสปฏิบติัตนตามแบบฝึกทกัษะ เด็กจะไดรั้บความรู้ท่ีคงทนมากกวา่การรับ

ฟังคาํสอนจากการบรรยายของครูเพียงอยา่งเดียว 

6. การเรียนรู้ดว้ยการฝึกฝน (law of exercise) ผูเ้รียนจะมีทกัษะทางภาษาท่ีดีมีความรู้   

ความเขา้ใจ ก็ต่อเม่ือรับการฝึกฝนและไดล้งมือปฏิบติัซํ้ าๆ หลายคร้ัง จนเกิดความชาํนาญ 
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การหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทกัษะ 

 ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2533, หนา้ 127) ไดก้ล่าวไวว้า่ การประเมินส่ือการเรียนการสอน

วา่ เป็นการพิจารณาหาประสิทธิภาพ และคุณภาพของส่ือการเรียนการสอน ดงันั้นการประเมินส่ือ

จึงเร่ิมดว้ยการกาํหนดปัญหา หรือคาํถามเช่นเดียวกบัการวิจยั ดว้ยเหตุน้ีการประเมินส่ือจึงเป็นการ

วจิยัอีกแบบหน่ึงท่ีเรียกวา่ การวจิยัประเมิน 

 บุญชม ศรีสะอาด (2543, หนา้ 23) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส่ือท่ีแตกต่างกนั อาจช่วยให้เกิดการ

เรียนรู้ไดต่้างกนั และส่ือชนิดเดียวกนัถา้จดัทาํแตกต่างกนั ก็อาจมีประสิทธิภาพในการช่วยให้เกิด

การเรียนรู้ไดต่้างกนั และส่ือชนิดเดียวกนัถา้จดัทาํแตกต่างกนั ก็อาจมีประสิทธิภาพในการช่วยให้

เกิดการเรียนรู้ในจุดประสงค ์และเน้ือหาสาระอยา่งเดียวกนัไดไ้ม่เท่ากนั เม่ือจุดประสงคข์องการใช้

ส่ือการสอนก็เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาํเป็นตอ้งพฒันาและเลือกส่ือท่ี

เหมาะสมท่ีสุดกบัสถานการณ์นั้น เพื่อทราบวา่ส่ือการสอนมีคุณภาพและมีคุณค่าหรือไม่ระดบัใด 

 ปัณฑช์นิต ศรีสุข (2555, หนา้ 34) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความสําคญัของการหาประสิทธิภาพ

ของแบบฝึกทกัษะว่าเป็นขั้นตอนท่ีสําคญัของการผลิตแบบฝึกทกัษะ ทาํให้ทราบว่าแบบฝึกทกัษะ

นั้นมีคุณภาพมากเพียงใด มีจุดเด่นจุดดอ้ยอยา่งไร ช่วยใหบ้รรลุจุดประสงคข์องการสอนไดม้ากนอ้ย

เพียงใด ทั้งน้ีเพื่อจะนาํขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 จากความสาํคญัของการหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทกัษะท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่ การหา

ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทกัษะ วา่มีคุณภาพเพียงใดมีขอ้บกพร่องอยา่งไร หรือสามารถช่วยให้

ผูเ้รียนบรรลุวตัถุประสงค์มากน้อยเพียงใด นั้นเพื่อจะไดน้าํขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดม้าใชใ้นการปรับปรุง

แกไ้ขและพฒันาใหมี้ประสิทธิผลในการเรียนการสอนต่อไป 

 1. การวดัผลประเมินผล 

 กรมวิชาการ (2546, หน้า 11-12)  ได้กล่าวไว้ว่า การว ัดผลประเมินผล เป็น

กระบวนการท่ีตอ้งทาํควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนการสอน โดยมีจุดประสงค ์3 ประการดงัน้ี  

  1) เพื่อการวนิิจฉยัความรู้พื้นฐานและทกัษะท่ีจาํเป็นของผูเ้รียน ซ่ึงอาจ ประเมินได ้

2 ขั้นตอนดงัน้ี 

   1.1) ประเมินก่อนเรียน เป็นการประเมินความรู้พื้นฐานและทกัษะ จาํเป็น

ท่ีผูเ้รียนควรมีก่อนการเรียนรายวิชา บทเรียนหรือหน่วยการเรียนใหม่ ขอ้มูลท่ีได้จากการวดัผล

ประเมินผลจะช่วยให้ผูส้อนนาํไปใชเ้พื่อ  (1) จดักลุ่มผูเ้รียนและ จดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ตรงตาม

ความถนดั ความสนใจ และความสามารถของผูเ้รียน  (2) วางแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดย

ผูส้อนพิจารณาเลือกผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถของผูเ้รียน ดว้ย
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การเลือกเน้ือหาสาระ กิจกรรม แบบฝึกหัด อุปกรณ์ และส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ท่ีเหมาะสม และตรง

ตามมาตรฐาน การเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว ้

   1.2) ประเมินระหวา่งเรียนเป็นการประเมินเพื่อวินิจฉยัผูเ้รียน ในระหวา่ง

การเรียน ขอ้มูลท่ีไดจ้ะช่วยให้ผูส้อนนาํไปใชเ้พื่อ (1) ศึกษาพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นระยะๆ 

ว่าผูเ้รียนมีพฒันาการเพิ่มข้ึนเพียงใด ถ้าพบว่าผูเ้รียนไม่มีพฒันาการ เพิ่มข้ึนผูส้อนจะได้หาทาง

แกไ้ขไดท้นัท่วงที  (2) ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน ถา้พบวา่ผูเ้รียนไม่เขา้ใจบทเรียนใดก็

จะไดจ้ดัให้เรียนซํ้ า หรือผูเ้รียนเรียนรู้บทเรียนใดไดเ้ร็วกวา่ท่ีกาํหนดไวก้็จะไดป้รับเปล่ียนวิธีการ

เรียนการสอน นอกจากน้ียงัช่วยใหท้ราบจุดเด่นและจุดดอ้ยของผูเ้รียนแต่ละคนดว้ย 

2) เพื่อใชผ้ลการประเมินในการตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียน เป็นการตรวจสอบ

ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนตามสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั และใชผ้ลการทดสอบเพื่อ

ตดัสินผลการเรียนและให้ระดบัคะแนนของรายวิชานั้น รวมทั้งนาํผลการเรียนรู้ดงักล่าวไปใช้เพื่อ

แนะแนวทางการศึกษาต่อ 

  3) เพื่อใชผ้ลการประเมินเป็นขอ้มูลสารสนเทศในการวางแผนบริหารจดัการศึกษา

ของสถานศึกษา การกาํหนดนโยบาย และการพฒันาหลกัสูตรต่างๆ 

 จากการวดัผลประเมินผล สรุปได้ว่า การวดัผลประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์มี

หลกัการเช่นเดียวกบัการประเมินผลในกลุ่มวิชาอ่ืนๆ เพื่อการวินิจฉัยความรู้พื้นฐานและทกัษะท่ี

จาํเป็นของผูเ้รียน เพื่อใช้ผลการประเมินในการตดัสินผลการเรียนของผูเ้รียน และเพื่อใช้ผลการ

ประเมินเป็นข้อมูลสารสนเทศในการวางแผนบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษา การกาํหนด

นโยบาย และการพฒันาหลกัสูตรต่างๆ  ทั้งน้ีการประเมินผลดงักล่าวให้เป็นหน้าท่ีของโรงเรียนท่ี

ตอ้งดาํเนินการ 

 2. แนวทางการประเมินแบบฝึกทกัษะ 

 เสาวนีย ์สิกขาบณัฑิต (2528, หนา้ 294) ไดก้ล่าวไวว้า่ การหาประสิทธิภาพของแบบ

ฝึกทกัษะนั้นจะถือหลกัการแบบสมรรถฐาน คือ มาตรฐาน 90/90 ผลลพัธ์ค่าประสิทธิภาพของส่ือ

เป็น E1/E2หมายความวา่ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจดัไวใ้นแบบฝึกทกัษะ คิดเป็นร้อยละจาก

การประเมินกิจกรรมการเรียน (E1) ประสิทธิภาพของผลลพัธ์คิดเป็นร้อยละจากการประกอบ

กิจกรรมหลงัเรียน (E2) 

 บุญชม  ศรีสะอาด (2543, หนา้ 25 – 29) ไดก้ล่าวไวว้า่ การจาํแนกวิธีการประเมินผล

ส่ือการเรียนการสอนเป็น 3 วิธี คือ 1) การประเมินผลโดยผูเ้ช่ียวชาญหรือครู จะใชแ้บบประเมินผล

ให้ผูเ้ช่ียวชาญหรือครูพิจารณาทางดา้นคุณภาพ เน้ือหาสาระ และเทคนิคการจดัทาํส่ือประเภทนั้น 
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แบบประเมินอาจเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) หรือเป็นแบบเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

สรุปผลเป็นความถ่ีแลว้อาจทดสอบความแตกต่างระหวา่งความถ่ีดว้ยไคสแคว ์

  2) การประเมินผลโดยผูเ้รียน มีลกัษณะเช่นเดียวกบัการประเมินผลโดยผูเ้ช่ียวชาญ

หรือครู แต่จะเนน้การรับรู้คุณค่าเป็นสาํคญั 

  3) การประเมินผลโดยการตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนกับผู ้เ รียน เป็นการหา

ประสิทธิภาพส่ือการสอนทีมีความเท่ียงตรง ท่ีจะพิสูจน์คุณภาพและคุณค่าของส่ือการสอนนั้น ๆ 

โดยจะวดัวา่ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อะไรบา้ง เป็นการวดัเฉพาะผลท่ีเป็นจุดประสงคข์องการสอนโดย

ใช้ส่ือนั้น อาจจาํแนกเป็น 2 วิธีคือ  1) กาํหนดเกณฑ์มาตรฐานขั้นตํ่าไว ้เช่น เกณฑ์ 80/80 หรือ 

90/90 

 2) ไม่ไดก้าํหนดเกณฑ์มาตรฐานไวล่้วงหน้า แต่จะพิจารณาจากการเปรียบเทียบผลการสอบหลงั

เรียน ว่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัหรือไม่ หรือเปรียบเทียบวา่ผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนดว้ย

ส่ือนั้นสูงกวา่หรือเท่ากบัส่ือ หรือเทคนิคการสอนอยา่งอ่ืนหรือไม่ โดยใชส้ถิติทดสอบ t –test 

 ณรงค์ สมพงษ์ (2535, หน้า 36) ไดก้ล่าวไวว้่า การทดลองใช้ส่ือท่ีผลิตข้ึนอยู่กบั

กลุ่มเป้าหมายก่อนผลิตเผยแพร่เป็นจาํนวนมาก เม่ือผา่นกระบวนการผลิตแลว้เรายงัไม่ทราบวา่ส่ือมี

ประสิทธิภาพดีหรือไม่ จนกวา่จะนาํไปทดลองใชจ้ริง โดยตอ้งพยายามตอบคาํถามวา่ 

  1) ส่ิงท่ีผลิตข้ึนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ 

  2) ภาพสัญลกัษณ์และคาํบรรยายต่างๆ มีความต่อเน่ืองกนัดีหรือไม่ 

  3) เร่ืองยาวไป หรือสั้นไปหรือไม่ 

  4) คุณภาพทางเทคนิคเป็นอยา่งไร 

จึงควรประเมินส่ือใน 2 รูปแบบ คือ ประเมินตวัส่ือและประเมินผลสัมฤทธ์ิ และการรับรู้จากส่ือนั้น

จากแนวทางการประเมินส่ือการสอนดงักล่าว สรุปได้ว่าการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ 

สามารถทาํไดห้ลายวิธี แต่วิธีท่ีนิยมนาํมาใช ้คือ การกาํหนดเกณฑ์มาตรฐานไวล่้วงหนา้โดยอาศยั

เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 หรือ 90/90 ซ่ึงเป็นการหาความสัมพนัธ์ของคะแนนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจากท่ี

เรียนโดยใชส่ื้อนั้นแลว้ 

 3. การทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ 

 การทดสอบประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอน เป็นกระบวนการสําคญัท่ีจะทาํให้

ทราบวา่เม่ือใชส่ื้อกบันกัเรียนแลว้ เกิดประสิทธิผลในการเรียนการสอนมากนอ้ยเพียงใด 

 อธิพร  ศรียมก (2525, หนา้ 249) ไดก้ล่าวไวว้า่ ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของแบบ

ฝึกทกัษะว่า เม่ือผลิตแบบฝึกทกัษะเป็นตน้แบบแลว้ ตอ้งนาํแบบฝึกทกัษะไปหาประสิทธิภาพตาม

ขั้นตอนต่อไปน้ี 
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  1) แบบเด่ียว 1 : 1 คือ ทดลองกบัผูเ้รียน 1 คน โดนใช้เด็กท่ีมีระดบัความรู้ อ่อน 

ปานกลาง และเก่ง คาํนวณหาประสิทธิภาพเสร็จแลว้ปรับปรุงใหดี้ข้ึน โดยปกติคะแนนท่ีไดจ้ากการ

ทดลองแบบเด๋ียวน้ี จะไดค้ะแนนตํ่ากว่าเกณฑ์มาก แต่ไม่ตอ้งวิตก เม่ือปรับปรุงแลว้จะสูงข้ึนมาก 

ก่อนนาํไปทดลองแบบกลุ่ม ในขั้นน้ี  E1/E2 ท่ีไดจ้ะมีค่าประมาณ 60/60 

  2) แบบกลุ่ม 1 : 10 คือ การทดสอบกบัผูเ้รียน 6 - 10 คน (คละผูเ้รียนท่ีเก่งกบัอ่อน) 

คาํนวณหาประสิทธิภาพ E1/E2 แลว้ปรับปรุง ในคร้ังน้ีคะแนนของผูเ้รียนจะเพิ่มข้ึนอีก เกือบเท่า

เกณฑ ์โดยเฉล่ียจะห่างประมาณ 10% นัน่คือ ท่ีไดจ้ะมีค่าประมาณ 70/70 

  3) ภาคสนาม 1 : 100 ทดสอบกับผูเ้รียนทั้งชั้น 40-100 คน คาํนวณหา

ประสิทธิภาพแลว้ทาํการปรับปรุง ผลลพัธ์ท่ีไดค้วรใกลเ้คียงกบัเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้หากตํ่ากวา่เกณฑ์ไม่

เกิน 2.5 % ก็ใหย้อมรับ หากแตกต่างกนัมาก ตอ้งกาํหนดเกณฑป์ระสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะใหม่ 

โดยยึดสภาพตามจริงเป็นเกณฑ์ สมมติวา่เม่ือทดสอบหาประสิทธิภาพแลว้ได ้83.5/85.4 ก็แสดงว่า 

แบบฝึกทกัษะนั้นมีประสิทธิภาพ 83.5/85.4 ใกลเ้คียงกบัเกณฑ์ 85/85 ท่ีตั้งไว ้แต่ถา้ตั้งเกณฑ์ไว ้

75/75 เม่ือผลการทดลองเป็น 83.5/85.4 ก็อาจเล่ือนเกณฑข้ึ์นมาเป็น 85/85 ได ้

 จากการทดสอบประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะ ส รุปได้ว่า  ในการหา

ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ ต้องมีเกณฑ์ในการประเมินประสิทธิภาพ ซ่ึงแนวคิดในการ

ประเมินมีหลายแนวทาง บางแนวคิดอาจใชเ้กณฑพ์ฒันาการของผูเ้รียนเป็นหลกั บางแนวคิดอาจใช้

เกณฑ์ความสัมพนัธ์ระหว่างกระบวนการและผลลพัธ์โดยเฉล่ีย บางแนวคิดอาจหาความสัมพนัธ์

ระหวา่งคะแนนการทดสอบก่อนเรียนโดยเฉล่ียของผูเ้รียนทั้งกลุ่ม กบัคะแนนทดสอบหลงัเรียนโดย

เฉล่ียของผูเ้รียนทั้งกลุ่มในแต่ละจุดมุ่งหมาย ส่วนการท่ีจะตดัสินใจเลือกแนวคิดใดในการกาํหนด

เกณฑก์ารหาประสิทธิภาพนั้นข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมความสอดคลอ้ง และกระบวนการใชส่ื้อการ

เรียนการสอนแต่ละประเภทท่ีสร้างข้ึน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

1. ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไวด้งัน้ี 

       ไพศาล  หวงัพานิช (2526, หน้า 89) ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

หมายถึง ความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ

ประสบการณ์จากการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการฝึกอบรม หรือจากการสอน  

 พวงรัตน์  ทวีรัตน์ (2543, หนา้ 29-32) ให้ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่ 

หมายถึง  คุณลกัษณะรวมถึงความรู้ความสามารถของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน  
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หรือคือมวลประสบการณ์ทั้งปวงท่ีบุคคลได้รับจากการเรียนการสอน  ทาํให้บุคคลเกิดการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในดา้นต่าง ๆ ของสมรรถภาพสมอง 

        กระทรวงศึกษาธิการ (2556, หนา้ 11) ไดใ้ห้ความหมาย ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วา่ หมายถึง ผลการเรียนรู้ดา้นพุทธพิสัย 6 ดา้น ซ่ึงสามารถประเมิน ไดจ้ากพฤติกรรมการแสดงออก

ของผูเ้รียนดงัน้ี 

  1) ความรู้ความจาํ (Knowledge) หมายถึง การท่ีผูเ้รียนสามารถระลึกถึงขอ้ความรู้

ต่างๆท่ีครูสอนหรือขอ้ความรู้ท่ีตนไดศึ้กษามาดว้ยวธีิการต่างๆ ไวไ้ด ้

                 2) ความเขา้ใจ (Comprehension) หมายถึง ความสามารถของผูเ้รียนท่ีจะอธิบาย 

ขยายความหรือเขียนเร่ืองราวใดๆ ท่ีตนไดรั้บรู้มาโดยการใชถ้อ้ยคาํ สํานวนภาษาของตนเอง และ

หมายความรวมไปถึงความสามารถในการท่ีแปลความหมาย ตีความหมาย หรือขยายความหมาย

ขอ้มูล จากสาํนวนสุภาษิต แผนท่ี กราฟ หรือตารางต่างๆ ตวัอยา่งของพฤติกรรมความเขา้ใจ 

                 3) การนาํไปใช้ (Application) ไดแ้ก่ ความสามารถของผูเ้รียนในการท่ีจะนาํ

ความรู้ ความเขา้ใจท่ีตนมีไปใชใ้นสถานการณ์ท่ีแตกต่างไปจากเดิมได ้ 

                 4) การวิเคราะห์ (Analysis) ไดแ้ก่ ความสามารถของนกัเรียนในการท่ีจะใชส้มอง

ขบคิดหาเหตุผล หาหลกัการ หาสาเหตุ หรือความเป็นไปของเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  

                 5) การสังเคราะห์ (Synthesis) ไดแ้ก่ ความสามารถของผูเ้รียนในการท่ีจะใชส้มอง

คิดสร้างส่ิงใหม่ข้ึนมาโดยอาศยัความสามารถของตนเอง  

                 6) การประเมินค่า (Evaluation) ได้แก่การท่ีผูเ้รียนพิจารณาส่ิงใดส่ิงหน่ึงใน

ลกัษณะท่ีเพง่เล็ง วา่ส่ิงนั้นๆ มีคุณค่า ดี-เลว-ถูก-ไม่ถูก-ควร-ไม่ควร โดยมีเหตุผลประกอบ  

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กุหลาบ  สีชาลี (2556 ) : ไดท้าํการวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบ

ฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 2 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ 

คูณ หารระคนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนสังฆประ

ชานุสสรณ์ สํานกังานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ กลุ่มตวัอยา่ง 

ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/1 และ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/2 ปีการศึกษา  2556 จาํนวน  64  คน 

ไดม้าด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือแบบฝึก

ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา 

ปีท่ี 2 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมินคุณภาพของแบบฝึกทกัษะ รูปแบบในการ
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ทดลองคร้ังน้ี ใชก้ลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียวมีการวดัผล 2 คร้ัง คือ ก่อนและหลงั   การทดลอง(The One 

Group Pretest Posttest Design) สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช ้t – test (Dependent) 

 ผลการวิจยัพบว่า แบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 85.31/80.10 เป็นไปตาม

เกณฑ์สมมติฐานท่ีกาํหนด นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

 สุชาดา  หวงัดี  (2556) :ได้ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง

อตัราส่วนและร้อยละโดยใช้วิธีการเรียนตามแนววฏัจกัรการเรียนรู้ ( 4MAT) หรับนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนประจกัษ์ศิลปาคาร อาํเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานก่อนเรียนและหลงัเรียนท่ีใชว้ิธีการเรียนตามแนว

แนววฏัจกัรการเรียนรู้ ( 4MAT) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ี

เรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ค22101 ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จาํนวน 1 ห้องเรียน คือ 

ห้อง 2/6 จาํนวน 35 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Cluster Random Samping) พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียน

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน โดยใช้วิธีการเรียนตามแนววฏัจกัรการเรียนรู้ ( 4MAT) มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 วธีิสร้างเคร่ืองมือในการวจัิย 

ผูว้ิจยัสร้างแผนการจดัการเรียนรู้และแบบฝึกทกัษะ (1)โดยศึกษาทฤษฎีและรูปแบบของการสร้าง

แบบฝึกทกัษะ จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาหลกัสูตร คู่มือการจดัการเรียนรู้ หนงัสือ

เรียน แผนการจดัการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.

2560 ) เพื่อกาํหนดขอบเขตและครอบคลุมเน้ือหาในบทเรียนดาํเนินการสร้างแผนการจดัการเรียนรู้

และแบบฝึกทักษะ นําแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนมาพิจารณาความถูกต้อง และให้

ขอ้เสนอแนะ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน และนาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีได้รับการตรวจสอบแล้วมา

ปรับปรุงแกไ้ขไปหาประสิทธิภาพ  นาํไปทดลองกบั นกัเรียน 3 กลุ่ม จดัพิมพแ์บบฝึกทกัษะเป็น

ฉบบัท่ีสมบูรณ์และนาํไปใช้ควบคู่กบั (2) สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสร้าง

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 20 ขอ้ โดยให้

นกัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว เกณฑก์ารให้คะแนน คือ ตอบถูกได ้1 คะแนน 

ตอบผดิหรือไม่ตอบให ้0 คะแนน ใชร้ะยะเวลาในการทาํขอ้สอบ 60 นาที 
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        นาํแบบทดสอบวดัความสามารถท่ีสร้างข้ึนไปหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยเสนอ

ผูเ้ช่ียวชาญ 3 คน ดา้นหลกัสูตรและการสอน จาํนวน 1คน และดา้นคณิตศาสตร์ จาํนวน 2 คน เพื่อ

พิจารณาด้านความตรงตามเน้ือหา ความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การเรียนรู้ ภาษา และความ

เหมาะสมของตวัเลือก 

 โดยมีเกณฑก์ารประเมิน ดงัน้ี 

  + 1 หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้คาํถามตรงกบัจุดประสงคน์ั้น 

    0 หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามตรงกบัจุดประสงคน์ั้นหรือไม่ 

  - 1 หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่ตรงกบัจุดประสงคน์ั้น 

       นาํแบบทดสอบวดัความสามารถในการบวกและการลบเศษส่วน มาปรับปรุงตาม

ขอ้เสนอแนะ IOC หาคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถโดยทดลองใช้กบันักเรียนท่ีมี

ลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง   แลว้นาํมาวเิคราะห์คุณภาพรายขอ้ของขอ้สอบ คดัเลือกขอ้ท่ีมีค่า

ความยาก ระหวา่ง 0.2 - 0.8 และหาค่าอาํนาจจาํแนก ระหวา่ง 0.2 - 1.0ดาํเนินการปรับปรุงขอ้สอบ 

และทดลองหาคุณภาพรอบท่ี 2 แลว้จดัพิมพข์อ้สอบเป็นแบบทดสอบวดัความสามารถในการบวก

และการลบส่วน สาํหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการวจิยัต่อไป 

 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจ ัยได้ดําเนินการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยทาํหนังสือของความ

อนุเคราะห์ทางโรงเรียน ผูว้ิจยัเป็นผูด้าํเนินการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง

อตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1   จาํนวน 6 ชัว่โมง และเก็บรวบรวมขอ้มูล

ตลอดเวลาการทาํการวจิยั ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมีขั้นตอนการดาํเนินการดงัน้ี 

 1. นาํแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วน สัดส่วนและร้อยละ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

ใชจ้ริงกบันกัเรียน 

 2. รวบรวมขอ้มูลจากนกัเรียนในการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วน สัดส่วน

และร้อยละ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชแ้บบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงั

เรียน  

 

 วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการวิเคราะห์

และประมวลผลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการคาํนวณค่าสถิติ โดยวิเคราะห์

ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
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 1. วเิคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง อตัราส่วน สัดส่วนและร้อย

ละ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตามเกณฑ ์75/75 

 2. วิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองอตัราส่วน สัดส่วนและร้อย

ละ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ทาํการวเิคราะห์จากคะแนนผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ผลการวจัิย 

1. แบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง  อตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในการประสิทธิภาพ    เท่ากบั (80.12/80.64)   ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี

กาํหนด 80/80 

2. นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ืองอตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ  ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน พบวา่คะแนนเฉล่ียก่อนเรียนและ

หลงัเรียนมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

  อภิปรายผลการวจัิย 

 จากผลการวิจยั เร่ือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง อตัราส่วน 

สัดส่วน และร้อยละ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  สามารถอภิปรายผลการวจิยัไดด้งัน้ี  

 1. แบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง อตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ( 21 / EE )เท่ากบั 80.12/80.64 หมายความวา่ ผูเ้รียนไดค้ะแนน

เฉล่ียจากการทําแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เช่น คะแนนจากการประเมินด้านความรู้ ด้าน

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์คิดเป็นร้อยละ 80.12 และได้

คะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.64 

แสดงว่า แบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง อตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ท่ีกาํหนดไว ้ ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุผล

ดงัต่อไปน้ี 

 แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีกระบวนการสร้างตามขั้นตอนอยา่งเป็นระบบ

และมีวิธีการท่ีเหมาะสม คือ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 

2551(ปรับปรุง พ.ศ.2560)  วเิคราะห์หลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศึกษาการจดัการ

เรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแบบฝึกทักษะ

คณิตศาสตร์โดยศึกษารายละเอียดเก่ียวกบั ความหมายของชุดฝึกทกัษะ แนวคิดและหลกัการของ

แบบฝึกทกัษะ หลกัจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบฝึกทกัษะ หลกัในการสร้างแบบฝึกทกัษะ 

องคป์ระกอบของแบบฝึกทกัษะ ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะท่ีดี ประเภทของแบบฝึกทกัษะ ขั้นตอน

การพฒันาแบบฝึกทกัษะ ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ ลงมือสร้างแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ตามท่ี
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ไดศึ้กษา แลว้นาํแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ท่ีสร้างข้ึนพร้อมแบบประเมิน ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณา

ความสอดคลอ้งและความเหมาะสมเพื่อตรวจสอบหาคุณภาพ แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขทั้งในดา้น

เน้ือหา ภาษา เวลา ความยากง่าย  

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใช้แบบฝึก

ทกัษะวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เร่ือง อตัราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

1 พบวา่ นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงั

เรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีเน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

 แบบฝึกทกัษะท่ีผูศึ้กษาคน้ควา้ สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพมีขั้นตอนและกระบวนการสร้างท่ีดี

เหมาะสมกบัวยั และความสามารถของนกัเรียน กิจกรรมในแบบฝึกทกัษะมุ่งส่งเสริมและพฒันาให้

นกัเรียนมีกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบรู้จกัการสังเกต  อีกทั้งวิธีการคิดท่ีครูนาํเสนอมีความแปลก

ใหม่ เขา้ใจง่ายเป็นการกระตุน้เร้าความสนใจใหเ้กิดความกระตือรือร้นในการเรียน  

ข้อเสนอแนะ 

  1 ควรศึกษาวธีิการสอนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะไปเปรียบเทียบกบัวีการสอนอ่ืนๆ

เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวา่วธีิใดจะส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่กนั 

        2 ควรมีการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทกัษะ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ บา้ง                 

เพื่อจะไดท้ราบผลการวจิยัวา่ การใชแ้บบฝึกทกัษะมีผลต่อผลการเรียนในวชิาอ่ืน ๆ หรือไม่ 

        3 ควรใชแ้บบฝึกทกัษะในหน่วยการเรียนอ่ืน ๆ อนัจะส่งผลให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้

อยา่งสูงสุด 
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