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บทคัดย่อ 

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การบวก 
การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาผลสัมฤทธิ์ก่อนของนักเรียนที่
เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยมชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ภาคเรียนที่   1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 29 คน ใช้รูปแบบการทดลองแบบ One- Group  
Posttest  Design  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การ
บวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 12 ชุด และแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวก  การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จ านวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.35-0.74 มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.36-0.77 และ มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ .94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าร้อยละ   
 ผลการศึกษาพบว่า 

1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม                   
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ  86.44/85.52 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ เรียนด้วยแบบฝึกหัดเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์  เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ 85.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ค าส าคัญ : ผลสัมฤทธิ์,คณิตศาสตร์ 
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Abstract 
     This study aims to study on the development and the achievement on 
Mathematic supplementary development on title of Plus, Minus, Multiply and Divide 
decimal for Prathomsuksa 6 students.  The target group were 29 Prathomsuksa 6 
students, the semester 1 of academic year of 2562 with One-Group Posttest Design. 

The instruments were 12 sets of Mathematic supplementary on title of Plus, 
Minus, Multiply and Divide decimal for Prathomsuksa 6 students, the 40 items of 
achievement test with the difficulty score at 0.35 – 0.74, the discrimination score at 
0.36 – 0.77, the reliability score at .94  The statistical procedures employed to 
examine the data were Percentage. 
 

            Results of the study were the following 
1. Mathematic supplementary development on title of Plus, Minus, Multiply and 
Divide decimal for Prathomsuksa 6 students indicated the proficiency score of E1/E2 
at 86.44/85.22 
2. The achievement of learning with Mathematic supplementary development on 
title of Plus, Minus, Multiply and Divide decimal for Prathomsuksa 6 students 
indicated at 85.52% above the criteria determination. 
Keyword : achievement, Mathematics 
 
บทน า 
   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและได้ผลส าเร็จตามหลักสูตรนั้นผู้สอน
ต้องใช้เทคนิคและกลวิธีในการสอนโดยการน าสื่อเข้ามาช่วยในการสอน ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะกระตุ้น
ให้นักเรียนสนใจ  และเอาในใส่ต่อบทเรียน  อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการ  เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของบุคคล  สังคมไทย  ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและมีการร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์ 
ในสังคมโลก  เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2542  
การจัดการเรียนการสอนต้องให้เด็กมีความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการเรียนรู้  เปรียบเสมือน
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เป็นวิธีสร้างก าลังใจ  และเร้าใจให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้มากที่สุด มีความรู้สูงสุดส าหรับ
ผู้เรียนทุกคน  ผู้สอนต้องปรับปรุงกระบวนการสอนของตน  ผู้สอนทุกคนต้องออกแบบจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน(กระทรวงศึกษาธิการ. 2544: 28-30) ปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามี
ส่วนเสริม หรือสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ครูในการน าเสนอ
ข้อมูลแก่นักเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งประกอบด้วยชุดการสอน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน บทเรียนส าเร็จรูป เป็นต้น (วัฒนาพร  ระงับทุกข์  2542 : 26-29) 
  จากข้อมูลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงได้หาแนวทางในการแก้ปัญญาการเรียนการสอนคณิตสาสตร์ให้ ดี
ขึ้น โดยได้มีการส ารวจเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ยากส าหรับนักเรียน  พบว่า เรื่องการ
บวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม เป็นเรื่องที่นักเรียนเข้าใจยาก ทั้งยังเป็นเรื่องที่มีความ
สลับซับซ้อน  ยากแก่การเข้าใจ  ครูควรหาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม จึงจะท า
ให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมาย(ชอบ สุขสมชีพ. 2527:114-117)ไม่มีวิธีการสอนใดที่เหมาะสม
และสนองความต้องการทุกอย่าง วิธีการสอนทุกวิธีจะมีคุณสมบัติที่ดี บางอย่าง  และจะประสบ
ผลส าเร็จได้มากที่สุดต่อเมื่อคุณสมบัตินั้นสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการเรียนการสอน  และ
ลักษณะของนักเรียนซึ่งแตกต่างออกไป(สมพร จารุนัฏ. 2540:111) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นส าคัญนั้นมีเทคนิควิธีการอยู่มากมายหลายวิธี  โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับประถมศึกษาจ าเป็นที่ครูผู้สอนต้องหาสื่ออุปกรณ์มาประกอบ  เพ่ือช่วยผู้เรียนเกิดความรู้  (ปาน
ทอง  กุลนาถศิริ . 2555:12) สอดคล้องกับการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของกองวิจัยทางการศึกษา  กรมวิชาการ ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน า
ผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ว่า ควรส่งเสริมให้มี
การใช้วิธีการเรียนด้วยตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในทุกระดับชั้น               
จึงจะช่วยท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น  และควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนสร้างหรือ
ใช้ชุดการสอน แบบฝึกทักษะ บทเรียนโปรแกรม และคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  เนื่องจากสื่อลักษณะ ดังกล่าว  ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สูงกว่าสื่อประเภทอ่ืน (กอง
วิจัยทางการศึกษา. 2542:99) 
 
 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ให้บรรลุตามจุดประสงค์ ของหลักสูตรและ
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนครูควรมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดี  ยั่วยุให้ผู้เรียนสนใจที่ จะ
เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมากขึ้น  ส่งเสริมความร่วมมือในการท างานกลุ่ม  นอกจากนี้ควร
ฝึกฝนทักษะโดยใช้แบบฝึกทักษะซึ่ งเป็นหนึ่ งในกิจกรรมหลายๆอย่างที่มี รูปแบบแตกต่างกัน                  
มีลักษณะท้าทายความคิดของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกอย่างสนุกสนานผู้เรียนมีพัฒนาการทางการ
เรียนรู้ในเนื้อหาได้ดีขึ้น (โสภณ  บ ารุงสงฆ์และสมหวัง  ไตรต้นวงศ์. 2558:99) 
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  มีผู้ศึกษาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้แบบฝึกทักษะเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการสอนเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์มากมาย  เช่น งานวิจัยแบบฝึกทักษะที่มีประสิทธิภาพในวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง                
โจทย์ปัญหาการคูณ  การหาร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของวิภาดา ปัญญาประชุม(2540:บทคัดย่อ) 
แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์  เรื่องโจทย์ปัญหาเศษส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นิตยา บุญสุข 
(2541: บทคัดย่อ)  นอกจากนี้ยังมีผลการใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง พ้ืนที่
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของเตือนใจ  ตรีเนตร(2544:บทคัดย่อ) ผลการศึกษาดังกล่าว 
พบว่า หลังการใช้แบบฝึกทักษะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นแสดงให้เห็นว่าแบบ
ฝึกทักษะเป็นนวัตกรรมที่ควรสร้างขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 โรงเรียนวัดศาลาแดง 
  ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตสาสตร์  เรื่องการบวก การลบ การ
คูณและการหารทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น  อีกท้ังเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อประกอบการ
สอนประเภทแบบฝึกทักษะ ส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิชาอ่ืนๆ ในระดับประถม
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
  1. เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
  2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง การบวก การ
ลบ การคูณ และการหารทศนิยม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะที่พัฒนา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม                     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การบวก การลบ  การคูณ และการหารทศนิยม ที่พัฒนาขึ้นสูงกว่าเกณฑ์ที่
ก าหนด 
 
กรอบแนวความคิด 
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            กลุ่มเป้าหมาย 
  กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1                       
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดศาลาแดง จ านวน  29 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  
 ในการศึกษาครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือในการทดลองดังนี้ 
 1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม                
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นเอง 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง  การบวก 
การลบ การคูณ และการหารทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4  
ตัวเลือก  จ านวน 40 ข้อ 

ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง 
ระยะเวลาใช้ในการทดลองครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  

2562 ใช้เวลาสอน  12 ชั่วโมง  โดยไม่รวมเวลาทดสอบก่อนเรียน  (Pre-test)  และหลังเรียน  (Post-
test) 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1.  ตัวแปรอิสระ  ได้แก่   วิธีการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่องการบวก การลบ 

การคูณ และการหารทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้น 
2. ตัวแปรตาม  ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง               

การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้น 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 การศึกษาในครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ยึดกรอบแนวคิดในการศึกษาดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการศกึษา 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ค่าความถี่และค่าร้อยละ (Frequency and percentage) เพ่ือใช้อธิบายความถี่และ

ร้อยละของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
2 . ค่ า เฉลี่ ยตั วอย่ าง (Sample mean) และส่ วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (Standard 

deviation) เพ่ือใช้อธิบายค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนของข้อมูล 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pearson’s product moment correlation เพ่ือหาค่า

ความสัมพันธ์ 
 
ผลการวิจัย 
 1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม                    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ(E1/E2) เท่ากับ 86.44/85.52 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ 
การคูณ และการหารทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดยรวมคิดเป็นร้อยละ 85.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด  
 
 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
(วัดหลังเรยีน) ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ 

พัฒนาแบบฝึกทักษะคณติศาสตร์  
เรื่องการบวก การลบ การคณู และ
การหารทศนิยม  ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลวิจัย ที่พบว่าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.44/85.52 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่า
คะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ศึกษาขอเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
 1.  ควรส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ได้น าแบบฝึกทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การ
คูณ และการหารทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนเนื่องจากแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารทศนิยม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้ 
 2.  โรงเรียนควรน าแบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ 
การคูณ และการหารทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาสร้างข้ึนไปใช้อย่างแพร่หลาย 
 3.  หน่วยศึกษานิเทศก์ หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลการศึกษาควรให้การอบรมแก่ครูที่สอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อให้มีความรู้ ความช านาญในเรื่องการสร้างแบบฝึกทักษะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการเปรียบเทียบการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร
ทศนิยม  ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนด้วยวิธีอ่ืนๆ เพ่ือค้นหาวิธีการสอนที่
เหมาะสมที่สุด 
 2.  ควรมีการน าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร
ทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือจะได้
เปรียบเทียบและสรุปผลการศึกษาท่ีพบด้วย 
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