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ความส าคญัและความเป็นมา  
คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นทุกๆดา้นและทุกๆวนั  

ตั้งแต่ต่ืนนอนจนถึงเขา้นอนของแต่ละวนั  มนุษยทุ์กคนลว้นตอ้งอาศยัคณิตศาสตร์ในการด าเนิน
ชีวิตทุกๆวนั  เพียงแต่มนุษยโ์ดยส่วนใหญ่มองว่าคณิตศาสตร์ไม่ไดม้ีความส าคญั ความจ าเป็นอะไร
ในการด าเนินชีวิต  ใชเ้ฉพาะรายรับและรายจ่ายเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงเป็นมุมมองท่ีไม่ถกูตอ้ง 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัอยา่งยิง่ต่อการพฒันาความคิดมนุษย ์ท าให้มนุษยม์ีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ช่วยใหค้าดการณ์ วางแผน ตดัสินใจ แกปั้ญหา และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนั
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละศาสตร์อ่ืน ๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิต
ใหดี้ข้ึนสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 56) และคณิตศาสตร์
ยงัช่วยพฒันาใหแ้ต่ละบุคคลเป็นคนท่ีสมบูรณ์ เป็นพลเมืองท่ีดี เพราะคณิตศาสตร์ช่วยเสริมสร้าง
ความมีเหตุผล ความเป็นคนช่างคิด ช่างริเร่ิมสร้างสรรค์ มีระบบระเบียบในการคิด มีการวางแผน 
ในการท างาน มีความสามารถในการตดัสินใจ มีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมาย
ตลอดจนมีลกัษณะของความเป็นผูน้  าในสงัคม (สิริพร ทิพยค์ง. 2545 : 1) 
 หลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 25) ได้กล่าวถึง 
หลกัการจดัการเรียนรู้ไวว้่า การจดัการเรียนรู้เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐาน 
การเรียนรู้ สมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ตามท่ีก  าหนดไวใ้นหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยดึหลกัว่า ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด เช่ือว่าทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้
และพฒันาตนเองได ้ยดึประโยชน์ท่ีเกิดกบัผูเ้รียน กระบวนการจดัการเรียนรู้ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน 
สามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพฒันาการ
ทางสมอง เนน้ใหค้วามส าคญัทั้งความรู้ และคุณธรรม 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้
อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยในการคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ใน  
ชีวิตประจ าวนัได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการเนินชีวิต  
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ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดี ข้ึน และสามารถอยู่ ร่วมกับผู ้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 56)   
                ถึงแมว้่าคณิตศาสตร์จะมีบทบาท มคีวามส าคญัต่อการด ารงชีวิตมากเพียงใดก็ตาม  แต่การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ตั้ งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยงัไม่ประสบผลส าเร็จ

เท่าท่ีควร  จะเห็นได้จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)       

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558  ของโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  

อ าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา ซ่ึงปรากฏผลดงัน้ี 

ตาราง  1  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน  (O-NET)  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3                  

ปีการศึกษา  2557  กบัปีการศึกษา  2558  ของโรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พทิยา อ าเภอหาดใหญ่  

จงัหวดัสงขลา 

ระดบั 
ค่าเฉล่ียร้อยละ 

ปีการศึกษา  2557 ปีการศึกษา  2558 
ระดบัประเทศ 29.65 32.40 
ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 31.05 34.28 
ระดบัโรงเรียน 25.94 29.13 

 

 จากตารางพบว่ า   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้ น พ้ืนฐาน  (O-NET)   

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2557  กับปีการศึกษา 2558  ของโรงเรียนหาดใหญ่ -                  

เจริญราษฎร์พิทยา  อ  าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา มีคะแนนเฉล่ียร้อยละต ่ากว่าระดบัประเทศ และ

เมื่อผูศ้ึกษาวิเคราะห์ตามโครงสร้างมาตรฐานและสาระการเรียนรู้  ผลปรากฏว่า มาตรฐานและสาระ

การเรียนรู้ท่ีโรงเรียนควรเร่งพัฒนาเน่ืองจากคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนต ่ ากว่าคะแนนเฉล่ีย

ระดบัประเทศ  ไดแ้ก่  มาตรฐานการเรียนรู้  ค.4.2 ใชนิ้พจน์ สมการ อสมการ กราฟและตวัแบบเชิง

คณิตศาสตร์(mathematical mode) อ่ืนๆ แทนสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนแปลความหมายและ

น าไปใชแ้กปั้ญหา และเมื่อวิเคราะห์ไปยงัขอ้สอบรายขอ้ของมาตรฐาน  ค. 4.2  ผลปรากฏ ว่าเร่ืองท่ี

นกัเรียนท าคะแนนไดไ้ม่ดี คือ เร่ือง  อสมการ  ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3   
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                      จากสภาพปัญหาท่ีก ล่ าวมาข้างต้นท า ให้ก ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยาด าเนินการจดักิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนมาโดยตลอด  โดยได้จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางดา้น

คณิตศาสตร์  ไดแ้ก่  กิจกรรมติวเตอร์ จากครูและบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และ

วิทยากรภายนอกจากส านกัติวเตอร์(หาดใหญ่ติวเตอร์)  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์    เป็นตน้ โดยเฉพาะ

ในสาระและมาตรฐานท่ีมีปัญหา  ผูศ้ึกษาในฐานะครูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ในระดบัชั้นมธัยมศึกษา 

ปีท่ี  3  ได้ตระหนักถึงความส าคญัของการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  

 จึงสนใจท่ีจะเลือกใชส่ื้อเพื่อการเรียนรู้  โดยไดจ้ดัท าแบบฝึกทกัษะ  เร่ือง  อสมการ  เพื่อใชใ้นการพฒันา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง  อสมการ  ซ่ึงเป็นเน้ือหาท่ีมีปัญหาของนักเรียน  และนอกจากน้ี 

ผูศ้ึกษาเลง็เห็นแลว้ว่าแบบฝึกทกัษะเป็นนวตักรรมท่ีมีคุณค่าช่วยให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และรับความรู้ 

ในเชิงเน้ือหา  และกระบวนการ  พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมพฒันาทกัษะการคิด  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการแกปั้ญหาการ

เรียนการสอน มาสโลว ์(ทิศนา แขมมณี. 2550 : 69 ; อา้งอิงมาจาก Maslow. 1962) กล่าวว่า         

การเข้าใจถึงความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย ์สามารถช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของบุคคลได ้

เน่ืองจากพฤติกรรมเป็นการแสดงออกของความต้องการของบุคคล การท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิด          

การเรียนรู้ไดดี้ จ  าเป็นตอ้งตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานท่ีเขาตอ้งการเสียก่อน ในกระบวนการ

เรียนการสอน หากครูสามารถหาได้ว่าผูเ้รียนแต่ละคนมีความตอ้งการอยู่ในระดับใดขั้นใด ครู

สามารถใชค้วามตอ้งการพ้ืนฐานของผูเ้รียนนั้นเป็นแรงจูงใจ ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได ้การ

ช่วยใหผู้เ้รียนไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานของตนอย่างพอเพียง การให้อิสรภาพและ

เสรีภาพแก่ผูเ้รียนในการเรียนรู้ การจดับรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้จะช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิด

ประสบการณ์ในการรู้จกัตนเองตรงตามสภาพความเป็นจริง  

 ส่ือมีบทบาทส าคัญท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยส่ือจะท าหน้าท่ีถ่ายทอดความรู้  

ความเขา้ใจ ความรู้สึกและเพ่ิมพนูทกัษะ ประสบการณ์ใหผู้เ้รียน ปัจจุบนัส่ือการเรียนรู้มีอิทธิพลสูง

ต่อการกระตุ้นให้ผูเ้รียนกลายเป็นผูแ้สวงหาความรู้ด้วยตนเองจนเกิดการพัฒนาด้านต่าง ๆ  

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 38) แบบฝึกทกัษะเป็นส่ือประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาการเรียนรู้ จากการปฏิบติัดว้ยตนเอง ไดฝึ้กทกัษะเพ่ิมเติมและทบทวน

เน้ือหาหลงัจากท่ีไดเ้รียนบทเรียน (เกศินี  มีคุณ. 2547 : 27) นอกจากนั้นการใหผู้เ้รียนไดท้ าแบบฝึก-
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ทกัษะมาก ๆ จะช่วยใหผู้เ้รียนมีพฒันาการทางการเรียนรู้ในเน้ือหาไดดี้ข้ึน เพราะนกัเรียน  มีโอกาส

น าความรู้ท่ีเรียนมาแลว้มาฝึกให้เกิดความเขา้ใจกวา้งขวางยิ่งข้ึน (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. 2549 : 

113) 

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูศ้ึกษาได้สร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ             

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้ เน่ืองจากแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เป็นส่ือท่ี

สามารถใชก้บัวิชาคณิตศาสตร์แลว้ท าใหน้กัเรียนสามารถพฒันาความรู้ ความเขา้ไดดี้ และสามารถ

ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ให้บรรลุว ัตถุประสงค์และ                   

มีประสิทธิภาพ  มากยิง่ข้ึน ส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึน และเป็นแนวทาง

ใหค้รูผูส้อนวิชาคณิตศาสตร์ ไดพ้ฒันาการจดัการเรียนรู้ของตนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ ชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 3 ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 75/75 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เร่ือง  อสมการ    
ก่อนและหลงัเรียน โดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ 
โดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ 
 

สมมตฐิานของการศึกษา 

1.   แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  เร่ือง อสมการ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  มีประสิทธิภาพ    
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด  75/75 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เร่ือง  อสมการ    โดยใชแ้บบฝึก-
ทกัษะคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช ้     
แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ อยูใ่นระดบัมากถึงมากท่ีสุด 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูศ้ึกษาด าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
         1.1  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นควา้คร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา  อ  าเภอหาดใหญ่    
จงัหวดัสงขลา ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา  เขต 16  จ  านวน 3 หอ้งเรียน  
จ านวนนกัเรียน  78  คน  โดยนกัเรียนทั้ง  3  หอ้ง มีความสามารถใกลเ้คียงกนั 

      1.2  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3/2                 
ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา   อ  าเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา  เขต 16  จ  านวน 1 ห้องเรียน  
จ านวนนักเรียน  28  คน ไดจ้ากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม  (Simple 
Random Sampling) 
 
 2.  ตวัแปรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
  2.1  ตัวแปรต้น ไดแ้ก่ การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  
เร่ือง อสมการ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
  2.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  
    2.2.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชแ้บบฝึก
ทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ                                                                                                  
                          2.2.2  ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชแ้บบฝึก
ทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ 
 
 3.  เนือ้หาที่ใช้ในการศึกษา 
 ผูศ้ึกษาไดพ้ฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ตามเน้ือหาในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานพุทธศกัราช 2551  และหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา 
อ  าเภอหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 หน่วยท่ี 1 
เร่ือง อสมการ จ  านวน 16 แผนการจดัการเรียนรู้ ประกอบดว้ยแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  จ  านวน   
3 ชุด ไดแ้ก่ 
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 แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ชุดท่ี 1  อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
 แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ชุดท่ี 2  การแกอ้สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
 แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ชุดท่ี 3  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัอสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
 
 4.  ระยะเวลาในการศึกษา 
 ใช้เวลาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559  ตั้ งแต่ว ันท่ี 1 พฤศจิกายน  2559 ถึงว ันท่ี  
2  ธนัวาคม 2559  ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน ดว้ยแบบทดสอบ 
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง อสมการ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 30 ขอ้  ใชเ้วลาในการ
ทดสอบ 50 นาที จากนั้นจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึก
ทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ ซ่ึงมีทั้งหมด 16 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งหมด       
18 ชัว่โมง และแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ จ  านวน 3 ชุด เมื่อจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึก
ทกัษะคณิตศาสตร์แต่ละชุดเสร็จแลว้ ให้นักเรียนท าแบบทดสอบย่อยรวม 3 ชุด ประกอบด้วย      
ชุดท่ี 1 จ านวน 15 ข้อ ชุดท่ี 2 จ านวน 15 ข้อ และชุดท่ี 3 จ านวน 10 ข้อ ท าแบบสอบถาม           
ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์          
เร่ือง อสมการ   และท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ดว้ยแบบทดสอบ 
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนใชเ้วลา
ในการทดสอบ 50 นาที 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ หมายถึง ส่ือการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง  อสมการ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึน และใชใ้นการฝึกปฏิบติัเพ่ือเสริมสร้างทกัษะกระบวน
ทางคณิตศาสตร์ใหก้บันกัเรียน หลงัจากเรียนจบเน้ือหานั้น ๆ ท าใหน้กัเรียนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ
รวดเร็ว ชดัเจน แม่นย  า และน าไปใชไ้ด ้ เป็นผลให้การจดัการเรียนการสอนของครูและการเรียน
ของนกัเรียนประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ จ  านวน  
3 ชุด ดงัน้ี 
 แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ชุดท่ี 1  อสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
 แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ชุดท่ี 2  การแกอ้สมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
 แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ชุดท่ี 3  โจทยปั์ญหาเก่ียวกบัอสมการเชิงเสน้ตวัแปรเดียว 
 2.  แผนการจดัการเรียนรู้ หมายถึง แผนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการจดัการเรียนการสอน 
โดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน รหสัวิชา ค23102  
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 16 แผนการเรียนรู้ รวมจ านวน 18 ชัว่โมง ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน 
 3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง  ผลการวดัความสามารถทางด้านการเรียนของ
นกัเรียน เร่ือง อสมการ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จากคะแนนสอบท่ีไดจ้ากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน 
 4.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง เคร่ืองมือส าหรับช่วยให้ครูผูส้อน
สามารถตดัสินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะเป็นแบบทดสอบ
ท่ีใช้ว ัดความรู้ ทักษะกระบวนการ และความสามารถทางวิชาการท่ีผูเ้รียนได้เรียนรู้มาแล้ว 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูศ้ึกษาสร้างข้ึนเพ่ือใช้ในการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน ในหน่วยการเรียนรู้ ซ่ึงเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 
4 ตวัเลือก จ  านวน 30 ขอ้ 
 5.  ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนการสอน  
ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การปฏิบัติของครูผูส้อน และสภาพบรรยากาศ
โดยทัว่ไปของการเรียนการสอน ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียน การจดัการเรียนรู้ โดยใช้
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ได้จากคะแนนแบบสอบถาม        
วดัความพึงพอใจของนกัเรียน แบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5 ระดบั จ  านวน 20 ขอ้ ท่ีผูศ้ึกษา
สร้างข้ึน 
 6.  แบบสอบถามวดัความพึงพอใจ หมายถึง แบบสอบถามท่ีวดัความพึงพอใจของผูเ้รียน
ท่ีมีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าชนิด 5 ระดบั จ  านวน 20 ขอ้ ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน  
 7.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ หมายถึง คุณภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  
เร่ือง อสมการ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน โดยหาประสิทธิภาพของกระบวนการและ
ประสิทธิภาพของผลลพัธ ์ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 75/75  ซ่ึงมีความหมาย ดงัน้ี 
    75 ตวัแรก หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการของแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ 
ไดจ้ากร้อยละเฉล่ียของคะแนนของนักเรียนทั้งหมดจากการท ากิจกรรมและแบบทดสอบระหว่าง
เรียนหลงัใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ทั้ง 3 ชุด คิดเป็นร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 
    75 ตวัหลงั หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ไดจ้ากร้อยละเฉล่ียของคะแนนของ
นกัเรียนทั้งหมดจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน คิดเป็นร้อยละ 75 ของ
คะแนนเต็ม 
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ประโยชน์ของการศึกษา 
 1.  ไดแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง อสมการ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ท่ีก  าหนด สามารถน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับพฒันาผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ใหสู้งข้ึน 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน เร่ือง อสมการ ของนักเรียน           
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์มีผลสมัฤทธ์ิสูงข้ึน 
 3.  ครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนา  
แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ในเน้ือหาและระดบัชั้นอ่ืนๆ  ต่อไป 
 


