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บทคัดย่อ 

        การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใชรู้ปแบบการทดลอง 
One Group Pre-test Post-test Design มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก-
ทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเตม็ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน (E1/E2 ) เท่ากบั 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดย
วธีิการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเตม็ ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็นนกัเรียนโรงเรียนคูเมืองวทิยา  อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดั
ชยัภูมิ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 2 ห้อง เป็นนกัเรียนจ านวน 60 คน  และเป็นนกัเรียนโรงเรียน-
หนองบวัแดงวทิยา อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 1 หอ้ง เป็น
นกัเรียนจ านวน 37 คน  รวมทั้งหมด 97 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรียนโรงเรียน 
คูเมืองวทิยา ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีผูว้จิยัสอนอยู ่ไดม้าโดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ดว้ยวธีิการ จบัฉลาก เป็นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 จ  านวน 30 คน เรียนโดยวธีิการสอน
ดว้ยแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเตม็  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัประกอบดว้ยแบบฝึก
ทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเตม็ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 แผนการจดัการเรียนรู้
วชิาคณิตศาสตร์  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินแบบฝึกทกัษะทาง
คณิตศาสตร์โดยผูเ้ช่ียวชาญ  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความสอดคลอ้ง (IOC) ค่าเฉล่ีย ( ) ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) และการทดสอบ ( t-test) แบบ Dependent t-test 
สรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 1. แบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเตม็ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เท่ากบั 81.40/80.22 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์มาตรฐาน  (E1/E2 ) 
เท่ากบั 80/80 ท่ีตั้งไว ้
 2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยวธีิการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ 
เร่ือง จ านวนเตม็ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

*นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวชิานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
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ค าส าคัญ 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, แบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์, ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ 
บทน า 
 คณิตศาสตร์ถือเป็นวชิาท่ีมีความส าคญัต่อเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ช่วยใหม้นุษยเ์กิดความคิด
ริเร่ิม สร้างสรรค ์ คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ แบบแผน รวมถึงสามารถวเิคราะห์และแกปั้ญหาใน
สถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งรอบคอบและถ่ีถว้น อีกทั้งคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาพฒันา
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดความสอดคลอ้งในกบัเศรษฐกิจ สังคม และ
ความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วในยคุโลกาภิวฒัน์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ,2560, 10)  

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  ไดป้รับมาตรฐานการเรียนรู้
และตวัช้ีวดัในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560)และใหเ้ร่ิมใชใ้นระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ในปีการศึกษา 2561 โดยมีการจดักลุ่มความรู้ใหม่และน าทกัษะกระบวนการไป
บูรณาการกบัตวัช้ีวดั เนน้ให้ผูเ้รียนเกิดการคิด วเิคราะห์  คิดแกปั้ญหา และมีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 
มุ่งเนน้ความรู้ท่ีเป็นพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อระดบัท่ี
สูงข้ึน ดงันั้นในการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จึงจ าเป็นตอ้ง
จดัการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามหลกัสูตรและมุ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีสูงข้ึน 
 ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์เป็นจุดเนน้หน่ึงท่ีส าคญั ดงัท่ีมีการปรับปรุงหลกัสูตร 
ไดมี้การน าทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปบูรณาการกบัตวัช้ีวดัและมีทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 คือ มุ่งส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะดา้นการคิดวเิคราะห์ การคิดแบบมี
วจิารณญาณ การแกปั้ญหา การคิดสร้างสรรค ์และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร
อยา่งปลอดภยั  
  การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในปัจจุบนั พบวา่ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระ
คณิตศาสตร์อยูใ่นเกณฑ์ต ่า โดยผลการประเมินการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของผูเ้รียนทัว่ประเทศ จากผล
การทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ O-NET พบวา่มีคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร์ต ่ากวา่ร้อยละ 50 ซ่ึงเป็นมาตรฐานขั้นต ่า และจากผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติ O-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนคูเมืองวทิยา ในรายวชิา
คณิตศาสตร์ พบวา่ไดค้ะแนนเฉล่ีย 20.48  จากคะแนนเต็ม 100 ซ่ึงนอ้ยกวา่คะแนนเฉล่ีย
ระดบัประเทศซ่ึงมีคะแนนเฉล่ีย 26.30 ท าใหเ้ห็นวา่การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ควรเร่งพฒันาและ
ปรับปรุงให้ดีข้ึน โดยสาระท่ีโรงเรียนควรเร่งพฒันาเน่ืองจากคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนต ่ากวา่
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คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ขอ้มูลและความน่าจะเป็น เรขาคณิต จ านวนและ
การด าเนินการ พีชคณิต และการวดั (โรงเรียนคูเมืองวทิยา, 2560, 1) 
 การจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนคูเมืองวทิยา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาเขต 30 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 
พ.ศ.2560) และเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน จากปัญหาและความจ าเป็นในการ
จดัการเรียนการสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ประการหน่ึง คือ การเรียนการสอนในสาระ
จ านวนและพีชคณิต  เร่ืองจ านวนท่ีตอ้งใหค้วามส าคญัในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 คือเร่ืองของ 
จ านวนเตม็ ไดแ้ก่ จ  านวนเตม็บวก ศูนย ์จ  านวนเตม็ลบ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเน้ือหาใหม่ส าหรับนกัเรียน
ในระดบัน้ี รวมถึงจ านวนเตม็ยงัจะเป็นพื้นฐานในการเรียนในเน้ือหาต่อไปหรือท่ีเก่ียวขอ้งเช่น
พีชคณิต หากนกัเรียนมีความเขา้ใจจ านวนจะท าใหน้กัเรียนเขา้ใจพีชคณิตท่ีเป็นนามธรรมมากข้ึน 
และจ านวนยงัเป็นพื้นฐานของวชิาอ่ืน ๆ อีกเช่น วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
  จากการศึกษาพบวา่การสอนคณิตศาสตร์ท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีสูงข้ึน มีดว้ยกนั
หลากหลายรูปแบบวธีิ และมีความน่าสนใจคือการเรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ 
เน่ืองจากแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทกัษะของผูเ้รียน ใหส้ามารถ
ฝึกฝนใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ ดว้ยการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ จากวจิยัของ
ส าลี  ดวงบุบผา (2558, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ประกอบการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบซิปปา เร่ือง ระบบจ านวนเตม็ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ในการ
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบัเยาวลกัษณ์  วรีะพนัธ์ (2557, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาวจิยั 
เร่ืองการพฒันาชุดฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ืองการประยกุตจ์  านวนเตม็และเลขยกก าลงั ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่มท่ีใชชุ้ดฝึกทกัษะคณิตศาสตร์สูง
กวา่กลุ่มควบคุมท่ีสอนแบบปกติ แสดงใหเ้ห็นวา่เรียนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์
เป็นวธีิการหน่ึงท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึนได ้ 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงน าวธีิการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเตม็ ของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มาใชเ้พื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนให้
สูงข้ึน 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเตม็ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน E1/E2 = 80/80 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยวธีิการสอนดว้ยแบบฝึก
ทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเตม็ ก่อนและหลงัเรียน 
สมมติฐานการวจัิย 
 1. แบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเตม็ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑท่ี์ก าหนด E1/E2 = 80/80 
 2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยวธีิการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ 
เร่ือง จ านวนเตม็ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
ขอบเขตการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากร 
    ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  นกัเรียนโรงเรียนคูเมืองวิทยา อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดั
ชยัภูมิ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 2 ห้อง เป็นนกัเรียนจ านวน 60 คน  และเป็นนกัเรียนโรงเรียน
หนองบวัแดงวทิยา อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 1 หอ้ง เป็น
นกัเรียนจ านวน 37 คน  รวมทั้งหมด 97 คน    
 กลุ่มตัวอย่าง 
    กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
 1. กลุ่มตวัอยา่งเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยวธีิการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะทาง
คณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเตม็ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นนกัเรียนโรงเรียน 
คูเมืองวทิยา ซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีผูว้จิยัสอนอยู ่ไดม้าโดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ดว้ยวธีิการจบัฉลาก เป็นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 จ  านวน 30 คน  
  2. กลุ่มตวัอยา่งเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวน
เตม็ ในขั้นการทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียว (1:1) และการทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1:3) 
ใชน้กัเรียนโรงเรียนหนองบวัแดงวทิยา อ าเภอหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงเป็นนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ  านวน 12 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิและการสุ่มอยา่งง่ายดว้ยวธีิการ
จบัสลาก และในขั้นการทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1:30) ใชน้กัเรียนโรงเรียนคูเมืองวทิยา ซ่ึง
เป็นนกัเรียนห้องท่ีเหลืออยู ่คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/2 จ  านวน 30 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบ
แบ่งชั้นภูมิและการสุ่มอยา่งง่ายดว้ยวธีิการจบัสลาก  
ตัวแปรทีศึ่กษา 
    ตัวแปรอสิระ ไดแ้ก่ วธีิการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ  านวนเตม็     
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 ตัวแปรตาม ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะทาง
คณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเตม็ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1    
ขอบเขตของเนือ้หาและเวลา 
    ในการสอนโดยวธีิการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ืองจ านวนเตม็ ประกอบดว้ย 
การวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 1 ชัว่โมง ด าเนินการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ 
เร่ืองจ านวนเตม็ ประกอบการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 10 แผน จ านวน 10 ชัว่โมง แผนละ 2 
ชัว่โมง ประกอบดว้ยเน้ือหา 5 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองท่ี 1 จ  านวนเตม็, เร่ืองท่ี 2 การบวกจ านวนเตม็,  
เร่ืองท่ี 3 การลบจ านวนเตม็, เร่ืองท่ี 4 การคูณจ านวนเตม็, เร่ืองท่ี 5 การหารจ านวนเตม็ และ 
วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 1 ชัว่โมง รวมเป็นเวลา 12 ชัว่โมง  โดยด าเนินการทดลองสอน
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 
วธีิการด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใชรู้ปแบบการทดลอง One 
Group Pre-test Post-test Design มีแบบแผนการทดลองดงัน้ี 

สอบก่อนเรียน ทดลอง สอบหลงัเรียน 
Y1 X Y2 

สัญลกัษณ์ท่ีใช ้ 
 Y1 แทนการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
 X  แทนการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ืองจ านวนเตม็ 
 Y2 แทนการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเรียน  
  ผูว้จิยัไดน้ าไปทดลองกบันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งในภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2561 ใชเ้วลาใน
การทดลอง 12 ชัว่โมง ในการด าเนินการคร้ังน้ีเป็นการทดลองสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะทาง
คณิตศาสตร์ เร่ืองจ านวนเตม็ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. ขั้นเตรียม 
    1.1 จบัฉลากเพื่อก าหนดกลุ่มทดลองซ่ึงได ้ผลดงัน้ี  
       กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561  
โรงเรียนคูเมืองวทิยา  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 จ านวน 30 คน 
     1.2 ตรวจสอบความเรียบร้อยของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการด าเนินการ 
    1.3 แจง้กลุ่มตวัอยา่งใหท้ราบวตัถุประสงค ์เพื่อใหก้ารทดลองด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
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 2. ขั้นเกบ็รวบรวมข้อมูล  
    การด าเนินการขั้นเก็บรวบรวมขอ้มูลจะใชแ้บบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
และแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเตม็ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ดงัน้ี   
 2.1 น าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง จ านวนเตม็ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ซ่ึงผา่น
ขั้นตอนการหาคุณภาพมาแลว้ ไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งก่อนท าการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะทาง
คณิตศาสตร์ ตรวจใหค้ะแนนแลว้เก็บขอ้มูลไว ้ 
    2.2 ด าเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ โดยวธีิการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะทาง
คณิตศาสตร์ เร่ือง จ  านวนเตม็ โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 5 เร่ือง ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนและผา่นการตรวจ
คุณภาพของแบบฝึกโดยผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้ และใหน้กัเรียนท าแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์
ดว้ยตนเอง 
    2.3 หลงัการทดลองส้ินสุด ผูว้จิยัน าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน  
เร่ือง จ านวนเตม็ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวเิคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้  
   1.1 การประเมินความเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ โดยผูเ้ช่ียวชาญ  
   1.2 การประเมินผลใชสู้ตร ดงัน้ี  
      1.2.1 ค่าเฉล่ียเลขคณิต  (Mean) 

1.2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะทางคณติศาสตร์ เร่ือง จ านวนเต็ม ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
   2.1 การประเมินคุณภาพของแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ โดยผูเ้ช่ียวชาญ  
   2.2 การวเิคราะห์ ผลการประเมินแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์โดยน าไปทดลอง (Try -
Out) ดงัน้ี ใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 จ  านวน 30 คน โดยแบ่งกลุ่ม
นกัเรียนเพื่อท าการทดลอง 3 คร้ัง  
  การทดลองคร้ังท่ี 1 การทดลองรายบุคคล ใชน้กัเรียนจ านวน 3 คน โดยใชน้กัเรียนอ่อน 
ปานกลาง และนกัเรียนเก่ง โดยตรวจจากแบบฝึกทกัษะท่ีนกัเรียนท า ขณะท่ีนกัเรียนท าแบบฝึก
ทกัษะครูท าการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน แลว้จดบนัทึกขอ้มูล ครูพดูคุยซกัถามนกัเรียน
เก่ียวกบัความรู้สึก ความคิดเห็น และน าผลท่ีไดน้ ามาปรับปรุงเน้ือหา สาระ กิจกรรมระหวา่งเรียน
แบบทดสอบหลงัเรียนใหดี้ข้ึน 
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การทดลองคร้ังท่ี 2 การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม ใชน้กัเรียนจ านวน 9 คน คละ
นกัเรียนท่ีเก่ง ปานกลาง อ่อน โดยตรวจจากแบบฝึกทกัษะท่ีนกัเรียนท า ขณะท่ีนกัเรียนท าแบบฝึก
ทกัษะครูท าการสังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน แลว้จดบนัทึกขอ้มูล ครูพดูคุยซกัถามนกัเรียน
เก่ียวกบัความรู้สึก ความคิดเห็น และน าผลท่ีไดน้ ามาปรับปรุงเน้ือหา สาระ กิจกรรมระหวา่งเรียน
แบบทดสอบหลงัเรียนใหดี้ข้ึน 

การทดลองคร้ังท่ี 3 การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม ใชน้กัเรียนจ านวน  
18 คน เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ โดยตรวจจากแบบฝึกทกัษะท่ี
นกัเรียนท า และน าผลท่ีไดน้ ามาปรับปรุงเน้ือหา สาระ กิจกรรมระหวา่งเรียนแบบทดสอบหลงัเรียน
ใหดี้ข้ึน 
     2.2.1 หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทกัษะโดยใชสู้ตร E1/E2 
 3. การวเิคราะห์แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3.1 การตรวจสอบดชันีความสอดคลอ้ง IOC โดยผูเ้ช่ียวชาญ 
3.2 หาค่าความยากของขอ้สอบ (Item Difficulty) ของขอ้สอบแต่ละขอ้ของแบบทดสอบ

วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3.3 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
3.4 หาค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั (Reliability) ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ ทางการ 

เรียนโดยใชสู้ตรของ Kuder–Richardson ตามสูตร KR-20  
 4. การวเิคราะห์แบบประเมินแบบฝึกทกัษะทางคณติศาสตร์ 
  4.1 การประเมินคุณภาพของแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ โดยผูเ้ช่ียวชาญ  
    4.2 การวเิคราะห์ ผลการประเมินแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์โดยผูเ้ช่ียวชาญใชสู้ตรโดย
แบบประเมินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบลิคอร์ท (Likert) 5 ระดบั    
   4.2.1 ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

4.2.2 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 5. การทดสอบสมมติฐาน  
      เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยวธีิการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะ
ทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเตม็ ก่อนเรียนและหลงัเรียนใชก้ารทดสอบ ( t-test) แบบ Dependent 
t-test 
ผลการวจัิย 

1. แบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเตม็ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสร้างข้ึนมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน (E1/E2 ) เท่ากบั 80/80 ท่ีตั้งไว ้ดงัตารางท่ี 1 ดงัน้ี 
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ตารางที ่1 

ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเตม็ ส าหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 1 

คะแนน จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม ค่าเฉลีย่ ร้อยละ 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 30 50 40.70 81.40 
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) 30 30 24.07 80.22 

E1 / E2 = 81.40/80.22 
จากตารางท่ี 1 พบวา่การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ  านวน

เตม็ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ไดค้่าประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) เท่ากบั 81.40  

และค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) เท่ากบั 80.22 สรุปไดว้า่ แบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ือง 

จ านวนเตม็ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสร้างข้ึน มีค่าประสิทธิภาพ E1 / E2 

=81.40/80.22  สูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 80/80 ท่ีก าหนดไว ้

2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยวธีิการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ 

เร่ือง จ านวนเตม็ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

ดงัตารางท่ี 2 ดงัน้ี 

ตารางที ่2 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยวธีิการสอนดว้ยแบบฝึก

ทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ืองจ านวนเตม็ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

คะแนนแบบทดสอบ N X  S.D. t 
Sig. 

(2-tailed) 
ก่อนเรียน 30 14.33 2.881 

19.450** .000 
หลงัเรียน 30 24.07 3.965 
**P<.05 

 จากตารางท่ี 2 พบวา่ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน 

โดยวธีิการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ืองจ านวนเตม็ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ปีท่ี 1 คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน ไดค้ะแนนเฉล่ีย  14.33  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  2.881 

และคะแนนแบบทดสอบหลงัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียค่า 24.07 เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.965  
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ผลการวเิคราะห์ค่า t-test เท่ากบั  19.450 สรุปไดว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียน

สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

สรุปผลการวจัิย 

การวจิยัคร้ังน้ี สรุปผลไดด้งัน้ี 

1. แบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเตม็ ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เท่ากบั 81.40/80.22 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์มาตรฐาน  (E1/E2 ) 

เท่ากบั 80/80 ท่ีตั้งไว ้

2. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดยวธีิการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ 
เร่ือง จ านวนเตม็ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
อภิปรายผลการวจัิย 

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเตม็ ระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1 ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ (E1/E2 ) เท่ากบั 81.40/80.22 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์มาตรฐาน  (E1/E2 ) 
เท่ากบั 80/80 ท่ีตั้งไว ้ผลเน่ืองจากการวางแผนอยา่งเป็นระบบ ด าเนินการสร้างแบบฝึกตามขั้นตอน
การสร้าง ผา่นการตรวจสอบความสอดคลอ้ง พร้อมทั้งประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ โดยแบบฝึก
ทกัษะทางคณิตศาสตร์มีผลการประเมินคุณภาพส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดีมาก โดยพิจารณาราย
แบบฝึกหดั มีแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เล่มท่ี 1 เท่านั้นท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพอยูใ่น
ระดบัดี ทั้งน้ียงัไดแ้กไ้ขปรับปรุงตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญแนะน า เพื่อใหแ้บบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วจิยัของไข่มุก มณีศรี (2554, บทคดัยอ่) ไดท้  าการสร้างแบบฝึก
ทกัษะทางการเรียนรู้ เร่ือง การบวก การลบ การคูณ ทศนิยม ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนเมืองพทัยา 1 ( เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บ าเพญ็) จงัหวดัชลบุรี พบวา่ แบบฝึกทกัษะสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีค่าประสิทธิภาพ 85.00/83.33 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
80/80  วจิยัของณฐัภทัรชญา  ถนอมสุข (2560, บทคดัยอ่) ไดท้  าการพฒันาแบบฝึกทกัษะ
คณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ 1)แบบฝึกทกัษะ
คณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 
83.95/81.92 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้2) ดชันีประสิทธิผลของแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ือง 
ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เท่ากบั 0.6842 คิดเป็นร้อยละ68.42 แสดงวา่
นกัเรียนมีคะแนนความกา้วหนา้ในการเรียนร้อยละ 68.42  รวมถึงสอดคลอ้งกบั วิจยัของจินตนา   
มาลี (2559, บทคดัยอ่) ไดท้  าการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะเร่ือง 
ระบบจ านวนเตม็ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ 1) คะแนนเฉล่ียของ
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แบบฝึกเสริมทกัษะ เร่ือง ระบบจ านวนเตม็ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ทั้ง 9 ชุด เท่ากบั 33.48 คิดเป็นร้อยละ 83.69 และคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบหลงัเรียนใชแ้บบฝึก
เสริมทกัษะ เร่ือง ระบบจ านวนเตม็ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ทั้ง 9 ชุด 
เท่ากบั 8.63 คิดเป็นร้อยละ 86.30 ดงันั้นแบบฝึกเสริมทกัษะ เร่ือง ระบบจ านวนเตม็ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.69/86.30 แสดงวา่แบบฝึก
เสริมทกัษะ เร่ือง ระบบจ านวนเตม็กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีสร้างข้ึน 
มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้80/80 อีกทั้งพบวา่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอนุรักษ ์ เร่งรัด 
(2557, บทคดัยอ่) ไดท้  าการพฒันาแบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง การประยกุต ์1 โดยใชก้าร
จดัการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแกปั้ญหา ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1
พบวา่ชุดฝึกท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพ 80.37/82.21 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้และพบวา่
นกัเรียนมีความเห็นวา่การท าแบบฝึกทกัษะ สามารถท าใหแ้กโ้จทยปั์ญหาไดม้ากข้ึนและเขา้ใจง่าย 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีเรียนโดย
วธีิการสอนดว้ยแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เร่ือง จ านวนเตม็ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 หลงัจากเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ 
เน่ืองจากแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ มีความน่าสนใจ เน้ือหาเป็นไปตามล าดบัจากง่ายไปยาก 
นกัเรียนมีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ  และเป็นการฝึกทกัษะการปฏิบติัดว้ยตนเอง ท าใหเ้กิดความ
เขา้ใจในเน้ือหาท่ีเรียนไดม้ากข้ึน สอดคลอ้งกบั งานวจิยัของชาติชาย ช่วยจนัทร์ (2554, บทคดัยอ่) 
ไดท้  าการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะวชิาคณิตสาสตร์ เร่ือง การบวกและ
การลบจ านวนเตม็ ของนกัเรียนโรงเรียนสตรีพทัลุงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบวกและการ
ลบจ านวนเตม็โดยใชแ้บบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรี
พทัลุงหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้รวมทั้งงานวจิยัของเยาลกัษณ์ 
วรีะพนัธ์ (2557, บทคดัยอ่) ไดท้  าการพฒันาชุดฝึกทกัษะ เร่ือง การประยกุต ์จ  านวนเตม็และเลขยก
ก าลงั ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ีสอนโดยใชชุ้ดฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ เร่ืองการประยกุตจ์  านวนเตม็
และเลขยกก าลงัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กบักลุ่มควบคุมท่ีสอนแบบปกติ พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลองสูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของส าลี ดวงบุบผา (2558, บทคดัยอ่) ไดท้  าการพฒันาแบบฝึกทกัษะ
คณิตศาสตร์ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแบบซิปปา เร่ืองระบบจ านวนเตม็ ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่ท าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่
ก่อนเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา 
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เร่ือง ระบบจ านวนเตม็ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบวา่นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูง
กวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ข้อเสนอแนะทัว่ไป 

1. ครูผูส้อนท่ีใชแ้บบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ในการจดัการเรียนการสอน ควรมีการให้
ความรู้ ใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือหา ประกอบการจดัการเรียนรู้ เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ใจยิง่ข้ึน 
และมีการสร้างแรงจูงใจภายใน ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายประกอบ เช่น 
เกม ส่ือออนไลน์ เป็นตน้ มีการใหก้ าลงัใจนกัเรียน แมว้า่นกัเรียนจะท ากิจกรรมหรือแบบฝึกทกัษะ
ยงัไม่ถูกตอ้งก็ตาม 

2. นกัเรียนท่ีใชแ้บบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ ควรฝึกปฏิบติัตามแบบฝึกหดัดว้ยความตั้งใจ 
รอบคอบ และมีความซ่ือสัตยใ์นการท าแบบฝึกทกัษะ 

3. ควรมีการสนบัสนุนใหค้รูใชแ้บบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เพื่อน าไปใชใ้นการ
ประกอบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการใชแ้บบฝึกทกัษะควรมีการเสริมแรง และมีการปรับระดบัเน้ือหาใหมี้ระดบัความรู้ 
ทกัษะทางคณิตศาสตร์ในระดบัท่ีสูงข้ึน 

2. ควรพฒันาต่อไปใหเ้ป็นบทเรียน หรือแบบฝึกทกัษะ แบบมลัติมีเดีย หรือแบบออนไลน์ 
3. เน้ือหา ภาพประกอบควรปรับตวัละครให้เป็นส่ิงท่ีนกัเรียนรู้จกั เพื่อให้เกิดความคุน้เคย   
4. กิจกรรมการเรียนการสอนควรมีการบูรณาการกบัรายวิชาอ่ืน ๆ สอดคลอ้งกบัวถีิชีวิต 

และการน าไปประยกุตใ์ช ้และควรมีการน าเอาเทคโนโลยีมาใชใ้นการประกอบกิจกรรมการเรียน
การสอนควบคู่กบัแบบฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์ เช่น ใชเ้วป็ไซตอ์อนไลน์ kahoot เป็นตน้ 
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คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม-ศึกษา ศาสนา  
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พุทธศักราช 2551.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ-์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
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