
ผู้จัดท า 

นางสาวติญากร  อุตฤทธ์ิ 





ที่มาและความส าคัญ 

     1. สภาพการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่ผ่านมาในชั้นเรียนปกติทั่วไปยังไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าที่ควร เนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนมุ่งเน้นเนื้อหาและความจ ามากกว่าเน้นกระบวนการ 
     2. บทบาทของครูมากเกินไปนั้น จะไม่สามารถให้นักเรียนทั้งหมดรู้ได้อย่างดี ท าให้เกิดปัญหาต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปัญหาด้านอื่น ๆ เช่น ความคงทนต่อการเรียนรู้ 
     3. การจัดการเรียนการสอนที่ไม่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้าน
ทักษะความสามารถ ความเข้าใจ และความสามารถในการแก้ปัญหา 
     4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์ในวิชาคณิตศาสตร์อยู่ใน
ระดับต่ า 
 

ค าส าคัญ :  แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เศษส่วน,  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน 



วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

      1. สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม ให้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 
      2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประยูร
ธรรมาราม  ระหว่างการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ และการสอน
แบบปกติ  



สมมติฐานการวิจัย 

    1. แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 
    2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม ที่เรียน
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ สูงขึ้นกว่าที่เรียนโดยการสอนแบบปกติ 



ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร 
         ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม   
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 60 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง 
 2.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive sampling) จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง
ใช้การเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ ห้อง ป.4/1 จ านวน 30 คน  และ
กลุ่มควบคุมใช้วิธีการสอนแบบปกติ ห้อง ป. 4/2 จ านวน 30 คน    
 2.2 กลุ่มตัวอย่างเพ่ือทดสอบหาประสิทธิ์ภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ  โดยใช้นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชาธิปัตย์ โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) และการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก จ านวน 21 คน 



ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

    1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เศษส่วน  แบ่งเป็น 5 เล่ม 
    2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 



        เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551 เรื่อง เศษส่วน  

เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 



 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดังนี้  
       1. แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 5 เล่ม ดังนี ้
           แบบฝึกเสริมทักษะ เล่มที่ 1 เรื่อง  เศษส่วนที่เท่ากัน 
           แบบฝึกเสริมทักษะ เล่มที่ 2 เรื่อง  เศษส่วนอย่างต่ า 
           แบบฝึกเสริมทักษะ เล่มที่ 3 เรื่อง  การเปรียบเทียบเศษส่วนอย่างต่ า 
           แบบฝึกเสริมทักษะ เล่มที่ 4 เรื่อง  การบวกเศษส่วน 
           แบบฝึกเสริมทักษะ เล่มที่ 5 เรื่อง  การลบเศษส่วน 
       2. แผนการจัดการเรียนรู้ ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง เศษส่วน  ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  5  แผน  10  ชั่วโมง 
       3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน จ านวน 1 ฉบับ เป็น
แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 



ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า 

         ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เวลาในการทดลอง
ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง โดยสอน 10 ชั่วโมง (ไม่รวมชั่วโมงในการทดสอบก่อนเรียน 1 ชั่วโมงและ
เรียนหลังเรียน 1 ชั่วโมง) 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     1. ได้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 
     2. เป็นการส่งเสริมการสร้างเทคโนโลยีทางการศึกษาและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาในการจัดการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     3. ผู้สนใจทั่วไปได้ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
  



วิธีด าเนินการวิจัย 

       1. พัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ  เรื่อง  เศษส่วน  วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม ด าเนินการดังนี้ 
               1.1 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4 แบบรายบุคคล  ( เก่ง ปานกลาง อ่อน)  (1:1:1) 
               1.2 ปรับปรุงแบบฝึกเสริมทักษะ แล้วน าแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 หาประสิทธิภาพแบบกลุ่มย่อย (เก่ง ปานกลาง อ่อน)   (2:2:2) 
               1.3 น าแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
หาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม  (ทั้งห้อง 21 คน) 
     2. การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 
โดยใช้แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ เรื่อง เศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ 



 ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เศษส่วน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

การทดลอง 

รายบุคคล 

กลุ่มย่อย 

ภาคสนาม 

จ านวนนักเรียน 
(คน) 

คะแนนระหว่างเรยีน
(50คะแนน) 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
(50คะแนน) ค่า 

ประสิทธิภาพ 

3 

6 

21 

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ(E1) ค่าเฉลี่ย ร้อยละ(E2) 

39.67 

41.00 

40.95 

79.33 

82.00 

81.90 

31.67 

32.67 

32.81 

79.17 

81.67 

82.02 

79.33/79.17 

82.00/81.67 

81.90/82.02 



ผลการวิจัย (ต่อ) 

      จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องเศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม ตามล าดับขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของ
ของแบบฝึกเสริมทักษะ ทั้ง 3 ขั้นตอน  พบว่า มีประสิทธิภาพดังนี้ ขั้นที่ 1 (รายบุคคล)  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
79.33/79.17 ขั้นที่ 2 (กลุ่มย่อย)  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.00/81.67 



ผลการวิจัย (ต่อ) 

       ขั้นที่ 3 (ภาคสนาม )  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.90/82.02 แสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริม
ทักษะ เรื่องเศษส่วน  วิชาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
ที่ตั้งไว ้

ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

 Group  N  ×   S.D.  t  Sig. 

กลุ่มทดลอง  30 32.47 2.636 5.620 .000 

 กลุ่มควบคุม  30 28.83 2.365 
p < .05 

        จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  พบว่าคะแนนหลัง
เรียนของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.47 คะแนน หลังเรียนของกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 28.83 พบว่า
คะแนนหลังเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  



อภิปรายผลการวิจัย 

      แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ทั้ง 5 เล่ม มีรูปแบบที่สวยงาม ดึงดูดความสนใจ จากการ
สังเกตนักเรียนเกิดความสนใจได้เป็นอย่างดี และนักเรียนรู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินระหว่างเรียนเป็นอย่างดี  
แบบฝึกเสริมทักษะมีเนื้อหาและมีตัวละคร  มีปฎิสัมพันธ์กับนักเรียน กิจกรรมท้ายบทเรียน มีตัวละครในเรื่อง
สนทนาชักชวนให้ร่วมท ากิจกรรม ดึงดูดความสนใจ มีสีสันสวยงาม ลักษณะของตัวการ์ตูน ท าให้นักเรียน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท าได้คงทน จัดโดยเน้นการปฏิบัติจริงทั้งแบบรายบุคคล
และแบบใช้กระบวนการกลุ่ม และแบบทดสอบย่อยให่ฝึกท าในแต่ละเรื่อง เพ่ือตรวจสอบความเข้าใจอีกด้วย  
ท าให้นักเรียนที่เรียนอ่อนมีความเข้าใจในขณะนั้น เมื่อมีการฝึกท าหลังจากการเรียน จะท าให้นักเรียนสามารถ
เรียนร่วมกับเพื่อนๆในกลุ่มได้ และนักเรียนที่เรียนเก่งก็สามารถสอนเพื่อนในกลุ่มให้เข้าใจมากขึ้นด้วยการใช้
ภาษาในวัยเดียวกัน ท าให้เข้าใจได้เร็วขึ้น  



อภิปรายผลการวิจัย (ต่อ) 

        เห็นได้จากนักเรียนได้น าความรู้ที่ได้จากการเรียนไปอธิบายให้เพ่ือนฟังต่อไปในวงกว้างขึ้น นักเรียนที่ได้ฟัง
เพ่ือนอธิบายให้ตนฟังเม่ือเข้าใจแล้ว ก็อยากอธิบายให้เพ่ือนที่ยังไม่เข้าใจฟังมีความภูมิใจที่ตนเองท าให้เพื่อนเข้าใจ 
และนักเรียนให้ความสนใจและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้  นักเรียนให้ข้อมูลย้อนกลับ
ผ่านทางสีหน้า แววตา รอยยิ้ม  อยากให้ท าแบบนี้ในหน่วยการเรียนอื่นๆ และเกิดประโยชนตอครูผูสอนในดาน
การสรางและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนส าคัญ และสามารถน าขอมูลสะทอนจาก
นักเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาตนเองในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องอีกดวย 



ข้อเสนอแนะ 

       1. ในการสรางและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เศษส่วน ครูผูสอนตอง ศึกษาหลักการ และเทคนิควิธีการสอนที่
หลากหลายใหเขาใจอยางชดัเจนเพื่อน ามาประยกุตใชในการ ออกแบบหนังสือแบบฝึกเสริมทักษะใหเหมาะสมกับ
ฐานความรู้เดิมของนักเรียน 
       2. ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรคูรูผูสอนควรค านึงถึงเนื้อหาและพืน้ฐานความรู้เดิมของนักเรียน เพื่อใหได
กิจกรรมที่สงเสรมิการเรียนรขูองนักเรียนอยางแทจริง 
       3. ในการปรับกิจกรรมตางๆ ควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของเนื้อหา รูปแบบกิจกรรม นักเรียน และเวลาที่ใชใน
การจัดกิจกรรม อีกทั้งกิจกรรมที่ปรับนั้นจะตองเอ้ือต่อการเรียนรขูองนักเรียนดวยเปนส าคัญ 
       4. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมีการคละระบบการท างานของนักเรียน อาจจะท าแบบคนเดียว หรือท าเป็นกลุ่ม
สลับกันในแต่ละครั้งในการท าแบบฝึกเสริมทักษะ ครูควรดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อเกิดประสิทธภิาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
       5. การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  ครูควรให้นักเรียนออกมาอภิปรายในวิธีการซึ่งไดม้าของค าตอบ หรือ
ขั้นตอนกระบวนการคิดหาค าตอบเพือ่พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ เพื่อฝึกทักษะให้นักเรียนรู้จกัคิด
อย่างมีเหตุผล 



 ขอเสนอแนะในการท าวิจัยตอไป 

     1. ควรศึกษาความแตกต่างระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกหัดท้ายบทของแต่ละหน่วย 
     2. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆที่มีผลต่อการจัดการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง  เช่น ความคงทนต่อการท าแบบฝึกเสริม
ทักษะ สภาพแวดล้อม เสียงที่รบกวนสมาธินักเรียน 
     3. ครูผู้สอน ควรมีความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ในประเด็นที่ว่า เน้นให้
นักเรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ คิดสิ่งใหม่ 
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ขอบคุณคะ 


