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เร่ือ การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ เร่ืองการลบ ของ
 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่2/1  โรงเรียนเทศบาล  1  “สุรินทร์วทิยาคม”     
 อ าเภอเมอืง   จังหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 โดยใช้แบบฝึก 
 
อาจารย์ทีป่รึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทองสุข  วนัแสน 
ปีทีท่ าวจิัย   2550 
 

บทยดัย่อ 
นางสาวกาญจนา วงคข์นัธ์ 

       นายธนธรณ์       เทียนทอง 
       นางสาวพนิดา       ไหมทอง 
       นายวรวทิย ์       ภูแกว้ 
       นางสาวสุนิสา       สมคัรสมาน 

 

จุดมุ่งหมายการวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ เร่ืองการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั้น  
ประถมศึกษาปีท่ี 2/1 โดยใชแ้บบฝึก ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะการท างานกลุ่ม ความมี
วนิยัและความพึงพอใจ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ เร่ืองการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/1 โดยใชแ้บบฝึก ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 

สมมติฐานการวจิัย 
 1. การสอนเร่ืองการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใชแ้บบฝึก จะท าใหน้กัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/1โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วทิยาคม” อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ มีผลการ
เรียนรู้ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทกัษะการท างานกลุ่ม ความมีวนิยั และความพึงพอใจ ผา่นเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดไว ้
 2. การสอนเร่ืองการลบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใชแ้บบฝึก จะท าใหน้กัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/1โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วทิยาคม” อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ มี ผลการ
เรียนรู้ในดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
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วธิีการด าเนินงานวจิัย 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีกลุ่มเป้าหมาย  คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/1 โรงเรียนเทศบาล 1 
“สุรินทร์วทิยาคม” อ าเภอเมือง จงัหวดัสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 จ านวน 23 คน ไดม้าโดยการเลือก
แบบเจาะจง 
 2. การออกแบบการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ี ออกแบบงานวจิยั เป็นการวจิยัเชิงทดลองในชั้นเรียนกลุ่มเดียว โดยมีการ
ทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 ดงัสัญลกัษณ์  O1  X O2 

   O1 = สอบก่อนเรียน 
    X  = กิจกรรมการเรียนการสอน 
   O2  = สอบหลงัเรียน 
 3. เคร่ืองมือวจิยั   
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้ล่าวถึง 3 ขอ้หลกั  ๆ ดงัน้ี เช่น แผนการจดัการ
เรียนรู้ นวตักรรม และเคร่ืองมือประเมิน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี   
  3.1 แผนการจดัการเรียนรู้มี 8 แผน   
  3.2  นวตักรรมท่ีใชใ้นการวจิยั ในท่ีน้ีคือ แบบฝึก เร่ืองการลบ ซ่ึงมี 24 ชุด 
  3.3 เคร่ืองมือประเมิน ท่ีใชใ้นการวจิยั  มีดงัน้ี 
   3.3.1 แบบทดสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองการลบ มี 2 แบบ คือ 
แบบปรนยั 3 ตวัเลือก มี 15 ขอ้ แบบอตันยั มี 2 ขอ้ 
   3.3.2 แบบวดัความพึงพอใจ มีจ านวน 1 ฉบบั  
   3.3.3 แบบประเมินทกัษะการท างานกลุ่ม  1 ฉบบั    
   3.3.4 แบบวดัความมีวนิยั 1 ฉบบั  
 4. การทดลองและเก็บรวบรวบขอ้มูล  
 จากการท่ีไดไ้ปทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มูล ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2/1 
โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วทิยาคม ” อ าเภอเมือง จงัหวดัสุริน ทร์ โดยแบ่งเป็น 2 สัปดาห์ ตั้งแต่  
14-25 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ดงัน้ี   
  4.1 ท าหนงัสือขออนุญาตผูบ้ริหารโรงเรียน ท าความเขา้ใจกบัครูในโรงเรียน  และ
แจง้วตัถุประสงคก์บันกัเรียนกลุ่มทดลอง 
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  4.2 ท าการทดสอบดว้ยแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีสร้างข้ึน เป็นการเก็บขอ้มูล
ก่อนทดลอง (Pretest) โดยใชเ้วลา 1 ชัว่โมง ในวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
  4.3 ด าเนินการสอนตามแผนการสอนท่ีก าหนดไว ้ระหวา่งการจดัการเรียนการสอน 
ตามแผน วนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
  4.4 ด าเนินการวดัความมีวนิยัและทกัษะการท างานกลุ่มท่ีก าห นดไว ้โดยใชร้ะยะ  
เวลาทดลอง 8 ชัว่โมง ระหวา่งวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ถึงวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
  4.5 เม่ือด าเนินการทดลองเสร็จส้ินลงตามเวลาท่ีก าหนดก็ท าการทดสอบทนัที ดว้ย
แบบทดสอบฉบบัเดียวกนักบัก่อนเรียนเป็นการเก็บขอ้มูลหลงัเรียน (Posttest) ในวนัท่ี 24สิงหาคม 
พ.ศ. 2550 
  4.6 การทดสอบเสร็จส้ินลงก็ท าการวดัความพึงพอใจกบันกัเรียนดว้ยแบบวดัความ
พึงพอใจท่ีสร้างข้ึนจ านวน 17 ขอ้ ในวนัท่ี 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
 5. การวเิคราะห์ขอ้มูล   
  5.1 น าคะแนนท่ีไดจ้ากการสอบก่อนเรียนมาแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละของ
นกัเรียนท่ีผ่ านเกณฑแ์ละไม่ผา่นเกณฑร์วมทั้งหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน
ก่อนเรียน   
  5.2 น าคะแนนจากการสอบหลงัเรียนมาแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละของนกัเรียนท่ี
ผา่นเกณฑแ์ละไม่ผา่นเกณฑร์วมทั้งหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนหลงัเรียน 
  5.3 การหาค่าเฉล่ียของความแตกต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน   
  5.4 การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความแตกต่างคะแนนก่อนและหลงัเรียน   
  5.5 เปรียบเทียบผลการเรียนรู้เร่ืองการลบ ของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใช้
สถิติ t-test ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั   
  5.6 น าคะแนนความมีวนิยัมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัเรียนเทียบ
กบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
  5.7 น าคะแนนทกัษะการท างานกลุ่มมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงั
เรียนเทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
  5.8 น าคะแนนความพึงพอใจมาหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานหลงัเรียน
เทียบกบัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้
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สรุปผลการวจิัย 
 จากการศึกษาคน้ควา้และวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ผลการศึกษาผลการเรียนรู้ ความมีวนิยั ทกัษะการท างานกลุ่ม และความพึงพอใจใน
การเรียนรายวชิาคณิตศาสตร์ เร่ืองการลบ โดยใชแ้บบฝึก  โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ์  ปรากฏผล
การศึกษา ดงัน้ี 
  1.1 ดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวา่กรณีก่อนเรียนนกัเรียน ผา่นเกณฑ ์21 คน คิด 
เป็นร้อยละ  91.30 ไม่ผา่นเกณฑ์  2 คน คิดเป็นร้อยละ  8.70 ผลการเรียนอยูใ่นระดบัปานกลาง ( X = 
17.52 , S = 2.27) โดยนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และกรณีหลงัเรียนนกัเรียนผา่นเกณฑ์  22 คน คิดเป็นร้อยละ 95.65 ไม่ผา่นเกณฑ์  1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.35 ผลการเรียนอยูใ่นระดบัสูง ( X = 20.39 , S = 2.08) โดยนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
สูงกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  1.2 ดา้นความมีวนิยัพบวา่นกัเรียนมีวนิยัใน ผา่นเกณฑ์ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึง 
ความมีวนิยัอยูใ่นระดบัสูง ( X = 8.83 , S.D = 0.83) โดยนกัเรียนมีวนิยัสูงกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติท่ีระดบั .05 
  1.3 ดา้นทกัษะการท างานกลุ่มพบวา่นกัเรียนมีทกัษะการท างานกลุ่มผา่นเกณฑ ์23 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงทกัษะการท างานกลุ่ม อยูใ่นระดบัสูง  ( X = 8.26 , S.D = 0.44) โดยนกัเรียนมี
ทกัษะการท างานกลุ่มสูงกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  1.4 ดา้นความพึงพอใจในการเรียนผูพ้บวา่ในภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจผา่น
เกณฑ ์14 คน คิดเป็นร้อยละ 60.87 ในระดบัมาก ( X = 3.62 , S.D = 0.59) โดยนกัเรียนมีความพึงพอใจ 
สูงกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่นกัเรียนมีความพึงพอใจ 
อยูใ่นระดบัมาก 12 ขอ้ คือ เน้ือหาเขา้ใจง่าย เน้ือหาเหมาะสมกบัเวลา เน้ือหาน่าสนใจ การจดักิจกรรม 
การเรียนการสอนเหมาะสมกบัเวลา ผูส้อนเป็นกนัเองกบันกัเรียน นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมกบักิจกรรม
การเรียนการสอน บรรยากาศในหอ้งเรียนและสภาพแวดลอ้มอ้ือต่อการจดักิจกรรม ส่ือการเรียนการ
สอนเหมาะสมกบัเน้ือหา ส่ือการเรียนการสอนมีความหลากหลาย ครูใชห้ลกัเกณฑใ์นการประเมินผล 
ท่ีมีความเป็นธรรม นกัเรียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั นกัเรียนสามารถน าไปใชเ้ป็น 
พื้นฐานในการเรียนรายวชิาอ่ืนได ้( X = 3.96, 3.91, 3.91, 3.65, 3.65, 3.65, 3.70, 3.61, 3.65, 3.65, 3.52, 
3.74 , S.D  = 0.47, 0.59, 0.51, 0.71, 0.77, 0.64, 0.63, 0.65, 0.57, 0.48, 0.44, 0.51) โดยใน 12 ขอ้
นกัเรียนมีความพึงใจในการเรียน สูงกวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.05 จ านวน 4 ขอ้
คือ เน้ือหาเขา้ใจง่าย เน้ือหาเหมาะสมกบัเวลา เน้ือหาน่าสนใจ นกัเรียนสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั ส่วนท่ีเหลืออีก 8 ขอ้ รวมกบันกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  4 ขอ้ คือ  
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สมาชิกในกลุ่มใหค้วามร่วมมือกบัการจดักิจกรรม  บรรยากาศในหอ้งเรียนและการจดักิจกรรมสนุก  
สนานน่าเรียน ส่ือการเรียนการสอนแปลกใหม่ทนัสมยั ครูใชว้ธีิการประเมินผลการเรียนท่ีเหมาะสม  
( X = 3.48, 3.43, 3.43, 3.35 , S.D = 0.66, 0.72, 0.72, 0.48) โดยนกัเรียนมีความพึงพอใจ ต่างจากเกณฑ ์
อยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 และท่ีเหลือนกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง
อีก 1 ขอ้ คือ นกัเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล ( X = 3.26 , S.D = 0.44) โดยนกัเรียนมีความพึงพอใจ 
ต ่ากวา่เกณฑ ์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้
สถิติ t-test ในกรณีกลุ่มตวัอยา่งไม่เป็นอิสระต่อกนั พบวา่  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา
คณิตศาสตร์ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิ ติท่ีระดบั .05 โดยมีคะแนน
พฒันาการในการเรียนอยา่งเห็นไดช้ดั ( D  = 2.87 , SD = 2.53) 
 
 


