
การพฒันาการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ด้วยแบบฝึกทกัษะ เร่ืองสมการและการแก้สมการ

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ จังหวดัสมุทรสงคราม 

ไพรพร  ตันติภัณฑ์รักษ์* 

_________________________________________________________________________________ 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง เพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะ เร่ืองสมการและการแกส้มการ

ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ จังหวดัสมุทรสงคราม ให้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์  60/60 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัการใช้แบบฝึกทกัษะ ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัได้แก่ 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ ปีการศึกษา 2559  จาํนวน  32  คน กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาจาํนวน  32  คน ใชว้ิธีสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดย

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการศึกษาโดยใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบทดสอบ มีค่าความเช่ือมัน่ทั้ง

ฉบบั .910 และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยสถิติดงัน้ี การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ ดว้ยการหา

ค่า E1 และค่า E2  ใช้สถิติบรรยายวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ โดยใชค้่าเฉล่ีย   ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) โดยการทดสอบดว้ย  Paired Sample T – test  ผลปรากฏวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 

คําสําคัญ 

 การพฒันาการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดว้ยแบบฝึกทกัษะ 

 

__________________ 

 * นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา     

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 



๒ 

บทนํา 

ปัจจุบนัประเทศไทยกาํลงัเผชิญปัญหาและวิกฤตการณ์ทางดา้นคุณภาพการศึกษา  ทั้งน้ี  จาก

การสรุปการเรียนรู้คณิตศาสตร์ผลจากการประเมินช้ีวา่  นกัเรียนในประเทศเอเชียตะวนัออกมีความเป็น

เลิศทางคณิตศาสตร์  ซ่ึงช้ีนัยว่าในอนาคตประเทศเหล่านั้น  จะมีศกัยภาพในการแข่งขนัสูงในเชิง

เศรษฐกิจและสังคม  แต่ในทางตรงขา้มนกัเรียนของไทย  ไม่สามารถแสดงให้เห็นความเป็นเลิศทาง

คณิตศาสตร์  ซ่ึงช้ีบอกถึงศกัยภาพในอนาคตว่าเยาวชนไทยยงัไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมให้

เพียงพอสาํหรับการเป็นพลเมืองท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นอนาคต  เพราะมีนกัเรียนท่ีรู้คณิตศาสตร์ตํ่ากวา่

ระดบัพื้นฐาน  ซ่ึงเป็นกลุ่มเส่ียงท่ีจะไม่สามารถใชป้ระโยชน์จากคณิตศาสตร์ในอนาคต  มีสัดส่วนสูง

เกินไป  (สุนีย ์ คลา้นิล  และคณะ 2550 : 34 อา้งถึงใน ดุษฎี ชายภกัตร์, 2553 : 4)  การท่ีการเรียน

คณิตศาสตร์ในประเทศไทยไม่ประสบผลสําเร็จนั้น  เพราะสาเหตุมาจากหลายประการด้วยกนั  ดงัน้ี  

คือ  ครูผูส้อนไม่ไดเ้รียนจบวิชาเอกคณิตศาสตร์  การเรียนการสอนในชัว่โมงปกติครูส่วนใหญ่ยงัคงใช้

กระบวนการเรียนการสอนแบบยดึตนเองเป็นศูนยก์ลางไม่ปฏิบติักิจกรรมตามคู่มือหรือแผนการจดัการ

เรียนการสอน  ไม่ใชส่ื้อในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  การเรียนการสอนส่วนใหญ่ผูส้อนยงัคง

มุ่งสอนตามตาํรา  เนน้การใหค้วามรู้  การใหน้กัเรียนท่องจาํเป็นสาํคญั  เน้ือหาวชิามาก  และนกัเรียนคิด

วา่คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ียาก  (ขจรศกัด์ิ  สีเสน  2550  :  14 อา้งถึงใน ดุษฎี ชายภกัตร์, 2553 : 4)  การ

เรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีผ่านมา  พบว่าครูเป็นผูอ้ธิบายตวัอย่าง  2 – 3  ตวัอย่าง  แลว้บอกให้

นกัเรียนทุกคนไปทาํแบบฝึกหดั  นกัเรียนบางคนเขา้ใจและทาํแบบฝึกหดัได ้ แต่นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่

เขา้ใจและทาํแบบฝึกหดัไม่ได ้ ทาํใหเ้กิดความรู้สึกทอ้แท ้ เบ่ือหน่ายและไม่สนใจท่ีจะเรียนคณิตศาสตร์ 

(สุวร  กาญจนมยรู  2541 : คาํนาํ อา้งถึงใน ดุษฎี ชายภกัตร์, 2553 : 4) 

วิชาคณิตศาสตร์มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อการพฒันาความคิดมนุษย์ทาํให้มนุษย์มีความคิด

สร้างสรรค์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ี

ถว้นรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์วางแผน ตดัสินใจ แก้ปัญหา และนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่าง

ถูกตอ้งเหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และศาสตร์อ่ืนๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต ช่วยพฒันาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และ

สามารถอยู่ร่วมกับผู ้อ่ืนได้อย่างมีความสุข(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ. 2551, หนา้ 1) 



๓ 

คณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีมีเน้ือหานามธรรมเป็นส่วนมาก จึงยากท่ีจะให้นักเรียนส่วนใหญ่จะ

เข้าใจได้อย่างลึกซ้ึง ทั้ งน้ีต้องมีทักษะในหลาย ๆ ด้านเพื่อช่วยในการคิดคาํนวณ และแก้ปัญหา 

เช่นเดียวกบัการแกส้มการ ซ่ึงเป็นการหาคาํตอบของตวัแปร หรือตวัไม่ทราบค่า นอกจากนกัเรียนจะมี

พื้นฐานความรู้ทางทกัษะการคิดคาํนวณ แลว้ตอ้งสร้างความเขา้ใจต่อคาํตอบท่ีไดว้า่สมเหตุสมผลและ

ทาํให้ประโยคของสมการนั้นเป็นจริง ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงได้เล็งเห็นว่าทกัษะการคิดคาํนวณ ในการ

แกปั้ญหาสมการเป็นเร่ืองท่ีตอ้งส่งเสริมใหเ้กิดกบันกัเรียน (สมฤดี  ดุกหล่ิม : 2553) 

การจดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ท่ีผ่านมาไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควรเน่ืองจาก

ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นทกัษะการคิดคาํนวณ สรุปความคิดรวบยอด มีกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน 

และทกัษะโครงสร้างท่ีมีเหตุผล ส่ือความหมายโดยใชส้ัญลกัษณ์ และเป็นนามธรรมยากต่อการเรียนรู้

และทาํความเขา้ใจ (ยพุิน พิพิธกุล. 2540 : 1- 3 อา้งใน พจณีย ์ กาญจนเสนา และคณะ : 2555.)  

แบบฝึกทกัษะถือเป็นอีกวธีิการหน่ึงท่ีครูผูส้อนสามารถนาํมาพฒันาหรือแกปั้ญหาของนกัเรียน

ได ้เพราะแบบฝึกจะช่วยฝึกทกัษะใหน้กัเรียนมีความสามารถในทกัษะต่าง ๆ มากข้ึน ซ่ึง สุนนัทา สุนทร

ประเสริฐ (2544: 2 อา้งถึงใน กรรณิการ์ ภิรมยรั์ตน์ : 2553 ) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกไวว้า่ 

แบบฝึกจะทาํให้เขา้ใจบทเรียนดีข้ึน เพราะเป็นเคร่ืองอาํนวยประโยชน์ในการเรียนรู้ แบบฝึกทาํให้ครู

ทราบความเขา้ใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน และแบบฝึกจะฝึกให้เด็กมีความเช่ือมัน่และสามารถ

ประเมินผลตนเองได ้

แบบฝึกทกัษะเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการแก้ไขปัญหา ช่วยให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ยิ่งข้ึน  

สามารถแกปั้ญหาไดถู้กตอ้ง (ฉววีรรณ   กีรติกร, 2537 ,หนา้ 7-8 อา้งถึงใน ทิตติยา    ฤทธ์ิโต , 2553 : 3) 

จากทฤษฏีการลองผิดลองถูกของ ธอร์นไดค ์(Thorndike) เก่ียวกบักฏเกณฑ์การเรียนรู้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

กฎการฝึกหดัของ วตัสัน (Watson) ท่ีพบวา่การฝึกหดัหรือการกระทาํบ่อยๆยอ่มทาํให้ผูฝึ้กคล่องแคล่ว

สามารถทาํไดดี้เหมือนเดิมส่ิงใดก็ตามท่ีไม่ไดรั้บการฝึกฝนทอดทิ้งไปนานแลว้ยอ่มทาํไดไ้ม่เหมือนเดิม 

แต่เม่ือมีการฝึกฝนหรือการกระทาํซํ้ าก็จะช่วยให้เกิดทักษะเพิ่มข้ึน (สุจริต เพียรชอบและสายใจ  

อินทรัมพรรย ์, 2523 , หนา้ 52 -62 อา้งถึงใน ทิตติยา    ฤทธ์ิโต , 2553 : 3) และนอกจากน้ีแบบฝึกยงั

ช่วยเสริมทกัษะทางภาษา  และเป็นเคร่ืองมือวดัผลการเรียนและช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหา

ต่างๆของนกัเรียนไดช้ดัเจนซ่ึงจะช่วยใหค้รูดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที (เตือนใจ  ตรีเนตร

,2544, หนา้ 6-7 อา้งอิงจาก Patty , 1963, pp. 469-472  อา้งถึงใน ทิตติยา    ฤทธ์ิโต , 2553 : 3) 



๔ 

ด้วยเหตุผลต่างๆดังกล่าวมาข้างต้น ผู ้วิจ ัยซ่ึงเป็นครูผู ้สอนวิชาคณิตสาสตร์ในระดับชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 จึงเห็นความสําคญัท่ีจะพฒันาแบบฝึกทกัษะ และนาํแบบฝึกทกัษะมาใช้ในการ

จดัการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแกส้มการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ จงัหวดัสมุทรสงคราม เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนให้

สูงข้ึน รวมถึงสามารถนาํขอ้มูลไปปรับปรุง วางแผน ส่งเสริมหรือแกไ้ขให้นกัเรียนซ่ึงเป็นเยาวชนท่ี

สําคญัของประเทศชาติ ให้เป็นผูท่ี้สามารถดาํเนินชีวิตได้อย่างปลอดภยั มัน่คง รวมถึงสามารถใช้

ประโยชน์จากแบบฝึกทกัษะโดยการศึกษาเพิ่มเติมดว้ยตนเอง และพฒันาตนเองให้กลายเป็นบุคคลท่ีมี

คุณภาพในอนาคตได ้

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อพฒันาแบบฝึกทกัษะ เร่ืองสมการและการแกส้มการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบา้นคลองสมบรูณ์ จงัหวดัสมุทรสงคราม ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 60/60 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อน

และหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

1. ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นคลอง

สมบูรณ์ ปีการศึกษา 2559  ภาคเรียนท่ี 2 จาํนวน  32  คน  

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นคลอง

สมบูรณ์ ปีการศึกษา 2559  ภาคเรียนท่ี 2 จาํนวน  32  คน ใชว้ิธีสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) ไดจ้าํนวน  32  คน 

3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั 

     3.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ 

     3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การวิจยัเชิงทดลองคร้ังน้ี มีเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบฝึกทกัษะ 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการและการแกส้มการ โดยมีขั้นตอน

ในการสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ ดงัต่อไปน้ี 

 1.   แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองสมการและการแกส้มการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ จาํนวน 6 แผน ระยะเวลาตาม

แผน แผนละ 1 ชัว่โมง 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพดงัน้ี 

       1.1   ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

       1.2   ศึกษาหลกัการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เพื่อนาํมาใชก้บันกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง 

       1.3   เขียนแผนการจดัการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะเร่ืองสมการและการแกส้มการของ

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใชเ้วลาสอน 8 คาบ คาบละ 1 ชัว่โมง ซ่ึงมีแผนการจดัการเรียนรู้ 6 

แผน แผนละ 1 คาบ ซ่ึงมีส่วนประกอบของแผนการจดัการเรียนรู้ดงัน้ี 

    1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั 

    2. สาระสาํคญั 

    3. สาระการเรียนรู้ 

    4. สมรรถนะสาํคญัของผูเ้รียน 

    5. คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

    6. ช้ินงานหรือภาระงาน 

    7. กิจกรรมการเรียนรู้ 

    8. ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 

    9. การวดัและประเมินผล 

    10. บนัทึกผลหลงัการจดัการเรียนรู้ 

         1.4   นาํแผนการจดัการเรียนรู้ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสม ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญ

ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นแบบฝึก และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัและประเมินผล
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ทางการศึกษา  พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยใชแ้บบตรวจสอบ

ประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง ระหว่างคุณลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้กับวตัถุประสงค์ของ

แผนการจดัการเรียนรู้ IOC (Index of Item Objectives Congruence) พิจารณาและใหค้ะแนนดงัน้ี 

  + 1   หมายถึง  แน่ใจว่าคุณลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงค ์

  0       หมายถึง ไม่แน่ใจว่าคุณลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์

  - 1    หมายถึง  แน่ใจว่าคุณลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกบั

วตัถุประสงค ์

 จากนั้นนาํคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาคาํนวณหาค่า เรียนรู้ IOC (Index of 

Item Objectives Congruence) ซ่ึงไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1  

      1.5   นาํแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใชท้ดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง 

2.  แบบฝึกทกัษะ เร่ืองสมการและการแกส้มการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียน

บา้นคลองสมบูรณ์ จงัหวดัสมุทรสงคราม จาํนวน 6 ชุด  

           2.1   ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบฝึกทกัษะ เร่ือง

สมการและการแกส้มการ 

           2.2   สร้างแบบฝึกทกัษะ เร่ืองสมการและการแกส้มการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

จาํนวน 6 ชุด ดงัน้ี 

              1.  แบบฝึกทกัษะท่ี 1 เร่ือง สมการ 

              2.  แบบฝึกทกัษะท่ี 2 เร่ือง สมการท่ีมีตวัไม่ทราบค่า 

              3.  แบบฝึกทกัษะท่ี 3 เร่ือง คาํตอบของสมการ 

                          4.  แบบฝึกทกัษะท่ี 4 เร่ือง การแกส้มการโดยใชส้มบติัการเท่ากนัเก่ียวกบัการบวกหรือ

การลบ 

                          5.  แบบฝึกทกัษะท่ี 5 เร่ือง การแกส้มการโดยใชส้มบติัการเท่ากนัเก่ียวกบัการคูณหรือ

การหาร 

                          6.  แบบฝึกทกัษะท่ี 6 เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหาดว้ยสมการ   
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                  2.3   นาํแบบฝึกทกัษะ ให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อตรวจสอบคุณภาพ 

ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยใชแ้บบตรวจสอบประเมินค่าดชันีความสอดคลอ้ง ระหว่าง

คุณลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้กบัวตัถุประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้ IOC (Index of Item 

Objectives Congruence) พิจารณาและใหค้ะแนนดงัน้ี 

  + 1   หมายถึง  แน่ใจวา่คุณลกัษณะของแบบฝึกทกัษะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

  0       หมายถึง ไม่แน่ใจวา่คุณลกัษณะของแบบฝึกทกัษะสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

  - 1    หมายถึง  แน่ใจวา่คุณลกัษณะของแบบฝึกทกัษะไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์

 จากนั้นนาํคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาคาํนวณหาค่า เรียนรู้ IOC (Index of 

Item Objectives Congruence) ซ่ึงไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1  

                 2.4   นาํแบบฝึกทกัษะท่ีปรับปรุงแกไ้ขแล้ว ไปใช้กบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง เพื่อหา

ประสิทธิภาพ E1/E2 คร้ังท่ี 1 ทดสอบแบบเด่ียวไดค้่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 66.67/70.68 คร้ังท่ี 2 

ทดสอบแบบกลุ่มยอ่ยไดค้่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 66.67/73.33  คร้ังท่ี 3 ทดสอบแบบกลุ่มใหญ่ได้

ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 69.67/69.76 

      2.5   นาํแบบฝึกทกัษะท่ีตรวจสอบประสิทธิภาพแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นคลองสมบรูณ์ ไดค้่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 69.32/69.38 

 3.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เร่ือง

สมการและการแกส้มการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ ท่ีผูว้ิจยัสร้าง

ข้ึน เป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน  25  ขอ้ 

      3.1   ศึกษาหลกัสูตรกลุ่มสาระการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

      3.2   สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน เป็นแบบปรนยั

ชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 1 ฉบบั รวม 42 ขอ้ 

      3.3   เสนอแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง 

                   3.4   นาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพ ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยใชแ้บบตรวจสอบประเมินค่าดชันีความ
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สอดคลอ้ง ระหว่างคุณลกัษณะของแผนการจดัการเรียนรู้กบัวตัถุประสงคข์องแผนการจดัการเรียนรู้ IOC 

(Index of Item Objectives Congruence) พิจารณาและใหค้ะแนนดงัน้ี 

  + 1   หมายถึง  แน่ใจว่าคุณลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิสอดคล้องกับ

วตัถุประสงค ์

  0       หมายถึง ไม่แน่ใจวา่คุณลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์

  - 1    หมายถึง  แน่ใจวา่คุณลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิไม่สอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์

 จากนั้นนาํคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาคาํนวณหาค่า  IOC (Index of Item 

Objectives Congruence) ซ่ึงไดค้่าดชันีความสอดคลอ้งท่ีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.33 – 1 ซ่ึงขอ้ท่ีมีค่าดชันี

ความสอดคลอ้งนอ้ยกวา่ 0.5 จะตดัขอ้สอบขอ้นั้นทิ้ง  

       3.5   นาํแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช้กบันกัเรียนท่ีเคยเรียนเน้ือหาน้ี

มาแลว้ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 จาํนวน 25 คน ซ่ึงเป็นนกัเรียนโรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่ง 

       3.6   ตรวจคาํตอบของแบบทดสอบขอ้ท่ีถูกตอ้งให ้1 คะแนน ขอ้ท่ีตอบผดิให ้0 คะแนน  

       3.7   นาํผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายขอ้ หาค่าความยากง่ายระหวา่ง 0.20 – 0.80 และค่า

อาํนาจจาํแนกระหวา่ง 0.20 – 1.00 พร้อมทั้งปรับปรุงขอ้ท่ีไม่ถึงเกณฑ์จนไดแ้บบทดสอบก่อนและหลงั

เรียนท่ีสมบูรณ์ จาํนวน 25 ขอ้ 

       3.8   นาํแบบทดสอบไปทดสอบเพือ่หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ตามสูตร KR 20 ของ คู

เดอร์ และ ริชาร์ดสัน (Kuder & Richardson) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัเท่ากบั .910  

  4.  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เร่ืองสมการและ

การแกส้มการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เป็นแบบ

ปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน  10  ขอ้ เพื่อใชใ้นการหาประสิทธิภาพระหวา่งเรียน 

  ขั้นตอนในการสร้างและหาประสิทธิภาพทาํเช่นเดียวกบัแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดม้าทาํการ

วิเคราะห์และประมวลผลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการคาํนวณค่าสถิติ โดยมี

ขั้นตอนดงัน้ี 

1. สถิติท่ีใชต้รวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

    1.1 หาดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์ โดยใช้สูตร(IOC) 1(วรนุช  

แหยมแสง, 2556, หนา้ 36 ) 

    1.2 หาค่าความยากง่าย(p) และค่าอาํนาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 

1    1.3 หาค่าความเช่ือมัน่ 1(Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใชสู้ตร

การหาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค (α – coefficient cronbach) 

    1.4 หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ โดยใชสู้ตร E1/E2 (ชยัยงค ์พรหมวงศ,์ 2556, หน้า 

10) 

2. สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

      2.1 หาค่าเฉล่ีย (Mean) โดยใชสู้ตร x  (พิศมยั  หาญมงคลพิพฒัน์,  2550, หนา้ 20) 

       2.2 หาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)โดยใชสู้ตร S.D. (พิศมยั  หาญมงคล

พิพฒัน์,  2550, หนา้ 32) 

                  2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อน

และหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ เร่ืองสมการและการแกส้มการ โดยใชส้ถิติ  Paired Sample T – test (ทศั

ตริน  เครือทอง,  2553.) 

 

 

 

 

 



๑๐ 

สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัพบวา่ 

 1. การพฒันาแบบฝึกทกัษะ เร่ืองสมการและการแกส้มการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ จังหวดัสมุทรสงคราม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  60/60 ซ่ึงได้

ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะมีค่าเท่ากบั 69.32/69.38  

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อน

และหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

หลงัการใช้แบบฝึกทกัษะสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทกัษะ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 17.28 และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานมีค่าเท่ากบั 3.31 ท่ีระดบันยัสาํคญั  .01 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

             การศึกษาวิจยัเร่ือง “ การพฒันาการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ืองสมการ

และการแก้สมการของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ จังหวดั

สมุทรสงคราม ” พบวา่ 

             1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ เร่ืองสมการและการแกส้มการของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ จงัหวดัสมุทรสงคราม มีประสิทธิภาพ 69.32/69.38 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์

มาตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขนิษฐา หาญสมบติั (2558) ท่ีศึกษาผลการใชแ้บบ

ฝึกทกัษะ เร่ืองสมการเชิงเส้นตวัแปรเดียวโดยใชก้ารเรียนรู้แบบร่วมมือ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 พบวา่ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ มีค่าเท่ากบั 81.64/81.98 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาพ พุฒชู (2533) ท่ีศึกษาการใชแ้ละพฒันาแบบฝึกทกัษะสมการและการ

แกส้มการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โรงเรียนวดัเนินพิชยัสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2 พบวา่ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ มีค่าเท่ากบั 83.28/83.84 

ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  สอดคล้องกบังานวิจยัของ มาลินี คาํชมพู (2554) ท่ีศึกษาการ

พฒันาการเรียนรู้ เร่ือง การคูณ โดยใชแ้บบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

พบวา่ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ มีค่าเท่ากบั 76.80/76.12 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 75/75  



๑๑ 

                2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนและหลงัการ

ใชแ้บบฝึกทกัษะ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการใช้

แบบฝึกทกัษะสูงกวา่ก่อนการใชแ้บบฝึกทกัษะ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 17.28 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่า

เท่ากบั 3.31 ท่ีระดบันยัสําคญั  .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บุศรา  บุญยงค์ (2554) ท่ีศึกษาการ

พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/6 โดยใช้แบบฝึกทกัษะ พบว่า

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/6  เฉล่ีย 44.31 จากคะแนน 100 คะแนน  คิด

เป็นร้อยละ 43.31 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากับ 1.06 ผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนเฉล่ีย  69.41  จาก

คะแนน 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.41 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD) เท่ากบั 1.09  จากการทดสอบ

ทั้งสองคร้ังผลปรากฎวา่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/6 มีความกา้วหน้าเพิ่มข้ึน เฉล่ีย  25.09  คิดเป็น

ร้อยละ 5.00 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนหลงัจากได้แบบฝึกทกัษะ

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว ้สอดคลองกบังานวิจยัของ พวงผกา ลาํคาํ (2553) ท่ีศึกษาการพฒันา

ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการหาร โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย พบว่าการศึกษาผลการเปรียบเทียบ

สัมฤทธ์ิทางการเรียนการแกโ้จทยปั์ญหาการหารของ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย ตาํบลบา้นดู่ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย ก่อน และ หลงั การใชแ้บบฝึก

ทกัษะทางคณิตศาสตร์แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทาง สถิติท่ีระดบั .01 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการ

แกโ้จทยปั์ญหาการหารของนกัเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 4 หลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์

สูงกวา่ก่อนการใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ ทางคณิตศาสตร์ 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนําไปใช้ 

 1. จากการศึกษาการพฒันาแบบฝึกทกัษะ เร่ืองสมการและการแก้สมการของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ จงัหวดัสมุทรสงคราม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์ 

60/60 พบวา่แบบฝึกทกัษะ มีประสิทธิภาพ 69.32/69.38 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้แสดงวา่แบบฝึกทกัษะ

มีประสิทธิภาพสามารถนาํมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได ้ดงันั้นครูผูส้อนจึงควรสร้าง

แบบฝึกทกัษะในเน้ือหาท่ีค่อนขา้งยากเพื่อช่วยใหน้กัเรียนไดศึ้กษาเพิ่มเติมไดน้อกจากตาํราเรียน 



๑๒ 

 2. จากการศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 หลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะสูงกวา่ก่อนการใชแ้บบฝึกทกัษะ ดงันั้นผูบ้ริหารและฝ่าย

วิชาการควรสนบัสนุนให้ครูผูส้อนสร้างแบบฝึกทกัษะเพื่อใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้มากข้ึน

ไม่ใช่กบัแค่กบัวิชาคณิตศาสตร์วิชาเดียว แต่ควรสนบัสนุนให้ผูส้อนทุกวิชาสร้างแบบฝึกทกัษะเพื่อใช้

ในการจดัการเรียนการสอน จะทาํใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวชิาอ่ืนๆดีข้ึนดว้ย 

 3. แบบฝึกทกัษะท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนสามารถนาํไปใชส้อนซ่อมเสริมให้กบันกัเรียนท่ีมีปัญหา เร่ือง

สมการและการแกส้มการไดเ้พราะเน้ือหาเรียงลาํดบัจากง่ายไปหายากและมีกิจกรรมเพื่อฝึกทกัษะตลอด

แบบฝึกทกัษะ มีเน้ือหาท่ีผูเ้รียนสามารถอ่านและศึกษาไดด้ว้ยตนเองได ้

ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1.  ควรมีการพฒันาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ใน

เน้ือหาอ่ืนๆ 

  2. ควรมีการทดลองเปรียบเทียบวธีิการเรียนรู้  วิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองสมการและการแกส้มการ

ดว้ยแบบฝึกทกัษะกบัวธีิการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจ  เลือกวิธีการเรียนรู้

ท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาและความพร้อมของนกัเรียน 
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