
 
 

ศึกษาผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน เร่ืองจ านวนและตัวเลข ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1  

โดยใช้แบบฝึกทกัษะกบัการสอนแบบปกติ 

เพญ็นภา  พรหมสุวรรณ์* 

บทคดัย่อ  
การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัแบบทดลองมีวตัถุประสงคเ์พือ่ (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของ

ชุดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เร่ืองจ านวนและตัวเลข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้ได้
ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80   (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ 

โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เร่ืองจ านวนและตวัเลข ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  กบัการเรียนการสอนแบบปกติ 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั  ธนบุรี จ  านวน 35 คน การเลือกแบบมี

จุดมุ่งหมาย หรือแบบจงใจ(Purposive  Sampling)  เป็นการเลือกกลุ่มตวัอยา่งที่มีลกัษณะเฉพาะตรง

กับปัญหา เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย (1) แบบฝึกทกัษะ เร่ืองจ านวนและตัวเลข (2) 

แผนการจดัการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์เร่ืองจ านวนและตวัเลขโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ (3) แบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองจ านวนและตวัเลข ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ แบบปรนัย 4 
ตวัเลือก จ านวน 20 ขอ้ ซ่ึงมีค่าความยากง่าย 0.35 – 0.70 และค่าอ านาจจ าแนก 0.3 – 0.7 และมีค่า 

ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.706  

 ผลการวิจยัพบว่า (1) แบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองจ านวนและตวัเลข ระดับชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.00/80.33 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  

ที่ก  าหนดไว ้ (2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนที่เรียนด้วยการสอนที่ใช้แบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง จ  านวนและตวัเลข  

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ค าส าคญั 
 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบฝึกทกัษะ จ านวนและตวัเลข วชิาคณิตศาสตร์ แผนการจดัการ
เรียนรู้  
 
*นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 

 
 



 
 

บทน า 
 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคญัวิชาหน่ึง คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพฒันา

ความคิดสร้างสรรค ์คิดอยา่งมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวเิคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างถ่ีถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหา และน าไปใช้ใน

ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม นอกจากน้ีคณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาทางดา้น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละศาสตร์อ่ืน ๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต ช่วยพฒันา

คุณภาพชีวติใหดี้ขึ้น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกาธิการ. 2551 : 44) 

แบบฝึกมีความส าคญัในการฝึกทกัษะให้เกิดความช านาญ ผูเ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบติัดว้ยตนเอง เพิม่เติมเน้ือหาแก่ผูเ้รียน ช่วยให้ผูเ้รียนสามารถฝึกทกัษะไดส้มบูรณ์ยิง่ขึ้น หากแต่

ตอ้งไดรั้บการฝึกหลาย ๆ คร้ัง หลายรูปแบบ เม่ือผูเ้รียนไดรั้บการฝึกแลว้ อยา่งน้อยก็สามารถพฒันา
ตนเองไดดี้อยา่งแน่นอน นับไดว้่าแบบฝึกมีประโยชน์ต่อครูผูส้อนและนักเรียน(สุนีย ์พจีเจิม 2547, 

หนา้ 23)  และแบบฝึกช่วยในการฝึกเสริมทกัษะ ท าใหจ้ดจ าเน้ือหาไดค้งทนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน 

สามารถน ามาแกปั้ญหาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มไดดี้ ผูเ้รียนสามารถน ามาทบทวนเน้ือหาบทเรียน
ไดด้ว้ยตนเอง ท าให้ผูเ้รียนทราบความกา้วหน้าของตน เป็นเคร่ืองมือที่ครูผูส้อน ใชป้ระเมินผลการ

เรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดีวา่นกัเรียนเขา้ใจมากนอ้ยเพยีงใด (อุษณีย ์เสือจนัทร์ 2553, หนา้ 17-18) 

 วชิาคณิตศาสตร์วชิาที่มีความสับสนดงันั้นจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ที่จะตอ้งใชรู้ปแบบการสอนที่มี
ความเหมาะสมและตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน โดยการสอนนั้นถา้ครูเน้นเน้ือหามากเกินไป

ท าให้นักเรียนยากที่จะเขา้ใจ หรืออาจเขา้ใจแต่เป็นการเขา้ใจที่ไม่ย ัง่ยืน ดงันั้นการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนควรจดัใหน้กัเรียนมีการเรียนรู้แบบฝึกฝน และใชแ้บบฝึกทกัษะที่ช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียน

สนใจในเน้ือหาการเรียนคณิตศาสตร์  เพราะฉะนั้นวธีิหน่ึงที่จะช่วยในการพฒันาเพื่การเรียนการสอน

วชิาคณิตศาสตร์คือ คือ การใชแ้บบฝึกทกัษะที่ผูเ้รียนสนใจ การท าแบบฝึกทกัษะที่มีความน่าสนใจ จะ
ท าใหผู้เ้รียนสนใจในการเรียนมากขึ้น 

ดงันั้นจากเหตุผล และความส าคญัดงักล่าว จึงมีความสนใจเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เร่ือง จ  านวนและตัวเลข  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทกัษะ อันเป็น
แนวทางหน่ึงที่จะช่วยพฒันาท าใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  เร่ือง จ  านวนและตวัเลข ให้ดีขึ้น   
และส่งเสริมใหน้กัเรียนไดมี้การพฒันาการเรียนคณิตศาสตร์ตามศกัยภาพของตนเองต่อไป 

 
 

 



 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
 1. เพือ่สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ เร่ือง

จ านวนและตวัเลข ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ใหไ้ดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 
  2. เพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในรายวชิาคณิตศาสตร์ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 

เร่ืองจ านวนและตวัเลข ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  กบัการเรียนการสอนแบบปกติ 

สมมุติฐานในการวจิยั 
 1. แบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์  เร่ืองจ านวนและตวัเลข ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  

มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน  80/80 

                2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระหวา่งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียนที่เรียนดว้ยการสอนที่ใชแ้บบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองจ านวนและตวัเลข ชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิยั 
ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ การสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ  เร่ืองจ านวนและตวัเลข ของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 1 
ตวัแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองจ านวนและตวัเลข ของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  ภาคเรียนที่1  

ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 11 หอ้งเรียน 473 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 ทั้งหมด 3 หอ้งเรียน 115 คน  แบ่งเป็น 
  กลุ่มตวัอยา่งที่หาประสิทธิภาพเคร่ืองมือนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  1/4 จ านวน 45 
คน กลุ่มทดลองนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่  1/1 จ านวน 35 คน กลุ่มควบคุมนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีที่  1/2 จ านวน 35 คน 
  
 



 
 

เน้ือหาที่ใช้ในการทดลอง 
  หน่วยการเรียนที่ 2 เร่ืองจ านวนและตวัเลข  
 ระยะเวลทีใ่ช้ในการศึกษา 
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561ใชเ้วลาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 10 ชัว่โมงตาม
ตารางเรียนปกติของนกัเรียน 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 1. นกัเรียนเป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive or Judgement  Sampling) ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสวนกุหลาบวทิยาลยั ธนบุรี ที่ก  าลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 2561                   

              2. สอบก่อนเรียน (Pre-Test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ออกแบบไว ้ทั้ง 2 กลุ่มที่ใชใ้นการวจิยั                                

              3. จดักิจกรรมการเรียนการสอนที่ออกแบบไว ้ทั้ง 2 กลุ่มที่ใชใ้นการวิจยั โดยใชชุ้ดแบบฝึก
ทักษะ เ ร่ืองจ านวนและตัวเลข โดยท าการสอนในเวลาเรียนวิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์                                           

              4.  เม่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้ครบตามแผนการจดัการเรียนรู้แล้ว  ท  าการทดสอบหลัง               

เรียน (Post-Test) โดยใชแ้บบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ เพือ่น าไปวเิคราะห์ขอ้มูล                             
              5. น าผลการทดสอบมาวเิคราะห์ทางสถิติ                  

              6.  สรุปผล อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

ผลการวจิยั 
1.  แบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองจ านวนและตวัเลข ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่า

ประสิทธิภาพเท่ากบั 80.00/80.33 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80 ก าหนดไว ้
 2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลงัเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนที่เรียนดว้ยการสอนที่ใช้แบบฝึกทกัษะวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง จ  านวนและตวัเลข ชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

อภปิรายผลการวจิัย 
จากการศึกษาวิจยั เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 

จ  านวนและตวัเลข ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะกบัการ

สอนแบบปกติ ผลการวจิยัมีดงัน้ี 



 
 

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะ วิชาคณิตศาสตร์  จ  านวนและตวัเลขของนักเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผูศึ้กษาไดพ้ฒันาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.00/80.33 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไวต้ามเกณฑ ์80/80 อาจเน่ืองมาจากแบบฝึกทกัษะที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นนั้น  ผา่นกระบวนการวางแผน 

ออกแบบ สร้างอยา่งมีระบบ มีขั้นตอน พร้อมทั้งไดรั้บค าแนะน าในทุกขั้นตอนจากอาจารยท์ี่ปรึกษา

และผา่นการตรวจสอบหาคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญ   
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนที่ไดรั้บการสอนแบบปกติ มีคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ทั้งน้ีเน่ืองจาก

การสอนแบบปกติใชรู้ปแบบการสอนแบบนิรนยัเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ใหน้กัเรียนไดฝึ้กการคิดหา
ค าตอบอยา่งมีเหตุผลอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน โดยกระบวนการเรียนรู้  5 ขั้นตอน คือ ขั้นก าหนด

ขอบเขตของปัญหา  ขั้นแสดงและอธิบายทฤษฎี  หลกัการ  ขั้นใชท้ฤษฎี  หลกัการ ขั้นตรวจสอบและ
สรุป  และขั้นฝึกปฏิบติั ซ่ึงท าให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ยิ่งขึ้น ท  าให้คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียน 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ วิชา
คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว ้ทั้ งน้ีอาจเพราะแบบฝึกเสริมทกัษะได้พฒันาขึ้นอย่างเป็นระบบและวิธีการที่

เหมาะสม โดยเน้ือหาในเล่มจะประกอบดว้ย  ค  าแนะน าการใชส้ าหรับครู  ค าแนะน าการใชส้ าหรับ
นักเรียน  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  แบบทดสอบก่อนเรียน  ใบความรู้  แบบฝึกหัด   แบบทดสอบหลงั

เรียน และแบบบนัทึกคะแนน โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่พฒันาความสามารถของนกัเรียนใหดี้ขึ้น 
4. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนักเรียนที่ไดรั้บการสอนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ วิชา

คณิตศาสตร์  มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่านักเรียนที่ไดรั้บการสอนแบบปกติ อยา่งมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.05 

ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ซ่ึงอาจเน่ืองจาก แบบฝึกทกัษะได้พฒันาขึ้นอย่างเป็นระบบและ
วธีิการที่เหมาะสม 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

  1. ก่อนการใช้แบบฝึกทกัษะเพื่อให้การจดัการเรียนรู้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ครู
ตอ้งเตรียมความพร้อมเร่ืองต่างๆ เก่ียวกบับทเรียนใหเ้รียบร้อยก่อน 
  2. ขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนครูตอ้งมีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือ
นกัเรียนที่ไม่เขา้ใจ ตอ้งแนะน าหรือยกตวัอยา่งเพิม่เติมและควรยดืหยุน่เวลาไดต้ามความเหมาะสม 



 
 

  3. การเลือกเน้ือหาที่น ามาจดักิจกรรมในแบบฝึกควรเป็นเร่ืองที่อยู่ในความสนใจ
ของนกัเรียนเน้ือเร่ืองไม่ยาวหรือยากจนเกินไป เน้ือหาควรมีความหลากหลายและเป็นเร่ืองที่อยูใ่กล้
ตวัของนกัเรียนและมีความทนัสมยั 
  4. แบบฝึกเสริมทกัษะที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นสามารถน าไปใชส้อนซ่อมเสริมใหก้บันกัเรียน
ที่มีปัญหาในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ เร่ือง จ  านวนและตวัเลข ได ้เน่ืองจากเน้ือหาเรียงล าดบัจากง่าย
ไปยาก 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาและพฒันาแบบฝึกทกัษะที่สร้างขึ้นกบักลุ่มเป้าหมายในระดบัชั้น
อ่ืน ๆ 
  2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนที่เรียนโดยการใช้
แบบฝึกทกัษะกบัส่ือหรือวธีิการสอนอ่ืน 
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