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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 1 กระบวนการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ  1)  พัฒนาเครื่องมือ ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้  
แบบฝึกทักษะ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน และแบบวัดความพึงพอใจ  2)  ทดลองใช้เครือ่งมือกับนักเรียนช้ันมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 1 ในปีการศึกษา 2557 และในปี
การศึกษา 2558  3)  หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ และ  4)  ความพึงพอใจท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ในปีการศึกษา 
2559 จ านวน 9 คนไดม้าโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวจิัย พบว่าแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  
เรื่องระบบจ านวนเต็ม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหาในระดับมากที่สุด มีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เท่ากับ 80.00/78.52 มีดชันีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.69 และนักเรยีนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในระดับมาก  
 
ABSTRACT  
 The purpose of this research was to develop the mathematics exercises entitled, “Integer System”  
for grade 7 students.  This research and development process was divided into 3 steps.  The first step was 
construction of research instruments including; learning plans, mathematics exercises, an achievement test 
and a satisfaction questionnaire.  The second step was the trial of research instruments with grade 7 students 
at Watkrokpradoo School, Buriram Primary Educational Service Area 1, in the academic year of 2014  
and 2015.  The third step was to assess an effectiveness index and efficiency indices of the mathematics 
exercises. Moreover, this step was also to analyze student satisfaction toward the mathematics exercises.  
The purposive sampling was utilized to recruit 9 grade 7 students for collecting the data at Watkrokpradoo 
School, Buriram Primary Educational Service Area 1, in the academic year of 2016.  Results of the study 
revealed that the mathematics exercises were evaluated content validity at the highest level.  The efficiency 
indices of the mathematics exercises (E1/E2) were 80.00/78.52 with an effectiveness index of 0.69.  An analysis 
of student satisfaction toward the mathematics exercises showed that students were satisfied at the 
highest level. 
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บทน า 
 ประเทศไทยมีการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 22 
ก าหนดว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ และเตม็ศักยภาพ” ดังนั้นการก าหนดแนวทาง 
ในการจัดการศึกษาต้องให้ความส าคัญกับผูเ้รียนเป็นหลัก เพื่อรองรบักระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยีที่ก าลังก้าวหน้าในปัจจุบัน ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นส าคญัเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และรู้จักแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เมื่อกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใช้หลักสตูร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งปรับปรุงและพัฒนาจากหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  
เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการใช้หลักสูตรที่ผ่านมา และช่วยให้การจัดท าหลักสตูรสถานศึกษาและการจัดการเรยีน
การสอนในช้ันเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 จึงยึดหลักการและแนวคดิส าคญั 
คือมีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเปา้หมายในการพัฒนาผู้เรยีน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553 : 3)  
ซึ่งสถานศึกษาหรือโรงเรยีนมีภารกิจหลักในการจดัการศึกษาใหผู้้เรยีนไดร้ับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยจดัท าหลักสูตร
และด าเนินการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติในการจดัการเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการเรียนรู/้ตัวช้ีวัด และเกดิสมรรถนะส าคญั 5 ประการ คือ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด 
ความสามารถในการแก้ปญัหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  กระทรวงศึกษาธิการ 
(2553 : 6–7) ซึ่งวิชาคณิตศาสตรม์ีบทบาทส าคญัยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์  
คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปญัหาหรอืสถานการณ์ได้อย่างถ่ีถ้วนรอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ 
วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้สาระคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ ด้วย ดังน้ันการเรยีนวิชาคณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อ 
การด าเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 56)   
 จากการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดโกรกประดู่ในปีการศึกษา 2556 พบว่า คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.58 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ ากว่าเกณฑเ์ป้าหมายที่โรงเรยีนก าหนดไว้  
คือ ร้อยละ 75 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ (2557 : 63) และเมื่อพิจารณาผลการสอบ (O-NET) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนวดัโกรกประดู่ ปีการศึกษา 2554–2556 วิชาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าร้อยละ 50 กล่าวคือผลการสอบ  
(O-NET) ระดับโรงเรียน ในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 มาตรฐานการเรียนรู้ พบว่า คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานการเรียนรู้ ทั้ง 5 มาตรฐาน 
มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยทั้งประเทศ ท าให้ทักษะการแก้ปญัหาของโรงเรยีนวัดโกรกประดู่ควรไดร้ับการปรับปรุง 
และพัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยผู้วิจยัจึงได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัญหาในการจัดการเรยีนการสอนซึ่งพบสาเหตหุลายประการ 
เช่น การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ไม่กระตุ้นใหผู้้เรยีนเกิดความสนใจใฝ่เรียนรู้ ขาดความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง และยังขาดการผลิตสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่ยังมองว่าในการจัด 
การเรียนการสอนนั้น ครูเป็นผู้บอกและให้นักเรียนท าตาม จึงส่งผลให้นักเรียนขาดความรู้และทักษะมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาจ านวนไม่น้อยมีปัญหาในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
เนื่องจากทักษะพื้นฐานทางการค านวณไมม่ีความช านาญ เช่น ทักษะการบวก ลบ คณู หาร ทั้งที่เป็นเรื่องส าคัญส าหรับ 
การเรยีนคณติศาสตร์ อันเป็นผลให้นักเรียนเกดิความรู้สึกท้อแท้และเบื่อหน่ายต่อการเรียนวิชาคณติศาสตร์ไปโดยปริยาย  
และที่ส าคัญส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ด้วย นอกจากน้ีเมื่อผู้วิจัยได้พิจารณาจากข้อมูลผลสมัฤทธ์ิ 
วิชาคณิตศาสตร์ และจากการประเมินการผ่านจุดประสงค์การเรียนรู ้พบว่ามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอ่นข้างต่ า และไม่เป็น 
ที่น่าพอใจ ประกอบกับเมื่อสอบถามพูดคุยกับนักเรียน พบว่านักเรียนจะประสบปัญหากับการเรียนคณิตศาสตร์ตั้งแต่ทักษะพื้นฐาน 
คือการบวก การลบ การคูณ และการหาร จึงท าให้นักเรียนไม่ชอบท าแบบฝึกหัดในบทเรียน และครูมักจะสั่งให้ท าในปริมาณมาก 
ดังนั้นนักเรียนจึงเห็นว่าแบบฝึกหดัมีความยากไม่นา่สนใจ และเป็นเรื่องยากต่อการศึกษา โดยเฉพาะนกัเรียนที่ไม่มีความถนัด
ทางด้านคณิตศาสตร ์ผู้วิจัยจึงไดศ้กึษาหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยศึกษาจากงานวิจัยเกี่ยวกับการพฒันาแบบฝึกทักษะของ 
สุปราณี  ปัทมสิทธิโชติ (2555) ไดพ้ัฒนาแบบฝึกทักษะคณติศาสตร์ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ผลการศึกษาพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณติศาสตร์ 
เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญั
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ทางสถิติที่ระดบั .05 โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงวา่แบบฝึกเป็นเครื่องมือทางการเรียนของนักเรียนท่ีมุ่งเน้นให้
นักเรียนฝึกท าด้วยตนเอง ท าให้นักเรียนมีทักษะหรือความช านาญเพิ่มขึ้น หลังจากท่ีไดเ้รียนรู้ในภาคทฤษฎีหรือด้านเนื้อหาแล้ว 
การฝึกทักษะตามจุดประสงค์การเรียนรู้แต่ละบทท าใหเ้กิดความแมน่ย า คล่องแคล่วในทักษะ มีประสทิธิภาพทางความคิด 
และเหตุผล และเป็นเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลนักเรียน มีผลให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นด้วย  
       จากเหตผุลและความส าคัญดังกลา่วข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจสภาพปญัหาการเรียนการสอนกลุม่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะท าการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจ านวนเต็ม 
ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ โดยค านึงถึงความแตกตา่งระหว่างบุคคล ความเหมาะสมกับนักเรียน เรียงล าดับเนื้อหา
จากง่ายไปหายาก เนื้อหาเป็นรูปธรรมไปสู่นามธรรม มีรูปแบบหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดทักษะการค านวณ
ตามความต้องการ เกิดความคิดรวบยอด มีความรู้พื้นฐานอย่างถูกตอ้ง และเป็นพ้ืนฐานส าคญัในการเรียนวิชาคณติศาสตร์ 
ในระดับชั้นที่สูงข้ึนไป และสามารถน าความรูไ้ปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 
 
วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 2.  เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณติศาสตร์ เรื่องระบบจ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 3.  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณติศาสตร์ เรื่องระบบจ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนที่ใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  
เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ใช้แบบแผนการทดลอง One Group Pre- test Post-test Design (ล้วน  สายยศ และ
อังคณา  สายยศ, 2538 : 249) ดังนี ้
 

Pre- test Treatment Post-test 
X1 T X2 

 
เมื่อ X1  หมายถึง ทดสอบก่อนการทดลอง (Pre - test)  
 T   หมายถึง การจดัการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม (Treatment) 
 X2  หมายถึง ทดสอบหลังการทดลอง (Post-test) 
 
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย์ เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 9 คน ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  ในการท าวิจัยในช้ันเรียนครั้งนี้ ผู้วจิัยได้ใช้เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยดงัต่อไปนี ้
  2.1  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องระบบจ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 16 แผน ใช้เวลาในการจัด 
การเรยีนการสอนทั้งหมด 18 ช่ัวโมง ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และการเรียน 
การสอนด้านคณติศาสตร์ และด้านการวัดประเมินผล และมคีวามถกูต้องเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด และน าไปทดลองใช้ 
กับนักเรียนในปีการศึกษา 2557 จ านวน 9 คน และแก้ไขปรับปรุงแล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2558  
จ านวน 14 คน และแกไ้ขปรับปรุงก่อนน าไปใช้สอนนักเรียนในปีการศึกษา 2559 จ านวน 9 คน 
  2.2  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีทั้งหมด 6 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 
เรื่องจ านวนเตม็  ชุดที่ 2 เรื่องการบวกจ านวนเต็ม  ชุดที่ 3 เรื่องการลบจ านวนเต็ม  ชุดที่ 4 เรื่องการคณูจ านวนเต็ม  ชุดที่ 5 
เรื่องการหารจ านวนเตม็ และชุดที่ 6 เรื่องคุณสมบตัิของจ านวนเต็ม ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ



ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ด้านคณิตศาสตร์ และด้านการวัดประเมินผล และมีความถูกต้องเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
และน าไปทดลองใช้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2557 จ านวน 9 คน และแก้ไขปรับปรุงแล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนในปีการศึกษา 
2558 จ านวน 14 คน และแกไ้ขปรับปรุงก่อนน าไปใช้สอนนักเรียนในปีการศึกษา 2559 จ านวน 9 คน 
  2.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องระบบจ านวนเตม็ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 30 ข้อ ที่ผ่าน
การตรวจสอบความตรงตามเนื้อโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.80 ถึง 1.00 และน าไปทดลองใช้กับนักเรียน
ในปีการศึกษา 2557 จ านวน 9 คน และแก้ไขปรับปรุงแล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2558 จ านวน 14 คน 
และแก้ไขปรับปรุงก่อนน าไปใช้สอนนักเรียนในปีการศึกษา 2559 จ านวน 9 คน วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก (B) ตามวิธีของ 
Brennan ข้อสอบซึ่งมีค่าอ านาจจ าแนก (B) ตั้งแต่ .41 - .69 และน าไปหาความเช่ือมั่นตามวิธีของ Lovett ได้ค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ .84 
  2.4  แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ จ านวน 1 ฉบับ จ านวน 15 ข้อ ท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา 
โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องได้ค่า IOC ตั้งแต่ 0.80-1.00 และน าไปทดลองใช้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2557 จ านวน 9 คน 
และแก้ไขปรับปรุงแล้วน าไปทดลองใช้กับนักเรียนในปีการศึกษา 2558 จ านวน 14 คน และแก้ไขปรับปรุงก่อนน าไปใช้กับนักเรียน
ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 9 คน วิเคราะห์คา่ความเชื่อมั่นทั้งฉบบั โดยใช้สูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha) ของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ .77 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมลู กับนักเรยีนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวดัโกรกประดู่ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรมัย์ เขต 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 9 คน โดยด าเนนิการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1  ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอยา่ง ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่องระบบจ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะ จ านวน 30 ข้อ โดยข้อที่ทดสอบก่อนท่ีจะท าการทดสอบ 
ในช่ัวโมงแรก เพ่ือศึกษาความรู้เดมิของนักเรียน แล้วท าการเก็บข้อมูลที่ได้จากการท าแบบทดสอบไว้เพื่อวิเคราะห์ข้อมลู 
ในขั้นต่อไป 
  3.2  ด าเนินการทดลองสอน เรื่องระบบจ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้แผนการสอนและแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นจ านวน 16 แผนการจดัการเรียนรู้ ใช้เวลาสอน 18 ช่ัวโมง และด าเนินการทดสอบย่อยท้ายบทเรยีน
ในแต่ละแผนการจดัการเรียนรู ้
  3.3  ทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากการท าการทดลองสอนครบ 16 แผนการจดัการเรียนรู้ โดยใช้
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องระบบจ านวนเต็ม ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งเป็นฉบับเดียวกันกับท่ีใช้ทดสอบ 
ก่อนเรียนแล้วท าการตรวจให้คะแนนท้ังสองครั้ง แล้วน าไปวิเคราะหท์างสถิติต่อไป 
  3.4  สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนภายหลังสิ้นสดุการสอน 
ครบ 16 แผนการจัดการเรียนรู้ ภายหลังการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ ผู้วจิัยสรา้งขึ้น แล้วรวบรวม
ข้อมูลไว้เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมลูต่อไป 
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1  วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู ้ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(รวีวรรณ  ชินะตระกลู, 2543 : 93) 
  4.2  วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคลอ้งของ
ผู้เชี่ยวชาญ (IOC) (สมนึก  ภัททิยธน,ี 2547 : 166–167) 
  4.3  วิเคราะห์หาคณุภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนโดย 
   4.3.1  หาความเทีย่งตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง
ของผู้เชี่ยวชาญ (IOC) (สมนึก  ภทัทิยธนี, 2547 : 166–167) 
   4.3.2  วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบเป็นรายข้อตามวิธีของเบรนแนน (Brennan, 1972 : 292) 
   4.3.3  วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของข้อสอบทั้งฉบับ โดยใช้วิธีของโลเวท (Lovett) (สมบัติ  ท้ายเรอืค า,  
2552 : 106)     



5 
 

   4.3.4  วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามความพึงพอใจท้ังฉบับ โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(Alpha) ของครอนบาค (Cronbarch) (สมบัติ  ท้ายเรือค า, 2552 : 94)   
  4.4  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณติศาสตร์ เรื่องระบบจ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  
โดยใช้สูตร "E1"⁄"E2" (ชัยยงค์  พรหมวงศ,์ 2547 : 56) 
  4.5  วิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร ์เรื่องระบบจ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศกึษา 
ปีท่ี 1 เพื่อดูความก้าวหน้าของผูเ้รยีน โดยใช้วิธีของ Goodman, Fletcher and Schneider (เผชิญ  กิจระการ, 2544 :  
30-36; อ้างอิงมาจาก Goodman, Fletcher  and Schneider, 1980 : 30-34) 
  4.6  วิเคราะห์หาความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกทักษะคณติศาสตร์ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 
  
สรุปผล 
 1.  ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 เรื่องจ านวนเต็ม ชุดที่ 2 เรื่องการบวกจ านวนเต็ม ชุดที่ 3 เรื่องการลบจ านวนเต็ม 
ชุดที่ 4 เรื่องการคูณจ านวนเต็ม ชุดที่ 5 เรื่องการหารจ านวนเต็ม และชุดที่ 6 เรื่องคุณสมบัติของจ านวนเต็ม โดยภาพรวมพบว่า 
มีคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหาในระดับดีมาก โดย IOC มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.63 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และเมื่อพิจารณา
คุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหาของแบบฝึกแต่ละชุด พบว่าแบบฝกึชุดที่ 4 มีความตรงตามเนื้อหาสูงสุด (4.67) รองลงมา  
คือ ชุดที่ 1 (4.65) ชุดที่ 6 (4.63) ชุดที่ 5 (4.62) ชุดที่ 4 (4.61) และ ชุดที่ 2 (4.59) ตามล าดับ 
 2.  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร ์เรื่องระบบจ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่าแบบฝึกทั้ง 6 ชุด มีประสิทธิภาพโดยรวม เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน (E1/E2) 
80.00/78.52 และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพของแบบฝึกแตล่ะชุด พบว่าแบบฝึกชุดที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงสุด (83.00/82.22) 
รองลงมา คือชุดที่ 2 (82.00/80.00) ชุดที่ 1 (80.00/77.78) ชุดที่ 4 และ ชุดที่ 5 (79.00/77.78) ชุดที่ 4 (83.00/82.22)  
และ ชุดที่ 6 (77.00/75.56) ตามล าดับ 
 3.  ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิผลแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้คณิตศาสตร์ พบว่าโดยภาพรวม มดีัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.69 และเมื่อพิจารณาประสิทธิผลของแบบฝึก 
แต่ละชุด พบว่าแบบฝึกชุดที่ 3 มีค่าดัชนีประสิทธิผลสูงสดุ (0.73) รองลงมา คือ ชุดที่ 2 (0.71) ชุดที่ 5 (0.70) ชุดที่ 1 (0.68) 
ชุดที่ 4 (0.67) และชุดที่ 6 (0.66) ตามล าดับ 
 4.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน เรื่องระบบจ านวนเต็ม โดยใช้
แบบฝึกทักษะคณติศาสตร์ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.46) 
  
อภิปรายผล 
 1.  ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้แบบฝึกท่ีมีประสิทธิภาพ 
80.00 /78.52 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้เนื่องมาจากแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ ได้จัดท าโดยผ่านขั้นตอน
อย่างมีระบบและไดผ้่านการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องจากผู้เช่ียวชาญ และผูม้ีประสบการณ์ในการสร้างแบบฝึกก่อนที่จะน าไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งจากการคน้คว้าผู้วิจัยไดส้ร้างแบบฝึกทักษะโดยค านึงถึงองค์ประกอบหลาย ๆ ด้าน ตรงตามเนื้อหา 
เหมาะสมกับวัย เวลา ความสามารถความสนใจและสภาพปัญหาของผู้เรียน จึงท าให้ประสทิธิภาพของแบบฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้น 
มีประสิทธิภาพสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุปราณี  ปัทมสิทธิโชติ (2555 : บทคัดย่อ)  
ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณติศาสตร์ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 3 โรงเรยีนสรรพ
วิทยาคม พบว่าแบบฝึกทักษะที่สรา้งขึ้นมีประสิทธิภาพ 77.70/78.32 และสอดคล้องกับงานวิจัยของอธิวัฒน์  แก้วลอดหล้า 
(2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสรมิทักษะ เรื่องระบบจ านวนเต็ม กลุ่มสาระการเรยีนรู้คณิตศาสตร์
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโคกศิลา พบว่าแบบฝึกทักษะที่สรา้งขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.26/86.89  
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุรักษ์  เร่งรัด (2558 : 305) ไดศ้กึษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่องการประยุกต์ 1 โดยใช้การจัดการเรยีนรู้แบบปญัหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปญัหาส าหรับนักเรียน 



ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่าแบบฝกึทักษะที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.37/82.21  
  2.  ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ได้ดัชนีประสิทธิผล 0.69 
ซึ่งหมายความว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีผลท าใหผ้ลการเรียนรู้ของนักเรียน 
มีความก้าวหน้าทางการเรียนเปลีย่นแปลงไปในทางที่สูงข้ึน ร้อยละ 69 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าแผนการจัดการเรยีนรู้ที่ผู้วิจยั
สร้างและพัฒนาขึ้น เป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตรม์ีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ และสร้างโดยยดึ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของอธิวัฒน์  แก้วลอดหล้า (2556 : บทคัดย่อ) ที่พบว่าการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
เรื่องระบบจ านวนเต็ม ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโคกศิลา มีดัชนีประสิทธิผล 0.7467 หรือคิดเป็นร้อยละ 
74.67 
  3.  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องระบบจ านวนเตม็ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ โดยภาพรวมพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้วิจยัได้น าหลักจติวิทยา 
ที่น ามาใช้ในการสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อจูงใจผู้เรยีนโดยการจดัท าแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพื่อดึงดดูความสนใจของผู้เรียน 
เป็นการกระตุ้นให้ตดิตามต่อไป และท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการท าแบบฝึก แบบฝึกเป็นแบบฝึกสั้น ๆ ท าให้นักเรียน
ไม่เกิดความเบื่อหน่ายสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุปราณี  ปัทมสิทธิโชติ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสรรพวิทยาคม และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อธิวัฒน์ แก้วลอดหล้า (2556 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝึกเสรมิทักษะ เรื่องระบบจ านวนเตม็  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโคกศิลา พบว่านกัเรียนที่ได้รับการเรยีน
การสอนด้วยแบบฝึกทักษะมคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1  ผู้สอนสามารถน าแผนการจัดการเรยีนรู้ แบบฝึกทักษะคณติศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และแบบวัดความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ไปใช้ในการเรียนการสอน เรื่องระบบจ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในช่ัวโมงปกติ
หรือสอนซ่อมเสริมได้ทันที เพราะได้ผา่นการหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลเรียบร้อยแล้ว 
  1.2  การน าแผนการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ไปใช้ ครูผู้สอนควรจัดกิจกรรมไว้ให้หลากหลายเพื่อรองรับ
นักเรียนที่เรียนเก่งด้วย เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการเรียนรู้ต่างกัน จะท าให้นักเรียนที่เรียนเก่งเกิดการเบื่อหน่าย
ในการรอนักเรยีนที่เรียนอ่อน 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
  2.1  ควรพัฒนาการเรียนรู้ ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในเนื้อหาอ่ืนในระดับชั้นอื่น ๆ 
  2.2  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กับนักเรียนที่เรียน
ด้วยวิธีสอนแบบอ่ืน ๆ เพื่อดูความแตกต่าง 
  2.3  ควรมีการศึกษาเจตคติของนกัเรียนที่มีต่อแผน และแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร ์
  2.4  แผนจัดการเรียนรู้ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดี จึงขอเสนอแนะให้ครูคณิตศาสตร์ได้มีการพัฒนาแผน
และแบบฝึกทักษะคณติศาสตร์ในเนื้อหาอื่น เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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