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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน เรื่อง การ
บวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและการลบ โดยใช้แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ ปีการศึกษา 2564 จ านวน 
19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบ 2) แบบฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ 4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวนของคะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าทดสอบค่าที สถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติพื้นฐาน และการทดสอบค่าที 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดก าแพงเพชร มีความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การ
บวกและการลบโดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

ค้าส้าคัญ : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน /แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ /การบวกและการลบ 
 

Abstract 
This research aims 1)  to compare academic achievement between pre and post- test of 

the learning management on the addition and subtraction by using mathematical skill training 2) 
to study the satisfaction of students towards learning management on the topic of addition and 
subtraction by using mathematical skills training. The participants were included nineteen students 
at 1st elementary education in the Academic year 2021.  Research instruments include 1) Learning 
management plan on addition and subtraction 2)  mathematical skills training 3)  Academic 
achievement measurement 4) Satisfaction questionnaires. Data analysis by determining the average, 
the variance of points Standard deviation and test value.  Statistics used are basic statistics was 
dependent sample t-tests. 

The results showed that 1)  achievement after learning management on addition and 
subtraction of the students at the 1st elementary education by using Mathematical Learning Skills 
Training was significantly higher than before learning management at the level of . 05 2)  The 
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students of the 1st of elementary education had total satisfaction towards the learning 
management on the topic of addition and subtraction by using mathematical skill training. 
Keywords: Academic Achievement / Mathematical Skills Training /Addition and Subtraction 
 
ความเป็นมาและความส้าคัญของปัญหา 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งคณิตศาสตร์ส่งเสริมให้มนุษย์
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน ท าให้วิเคราะห์ปัญหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
อย่างละเอียดเหมาะสม ท าให้มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา และวางแผนเพื่อใช้ตัดสินใจจัดการปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมและถูกต้อง เป็นแนวทางสู่ผลส าเร็จที่ได้น าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน คณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ใช้ในการศึกษา
ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านอื่น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญพื้นฐานในการพัฒนาสิ่งที่เป็นคุณค่าหรือประโยชน์
ของมนุษย์ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของประเทศให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดย
การศึกษาคณิตศาสตร์ต้องพัฒนาตลอดเวลาตามยุคสมัยนั้น ๆ ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และ
สังคม เนื่องจากความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) 

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 จัดท าขึ้นเพื่อค านึงถึงการพัฒนาและส่งเสริมที่จะให้
ผู้เรียนมีทักษะส าคัญ และจ าเป็นต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยสิ่งที่ส าคัญส าหรับผู้เรียนคือการเตรียมให้ผู้เรียน
เกิดทักษะทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา สื่อสาร และทักษะการร่วมมือ 
ซึ่งทักษะเหล่านี้จะท าให้ผู้เรียนสามารถรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสภาพแวดล้อม ท าให้เกิดแข่งขันและอยู่ร่วมกับกลุ่มสังคมโลกได้ ทั้งนี้สิ่งที่จะท าให้การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ประสบความส าเร็จได้นั้นจ าเป็นที่จะต้องเตรียมผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ การประกอบอาชีพเมื่อจบ
การศึกษา หรือสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นสถานศึกษาจึงมีความส าคัญในการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม
ตามความสามารถของผู้เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ , 2560) ซึ่งสอดคล้องกับพิริยา เลิกชัยภูมิ (2556, หน้า 9) ได้
กล่าวว่า คณิตศาสตร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในทุก ๆ เรื่องในด้านการศึกษาที่ฝึกให้คนมีเหตุมี
ผล คิดอย่างเป็นระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาได้ คณิตศาสตร์ยังช่วยในการพัฒนากระบวนการคิด 
และกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานของศาสตร์อื่น ๆ ทั้งปวง ในด้านการด าเนินชีวิตการ
ท างานด้านอุตสาหกรรมด้านธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ล้วนใช้คณิตศาสตร์ทั้งสิ้น 

จากผลการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ การบวกและการลบ ซึ่งมีความซับซ้อนมาก แต่เน้น
กระบวนการคิดที่เป็นระบบ มีความสมเหตุสมผล เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการค านวณทางคณิตศาสตร์และสามารถ
คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาง่าย ๆ และสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ เพราะฉะนั้นครูจึงจ าเป็นต้อง
เน้นในการปลูกฝังทักษะในการบวกและการลบ ส าหรับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์นั้น แบบฝึก
ทักษะ ถือว่าเป็นสื่อนวัตกรรมที่จะช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล อีกทั้งยังสามารถช่วยในการฝึกทักษะผู้ เรียนได้
ดี ดังที่ สโมสร ทองสิพพัญญู (2561, หน้า 11) ได้กล่าวไว้ว่า แบบฝึกทักษะ เป็นสิ่งเร้าหรือกิจกรรมที่ครูสร้างขึ้นเพื่อ
เสริมทักษะให้นักเรียน เป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งที่ใช้ฝึกทักษะที่น่าสนใจ และสนุกสนานหลังเรียนจบเนื้อหา
ช่วยเสริมทักษะให้แตกฉานในบทเรียนท าให้เกิดความช านาญถูกต้อง คล่องแคล่วแม่นย า และช่วยการฝึกทักษะการ
คิด การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การแก้ปัญหา และการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของนักเรียน จึงท าให้มีความส าคัญในการ
เสริมสร้างทักษะแก่ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ และช่วยแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนของนักเรี ยนด้วยการฝึกฝนจาก
แบบฝึกทักษะที่ครูสร้างขึ้น ท าให้นักเรียนมีพัฒนาการ และความเข้าใจในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มมากขึ้น 

จากที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน าแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์มาใช้ในการพัฒนา
ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อ
คาดหวังว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภายหลังการจัดการเรียนจะเพิ่มสูงขึ้น และช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะการ
คิดเชิงคณิตศาสตร์ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน เรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์  
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การ

บวกและการลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึก
ทักษะทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและ
การลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก 

 
ขอบเขตการวิจัย 

ตัวแปรต้น ได้แก่ 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ 

ตัวแปรตาม ได้แก่ 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบ 
2) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและการลบ โดยใช้แบบ

ฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ ปีการศึกษา 2564 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา ก าแพงเพชรเขต 1 จ านวน 19 คน ซ่ึงได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) 
เครื่องมือที่ใช้ท้าวิจัย 

1.  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบ จ านวน 9 แผน และแบบฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์  

2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ 
3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนมีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและการลบ  
เครื่องมือวิจัยมีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพดังนี ้

1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบ จ านวน 9 แผน และแบบฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์ ด าเนินการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 

ตัวแปรต้น 
การจัดการเรียนรู้โดย
ใช้แบบฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 
 

ตัวแปรตาม 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบ 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง 
การบวกและการลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ 
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1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
ทักษะทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
โดยให้สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา และจุดประสงค์การเรียนรู้ในหลักสูตร  

1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่ พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นประถมศึกษา) และ
ก าหนดเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

1.3 ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบ จ านวน 9 แผน และ
แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย  

1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง การบวกที่ผลบวกเป็น 10 
2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การลบโดยการเอาออกที่ตัวตั้ง ไม่เกิน 10 
3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 10 
4. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 10 
5. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การบวกจ านวน 3 จ านวน ที่ผลบวกไม่เกิน 20 
6. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง การลบจ านวนสามจ านวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่

ไม่เกิน 20 
7. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง การบวกจ านวนสองหลักกับสองหลักที่ผลบวกไม่

เกิน 100 ไม่มีการทด 
8. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การลบจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลักไม่มีการ

กระจาย 
9. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจาย 

1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อประเมินความสอดคล้อง 
(IOC) และหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

1.5 ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญและน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
วิจัยครั้งนี้ 

2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 

2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่ พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นประถมศึกษา) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง 
การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียน 

2.2 ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบวัดวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ จาก
หนังสือ งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์ (วาสนา เพ็ชรพันธ์, 2564) 

2.3 ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวกและการลบก่อน
เรียน และหลังเรียน แบบปรนัย 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู้ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

2.4 น าไปให้ครูพี่เลี้ยง อาจารย์ที่ปรึกษา และหัวหน้าฝ่ายวิชาการตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหา และความเหมาะสมของแบบทดสอบ 

2.5 น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก 
และการลบ  ที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบดูความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content  Validity) และค่าดัชนีความสอดคล้อง 
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2.6 น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญมา
ค านวณหาค่า IOC แล้วคัดเลือกข้อที่มีค่า IOC ระหว่าง 0.5 - 1 และด าเนินการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วน ามาจัดท าเป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.7 น าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้สร้างขึ้นแล้วไปทดลองใช้(try out)กับนักเรียนที่
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (r) และคัดเลือกข้อความที่ได้ค่าระหว่าง 0.20 - 0.70 และ
หาค่าความเชื่อมั่น(Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค(Cronbach) ได้ค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 

3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนมีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและการ
ลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 

3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เรียนมีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและการลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ และได้สรุป
ประเด็นแบบวัดออกมาเป็น 5 ด้าน คือ 1) ความรู้สึกต่อวิชาคณิตศาสตร์ 2) ความรู้สึกต่อบรรยากาศในห้องเรียน 3) 
ความรู้สึกต่อผู้สอน 4) ความพอใจในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และ 5) ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการจัดการเรียนรู้ 

3.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนมีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การ
บวกและการลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ตามวิธีการวัดของกัทท์แมน ซึ่งเป็นข้อค าถามแบบมาตรา
ประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และน้อย จ านวน 20 ข้อ (วัฒนา หิรัญโญภาส, 2560) 

3.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนมีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวก
และการลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ที่สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบดูความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และค่าดัชนีความสอดคล้อง  

3.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนมีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวก
และการลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านไร่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 19 คน ภายหลังการเรียนเรื่อง การบวกและการลบ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการดังนี ้

1. เลือกกลุ่มเป้าหมายโดยการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
บ้านไร่ ปีการศึกษา 2564 จ านวน 19 คน 

2. แนะน าขั้นตอนการจัดกิจกรรม และบทบาทของนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ 

3. ท าการทดสอบก่อนเรียนกับกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การบวกและการลบ 

4. ด าเนินการสอนโดยผู้วิจัยใช้เวลา 9 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง โดยมีแผนการทดลองดังแสดงใน
ตารางที่ 1 ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 แผนระยะเวลาการทดลอง 

 

ครั ง
ท่ี 

แผนการจัดการเรียนรู้/เรื่อง 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ท้าการสอน 
ภาคเรียนที่ 2 

เวลา 
ที่ท้าการสอน 

รวม
จ้านวน
ชั่วโมง 

1 การบวกที่ผลบวกเป็น 10 23/12/64 
13.00 -14.00 น. 

1 
2 การลบโดยการเอาออกที่ตัวตั้ง ไม่เกิน 10 24/12/64 1 
3 การบวกที่ผลบวกไม่เกิน 10 27/12/64 1 
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ตารางท่ี 1 แผนระยะเวลาการทดลอง (ต่อ) 
 

ครั ง
ท่ี 

แผนการจัดการเรียนรู้/เรื่อง 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ท้าการสอน 
ภาคเรียนที่ 2 

เวลา 
ที่ท้าการสอน 

รวม
จ้านวน
ชั่วโมง 

4 การลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 10 28/12/64 

13.00 -14.00 น. 

1 
5 การบวกจ านวน 3 จ านวน ที่ผลบวกไม่เกิน 20 29/12/64 1 

6 
การลบจ านวนสามจ านวนที่ตัวตั้งมากกว่า 10 แต่
ไม่เกิน 20 

30/12/64 1 

7 
การบวกจ านวนสองหลักกับสองหลักที่ผลบวกไม่
เกิน 100 ไม่มีการทด 

3/01/65 1 

8 
การลบจ านวนสองหลักกับจ านวนสองหลักไม่มีการ
กระจาย 

4/01/65 1 

9 การหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจาย 5/01/65 1 
รวมจ้านวนชั่วโมง 9 

 
5. เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองท าการทดสอบหลังเรียนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การบวกและการลบ และแบบวัดความพึงพอใจ 
6. น าผลคะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบกัน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์  

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน เรื่อง การบวกและการลบ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์  

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
1) การค านวณหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวนของคะแนนและค่าส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2) น าคะแนนที่ได้จากการท าแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบ 

และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนมีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและการลบ โดยใช้ แบบฝึก
ทักษะคณิตศาสตร์ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าทดสอบค่า t (t-test One Group) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1. วัตถุประสงค์วิจัยข้อที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน เรื่อง 

การบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านไร่ 
จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติของการทดสอบ
เปรียบเทียบคะแนนสอบก่อนและหลังเรียน (n = 19)  

* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและ
การลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดก าแพงเพชร 
มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 8.21 คะแนน และหลังเรียนเท่ากับ 18.95 คะแนน ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05   

2. วัตถุประสงค์วิจัยข้อที่ 2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและการลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมี
รายละเอียด ดังนี้ 
ตารางที่ 3 แสดง ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนการ
สอน เรื่อง การบวกและการลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  

 

หัวข้อประเมิน �̅� S.D. แปลผล 

1. นักเรียนมีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์ 2.79 0.41 มาก 
2. วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เรียนสนุก 2.68 0.46 มาก 
3. การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ช่วยให้เรียนวิชาอื่น ๆ ดีขึ้น 2.84 0.36 มาก 
4. วิชาคณิตศาสตร์สามารถน าไปใช้พัฒนาตนเองได้ 2.84 0.36 มาก 
5. นักเรียนท ากิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้สึกตึงเครียด 2.79 0.41 มาก 
6. ครูมีเทคนิคในการควบคุมชั้นเรียน 2.84 0.36 มาก 
7. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดและแสดงความคิดเห็น 2.79 0.41 มาก 
8. ครูกระตุ้นให้ก าลังใจนักเรียนเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จในการท ากิจกรรม 2.89 0.31 มาก 
9. ครูมีความพร้อมที่ดีในการสอน 2.79 0.41 มาก 
10. ครูเข้าใจในเนื้อหาและเอาใจใส่เด็กเป็นอย่างดี 2.68 0.46 มาก 
11. ครูมีความตั้งใจในการสอนเป็นอย่างดี 2.74 0.44 มาก 
12. ครูให้ค าแนะน าเป็นอย่างดีเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียน 2.68 0.46 มาก 
13. กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนตื่นเต้นกับปัญหาใหม่ๆ ที่ท้าทาย 2.84 0.36 มาก 
14. เนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้มีความน่าสนใจ 2.79 0.41 มาก 
15. เนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้มีการคิดอย่างมีระบบ 2.79 0.41 มาก 
16. สื่อ-อุปกรณ์ มีความเหมาะสมกับวัยและชั้นเรียน 2.89 0.31 มาก 
17. นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น 2.79 0.41 มาก 
18. นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเอง 2.79 0.41 มาก 
19. นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์ 2.84 0.36 มาก 
20. นักเรียนสามารถคิดอย่างมีเหตุมีผล 2.84 0.36 มาก 

รวมเฉลี่ย 2.80 0.39 มาก 
 

การทดสอบ N �̅�̅ S.D. t P-Velue 
ก่อนเรียน 19 8.21 0.79 37.74* 0.0000 
หลังเรียน 19 18.95 1.35 
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จากตารางที่ 3 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและ
การลบโดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (�̅�̅= 2.80, S.D. = 0.39) โดยดูใน
รายละเอียด พบว่า ครูกระตุ้นให้ก าลังใจนักเรียนเพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการท ากิจกรรม และสื่อ-อุปกรณ์ มีความ
เหมาะสมกับวัยและชั้นเรียน มีความพึงพอใจระดับมาก (�̅�̅ = 2.89, S.D.= 0.31) รองลงมาคือ การเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ช่วยให้เรียนวิชาอื่น ๆ ดีขึ้น วิชาคณิตศาสตร์สามารถน าไปใช้พัฒนาตนเองได้ ครูมีเทคนิคในการควบคุม
ชั้นเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนตื่นเต้นกับปัญหาใหม่ๆ ที่ท้าทาย นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด  วิเคราะห์ 
และนักเรียนสามารถคิดอย่างมีเหตุมีผล มีความพึงพอใจระดับมาก (�̅�̅ = 2.84 , S.D.= 0.36) และนักเรียนมี
ความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์ นักเรียนท ากิจกรรมด้วยความตั้งใจโดยไม่รู้สึกตึงเครียด ครูเปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้คิดและแสดงความคิดเห็น ครูมีความพร้อมที่ดีในการสอน เนื้อหาและกระบวนการเรียนรู้มีความน่าสนใจ เนื้อหา
และกระบวนการเรียนรู้มีการคิดอย่างมีระบบ นักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่ เรียนมากขึ้น และนักเรียนได้แสดง
ความสามารถของตนเอง มีความพึงพอใจระดับมาก (�̅�̅ = 2.79 , S.D.= 0.41) ตามล าดับ 
 
สรุปผลการวิจัย  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดก าแพงเพชร มีความพึงพอใจหลังการจัดการ
เรียนการสอน เรื่อง การบวกและการลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยพบว่า  
1. จากสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบ ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดก าแพงเพชร หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การบวกและการลบ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะทาง
คณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้นมีความเหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ท าให้นักเรียนมีความสามารถในการ
แก้ปัญหา เกิดการเรียนรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ โดยที่น าแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และมีความเข้าใจใน
การเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญาภัค 
ธรรมสุข (2563, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ 
คูณ หารระคน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 35 คน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) แบบฝึกทักษะการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณหารระคน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และจากการ
ทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เท่ากับ 81.10/79.05 เป็นไปตามเกณฑ์ 
75/75 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) กลุ่มตัวอย่างมีเจตคติต่อคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
การแก้ปัญหาโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี และสอดคล้องกับงานวิจัยของงธัญรดา คงฉิม (2560 , บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่
เกิน 100,000 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ จ านวน 29 คน ซ่ึงผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะ เรื่อง 
การบวกและการลบจ านวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.24/84.14 ซึ่งสูงกว่าที่
ก าหนด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เรื่อง การบวกและการลบจ านวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 
100,000 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ร้อยละ 31.61 
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2. จากสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ว่า ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัด
ก าแพงเพชร ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและการลบ โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ อยู่ใน
ระดับมาก จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดก าแพงเพชร มี
ความพึงพอใจหลังการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การบวกและการลบโดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยรวม
มีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยจัดท าขึ้น มีความเหมาะสมกับวัยและชั้นเรียน ท าให้นักเรียนเกิดความสนใจใน
กิจกรรมการเรียนการสอน และการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง จึงท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการท ากิจกรรม ซึ่ง
ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล ทิพยพินิจ (2560 , บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เทคนิค KWDL ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า 
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDL ที่สร้างและพัฒนาขึ้น มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด E1/E2 
เท่ากับ 87.33/84.33 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เทคนิค KWDL หลังเรียน ( �̅�̅ 
= 16.87,S.D. = 1.74) สูงกว่าก่อนเรียน ( �̅�̅ = 10.27, S.D. = 1.70) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิค KWDLอยู่ในระดับมาก ( �̅�̅ = 
4.13, S.D. = 0.90) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณจิตต์ เขียนศรีอ่อน (2561 , บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ ด้วยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 โรงเรียนวัดบาง
พลีใหญ่กลาง จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ เท่ากับ 
80.61/81.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 อยู่ในระดับมาก 
 

ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน้าไปใช้ 

1. ในการใช้แบบฝึกทักษะที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นนั้น ประกอบด้วยแบบฝึกทั้งหมด 9 แบบฝึก ซึ่งเป็นเพียง
แบบฝึกเสริมจากหนังสือที่นักเรียนได้เรียน ครูควรอธิบายชี้แจงในแต่ละแบบฝึกให้เข้าใจพร้อมกัน ให้ระยะเวลาใน
การท าแบบฝึกอย่างเหมาะสม โดยให้นักเรียนได้ร่วมกันปรึกษา และอาจให้เสริมเป็นการบ้านส าหรับนักเรียนที่ท าไม่
ทันในคาบเรียน  

2. ครูควรมีการออกแบบแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ให้เนื้อหามีความสอดคล้องเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน มีการออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาโดยเริ่ม
จากเนื้อหาที่ง่ายไปยาก มีค าชี้แจงที่ชัดเจนเข้าใจง่าย ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
ทางคณิตศาสตร์นั้นจะต้องศึกษาความเหมาะสมที่เกี่ยวกับวัยและชั้นเรียนของนักเรียน โดยออกแบบให้เป็น
ธรรมชาติทั้งวัยของนักเรียนและเนื้อหาในการท ากิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนเพิ่มมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั งต่อไป 
1. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มรายวิชาต่าง ๆ ที่ใช้

แบบฝึกทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
2. ควรพัฒนาแบบฝึกทักษะให้มีความสร้างสรรค์และหลากหลาย มีความสอดคล้องเหมาะสมกับวัย 

และระดับความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียน 
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