
การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณติศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทกัษะคณติศาสตร์  

เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 โรงเรียนวดัเขยีนเขต 

 

นิสดุษา  ศิริมงคล* 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวจิยัคร้ัง มีวตัถุประสงคก์ารวจิยั เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ

คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ ์75/75   

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน  

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน   

 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การ

บวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/5 โรงเรียนวดัเขียนเขต จงัหวดัปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  

มีนกัเรียนจาํนวน 43 คน ผูว้ิจยัใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่ายโดยการจบัฉลาก เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ 

แผนการจดัการเรียนรู้  แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน

และหลงัเรียน แบบทดสอบยอ่ย แบบทดสอบความพึงพอใจของนกัเรียน ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้โดยใช้

แบบฝึกคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  

ผลการวจิยัพบวา่  แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธภาพ E1/ E2  เท่ากบั 77.50 / 79.33  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา

คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชแ้บบฝึก

ทกัษะคณิตศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้  นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การ

บวกและการลบเศษส่วน  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.33 แสดงวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

 

คําสําคัญ : 1)แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์2) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ 3)ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ 4)แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5)ความพึงพอใจ 

_________________________ 

 * นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตรศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
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บทนํา 

 ในทุกวนัน้ีสังคมโลกของเราไดมี้การเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  มีการพฒันา

อยา่งต่อเน่ืองและรุดหนา้ไปอยา่งรวดเร็วจนแทบไม่เหลือเคา้โครงเดิมของโลกในอดีตท่ีผา่นมา จะเห็น

ไดว้า่ความเป็นอยูข่องคนเราในทุกวนัน้ีไดมี้เทคโนโลยเีขา้มาเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งมาก จนกลายเป็นปัจจยั

สาํคญัอีกประการหน่ึงในการดาํรงชีวิต  เน่ืองจากนาํมาเป็นเคร่ืองมือเพื่อใชอ้าํนวยความสะดวก  ความ

สบาย  ประหยดัเวลา  และค่าใชจ่้ายในบางประการ  ในชีวิตประจาํวนัและถา้พิจารณาถึงรากฐานท่ี

สาํคญัของเทคโนโลยนีั้นๆจะพบวา่จะตอ้งอาศยัความรู้พื้นฐานทางดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์

ทั้งส้ิน  คณิตศาสตร์มีความสาํคญัต่อการพฒันาความคิดของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก ทาํใหม้นุษยมี์ความคิด

สร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีระเบียบแบบแผนสามารถคิดวเิคราะห์ปัญหา สถานการณ์ได้

อยา่งถ่ีถว้นรอบคอบ ทาํใหส้ามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสินใจและแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

คณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีตลอดจนศาสตร์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดาํรงชีวิต และช่วยพฒันาคุณภาพชีวติ(กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอน

และประเมินผลสาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา.2548,หนา้ 1) นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัช่วยพฒันา

คนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สามารถคิดเป็น ทาํเป็น 

แกปั้ญหาเป็น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข(สาํนกัทดสอบการศึกษา, 2546, หนา้ 2) 

  แมค้ณิตศาสตร์จะเป็นเคร่ืองมือท่ีนาํพาไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

เศรษฐกิจและสังคม เป็นรากฐานของวทิยาการหลายสาขาและการศึกษาคน้ควา้วจิยัทุกประเภท จึงได้

บรรจุวชิาคณิตศาสตร์ไวใ้นหลกัสูตรการศึกษาทุกระดบั แต่การจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตั้งแต่

ในอดีตจวบจนถึงปัจจุบนัยงัไม่ประสบความ สาํเร็จเท่าท่ีควรโดยเฉพาะ เร่ือง การบวกและการลบ

เศษส่วน และปัจจยัท่ีมีผลทาํใหน้กัเรียนมีความสามารถในการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการ

ลบเศษส่วนอยูใ่นระดบัตํ่าและผลสัมฤทธ์ิในการเรียนไม่บรรลลุเป้าหมายนั้นมีสาเหตุหลายประการ คือ 

ปัญหาจากตวันกัเรียนเองท่ีไม่ชอบในวชิาคณิตศาสตร์ เพราะมีตวัเลขและสัญลกัษณ์มากมาย  เน้ือหา

ค่อนขา้งมาก ความเหน่ือยลา้จากการเรียนหลายวชิาต่อหน่ึงวนั นกัเรียน ไม่สนใจเรียน ไม่ชอบครูผูส้อน 

เน้ือหาท่ีเรียนยากและซบัซอ้น บทเรียนน่าเบ่ือหน่าย ปัญหาจากครูผูส้อน ขาดความรู้ความสามารถสอน         
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ไม่ตรงสาขาวชิาท่ีจบการศึกษา ขาดทกัษะ ใชว้ธีิการสอนไม่เหมาะสม ขาดความกระตือรือร้นในการ

สอน ไม่อธิบายหรือใหเ้หตุผลถึงความสาํคญัในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ทาํให้นกัเรียนไม่เห็น

ความสาํคญัหรือความจาํเป็นในวชิาคณิตศาสตร์ บรรยากาศในหอ้งเรียนน่าเบ่ือหน่าย ปัญหาการขาดส่ือ 

การเรียนการสอนท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อท่ีจะใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจมากข้ึน 

  จากประสบการณ์ของผูว้จิยัซ่ึงเป็นครูผูส้อนวชิาคณิตศาสตร์ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนวดัเขียนเขต พบวา่ในปีท่ีผา่นมานกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ส่วนใหญ่มีปัญหา เร่ือง 

การบวกและการลบเศษส่วน ไม่สามารถวเิคราะห์แยกแยะวา่ขอ้มูลมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร ขาด

ทกัษะการคิดคาํนวณ ไม่บรรลุจุดประสงคท่ี์กาํหนด ส่งผลใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ตํ่ากวา่เกณฑท่ี์โรงเรียนกาํหนดไว ้ ผูว้ิจยัไดแ้กปั้ญหาโดยการสอนซ่อมเสริม การ

ปรับวธีิการจดัการ เรียนรู้ดว้ยวธีิต่างๆแต่ก็สามารถแกปั้ญหาไดเ้พียงบางส่วน ปัญหาดงักล่าวถา้ไม่ได้

รับการแกไ้ขจะเป็นอุปสรรคในการเรียนชั้นสูงต่อไป  กระบวนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์มี

วตัถุประสงค ์คือ ใหน้กัเรียนรู้จกัคิด มีทกัษะในการแกปั้ญหา เพราะผูเ้รียนจะสามารถนาํความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีไดจ้ากการเรียนไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั เคร่ืองมือท่ีจะช่วยเสริมสร้างใหน้กัเรียน

บรรลุเป้าหมายไดอี้กทางหน่ึง คือ การใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ การเรียนคณิตศาสตร์การฝึกทกัษะ

เป็นส่ิงจาํเป็นมาก เพราะตอ้งอาศยัการฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

  1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบ

เศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ ์75/75 

  2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

  3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง 

การบวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
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สมมติฐานในการวจัิย 

  1.  แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์75/75 

  2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน  ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

  3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก

และการลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 อยูใ่นระดบัมาก 

ขอบเขตของการวจัิย 

  1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

      ประชากร ประชากรในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีศึกษาอยูโ่รงเรียน

วดัเขียนเขต สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จาํนวน 6 หอ้ง มีนกัเรียน 256 คน 

  กลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นประถม ศึกษาปีท่ี 5/5 

โรงเรียนวดัเขียนเขต อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการ ศึกษา 2561 มีนกัเรียนจาํนวน 

43 คน เป็นห้องเรียนท่ีมีนกัเรียนแบบคละความรู้ความ    สามารถ ซ่ึงผูว้จิยัใชว้ธีิการสุ่มอยา่งง่าย

(Simple Random Sampling) โดยวธีิการจบัฉลาก 

  2. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยั 

      การวจิยัคร้ังน้ีไดด้าํเนินการในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ

คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ในเวลา 6 คาบ คาบ

ละ 50 นาที 

  3. เน้ือหาในการวิจยั 

      เน้ือหาของแบบฝึกคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็น

เน้ือหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เร่ือง การบวก การลบ การคูณและการ
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หารเศษส่วน 

  4. ตวัแปรในการศึกษา 

      ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบ

เศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

      ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

      1)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน 

      2)  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบ

เศษส่วนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

  1. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและ

การลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

  2. เพื่อเป็นแนวทางในการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ในหน่วยการเรียนรู้อ่ืน 

การทบทวนวรรณกรรม 

ความหมายของแบบฝึกทกัษะ การเรียนคณิตศาสตร์การฝึกทกัษะเป็นส่ิงจาํเป็นมาก เพราะตอ้ง

อาศยัการฝึกฝนจนเกิดความชาํนาญ แบบฝึกทกัษะมีช่ือเรียกต่าง ๆ กนั เช่น ชุดฝึก แบบฝึก เป็นตน้ 

การศึกษาคน้ควา้มีผูใ้หค้วามหมายของแบบฝึกทกัษะ ดงัน้ี 

  ราชบณัฑิตยสถาน  (2546, หนา้ 641)  ไดอ้ธิบายความหมายของแบบฝึกเสริมทกัษะไวว้า่ 

หมายถึงแบบตวัอยา่งปัญหาหรือคาํสั่งท่ีตั้งข้ึนเพื่อใหน้กัเรียนฝึกตอบ 

  ปราณี จิณฤทธ์ิ (2552, หนา้ 32) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึก หมายถึง งานท่ีครูมอบหมายให้นกัเรียนทาํ

ดว้ยตนเองภายหลงัจากไดเ้รียนบทเรียน เพื่อเป็นการทบทวนและฝึกทกัษะในเร่ืองท่ีเรียนผา่นมาแลว้ 

ลักษณะของแบบฝึกทกัษะที่ดี ในการสร้างแบบฝึกทกัษะมีองคป์ระกอบหลายประการ ซ่ึง

นกัการศึกษาหลายท่าน  ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีไวด้งัน้ี 



6 
 

 ปราณี จิณฤทธ์ิ (2552, หนา้ 32) ไดก้ล่าววา่ ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีตอ้งสร้างใหเ้ก่ียวขอ้งกบั

บทเรียนเป็นแบบฝึกสาํหรับเด็กเก่งและใชซ่้อมเสริมเด็กอ่อนไดมี้ความหลากหลายในแบบฝึกชุดหน่ึง ๆ 

มีคาํสั่งท่ีชดัเจน เปิดโอกาสใหผู้ฝึ้กไดคิ้ดทา้ทายความสามารถมีความเหมาะสมกบัวยั ใชเ้วลาฝึกไม่นาน 

ผูฝึ้กสามารถนาํประโยชน์จากการทาํแบบฝึกไปประยกุตป์รับเปล่ียนนาํมาใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ สมพร ตอยยบีี (2554, หนา้ 37) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกมีความสาํคญั

ต่อการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพราะจะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาบทเรียน และยงัสามารถ

ทบทวนเน้ือหาไดด้ว้ยตนเอง 

แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทักษะ สมพร ตอยยบีี (2554, หนา้ 39) ไดก้ล่าววา่ การสร้างแบบฝึก

ทกัษะตอ้งมีหลกัการ และแนวทางต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นการกาํหนดแบบฝึกท่ีชดัเจน แน่นอน และภาษาท่ี

เขา้ใจง่าย เหมาะสมกบัวยั ควรมีความยากง่ายแตกต่างกนั และตอ้งมีหลายรูปแบบ เพื่อใหน้กัเรียนมี

โอกาสในการใชภ้าษาอยา่งมีประสิทธิภาพ แบบฝึกนั้นมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมาก ไม่วา่จะ

เป็นดา้นผูเ้รียนทาํใหเ้ด็กเกิดความเขา้ใจในบทเรียนดียิง่ข้ึน และในดา้นครูผูส้อนเก่ียวกบัเน้ือหาวธีิการ

สอน และกิจกรรม เพื่อพฒันาทกัษะของนกเรียนใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง วราภรณ์ ระบาเลิศ (2552,หนา้  108-109) ไดศึ้กษาผลการใชแ้ผนการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ตวัประกอบของจาํนวนนบั โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการ

จดัการเรียนรู้แบบซิปปา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ เท่ากบั 91.09/81.60 ดชันีประสิทธิผล

ของแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง ตวัประกอบของจาํนวนนบั โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ

ประกอบการจดัการเรียนรู้แบบซิปปา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเท่ากบั 0.6950 และความพึงพอใจของ

นกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชแ้บบฝึกทกัษะประกอบการจดัการเรียนรู้

แบบซิปปา เร่ือง ตวัประกอบของจาํนวนนบั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมาก 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 วิธีการเกบ็ข้อมูล 

  1.  การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ 

  ผูว้จิยัสร้างแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน โดยผา่นการ

ตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้นนาํแบบฝึกทกัษะไปหาประสิทธิภาพ 3 ขั้นตอน 

  1.1 ทดลองคร้ังท่ี 1 แบบหน่ึงต่อหน่ึง (One to One Testing)โดยทดลองกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน3คนโดยเลือกจากนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนคณิตศาสตร์ เก่ง กลาง และอ่อนอยา่งละ1 คน 

  1.2 ทดลองคร้ังท่ี 2 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing)โดยทดลองกบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน9คนโดยเลือกจากนกัเรียนท่ีมีผลการเรียนคณิตศาสตร์ เก่ง กลาง และอ่อนอยา่งละ3 คน 

  1.3 นาํแบบฝึกทกัษะไปทดลองภาคสนาม (Try Out)โดยทดลองกบันกัเรียน ท่ีไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน30 คน  

  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์โดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  

เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลงัเรียน  

ผูว้จิยัดาํเนินการรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

  2.1 ใหน้กัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียน เร่ือง การ

บวกและการลบเศษส่วน แบบทดสอบน้ีเป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 15 ขอ้ เวลา 1 

ชัว่โมง 

  2.2 ดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้และทาํแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง 

การบวกและการลบเศษส่วน จาํนวน 6 แผน เวลา 6 ชัว่โมง 

  2.3 หลงัจากดาํเนินการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน เสร็จส้ินแลว้ให้

นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียน เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน 

แบบทดสอบน้ีเป็นแบบปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จาํนวน 15 ขอ้ เวลา 1 ชัว่โมง 

  รวบรวมคะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

ไปวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน 
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  3. การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ 

เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

  หลงัจากการดาํเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนกาจดัการเรียนรู้และนกัเรียนผา่นการวดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแลว้ ใหน้กัเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการ

เรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 5 แลว้รวบรวมขอ้มูลเพื่อนาํไปวเิคราะห์ต่อไป 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน 

ตามเกณฑ ์75/75โดยการหาประสิทธิภาพของกระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 

  2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์โดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง 

การบวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช ้ x , 

S.D. และ T – test   

  3. วเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ 

เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช ้ x  และ S.D. 

ผลการวจัิย 

1. แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี 5 ท่ีมีประสิทธิภาพ E1/ E2  เท่ากบั 77.50 / 79.33  

  2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้  

  3. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและ

การลบเศษส่วน  มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 4.33 แสดงวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
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อภิปรายผล 

ผูว้จิยัสามารถอภิปรายผลจากการคน้พบในวจิยัคร้ังน้ีไดด้งัน้ี 

  1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 77.50 / 79.33 แสดงวา่แบบฝึกทกัษะ

คณิตศาสตร์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้คือ 75/75 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน

ท่ีตั้งไว ้จึงกล่าวไดว้า่ แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วนน้ี มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑท่ี์กาํหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุภวฒัน์  นามเจริญ  (2552,หนา้  86)  ไดท้าํการวจิยั 

เร่ือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองเศษส่วน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 ผลการวจิยัพบวา่

แบบฝึกเสริมทกัษะคณิตศาสตร์  เร่ือง  เศษส่วน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมี

ประสิทธิภาพ  เท่ากบั  84.39/85.59  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  

เร่ือง  เศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  หลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั  .01 

  2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบ

เศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

คะแนนเฉล่ียหลงัเรียน เท่ากบั 10.81 คะแนน คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากบั 5.60 คะแนน ดงันั้น

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ป่ินเพชร  ไชย

ประเสริฐ (2556, บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยั เร่ือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบ

เศษส่วน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุ่มเครือข่ายโนนสวา่ง สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผลการวจิยัพบวา่ แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การบวก ลบเศษส่วน 

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 89.00/89.37 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้วดั

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบวก ลบเศษส่วน ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภายหลงัการเรียนโดย

แบบฝึกทกัทกัษะคณิตศาสตร์ สูงข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05            
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  3. ผลการสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนพบวา่ ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ

คณิตศาสตร์ ในภาพรวมมีค่าเฉล่ีย( x  ) เท่ากบั 4.33 แสดงวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

ผลการวจิยัเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  เร่ือง  การบวกและการลบเศษส่วน  ท่ี

ผูว้จิยัสร้างข้ึนเรียงลาํดบัเน้ือหาจากง่ายไปหายาก มีการนาํเสนอท่ีเป็นขั้นตอน ผา่นการทดลองและหา

ประสิทธิภาพแลว้ จึงทาํใหส้ามารถพฒันาความรู้ความสามารถใน  เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน 

ของนกัเรียนไดจ้ริง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พรพรรษา  เช้ือวีระชน (2553) ไดท้าํการพฒันาแบบ

ฝึกทกัษะคณิตศาศตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหาเศษส่วน สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวจิยัผบบ

วา่ ผลการเรียนรู้หลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหาเศษส่วน สาํหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และนกัเรียนมีความ

พึงพอใจเก่ียวกบัแบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทยปั์ญหาเศษส่วน สาํหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 อยูใ่นระดบัมาก  

ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะในการนาํไปใช ้ 

  1. การใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนดว้ยการทาํกิจกรรมในการฝึกปฏิบติัเป็นส่ิงท่ีดีเพราะ

นกัเรียนจะเกิดความเขา้ใจในเน้ือหามากยิง่ข้ึน  

  2. จากผลการวจิยั  การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ

คณิตศาสตร์ เร่ือง การบวกและการลบเศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวดัเขียนเขต  

พบวา่  คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนทาํใหเ้ห็นวา่แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ทาํใหน้กัเรียน

มีพฒันาการการเรียนรู้เพิ่มข้ึน  ดงันั้นสถานศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูไดพ้ฒันาแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  

เพื่อเป็นการพฒันาความสามารถของผูเ้รียน 

  3. ครูผูส้อนท่ีจะนาํแนวคิดน้ีไปใชค้วรนาํแบบฝึกทกัษะน้ีไปใชก้ารสร้างแบบฝึกทกัษะตอ้ง

น่าสนใจและมีหลายรูปแบบ เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้ 
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  ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัต่อไป  

  1. ควรมีการพฒันาแบบฝึกทกัษะ ท่ีมีประสิทธิภาพในเน้ือหาอ่ืน ๆ และชั้นอ่ืน ๆ  

  2. ควรทาํการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัเทคนิคอ่ืนร่วมกบัการใชแ้บบฝึกทกัษะ เช่น การเรียนรู้แบบ
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