
ชือ่งานวิจัย  การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์  
                               ทางการเรียน เรื่อง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลอง 3            
                               (ดรุณศึกษา) 

ชื่อผู้วิจัย  นางสาวชวาลา มงคลยง   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ 

ระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียน  บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) 

 
สาเหตุปัญหา/ที่มา/วัตถุประสงค์การวิจัยในชั้นเรียน 
 วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความส าคัญที่จะมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนคิดแบบมีระบบ ระเบียบ มีแบบแผน มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท าให้เป็นคนมีเหตุผล สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนและ
รอบคอบ ซึ่งส่งผลให้สามารถวางแผนเพ่ือตัดสินใจแก้ปัญหาได้ถูกต้องและเหมาะสม หรืออาจกล่าวได้ว่าวิชา
คณิตศาสตร์มีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ อีกทั้งช่วยพัฒนาความคิดมนุษย์และคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้ดีขึ้น 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 แต่ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ผ่านมายังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร วิชา
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่นักเรียนมักประสบปัญหาในการเรียน เนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นนามธรรมท าให้ยากแก่
การท าความเข้าใจ และส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า สาเหตุหนึ่งเกิดจากครูผู้สอนที่ยังใช้วิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นเนื้อหามากกว่ากระบวนการด้วยการบรรยายและอธิบายบนกระดานด า
เท่านั้น ไม่มีเทคนิคการสอนและสื่อการสอนแบบใหม่ๆ มากระตุ้นให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นที่จะเรียน 
ส่งผลให้นักเรียนไม่มีโอกาสในการร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหาในสิ่งที่ก าลังเรียน ซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นครูผู้สอนเป็นส าคัญ ไม่ได้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากให้ความส าคัญที่ครูผู้สอนมากกว่า
นักเรียน จึงท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายและมีพฤติกรรมไม่สนใจเรียน นักเรียนจึงไม่เกิดการเรียนรู้ ไม่เกิดมโน
ทัศน์หรือไม่เข้าใจความคิดรวบยอดในเนื้อหาที่เรียน ท าให้ไม่สามารถน าความรู้หรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 จากประสบการณ์การสอนในรายวิชา ค 21101 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้าน
คลอง 3 (ดรุณศึกษา) มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในการเรียน เรื่อง จ านวนเต็ม 
โดยนักเรียนยังสับสนเครื่องหมายของผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินการบวก ลบ คูณ และหารจ านวนเต็ม  และมี
นักเรียนที่สอบผ่าน เรื่อง จ านวนเต็ม ไม่ถึงร้อยละ 50 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมดในห้อง ซึ่งส่งผลต่อการศึกษา
เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ในขั้นสูงต่อไป ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม 
จะต้องได้รับการพัฒนาโดยครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะจากแบบฝึกที่
หลากหลาย  



 การจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยเห็นว่าน่าจะน ามาใช้ในการทดลอง และน ามาใช้เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ดังกล่าว คือ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิด
ความเข้าใจในเนื้อหาดียิ่งขึ้น สามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง อีกทั้งช่วยลดภาระของครูได้มาก ช่วยให้นักเรียนได้
ฝึกฝนทักษะได้เต็มที ่สามารถทบทวนได้ด้วยตนเองและยังเป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนได้อีกด้วย 
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) และเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ส าหรับรายวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม กับเกณฑ์ร้อยละ 60  
 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง 
จ านวนเต็ม 
 
กระบวนการพัฒนา/สร้างนวัตกรรม 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 
 1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จ านวนเต็ม 
 3. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่อง จ านวนเต็ม ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
 

แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
1. ศึกษารายละเอียดหลักสูตรคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ คู่มือครู  แบบเรียน เรื่อง จ านวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2. วิ เคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง จ านวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

  3. ก าหนดจุดประสงค์ เนื้อหาและโครงเรื่องที่จะใช้ฝึก ซึ่งได้แบ่งหน่วยการเรียนออกเป็นเนื้อหา
ย่อย ดังนี้ 

               3.1 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับจ านวนเต็ม 
               3.2 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2 เรื่อง การบวกจ านวนเต็ม 
               3.3 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 เรื่อง การลบจ านวนเต็ม 
               3.4 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 เรื่อง การคูณจ านวนเต็ม 
               3.5 แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5 เรื่อง การหารจ านวนเต็ม 

  4. ศึกษาหนังสือ ต ารา เอกสารและผลการวิจัยหรือผลการศึกษาค้นคว้าของบุคคลที่ เกี่ยวข้อง
กับการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม 

5. สร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ตามรูปแบบที่ก าหนด   



  6. น าแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  ความ
เหมาะสม  และความเทีย่งตรงตามเนื้อหา เพ่ือน าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องก่อนน าไปใช้     
  7. ปรบัปรงุแก้ไขข้อบกพร่องและน าไปใช้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 15 คน 
 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จ านวนเต็ม เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จ านวน 40 ข้อ ใช้ทดสอบหลังการเรียน เรื่อง จ านวนเต็ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตร คู่มือครู แบบเรียน และการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

  2. วิเคราะห์สาระส าคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ของเนื้อหา เรื่อง จ านวนเต็ม 
  3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม ซึ่งเป็น
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  
  4. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม ที่สร้างขึ้นเสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยพิจารณาว่าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นสอดคล้องกับเนื้อหา
และจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
   คะแนน  +1   ส าหรับแบบทดสอบที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
        คะแนน    0   ส าหรับแบบทดสอบที่ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
        คะแนน   -1   ส าหรับแบบทดสอบที่ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 

  5. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม ที่ได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC แล้วคัดเลือกแบบทดสอบที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ไปใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย 
  

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่อง จ านวนเต็ม มีจ านวน 20 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจจากเอกสาร ต าราที่เก่ียวข้องกับวิธีการสร้าง
และหลักการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 
  2. สร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม จ านวน 20 ข้อ ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ และข้อความเป็นข้อความทางบวก โดยมีเกณฑ์การตรวจให้
คะแนนในแต่ละข้อของความพึงพอใจ ดังนี้ 

   พึงพอใจมากที่สุด  ให้คะแนน 5      คะแนน 
   พึงพอใจมาก  ให้คะแนน 4      คะแนน 



   พึงพอใจปานกลาง ให้คะแนน 3      คะแนน 
   พึงพอใจน้อย  ให้คะแนน 2      คะแนน  
   พึงพอใจน้อยที่สุด ให้คะแนน 1      คะแนน 
   
  3. น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณาและเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใช้ภาษาในแต่ละข้อให้มีความชัดเจนและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
  4. น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ค าแนะน า 
  5. น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 
สรุปผลการวิจัยในชั้นเรียน 

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียน เรื่อง จ านวนเต็ม โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง จ านวนเต็ม ผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 60 ของ
จ านวนนักเรียนทั้งหมด ที่ระดับนัยส าคัญ .01  
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายหลังจากเรียน เรื่อง จ านวนเต็ม โดยการจัดการเรียนรู้ด้วย
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม ซึ่งประเมินจากคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ
ของนักเรียนทั้งฉบับ พบว่า นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจหลังจากเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึก
เสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จ านวนเต็ม อยู่ในระดับมาก 
 
 
 
 
 

 
 


