
 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของของแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การคูณ

จาํนวนนบั สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนธญัญสิทธิศิลป์ให้มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ8์0/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การคูณจาํนวนนบั สําหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ท่ีจดักิจกรรมดว้ยแบบ

ฝึกทกัษะและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การคูณ

จาํนวนนบั สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5/2 โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ อาํเภอธัญบุรี จงัหวดัปทุมธานี ภาคเรียนท่ี 1 ปี

การศึกษา 2561 จาํนวน 43 คน ซ่ึงผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม

ข้อมูล  คือ แผนการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การคูณจํานวนนับ  ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะ 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองการคูณจาํนวนนบั แบบสอบถามความพึง

พอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  ท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึกทกัษะเร่ือง การคูณ

จาํนวนนบัและทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติดงัน้ี  สถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบ Paired  Sample T – Test  

ผลการวจิยัพบวา่  

1. แบบฝึกทกัษะเร่ือง การคูณจาํนวนนบัของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีสร้างข้ึนมี 

ประสิทธิภาพเท่ากบั 83.92/89.33   

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึก

ทกัษะเร่ือง  

การคูณจาํนวนนบัสูงหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. ระดบัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะเร่ือง การคูณ

จาํนวนนบั 

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

________________________ 

   *นกัศึกษาปริญญาโท โครงการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์เร่ือง การคูณจํานวนนับของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปีที ่5  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ทีจ่ัดกจิกรรมด้วยแบบฝึกทักษะ 

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จงัหวดัปทุมธานี 

 

วลัลภัทร  หนองภักดี* 
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คําสําคัญ   แบบฝึกทกัษะเร่ือง การคูณจาํนวนนบั  

 

บทนํา 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้าํหนดทิศทางการศึกษาเก่ียวกบัการจดั

การศึกษา  เพื่อพฒันาคนใหมี้คุณภาพซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งพฒันาคนอยา่งเต็มศกัยภาพ 

คณิตศาสตร์มีบทบาทสําคญัยิ่งต่อพฒันาความคิดของมนุษย์ทาํให้มนุษยมี์ความคิดสร้างสรรค ์  

คิดอยา่งมีเหตุผล  เป็นระบบ  มีแบบแผน  สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ไดอ้ยา่งถ่ีถว้น

รอบคอบ  การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดบัประถมศึกษาจึงเป็นพื้นฐานการพฒันาคนใน

อนาคต  เน่ืองจากคณิตศาสตร์นั้นฝึกให้คิดอย่างเป็นระบบ(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แห่งชาติ, 2542, หนา้ 15-16) 

จากการศึกษาสภาพปัญหาสภาพการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบนัยงัพบวา่นกัเรียนจาํนวน

ไม่น้อยประสบปัญหาในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ซ่ึงจากรายงานของสํานักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา (2552, หนา้ 12-13) ท่ีไดศึ้กษาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศพบวา่การจดัการ

เรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเขา้ใจ

ตลอดจนทศันคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ครูผูส้อนยงัสอนโดยวิธีการอธิบายจนทาํให้การฝึก

ทกัษะการคิดมีไม่มากพอและเม่ือพิจารณาถึงความสามารถในการใชค้วามรู้ดา้นท่ีนกัเรียนไดเ้รียน

ไปพบว่านักเรียนไม่สามารถสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ต่างๆในการแก้โจทย์ปัญหา

คณิตศาสตร์ไดเ้ป็นผลให้นกัเรียนไม่เกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยา่งแทจ้ริงซ่ึงปัญหาน้ีสอดคลอ้ง

กบัผลคะแนนการสอบ L.A.S วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ีย 39.04 เม่ือเทียบกบัคะแนนเต็ม 100 

คะแนน 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะนําแบบฝึกทกัษะมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ เร่ือง การคูณจาํนวนนบั ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5 ซ่ึงเน้ือหาของบทเรียนตอ้งใชส่ิ้งเร้า 

เพื่อความสนใจของผูเ้รียน และเป็นการฝึกคิดคาํนวณ คน้ควา้ ฝึกฝนทกัษะตลอดจนเขา้ใจเน้ือหา

และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึน แทนท่ีการสอนแบบบรรยายโดยครูผูส้อนเพียงวิธีเดียว การ

พฒันาแบบฝึกทกัษะจดัไดว้า่ เป็นส่ือการสอนและวธีิการสอนชนิดหน่ึงท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

ของนักเรียนให้สูงข้ึน ตลอดจนเป็นการดาํเนินตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนในยุค

ปัจจุบนัท่ีเนน้ใหน้กัเรียนไดคิ้ดวิเคราะห์ ศึกษา คน้ควา้  ทดลองฝึกดว้ยตนเอง เพราะแบบฝึกทกัษะ 

นกัเรียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง โดยครูเป็นผูค้อยแนะนาํให้คาํปรึกษา นอกจากน้ีผูว้ิจยัสนใจ

ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะท่ีสร้างข้ึน โดยใชแ้บบฝึกทกัษะท่ี
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ผูว้ิจยัสร้างข้ึน เพื่อเป็นการนาํส่ือมาใช้แกปั้ญหาในการเรียนการสอนในปัจจุบนัตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อพฒันาปรับปรุง แกไ้ข ส่ือการเรียนการสอนต่อไปใหดี้ยิง่ข้ึน 

แบบฝึกทกัษะเร่ือง การคูณจาํนวนนบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีสามารถ

แก้ปัญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนในการเรียนจนกระทั่งพัฒนาผู ้เ รียนให้ เป็นผู ้มีความรู้ 

ความสามารถและทกัษะกระบวนการตามท่ีหลักสูตรคณิตศาสตร์คาดหวงัไวอ้นัจะเป็นผลให้

นกัเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อคณิตศาสตร์ 

และเป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถในการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ในระดบัอ่ืนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การคูณจาํนวนนบั สาํหรับนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษา 

ปีท่ี  5 โรงเรียนธญัญสิทธิศิลป์ ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การคูณจาํนวนนบั สาํหรับนกัเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนธญัญสิทธิศิลป์ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ท่ีจดักิจกรรมดว้ยแบบฝึก

ทกัษะ 

3. ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การคูณ

จาํนวนนบั  

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนธญัญสิทธิศิลป์ 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

1. แบบฝึกทกัษะ เร่ือง การคูณจาํนวนนบั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 

โรงเรียนธญัญสิทธิศิลป์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การคูณจาํนวนนบั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 

โรงเรียนธญัญสิทธิศิลป์หลงัการจดัการเรียนรู้ท่ีจดักิจกรรมดว้ยแบบฝึกทกัษะสูงกวา่

ก่อนเรียน 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การคูณจาํนวนนบั 

สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 โรงเรียนธญัญสิทธิศิลป์ โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก 
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ขอบเขตการวจัิย 

1. ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนธญัญสิทธิ

ศิลป์ ตาํบลรังสิต อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี สาํนกังานเขตพื้นท่ี-การศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จาํนวนนกัเรียน 217 คน 

จากทั้งหมด  5 หอ้งเรียน 

2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนธญัญ

สิทธิศิลป์ ตาํบลรังสิต อาํเภอธญับุรี จงัหวดัปทุมธานี สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561จาํนวน 1 หอ้งเรียน ชั้น ป.

5/3 จาํนวนนกัเรียน 43 คน ไดม้าโดยการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 

3. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยั 

3.1 ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  แบบฝึกทกัษะ เร่ือง การคูณจาํนวนนบั 

3.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การคูณจาํนวนนบั และความพึง

พอใจของนกัเรียนมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ือง การคูณจาํนวนนบั 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  นักเรียนสามารถหาคาํตอบในเร่ือง การคูณจาํนวนนับ โดยใช้แบบฝึกทกัษะชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ไดถู้กตอ้ง 

2.   เป็นแนวทางในการพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาในการจดักิจกรรมการเรียน

การสอนของนกัเรียนใหดี้ข้ึนต่อไป 

3.   เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ครูคณิตศาสตร์แสวงหาวิธีการสอนและผลิตเคร่ืองมือเพื่อส่งเสริม

ใหน้กัเรียนมีความสามารถในการคิดคาํนวณ 

4.   เป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้ตอ้งการศึกษาหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการพฒันาแบบทกัษะ เร่ืองการ

คูณจาํนวนนบั สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีพฒันาข้ึนตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียน 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 ความหมายและความสําคัญของแบบฝึกทักษะ  ประภาพร ถ่ินอ่อง (2553, หนา้ 29) ได้

กล่าววา่ แบบฝึกทกัษะ หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัดว้ย

ตนเองจนเกิดความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มข้ึน โดยท่ีกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัในแบบฝึกนั้นจะครอบคลุม

เน้ือหาท่ีเรียนไปแลว้ ทาํใหน้กัเรียนมีความรู้และทกัษะมากข้ึน เพราะมีรูปแบบหรือลกัษณะท่ี

หลากหลาย 
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 ลักษณะของแบบฝึกเสริมทกัษะทีด่ี  ปราณี จิณฤทธ์ิ (2552, หนา้ 32) ไดก้ล่าววา่ ลกัษณะ

ของแบบฝึกท่ีดีตอ้งสร้างให้เก่ียวขอ้งกบับทเรียนเป็นแบบฝึกสาํหรับเด็กเก่งและใชซ่้อมเสริมเด็ก

อ่อนไดมี้ความหลากหลายในแบบฝึกชุดหน่ึง ๆ มีคาํสั่งท่ีชดัเจน เปิดโอกาสใหผู้ฝึ้กไดคิ้ดทา้ทาย

ความสามารถมีความเหมาะสมกบัวยั ใชเ้วลาฝึกไม่นาน ผูฝึ้กสามารถนาํประโยชน์จากการทาํแบบ

ฝึกไปประยกุตป์รับเปล่ียนนาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

 ประโยชน์ของแบบฝึกเสริมทกัษะ  อุษณีย ์เสือจนัทร์ (2553, หนา้ 17-18) ไดก้ล่าววา่ แบบ

ฝึกช่วยในการฝึกเสริมทกัษะ ทาํใหจ้ดจาํเน้ือหาไดค้งทนมีเจตคติท่ีดีต่อวชิาท่ีเรียน สามารถนาํมา

แกปั้ญหาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มไดดี้ ผูเ้รียนสามารถนาํมาทบทวนเน้ือไดด้ว้ยตนเอง ทาํให้

ผูเ้รียนทราบความกา้วหนา้ของตน เป็นเคร่ืองมือท่ีครูผูส้อนใชป้ระเมินผลการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี

วา่นกัเรียนเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด 

 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน บุญนาํ เกษี (2556, หนา้ 38) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชว้ดัความรู้ ความสามารถของนกัเรียนเพื่อตดัสินผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นมาตรฐานและท่ีครูสร้างข้ึนเอง การทดสอบในโรงเรียนโดยทัว่ไปครูจะเป็นผูส้ร้าง

แบบทดสอบข้ึนเอง ซ่ึงแบบทดสอบท่ีนิยมใชคื้อแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์และแบบทดสอบอิง

กลุ่ม 
 ความหมายของความพึงพอใจ  กนน ทศานนท์ (2553 : 35) ไดก้ล่าวว่า ความพึงพอใจ 

หมายถึง ความรู้สึกหรือ ทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงอนัเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ 

ค่านิยม ประสบการณ์ ท่ีแต่ละบุคคลได้รับและจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการใหแ้ก่บุคคล นั้นได ้ซ่ึงระดบัความพึงพอใจของแต่ละบุคคลยอ่มมีความแตกต่างกนัไป 

 การวัดความพึงพอใจ  สาทิตย ์ จีนาภกัด์ิ (2550 : 56) กล่าววา่ การวดัความถึงพอใจเกิดข้ึน

หรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บักระบวนการจดัการเรียนรู้ประกอบกบัระดบัความรู้สึกของนกัเรียน ดงันั้นในการ

วดัความพึงพอใจในการเรียนรู้กระทาํไดห้ลายวิธีต่อไปน้ี (1) การใชแ้บบสอบถามซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมใช้

มากอยา่งแพร่หลายวธีิหน่ึง 

 (2) การสัมภาษณ์ ซ่ึงเป็นวิธีท่ีตอ้งอาศยัเทคนิคและความชาํนาญพิเศษของผูส้ัมภาษณ์ท่ีจะจูงใจให้

ผูต้อบคาํถามตามขอ้เท็จจริง (3) การสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรมทั้งก่อนการปฏิบติักิจกรรม ขณะ

ปฏิบติักิจกรรมและหลงัปฏิบติักิจกรรม 

 งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง  มาลินี คาํชมพู (2554) ท่ีได้ศึกษาการพฒันาการเรียนรู้ เร่ือง การ

คูณ โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้ นประถมศึกษาปีที่  4 พบว่า  (1) 
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ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ มีค่าเท่ากับ 76.80/76.12 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 

(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู้ เร่ือง การคูณ โดยใช้แบบ

ฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้ นประถมศึกษาปีที่  4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 (3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรูโดยใช้แบบฝึกภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก 

ขนิษฐา หาญสมบัติ (2558) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะ เร่ืองสมการเชิงเส้นตัวแปร

เดียวโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ สาํหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า (1) 

ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ มีค่าเท่ากับ 81.64/81.98 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

(2) ผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01 (3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก  

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. แผนการจดัการเรียนรู้ เร่ืองการคูณจาํนวนนบั จาํนวน 6 แผน 

2. แบบฝึกทกัษะ เร่ืองการคูณจาํนวนนบั 

3. แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ืองการคูณจาํนวนนบั  

4. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรู้ดว้ยแบบฝึก

ทกัษะเร่ือง การคูณจาํนวนนบั 

 

 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล   

1. การหาประสิทธิภาพแบบฝึกทกัษะเร่ือง การคูณจาํนวนนบัผูว้ิจยัสร้างแบบฝึกทกัษะ

โดยผา่น 

การตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญโดยมีค่า IOC เท่ากบั 1 จากนั้นนาํแบบฝึกทกัษะไปหาประสิทธิภาพ 3 

ขั้นตอน ไดแ้ก่ การทดสอบรายบุคคล การทดสอบแบบกลุ่มเล็กและการทดสอบแบบกลุ่มใหญ่ 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การคูณจาํนวนนบั ก่อนและหลงัเรียน

โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

2.1 ให้นักเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การคูณจาํนวนนับ 

ก่อนเรียน 
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2.2 จดัการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ร่วมกบัการทาํแบบฝึกทกัษะ เร่ือง

การคูณจาํนวนนบั จาํนวน 6 แผน ใชเ้วลา 6 ชัว่โมง 

2.3 หลงัจากดาํเนินการจดัการเรียนรู้เร่ืองการคูณจาํนวนนบัเสร็จส้ินแลว้ ให้นกัเรียน

ทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การคูณจาํนวนนบั หลงัเรียน 

2.4 รวบรวมคะแนนจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การคูณ

จาํนวนนับ ก่อนและหลงัเรียนเพื่อนาํไปวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนก่อนและ

หลงัเรียน  

3. การศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ เร่ืองการคูณ

จาํนวนนบั หลงัจากดาํเนินการจดัการเรียนรู้และให้นกัเรียนทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนหลงัเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้นกัเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึก

ทกัษะเร่ืองการคูณจาํนวนนบัและรวบรวมขอ้มูลเพื่อนาํไปวเิคราะห์ต่อไป 

 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยนาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมมา

วเิคราะห์และประมวลโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูปในการคาํนวณค่าสถิติ ผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1. วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ เร่ืองการคูณจาํนวนนบัชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 5 ตามเกณฑ ์80/80  

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การคูณจาํนวนนบัก่อนและหลงัเรียนโดยใช้

แบบฝึกทกัษะ เร่ืองการคูณจาํนวนนบั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช ้ x  , S.D. , Paired  

Sample T – Test 

3. วเิคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึก

ทกัษะ เร่ืองการคูณจาํนวนนบั ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช ้ x  , S.D. 

 

ผลการวจัิย 

1. การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะเ ร่ือง การคูณจํานวนนับของนักเรียน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซ่ึงไดป้ระสิทธิภาพของแบบ

ฝึกทกัษะมีค่าเท่ากบั 83.92/89.33   
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การคูณจาํนวนนบัของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ี

เรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.50 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากบั 1.11 ท่ีระดบันยัสาํคญั  .05 

3. ระดบัความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะ เร่ืองการคูณ

จาํนวนนับของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 5 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง “การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์เร่ือง การคูณจาํนวนนบั

ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  โดยใชก้ารจดัการเรียนรู้ท่ีจดักิจกรรมดว้ยแบบฝึกทกัษะ

โรงเรียนธญัญสิทธิศิลป์ จงัหวดัปทุมธานี” พบวา่ 

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ เร่ืองการคูณจาํนวนนบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มี

ประสิทธิภาพ 83.92/89.33 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีกาํหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้แสดงใหเ้ห็นวา่แบบฝึกทกัษะ เร่ืองการคูณจาํนวนนบัน้ีเป็นแบบฝึกทกัษะท่ีมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ท่ีกําหนด เน่ืองมาจากในการสร้างและพฒันาได้มีการดาํเนินการอย่างเป็นระบบโดยมี

การศึกษาหลกัสูตรวิเคราะห์มาตรฐานและตวัช้ีวดั  วิเคราะห์เน้ือหา กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

อีกทั้งไดผ้่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาจากผูเ้ช่ียวชาญโดยตรงและไดมี้การปรับปรุง

และพฒันามาตามลาํดบั จึงเป็นส่ือท่ีใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้

ฝึกการแกโ้จทยปั์ญหา ไดล้งมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเอง มีการวางแผน ไดฝึ้กทกัษะการคิดคาํนวณและ

ตลอดจนนําความรู้ท่ีได้เรียนมาแล้วมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ

สุภวฒัน์  นามเจริญ (2552)  ไดศึ้กษาการพฒันาแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์  เร่ืองเศษส่วน  ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 5   ผลการศึกษาแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  เร่ือง  เศษส่วน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5  

ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ  เท่าก ับ  84.39/85.59 ซ่ึงสูงกว่า เกณฑ์มาตรฐาน  80/80   

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชมัยพร  พุทธิวาณิชย์ (2553) ท่ีได้ศึกษาการพฒันาชุดกิจกรรมการ

เรียนการสอนคณิตศาสตร์เร่ืองการคูณ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 พบวา่ ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์  เร่ือง  การคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2  ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ  85.31/82.88  

ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์  80/80  ท่ีตั้งไว ้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มาลินี คาํชมพู (2554) ที่ได้ศึกษา

การพฒันาการเรียนรู้  เ ร่ืองการคูณ โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้ น
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ประถมศึกษาปีที่  4 พบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะมีค่าเท่ากับ 76.80/76.12 ซ่ึงสูง

กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การคูณจาํนวนนบัของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 

5  ก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึกทกัษะ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง การคูณจาํนวนนบัของนกัเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 หลงัการใช้แบบฝึกทกัษะสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกทกัษะสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานท่ีตั้งไวเ้ม่ือเรียนโดยใชแ้บบเสริมทกัษะ เร่ืองการคูณจาํนวนนบั โดยเนน้กิจกรรมท่ีทาํให้

นกัเรียนได้ปฏิบติัตามขั้นตอนดว้ยตนเอง ใช้เหตุและผลในการหาคาํตอบ เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

ส่งผลใหมี้เจตคติท่ีดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์และบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้ งไว ้ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจ ัยของสุภวฒัน์  นามเจริญ (2552)   ได้ศึกษาการพฒันาแบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์  

เร่ืองเศษส่วน  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน

ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง  เศษส่วนชั้ นประถมศึกษาปีที่   5  หลังเรียนสูงกว่า

คะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 สอดคล้องกับงานวิจ ัยมาลินี  อุ่นสี  

(2552)  ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เ ร่ืองการประยุกต์ของนักเรียน

ชั้ นประถมศึกษาปีที่  5 ผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อน

ใช้ชุดฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมาลินี คาํชมพู (2554) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาการเรียนรู้ เร่ืองการคูณ 

โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  ผลการศึกษาพบว่า

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน หลงัการจดัการเรียนรู้ เร่ือง การคูณ โดยใชแ้บบฝึก กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 ระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เร่ืองคูณจาํนวนนบั 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยได้คะแนนเฉลี่ยเท่าก ับ  4.2 

และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 ซ่ึงสอดคล้องก ับงานวิจ ัยของมาลินี  คาํชมพู 

(2554)  ได้ศึกษาการพฒันาการเรียนรู้  เ ร่ือง การคูณ โดยใช้แบบฝึกกลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ชั้ นประถมศึกษาปีที่  4 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู

โดยใช้แบบฝึกภาพรวมอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจ ัยของเหรียญทอง  เสาร์

ทอง(2556) ได้ทาํการศึกษา เร่ือง ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง การแก้โจทย์

ปัญหาโดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา สําหรับนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีที่  3 ผล

การศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 

เ ร่ือง  การแก ้โจทย ์ปัญหาโดยใช้เทคนิคการแก ้ปัญหาของโพลยา  สําหรับน ัก เ รียนชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 3โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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 ด้วย เหตุผลด ังกล่าวข ้างต ้นสรุปได ้ว ่าแบบฝึกท ักษะ เร่ืองการคูณจาํนวนนับ ชั้ น

ประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่ผู ว้ ิจ ัยสร้าง ข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาํหนดและนําไปใช้จ ัด

กิจกรรมการเ รียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพทาํให้ผู เ้ รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

สูงข้ึน เน่ืองจากกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะได้เปิดโอกาสให้นักเรียน

ได้ร่วมกิจกรรมด้วยตนเอง นักเรียนส่วนใหญ่สนใจและตั้ งใจปฏิบ ัติตามขั้นตอน มีความ

กระตือรือร้นที่จะปฏิบ ัติกิจกรรมด้วยตนเองทาํให้ผู เ้ รียนเข ้าใจและสามารถทาํแบบฝึก

ทักษะได้อย่างถูกต้อง จึงส่งผลให้ผูเ้รียนมีความคงทนในการเรียนมากยิ่งข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.  ในการจดักิจกรรมการเรียน ควรเตรียมความพร้อมในดา้นสถานท่ี และบรรยากาศ

ภายในหอ้งเรียน 

 2.  ใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนซ่อมเสริมสาํหรับนกัเรียนท่ีเรียนอ่อน เรียนไม่ทนั 

หรือขาดเรียน 

 3.  จดัเป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอกหอ้งเรียนโดยจดัเรียงส่ือต่างๆ ไวมุ้มความรู้ท่ีเป็นส่วน

คณิตศาสตร์ 

 4.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาควรส่งเสริมใหค้รูผูส้อนใชแ้บบฝึก

ทกัษะ เร่ือง การคูณจาํนวนนบั เพื่อนาํไปจดักิจกรรการเรียนรู้ใหม้ากข้ึนเพื่อการเรียนรู้ท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

 

คําขอบคุณ 

 งานวจิยัฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ยความกรุณาและการใหค้าํปรึกษาจากอาจารย์

ท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระ รองศาสตราจารยศ์ศิธร  แมน้สงวน ท่ีตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ และ

ขอกราบขอบพระคุณผูอ้าํนวยการโรงเรียนธญัญสิทธิศิลป์ ท่ีใหค้วามสะดวกในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลจนสาํเร็จ 

 

        วลัลภทัร  หนองภกัดี 
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