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บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 
คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด

สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้        
อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ ในการศึกษาทาง    
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต              
ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและสามารถอยู่ร่ วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นประโยชน์         
ต่อ การด ารงชีวิตและท าให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ.             
2551 : 1) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้แนวการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของ        
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ว่าผู้สอนควรค านึงถึงความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน และความแตกต่างของ
ผู้เรียน การจัดสาระการเรียนรู้จึงควรจัดให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ 
ตามความสนใจ รูปแบบของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถกระท าได้โดยการเรียนรู้
ร่วมกันท้ังช้ันเรียน เป็นกลุ่มย่อย หรือเรียนเป็นรายบุคคล สถานท่ีเรียนควรมีท้ังในและนอกห้องเรียน           
มีการจัดให้ผู้เรียนได้ไปศึกษาในแหล่งวิทยาการต่างท่ีอยู่ในชุมชน หรือในท้องถิ่น ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเองได้ลงมือปฏิบัติจริง ผู้สอนจึงควรฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น รู้จักบูรณาการความรู้ต่างๆ 
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ (กรมวิชาการ. 2551 : 184-185)  

นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาท่ีว่าด้วยหลักการและเหตุผล ซึ่งมนุษย์คิดค้นสรุปมาจาก
กฎเกณฑ์ธรรมชาติ ส่ิงท่ีประสบพบเห็นในชีวิตประจ าวัน ดังนั้นผู้ท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ได้ดีควรจะเป็น
ผู้ท่ีช่างสังเกต ช่างคิด ยอมรับข้อตกลงหรือหลักการ นิยามเบื้องต้นก่อนแล้วอาศัยหลักความจริงและ
เหตุผลต่างๆในการช่วยคิดค านวณ คิดสร้างสรรค์  คิดแก้ปัญหาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กนกวลี  
อุษณกรกุล และคนอื่นๆ.  2551 : ค าน า) อีกท้ังยังเป็นวิชาท่ีมีการแสดงแนวคิดอย่างเป็นระบบ เป็น
ขั้นตอน การสรุปในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการอ้างอิงถึงความสมเหตุสมผลทุกขั้นตอนในแต่ละเนื้อหา
จะเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน มนุษย์จึงสามารถใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้
ใหม่ๆ คิดค้น หรือส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ ได้ โครงสร้างของคณิตศาสตร์ท่ีสมบูรณ์นั้นก า เนิดมาจาก
ธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์เป็นผู้ศึกษา เฝ้าสังเกต ความเป็นไปของธรรมชาติ ซึ่งอาจจะเป็นทางชีววิทยา 
ฟิสิกส์ จิตวิทยา เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ โดยพิจารณาปัญหาต่างๆ ของเนื้อหาเหล่านั้นแล้วสรุปในรูป
นามธรรม สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของเนื้อหานั้นๆ (วรรณี  ธรรมโชติ. 2550 : 1-2) 

หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการก าหนด
มาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และตัวช้ีวัด ซึ่งจะระบุส่ิงท่ี
นักเรียนพึงรู้ และปฏิบัติได้ รวมท้ังได้ระบุคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีมุ่งให้ผู้เรียน สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก โดยก าหนดสมรรถนะท่ีส าคัญ   
5 ประการ เพื่อให้เกิดกับผู้เรียน คือ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด
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ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้พื้นฐานยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู้ และสามารถพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรียนกระบวนการจัดการเรียนรู้ต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง ให้ความส าคัญท้ังความรู้ และคุณธรรม โดยจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 20) 

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ต้ังอยู่ท่ี 1999 หมู่ท่ี 3 ต าบลส าโรงเหนือ อ าเภอเมือง
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ
เขต 1 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสขนาดกลาง เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลศึกษาปีท่ี 1 
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผู้ศึกษาปฏิบัติ การสอนมีการจัดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย เช่น การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบบูรณาการ   การสอนแบบ STEM การใช้แหล่ง
เรียนรู้ สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  มีการฝึกให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการ
ท างานท่ีเป็นระบบโดยการสรุปบทเรียนในรูปแบบของแผนภาพความคิด เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าและ
ทบทวนบทเรียน และให้มีการวิจารณ์ผลงานท้ังของตนเองและเพื่อนร่วมชั้นเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนมี
ทักษะกระบวนการกลุ่ม กล้าแสดงออก เคารพและยอมรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่น มีความสุขในการ
เรียน มีการวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง อันจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นและเป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 จากการท่ีผู้ศึกษาได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือO-NET (Ordinary National Education Test) ในปีการศึกษา 2559 และ 
ปีการศึกษา 2560 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ.  (ส านัก
ทดสอบทางการศึกษา 2560 : 28) ดังแสดงในตารางท่ี1 
 

 
ตารางที่ 1  รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2559-
2560 วิชาคณิตศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต1 
 

วิชา ระดับ ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
ค่าเฉล่ียร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่าเฉล่ียร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
 
 

คณิตศาสตร์ 

ประเทศ 29.31 15.47 26.30 16.40 
สังกัด 29.53 15.66 26.55 16.36 

เขตพื้นท่ี 23.13 9.09 20.41 9.90 
โรงเรียน 24.80 8.71 19.14 8.28 

 
ท่ีมา  : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. 2559-2560            
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จากตาราง ท่ี 1 พบว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน( O-NET)              
ปีการศึกษา 2559-2560 วิชาคณิตศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของโรงเรียนมหาภาพกระจาด
ทองอุปถัมภ์ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการเขต1 มีค่าเฉล่ียลดลง และเมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียทุกระดับแล้ว ก็ปรากฏว่า ผลการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ียลดลงทุกระดับ ผลจากการทดสอบดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ให้ดีและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

แบบฝึกทักษะเป็นส่ือการเรียนรู้ที่มีความส าคัญ และเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้ได้กับทุกวัย 
ทุกช้ัน มีความสอดคล้องเหมาะสมกับธรรมชาติวิชาทักษะ เช่น วิชาคณิตศาสตร์ เพราะแบบฝึกทักษะ
จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตน  และเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้คิดเป็น        
มีความรับผิดชอบ และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ (สุคนธ์  สินธพานนท์. 2551 : 87) ส่ือเป็นเครื่องมือ
ของการเรียนรู้ การพัฒนาส่ือท่ีท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่ิงส าคัญ เนื่องจากในยุค
ปัจจุบันข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ การใช้เทคโนโลยีและการส่ือสารได้ท าให้ผู้คนจ าเป็นต้องพัฒนาตนเอง
ให้สามารถรับรู้เรื่องราวใหม่ๆ ด้วยตนเอง และพัฒนาศักยภาพทางการคิด ดังนั้น ส่ือท่ีดีจึงควรเป็น    
ส่ิงท่ีช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยน าแนวคิด เทคนิคและวิธีการท่ีเหมาะสม
เข้ามาช่วย เพื่อท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งวิธีสอนเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับ                 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะก็เป็นส่ือและกลยุทธ์อย่างหนึ่งท่ีจะ
เช่ือมต่อสถานการณ์การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว และสอดคล้องกับผลการศึกษาของจรุงจิต  วงศ์ค า 
(2550 : บทคัดย่อ) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูงกว่า
นักเรียนท่ีเรียนโดยวิธีสอนแบบปกติ และท าให้ผลการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น เนื่องจาก
ครูใช้แบบฝึกในการสอน จะเห็นได้ว่า แบบฝึกทักษะเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้ในการจัดกิจกรรม             
การเรียนการสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา เพราะสามารถช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจ ผู้เรียน
ได้สนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่ายกับการเรียน และเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม          
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

จากหลักการแนวคิดและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจและต้องการท่ีจะน า
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อศึกษา
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน     
ค 23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทอง
อุปถัมภ์ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จะท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น มีพึงพอใจ เกิดความสนุกสนานและสนใจในการเรียนรู้เพิ่มข้ึน 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร             
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในระดับมากขึ้น
ไป 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 
 1. การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง                   
พื้นท่ีผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อยู่ในระดับมากขึ้นไป 
 
ความส าคัญของการศึกษา 
  
 1. ได้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 2. เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผล
และสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของนักเรียน 
 3. เป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ในเนื้อหาเรื่องอื่นๆ และระดับช้ัน
อื่นๆ ต่อไป 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560           

โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 จ านวน 134 คน  

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1 จ านวน 40 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 
2. เนื้อหาท่ีใช้ศึกษาค้นคว้า  
 เนื้อหาท่ีใช้ในการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร                

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งแบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 เล่ม คือ 
  เล่มท่ี 1 รู้จักกับรูปเรขาคณิตสามมิติ 
  เล่มท่ี 2 ปริมาตรของปริซึม 
  เล่มท่ี 3 พื้นท่ีผิวและปริมาตรของพีระมิด 
  เล่มท่ี 4 พื้นท่ีผิวและปริมาตรของทรงกระบอก 
  เล่มท่ี 5 พื้นท่ีผิวและปริมาตรของกรวย 
  เล่มท่ี 6 พื้นท่ีผิวและปริมาตรของทรงกลม 
 
3. ตัวแปรท่ีศึกษา มีดังนี้ 
 3.1 ตัวแปรอิสระ คือ วิธีการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและ

ปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 3.2 ตัวแปรตาม คือ 
  3.2.1  ประสิทธิภาพของการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิว

และปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  3.2.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร                

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
  3.2.3  ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี ต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง                  

พื้นท่ีผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ หมายถึง รายละเอียดขั้นตอนการจัดกิจกรรม    
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยครูผู้สอนน าเสนอแนวความคิดรวบยอดของเนื้อหาและให้นักเรียน                
ฝึกปฏิบัติเสริมสร้างการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ 

2. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หมายถึง เครื่องมือแบบฝึกท่ีผู้ศึกษาสร้างขึ้นส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมีองค์ประกอบต่างๆ เช่น จุดประสงค์การเรียนรู้   
ใบความรู้ แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบ และเฉลยค าตอบของแบบฝึกและแบบทดสอบ 

3. ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะ หมายถึง แบบฝึกทักษะท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 3.1 เกณฑ์ 80 ตัวแรก (E1) หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียจากการท าแบบฝึกทักษะ

ระหว่างเรียนแต่ละเล่ม ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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 3.2 เกณฑ์ 80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนักเรียนทุกคนท่ีได้
จากการทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนความสามารถของนักเรียนในการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งได้จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วัดความรู้
ความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้
แบบฝึกทักษะท่ีผู้ศึกษาได้สร้างขึ้น เป็นชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 

6. ความพึงพอใจในการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือความคิดเห็นของนักเรียนใน
ลักษณะชอบหรือพึงพอใจเนื้อหา กิจกรรมการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ในการศึกษาค้นคว้าครั้ งนี้          
มุ่งวัดความพึงพอใจท่ีมีต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างท่ีเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
 
 1.  การศึกษาครั้งนี้ท าให้ได้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นท่ีผิวและปริมาตร กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซึ่งท าให้ครูมีส่ือและนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพไปใช้ ใน
การจัดการเรียนรู้ สามารถแก้ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบเดิม ขาด
ส่ือการเรียนรู้ที่ทันสมัย ท าให้นักเรียนสนใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น 
 2. เป็นแนวทางในการพัฒนาส่ือการเรียนแบบฝึกทักษะ การน าแบบฝึกทักษะไปใช้ รวมท้ัง
การสอนท่ีให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นต่อไป 
 3. แบบฝึกทักษะท่ีสร้างขึ้นนี้สามารถใช้เป็นแบบอย่าง และสามารถอ้างอิงหรือเป็นแบบใน
การท่ีจะให้ครูน าไปปฏิบัติหรือใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกทักษะ ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในเรื่องอื่นๆ ต่อไป  
 


