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สาเหตุปัญหา/ที่มา/วัตถุประสงค์การวิจัยในชั้นเรียน 
 คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาชีวิตมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมี
เหตุผล เป็นระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถ
คาดการณ์วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต
และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งยังช่วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสมดุล ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา และอารมณ์ สามารถคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ส านัก
ทดสอบทางการศึกษา.2546:2)  
 การเรียนวิชาคณิตศาสตร์มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับผู้เรียน เพื่อท าให้ผู้เรียนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคมให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึง
เป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดกับผู้เรียน การพัฒนาการเรียนการสอนให้เหมาะสมเป็นการ
แก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งวิธีการสอนที่ดีอีกวิธีหนึ่งที่จะท าให้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์
บรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็คือการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เพราะแบบฝึกทักษะได้แบ่งเนื้อหาออกเป็นหน่วยย่อยโดย
การเรียงล าดับจากง่ายไปหายากมีตัวอย่างและแบบฝึกทักษะที่มีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นของนักเรียน 
การสอนให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์ของเรื่องที่ท าให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด ซึ่งน าไปสู่การ
ค านวณหรือท าโจทย์ปัญหาในเรื่องท่ีเข้าใจแล้วด้วยเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในปัจจุบันแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  
มีไม่มากพอส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังผลการรายงานการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง หลักสูตร
ประถมศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,2535,หน้า128) ที่พบว่าในด้านสื่อการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
มีแบบฝึกหัดน้อยไม่เพียงพอควรเพิ่มเติมให้มากขึ้น บรอทตัน (Broughton ,1987, pp.262 -264) ได้กล่าวถึงแบบ
ฝึกที่มีน้อย จะท าให้การฝึกฝนทักษะได้ไม่เพียงพอ ครูจ าเป็นจะต้องสร้างแบบฝึกประกอบการเรียน ตามความ
เหมาะสมเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึก ซึ่งการฝึกจะต้องอาศัยเฉพาะแบบเรียน และแบบฝึกหัดในแบบเรียนอย่างเดียวนั้น
ไม่ช่วยให้นักเรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนเพียงพอ นอกจากนี้แบบฝึกท่ีมีอยู่พบว่ามีหลายเรื่องที่ปนกัน ท าให้นักเรียนไม่
สามารถเลือกฝึกในสิ่งที่บกพร่องได้  จึงท าให้นักเรียน ไม่กระตือรือร้นเท่าที่ควร  
   



อย่างไรก็ตามปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนได้แก้ไขด้วยการวางแผนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
พร้อมทั้งจัดเนื้อหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน เทคนิควิธีอย่างหลากหลายมาใช้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง และเหมาะสมกับเนื้อหา มีการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเนื้อหา และมี
ความคิดรวบยอดรู้จักคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้  ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง“เศษส่วน” ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยสร้างแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่เน้นเนื้อหา เรื่อง 
“เศษส่วน” เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีความคิดรวบยอด  และเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง 

2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นหรือเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน    

3) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาล
นครนายก อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก เรื่อง เศษส่วน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 
กระบวนการพัฒนา/สร้างนวัตกรรม 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1) ประชากรที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 ห้อง มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  
256 คน 

2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ห้อง 6 จ านวน 13 คน เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive sample) เนื่องจากเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้เรื่องเศษส่วนต่ ากว่าเกณฑ์ และเป็น
ห้องเรียนที่ผู้วิจัยรับผิดชอบเรื่องการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบัน  สะดวกต่อการท าการทดลอง 

ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในเวลาเรียนปกติ 

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 30 กันยายน 2561 
 

  



เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหารายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลนครนายก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องเศษส่วน และการบวก การลบ การคูณ การหาร ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาในส่วนที่
ผู้เรียนมีปัญหาตามเนื้อหาต่อไปนี้ 

      1)  ความรู้เรื่องเศษส่วน     3 ชั่วโมง 
      2)  การเปรียบเทียบเศษส่วน    3 ชั่วโมง 
 3)  เศษส่วนอย่างต่ า     3 ชั่วโมง 
 4)  เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจ านวนคละ   3 ชั่วโมง 
 5)  การเขียนเศษเกินให้เป็นจ านวนคละ   3 ชั่วโมง 
 6)  การเขียนจ านวนคละให้เป็นเศษเกิน   3 ชั่วโมง 
 7)  การบวก การลบ เศษส่วน    3 ชั่วโมง 

8)  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ เศษส่วน  3 ชั่วโมง 
 9)  การคูณเศษส่วน     3 ชั่วโมง 

10)  การหารเศษส่วน     3 ชั่วโมง 
 11)  โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนระคน 3 ชั่วโมง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

โรงเรียนอนุบาลนครนายก อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก จ านวน 11 ชุด ดังนี้ 
  ชุดที่ 1 ความรู้เรื่องเศษส่วน 
  ชุดที่ 2 การเปรียบเทียบเศษส่วน 
  ชุดที่ 3 เศษส่วนอย่างต่ า 
  ชุดที่ 4 เศษส่วนแท้ เศษเกิน และจ านวนคละ 
  ชุดที่ 5 การเขียนเศษเกินให้เป็นจ านวนคละ 
  ชุดที่ 6 การเขียนจ านวนคละให้เป็นเศษเกิน 
  ชุดที่ 7 การบวก การลบ เศษส่วน 
  ชุดที่ 8 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ เศษส่วน 
  ชุดที่ 9 การคูณเศษส่วน 
  ชุดที่ 10 การหารเศษส่วน 
  ชุดที่ 11 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนระคน 



2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก จ านวน 1 ชุด จ านวนทั้งหมด 40 ข้อ ชนิด
เลือกตอบแบบปรนัย 

3) แบบสอบถามความคิดเห็นหรือเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายก  
ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

วิธีด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ศึกษาด าเนินการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
1) ทดสอบก่อนปฏิบัติการทดลอง (Pre - test) โดยท าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เศษส่วน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างก่อนศึกษาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 40 ข้อ บันทึกผลการสอบไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนส าหรับวิเคราะห์ข้อมูล
ก่อนการใช้แบบฝึกทักษะ 

2) ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างศึกษา และปฏิบัติกิจกรรมตามค าชี้แจงในการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง เศษส่วน และปฏิบัติกิจกรรมให้ครบทุกขั้นตอน ครั้งละ 1 ชุด จนครบ 11 ชุด 
ตรวจค าตอบพร้อมบันทึกคะแนนตอบค าถามจากแบบฝึกระหว่างเรียน คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน  และ
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนในแบบฝึกทักษะแต่ละเล่มไว้เพ่ือเปรียบเทียบในการหาประสิทธิภาพของแบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ( E ) 

3) ทดสอบหลังปฏิบัติการทดลอง (Post - test) ดังนี้ 
- ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างหลัง

เรียน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 40 ข้อ ชุดเดิม และบันทึกคะแนนหลังการทดลอง 
(Post - test) ไว้เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ และวิเคราะห์ข้อมูลหลังการใช้แบบฝึกทักษะ 

- สอบถามความคิดเห็นหรือเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร้างขึ้นโดยวิธีของลิเคิร์ท(Likert-Scale) 5 ระดับ 
และบันทึกผลการสอบถามไว้เป็นคะแนนหลังการทดลอง ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออภิปรายผล 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยคะแนนแบบทดสอบก่อนการทดลอง และหลังการทดลองใช้

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากคะแนนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และจากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนในแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้
สถิติ t – test แบบ Dependent 

2) ศึกษาความคิดเห็นหรือเจตคติของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 

เรื่อง เศษส่วน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับคุณภาพ 



3) หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โดยการหาค่า E /E ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 

สรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Muraski (1979 :11)  
ข้อที่ 1 โดยค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ความคิดเห็น
หรือเจตคติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน โดยภาพรวมของแต่ละชุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เป็นไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไว้ข้อที่ 2 และผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องเศษส่วน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.59/91.89  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ คือ เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 สอดคล้องกับงานวิจัยของปริศนา น าแสงจรรยาสุข (2553) และ
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ข้อที่ 3 สอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิ ถนอมวิริยะกุล (2547) อาจเนื่องมาจากแบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นอย่างเป็นระบบ ช่วยให้นักเรียนสามารถฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเองเป็น
รายบุคคล  ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล จึงช่วยท าให้นักเรียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ตามความสนใจ  
จากการที่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้รับการเรียนรู้จากสื่อที่มีคุณภาพ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายฝึกให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และเรียนรู้ด้วยตนเอง ช่วยพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์  ส่งผลต่อการมีความคิดเห็น
หรือเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นการส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นกว่าการจัดการเรียน
การสอนตามปกติ 

 


