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การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ 
และการหารจ�านวนที่มีหลายหลัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ
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Abstract

 The purposes of this study were to develop mathematics skill practices and mathematics learning achieve-

ment on addition, subtraction, multiplication and division of multi-digits numbers of Grade 5 students using developed 

mathematics skill practices. The subjects were 37 Grade 5 students of Wat Donthong School (Suwannasri Tuntikul 

Rartsuksalai), Chachoengsao Province in the first semester of academic year 2016. The instruments used in this study 

were mathematics skill practices, learning management plans, and mathematics learning achievement test on  

addition, subtraction, multiplication and division of multi-digits numbers. The statistics used for analyzing the data 

were percentage, mean, standard deviation and t-test. The results indicated that the efficiency of mathematics skill 

practices on addition, subtraction, multiplication and division of multi-digits numbers was 80.72/90.90 that was 

higher than the criterion 80/80 and the students’ mathematics learning achievement after using skill practices was 

statistically significant higher than that before using those skill practices at .05. 
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารจ�านวนที่มีหลาย

หลกัทีม่คีณุภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพือ่พฒันาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์ เรือ่ง การบวก การลบ การคณู และการหารจ�านวน

ที่มีหลายหลัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน 

วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) จังหวัดฉะเชิงเทรา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ�านวน 1 ห้องเรียน (37 คน) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารจ�านวนที่มีหลายหลัก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t 

 ผลการวจิยัพบว่า ประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะเรือ่ง การบวก การลบ การคณู และการหารจ�านวนทีม่หีลายหลกั ส�าหรบันกัเรยีน

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 มค่ีาประสทิธภิาพเท่ากบั 80.72/90.90 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีก่�าหนดไว้ และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 หลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้แบบฝึกทกัษะ เรือ่ง การบวก การลบ การคณู และการหารจ�านวนทีม่หีลาย

หลัก สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ค�าส�าคัญ : การบวก การลบ การคูณ การหาร จ�านวนที่มีหลายหลัก แบบฝึกทักษะ
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
 คณติศาสตร์มบีทบาทส�าคญัยิง่ต่อการพฒันาความคดิมนษุย์ 

ท�าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ  

มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วน

รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหาและน�าไป

ใช้ในชวีติประจ�าวนัได้อย่างถกูต้องเหมาะสม (กระทรวงศกึษาธกิาร, 

2551, หน้า 56) คณิตศาสตร์เป็นรากฐานของวิทยาการหลายสาขา 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ 

ล้วนแต่อาศัยคณิตศาสตร์ท้ังสิ้น (ยุพิน พิพิธกุล, 2536, หน้า 1) 

คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่นได้อย่างมีความสุข 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 56) 

 จากความส�าคัญของคณิตศาสตร ์ดังกล ่าวกระทรวง

ศึกษาธิการจึงได้ก�าหนดให้คณิตศาสตร์เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 

ใน 8 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้

คณิตศาสตร์อย่างต่อเน่ืองตามศักยภาพ และก�าหนดสาระหลัก 

ที่จ�าเป็นส�าหรับผู ้ เรียนทุกคนไว้ 6 สาระ ดังน้ี จ�านวนและ 

การด�าเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและ

ความน่าจะเป็น และทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 56–57) โดยในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูต้้องเน้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญั ผูเ้รยีนจะต้องอาศยักระบวนการ

เรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นเครื่องมือที่จะน�าพาไปสู่เป้าหมายของ

หลักสูตร กระบวนการเรียนรู ้ที่จ�าเป ็นส�าหรับผู ้ เรียน อาทิ 

กระบวนการเรียนรู ้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู ้ 

กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ

สถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิ 

กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท�าจริง ฯลฯ กระบวนการเหล่าน้ีเป็น

แนวทางในการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนพัฒนา 

เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี ดังนั้น ผู้สอนจึง

จ�าเป็นต้องศึกษาท�าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้

สามารถเลอืกใช้ในการจดักระบวนการเรยีนรูไ้ด้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

รวมทั้งเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู ้  

การวัดและประเมินผล เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 25)

 เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีต้องใช้ทักษะ เนื้อหา 

ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนามธรรม ยากแก่การอธิบายและ

ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจน (ชัยศักดิ์ ลีลาจรัสกุล, 2543, หน้า 188)  

ครมูกัจะสอนคณติศาสตร์บนกระดานหรอืผูเ้รยีนเรยีนรูค้ณติศาสตร์

บนกระดาษอันเป็นผลท�าให้ผู้เรียนเรียนแบบท่องจ�า (เพ็ญจันทร์ 

เงียบประเสริฐ, 2543, บทน�า) ครูส่วนใหญ่ยังคงใช้วิธีการสอนแบบ

บรรยาย โดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 

ท�าให้นกัเรยีนทีเ่รยีนรูไ้ด้เรว็สามารถเข้าใจเนือ้หาได้ง่าย ส่วนผูเ้รยีน

ที่เรียนรู้ช้าหรือฟังบรรยายไม่ทันหรือไม่เข้าใจเนื้อหาที่บรรยายก็จะ

เกิดความเบ่ือหน่าย ไม่อยากเรียน เม่ือต้องเรียนเรื่องใหม่จะยิ่ง

ประสบปัญหามากขึ้น เพราะขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเดิมที่

เป็นพื้นฐาน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่าลง และจะมีเจตคติ

ที่ไม่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ในที่สุด (ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2553)

 จากผลการประเมิน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และ 

การหารจ�านวนที่มีหลายหลัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

โรงเรียนวัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทราเขต 1 พบว่า

เน้ือหากลุ่มทักษะคณิตศาสตร์ที่เป็นปัญหาคือ เรื่อง การบวก  

การลบ การคูณ และการหารจ�านวนนับ ซึ่งเป็นเนื้อหาพื้นฐาน

ส�าหรับการต่อยอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ในอนาคต ดังนั้น หาก 

ผู้เรียนยังมีทักษะการบวก การลบ การคูณ และการหารที่ไม่ดี  

จะท�าให้ผู้เรียนเกิดความท้อในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในเนื้อหา

อื่นๆ ที่ยากขึ้นตามล�าดับ (โรงเรียนวัดดอนทอง, 2558, หน้า 3) 

 นักการศึกษาหลายท่านกล่าวว่า การจัดการเรียนการสอน

วิชาคณิตศาสตร์ให้ได้ผลดีและช่วยให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงนั้น 

ต้องมีการจัดระบบการวางแผนการเรียนรู้อย่างดี รวมทั้งเลือกใช้

กิจกรรมการเรียนให้เหมาะสมเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 

กจิกรรมทีไ่ด้เลือกใช้และเหมาะสมมากทีสุ่ดทีท่�าให้นกัเรยีนเกดิการ

เรียนรู้มากที่สุด คือ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้แบบฝึกทักษะ  

(กดิานนัท์ มลทิอง, 2543, หน้า 356) แบบฝึกทกัษะเป็นสือ่การเรยีน

การสอนประเภทหนึ่งที่ได้รับการออกแบบให้มีลักษณะการตอบ

สนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลมากที่สุด สามารถยั่วยุให้

นักเรียนเกิดการเรียนรู้ กล่าวคือแบบฝึกทักษะจะมีขั้นตอนในการ

ฝึกจากง่ายไปหายาก ท�าให้นักเรียนคงไว้ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ 

ได้นาน (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541, หน้า 9) ในการให้ผู้เรียน

ได้ท�าแบบฝึกทกัษะมากๆ จะช่วยให้ผูเ้รยีนมพีฒันาการทางการเรยีน

รู้ในเนื้อหาได้ดีขึ้น เพราะนักเรียนมีโอกาสน�าความรู้ที่เรียนมาแล้ว

มาฝึกให้เกิดความเข้าใจกว้างขวางยิ่งขึ้น (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์, 

2549, หน้า 113) นอกจากนี ้ยงัมผีูส้นใจในการน�าแบบฝึกทักษะมา

ใช้ในการพฒันาการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ในเนือ้หาต่างๆ ในทกุ

ระดับ ซึ่งผลการศึกษาค้นคว้าสนับสนุนให้เห็นว่า การจัดกิจกรรม

การเรยีนรูโ้ดยใช้แบบฝึกทกัษะเป็นวธิกีารหนึง่ทีช่่วยให้นกัเรยีนมผีล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์สูงขึ้นหรือสูงกว่านักเรียนท่ีเรียน

โดยวิธีปกติ (วนิดา ผลานิสงฆ์, 2550; สมศรี อภัย, 2553; วีระชัย 

เสริมพงศ์, 2554; ทองจันทร์ ปะสีรัมย์, 2554; ภาสินี พงษ์อารีย์, 
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2557) นอกจากนี้ ยังพบว่า นักเรียนที่เรียนคณิตศาสตร์โดยใช้แบบ

ฝึกทกัษะจะมคีวามคงทนในการเรยีนรู ้(จารวุรรณ เขียวอ่อน, 2551; 

สมศร ีอภยั, 2553) นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนโดยใช้แบบ

ฝึกทักษะโดยรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป (วนิดา ผลานิสงฆ์, 2550; 

วีระชัย เสริมพงศ์, 2554; ทองจันทร์ ปะสีรัมย์, 2554; ภาสินี  

พงษ์อารีย์, 2557)

 จากความจ�าเป็นทีจ่ะต้องปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน 

เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารจ�านวนที่มีหลายหลัก 

ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และข้อดีของแบบฝึกทักษะ

ดังที่กล่าวมา ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารจ�านวนที่มี

หลายหลัก ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึก

ทักษะ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยนี้จะได้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและท�าให้ผู ้เรียนได้รับ

ประโยชน์จากการเรยีนรูด้้วยตนเอง โดยใช้แบบฝึกทกัษะ รวมทัง้จะ

ได้แนวทางการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

โดยใช้แบบฝึกทักษะในเรื่องอื่นและระดับชั้นอื่นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ 

และการหารจ�านวนท่ีมีหลายหลักท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 

80/80 และ

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารจ�านวนที่มีหลายหลัก

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป ีที่  5 โรงเรียนวัดดอนทอง  

(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ก่อนเรียนและหลังเรียน 

โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

สมมติฐานการวิจัย
 ผู้วิจัยตั้งสมมติฐานไว้ดังนี้

 1. แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และ 

การหารจ�านวนที่มีหลายหลัก ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง  

การบวก การลบ การคูณ และการหารจ�านวนที่มีหลายหลักสูงกว่า

ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา

ปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดดอนทอง  

(สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) อ�าเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา จ�านวน 8 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด จ�านวน 320 คน 

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียน ที่ 1  

ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดดอนทอง อ�าเภอเมือง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา จ�านวน 1 ห้องเรียน (37 คน) ซึ่งได้มาโดยการสุ่ม 

อย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยมห้ีองเรยีนเป็นหน่วย 

การสุ่ม ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ แบบฝึกทักษะ เรื่อง  

การบวก การลบ การคูณ และการหารจ�านวนทีม่หีลายหลัก ส�าหรบั

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร

จ�านวนที่มีหลายหลัก 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่อง 

การบวก การลบ การคณู และการหารจ�านวนทีม่หีลายหลกั แผนการ

จัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารจ�านวนที่

มีหลายหลัก และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารจ�านวนที่

มีหลายหลัก 

 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ 

และการหารจ�านวนที่มีหลายหลัก ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ จ�านวน 36 แบบฝึก ประกอบด้วย 

1) การบวกจ�านวนที่มีหลายหลัก จ�านวน 5 แบบฝึก 2) การลบ

จ�านวนทีม่หีลายหลกั จ�านวน 5 แบบฝึก 3) การคณูจ�านวนทีม่หีลาย

หลัก จ�านวน 11 แบบฝึก 4) การหารจ�านวนที่มีหลายหลัก จ�านวน 

7 แบบฝึก 5) การบวก คูณระคน จ�านวน 2 แบบฝึก  6) การบวก 

หารระคน จ�านวน 2 แบบฝึก 7) การลบ คูณระคน จ�านวน 2  

แบบฝึก และ 8) การลบ หารระคน จ�านวน 2 แบบฝึก

 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก 

การลบ การคูณ และการหารจ�านวนที่มีหลายหลัก ประกอบด้วย

แผนการจัดการเรียนรู้จ�านวน 10 แผนซึ่งเป็นแผนรายชั่วโมง ใน

เนื้อหาดังนี้ 1) การบวกจ�านวนหลายหลัก 2) การลบจ�านวนหลาย

หลัก 3) การคูณจ�านวนหนึ่งหลักกับจ�านวนที่ไม่เกินสี่หลัก 4) การ

คณูจ�านวนสองหลกักบัจ�านวนมากกว่าสองหลกั  5) การคณูจ�านวน

ทีเ่ป็นพหคุณูของ 10 กบัจ�านวนมากกว่าสองหลกั 6) การคณูจ�านวน

สามหลักกับจ�านวนสามหลัก 7) การหารที่ตัวหารมีหนึ่งหลัก  

ตัวตั้งมีหลายหลัก 8) การหารที่ตัวหารเป็นพหุคูณของ 10  

9) การบวก การคูณ และการหารระคน และ  10) การลบ การคูณ 

และการหารระคน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ  

การคณู และการหารจ�านวนทีม่หีลายหลกั ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้เป็นแบบ

ปรนัย 4 ตัวเลือก จ�านวน 30 ข้อ ผู้วิจัยด�าเนินการพัฒนาแบบ

ทดสอบตามล�าดับ ดังนี้ 1) ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัด

ดอนทอง พุทธศักราช 2551 คู่มือครูคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 5 หนังสือเรียนสาระคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ

เอกสารเกีย่วกบัการวดัและการประเมนิผล 2) สร้างแบบทดสอบให้

สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้จ�านวน 40 ข้อ 3) หาคุณภาพ

ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้วยการน�าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสร้างเสร็จแล้ว เสนอผู้เช่ียวชาญด้าน

เนื้อหาและการวัดผลจ�านวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรง

ตามเนือ้หาระหว่างข้อสอบกบัจดุประสงค์ น�าผลการพจิารณามาหา

ค่าเฉลี่ยแล้วเทียบเกณฑ์ ดังน้ี ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 

หมายความว่า เป็นข้อทดสอบท่ีมีความเท่ียงตรงตามเนื้อหา  

เพราะวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมท่ีต้องการจริง ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 

0.5 หมายความว่า เป็นข้อทดสอบทีต้่องตดัทิง้หรอืแก้ไขเพราะไม่ได้

ตามจดุประสงค์การเรยีนรูท้ีต้่องการ (บญุชม ศรสีะอาด, 2546, หน้า 

61) แล้วคัดเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งมีข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์

ทั้งหมด 40 ข้อ ที่มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 0.67–1.00 แล้วจัดพิมพ์เป็นแบบ

ทดสอบฉบับทดลอง น�าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นไปทดลองใช้กับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เคยเรียนเรื่อง การบวก การลบ  

การคูณ และการหารจ�านวนท่ีมีหลายหลักซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  

เพือ่ตรวจสอบหาระดบัความยากง่าย (p) และอ�านาจการจ�าแนก (r) 

เป็นรายข้อ ตรวจกระดาษค�าตอบแล้วคดัเลอืกข้อสอบทีม่คีวามยาก

ง่ายระหว่าง .20–.80 และค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่ .20 ถึง 1.00  

(บุญชม ศรีสะอาด, 2556, หน้า 96–97) คัดเลือกข้อสอบที่ผ่าน

เกณฑ์ จ�านวน 30 ข้อ ค�านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของข้อสอบทัง้ฉบบั 

แล้วจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ แบบทดสอบที่ได้เป็นแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และ 

การหารจ�านวนทีม่หีลายหลกั ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ทีใ่ช้วดัทัง้ก่อน

และหลังจากการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ซึ่งแบบ

ทดสอบมค่ีาความยากง่ายตัง้แต่ .63 ถงึ .80 ค่าอ�านาจจ�าแนกตัง้แต่ 

.20 ถึง .53 และค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .78

 ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 1) ทดสอบก่อน

เรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิท่ีผู้วิจัยพัฒนาข้ึน 2) ผู้วิจัย

ด�าเนินการสอนกลุ่มตัวอย่างด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบ

ฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ซึ่งในขณะที่นักเรียนท�ากิจกรรมในแบบฝึก

ทกัษะ ผูว้จิยัจะสงัเกตความสนใจและเจตคตขิองนกัเรยีน สงัเกตการ

เข้าร่วมกจิกรรมทกุครัง้ ดผูลงานทีน่กัเรยีนท�าแบบทกัษะ  ว่าถกูต้อง

หรอืไม่ และดผูลการทดสอบก่อนและหลงัเรยีน และ 3) ทดสอบหลงั

เรยีนโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิฉ์บบัเดมิ หลังจากนัน้น�าข้อมลู

ที่เก็บรวบรวมได้ทั้งหมดไปวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ ดังนี้ 1) วิเคราะห์

ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ  

และการหารจ�านวนที่มีหลายหลัก ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และประสิทธิภาพของกระบวนการ (E
1
)/

ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E
2
) และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณติศาสตร์กอ่นและหลังการเรยีนดว้ยแบบฝึกทกัษะ 

เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารจ�านวนที่มีหลายหลัก 

โดยการทดสอบค่าที (t-test for dependent samples) (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2556, 133) 

ผลการวิจัย
 1. การหาประสทิธภิาพของแบบฝึกทกัษะ เรือ่ง การบวก 

การลบ การคูณ และการหารจ�านวนที่มีหลายหลัก ส�าหรับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

  ผู ้วิจัยค�านวณหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 

เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารจ�านวนที่มีหลายหลัก 

กบักลุม่ตวัอย่างโดยด�าเนนิการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู ้แล้ว

บนัทกึคะแนนจากการประเมนิจากการท�ากจิกรรม และแบบทดสอบ

ย่อยจนครบ และให้นักเรียนท�าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 

แล้วน�าคะแนนมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ โดยใช้สูตร E
1
/ E

2

  ผลคะแนนในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 

จากการประเมนิจากการท�ากจิกรรม และแบบทดสอบย่อยระหว่าง 

เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดดอนทอง  

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ�านวนนักเรียน 37 คน ปรากฏ 

ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก  

การลบ การคูณ และการหารจ�านวนที่มีหลายหลัก 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ย (E
1
) ค่าคะแนนเฉลี่ย (E

2
)

คะแนนจากการท�ากิจกรรม
ระหว่างเรียน

คะแนนจากแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์

x S.D. % x S.D. %

24.33 1.25 80.72 27.27 2.10 90.90

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า คะแนนเฉล่ียจากการประเมินผล

ระหว่างการเรียนรู้มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 24.33 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 1.25 คิดเป็นร้อยละ 80.72 และคะแนนจากการ
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ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.27  

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.10 คดิเป็นร้อยละ 90.90 ซึง่แสดง

ให้เหน็ว่าแบบฝึกทกัษะ เรือ่ง การบวก การลบ การคณู และการหาร

จ�านวนที่มีหลายหลัก มีประสิทธิภาพ E
1
/ E

2
 เท่ากับ 80.72/90.90  

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไว้เท่ากับ 80/80 จึงเป็นไปตาม

สมมติฐานข้อ 1

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์

ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ก่อนเรยีนและหลงัเรยีนโดยใช้

แบบฝึกทักษะ เรือ่ง การบวก การลบ การคณู และการหารจ�านวน

ที่มีหลายหลัก 

  ผู้วิจัยด�าเนินการทดลองโดยให้นักเรียนท�าแบบทดสอบ

วดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนจ�านวน 30 ข้อ แล้วด�าเนนิการ

สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบ หลังจากน้ันให้นักเรียนท�าแบบ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอีกครั้ง ซ่ึงเป็นแบบทดสอบ 

ฉบบัเดยีวกนักบัก่อนเรยีน แล้วน�าคะแนนมาวเิคราะห์หาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนโดยการทดสอบด้วยสถิติ  t-test ปรากฏผล 

ดังตารางที่ 2

ตารางท่ี 2  ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้

แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารจ�านวน

ที่มีหลายหลัก

การ

ทดสอบ

คะแนน

จ�านวน

นักเรียน

(N)
x S.D. ∑D ∑D2 t

 ก่อนเรียน 37 20.14 3.63
264 2434 11.10*

 หลังเรียน 37 27.27 2.10

* มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (df = 36, t
.05

 = 1.69)

 จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบ เรื่อง 

การบวก การลบ การคูณ และการหารจ�านวนท่ีมีหลายหลักของ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 หลงัเรยีนโดยใช้แบบฝึกทกัษะสงูกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากการ

พิจารณาความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อน

เรยีนกบัหลงัเรยีนด้วยแบบฝึกทกัษะ เรือ่ง การบวก การลบ การคณู 

และการหารจ�านวนที่มีหลายหลัก ปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยของการ

ทดสอบก่อนเรียนเท่ากับ 20.14 (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

3.63) และคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 27.27 

(ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.10) ซึ่งมากกว่าคะแนนเฉลี่ยของ

การทดสอบก่อนเรียน แสดงว่า หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร

จ�านวนทีม่หีลายหลัก แล้วท�าให้นกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที ่5 มผีล

สมัฤทธิท์างการเรยีนหลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีน มค่ีา t เท่ากับ 11.10 

มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 2 

อภิปรายผล
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 

การบวก การลบ การคูณ และการหารจ�านวนที่มีหลายหลัก  

โดยใช้แบบฝึกทกัษะ ส�าหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีน

วดัดอนทอง (สวุณัณะศร ีตณัฑกิลุ ราษฎร์ศกึษาลยั) มปีระเดน็ส�าคัญ

ที่น�ามาอภิปรายผลดังนี้

 1. แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ 

การคูณ และการหารจ�านวนที่มีหลายหลัก ส�าหรับนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ประสิทธิภาพของเท่ากับ 80.72/90.90 

หมายความว่า แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นสามารถ

ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เฉล่ียร้อยละ 80.72 และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรยีนหลงัการจดัการเรยีนรูโ้ดยใช้แบบฝึกทกัษะคณติศาสตร์

ได้คะแนนร้อยละ 90.90 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  

ที่ตั้งไว้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจากเหตุผล ดังนี้ 

  ผู ้วิจัยได้ศึกษาเอกสารต�าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

แล้วด�าเนินการพัฒนาแบบฝึกทักษะขึ้นโดยผ่านกระบวนการ  

ขั้นตอนการสร้างที่มีระบบและวิธีการที่เหมาะสม โดยเริ่มตั้งแต ่

การเลือกเน้ือหา การเรียบเรียงเน้ือหา การศึกษาเอกสารหลักสูตร 

คู่มือครูและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนวิชา

คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู ้  

ก�าหนดเนื้อหาในแต่ละกิจกรรม การก�าหนดความคิดรวบยอด การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผลประเมินผลการ

เรยีนรู ้โดยค�านงึถงึตวัผูเ้รยีน อาย ุพืน้ฐานความรูห้รอืประสบการณ์

เดิม ค�านึงผลที่ต้องการหรือจุดประสงค์การเรียนรู้ว่าควรเสนอใน 

รูปแบบใด เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหากลุ่มสาระ เป็นเนื้อหาที่เรียง

จากเนื้อหาง่ายไปหาเนื้อหายาก ภาษาที่ใช้ชัดเจน มีความต่อเนื่อง  

มีค�าถาม ค�าชี้แจง ให้ผู ้เรียนตอบสนองแต่ละเรื่องนั้นโดยตรง  

(ธีระชัย ปูรณโชติ, 2539, หน้า 27–37) ซึ่งสอดคล้องกับ ฉวีวรรณ 

กีรติกร (2537, หน้า 11–12) ที่กล่าวว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

ควรเริม่ต้นจากเนือ้หาทีง่่ายไปยาก เน้นความแตกต่างระหว่างบคุคล 

มีภาษาที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ 

ผ่านการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของ 
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ผู้เชี่ยวชาญ ผ่านการทดลองใช้จากนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  

เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือและมีการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์

ก่อนน�าไปใช้ทดลองจริง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของปราณี 

จิณฤทธิ์ (2552) ที่ศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่มีต่อ

ผลสัมฤทธิ์และเจตคติทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น

ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนเคหะประชาสามคัค ีจงัหวดันครราชสมีา 

พบว่าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที ่6 มปีระสทิธภิาพ 81.21/82.99 จากเกณฑ์ทีต่ัง้ไว้ 80.00/80.00 

และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของวีระชัย เสริมพงศ์ (2554)  

ที่ได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่องการคูณ

และการหาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งพบว่าการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรูป้ระกอบแบบฝึกทกัษะ เรือ่งการคณูและการหาร ทีพ่ฒันาขึน้ 

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.85/77.57 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 

 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกับ

หลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ 

เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารจ�านวนที่มีหลายหลัก  

ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 พบว่า นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนหลงั

เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็น

ไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแบบฝึกทักษะทาง

คณิตศาสตร์ มีล�าดับเนื้อหาเรียงจากง่ายไปยาก มีการเสริมแรงเมื่อ

นักเรียนท�าแบบฝึกหัดถูกต้อง มีการสรุปเนื้อหาที่ชัดเจน และยัง

เชือ่มโยงความรูเ้ดมิก่อนทีจ่ะเรยีนความรูใ้หม่ ท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความ

ท้าทายทีอ่ยากจะเรยีนรู ้เกดิเจตคตทิีด่ต่ีอวชิาคณติศาสตร์ ส่งผลให้

แบบฝึกทกัษะทางคณติศาสตร์มปีระสทิธภิาพ และท�าให้ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้  

ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวนิดา ผลานิสงฆ์ (2550) ที่ได้

ศึกษาผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกการลบ 

จ�านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรยีนบ้านบุง่แก้ว จงัหวดัหนองบวัล�าภู พบว่าผลสมัฤทธิท์างการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะหลังเรียน   

สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 

ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของสมศรี อภัย (2553) ที่ได้ศึกษา  

ผลการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ เรือ่งการบวกและการลบ

จ�านวน ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 โดยใช้แบบฝึกทกัษะ พบว่า นกัเรยีน

ทีเ่รยีนด้วยแผนการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ เรือ่งการบวก

และลบจ�านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูง

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าผลการวิจัยไปใช้

 1. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สามารถน�าแบบฝึก

ทกัษะ เรือ่ง การบวก การลบ การคณู และการหารจ�านวนท่ีมหีลาย

หลักที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นไปใช้สอนนักเรียนได้ทันที

 2. ในการน�าแบบฝึกทกัษะไปใช้ ครผููส้อนควรศกึษาขัน้ตอน

ในการใช้ให้เข้าใจ มีการวางแผน ก�าหนดกิจกรรมการฝึกให้แน่นอน

และมีหลายรูปแบบ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ 

 3. สถานศึกษาควรส่งเสริมการใช้แบบฝึกทักษะทาง

คณิตศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนของครูในสาขาวิชาต่างๆ

 ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรน�าแนวทางในการท�าการวิจัยครั้งนี้ไปสร้างแบบฝึก

ทักษะทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาอื่นๆ และระดับชั้นต่างๆ

 2. ควรมีการน�าแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง 

การบวก การลบ การคูณ การหารจ�านวนที่มีหลายหลัก ส�าหรับ

นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ไปทดลองวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ก่อนเรยีน–หลงัเรยีนกบันกัเรยีนหลายๆ โรงเรยีนทีม่สีภาพแวดล้อม

แตกต่างกัน เพื่อจะได้ข้อสรุปผลการวิจัยที่กว้างขวางมากขึ้น

 3. ควรมีการ ศึกษาความคงทนในการ เรี ยนรู ้ วิ ชา

คณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะอีกครั้งหนึ่ง

 4. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ

เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ได ้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏราชนครินทร์ ปีงบประมาณ 2559 ผู้วิจัยขอขอบคุณไว้ ณ 

โอกาสนี้ ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร ์ที่อ� านวยความสะดวกและสนับสนุนการวิจัย  

ขอขอบคุณผู ้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  

และขอขอบคุณผู้อ�านวยการ ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดดอนทอง 

(สวุณัณะศร ีตณัฑกิลุ ราษฎร์ศกึษาลยั) ทีใ่ห้ความร่วมมอื ท�าให้งาน

วิจัยนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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