
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  

 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง ตอการ

พัฒนาความคิดของมนุษย  ทําใหมนุษยมีความคิด

สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ มีระเบียบ       

มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะหปญหาและสถานการณ

ไดอยางถี่ถวนรอบคอบ  ทําใหสามารถคาดการณ 

วางแผน ตัดสินใจ และแกไขปญหาไดอยางถูกตอง และ

เหมาะสม  คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตรอื่นๆ       

ที่ เกี่ยวของ   แตการจัดการเรียนรูสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร เท าที่ผ านมา  ยังไมประสบผลสํา เร็จ

เทาที่ควร เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการประกอบกัน 

แตสาเหตุที่สําคัญมากอยางหนึ่งซึ่งเปนที่ยอมรับกัน   

ในวงการวิชาการทั่วไป คือ การสอนของครู โดยเฉพาะ

รูปแบบการสอนและสื่อการสอนที่ครูใช  ในการสอน

คณิตศาสตร แบบฝกเสริมทักษะเปนเครื่องมือจําเปนตอ

การฝกทักษะของนักเรียน เพราะวิชาคณิตศาสตรนั้น

เปนวิชาที่ตองฝกมากๆ   จึงจะเกิดทักษะที่จะนําไป

แกปญหาได  ถานักเรียนไดรับการฝกฝนมาไมดีพอ 

ยอมเปนปญหาในการเรียนคณิตศาสตรทั่วๆ  ไป           

ผูศึกษาจึงสนใจที่จะใชแบบฝกเสริมทักษะเรื่องการหาร 

เปนสื่อประกอบการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรสําหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  

โดยผูศึกษามีความเชื่อวา แบบฝกเสริมทักษะที่ดีจะเปน

สื่อการเรียนรูที่มีประโยชนตอการเรียนกลุมสาระ       

การเรียนรูคณิตศาสตร  การไดฝกซ้ําและทบทวนในสิ่ง

ที่ฝกอยูเสมอ จะทําใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ 

และทักษะคิดคํานวณ และทัศนคติที่ดีตอสิ่งที่ เรียน      

ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา  แบบฝกเสริมทักษะเรื่อง 

การหาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่จัด      

ทําขึ้นจะชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ เนื้อหา

เรื่องดังกลาวมากขึ้น และสงผลใหนักเรียนมีระดับ

ผล สัมฤท ธิ์ทา งการ เ รี ยนก ลุ มสาระการ เ รี ยนรู

คณิตศาสตรสูงขึ้นตอไป 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชแบบฝกเสริม

ทักษะเรื่องการหาร ชั้นประถมศึกษาปที่ 3    

2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ชั้น

ประถมศึกษาปที ่ 3 ที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะ เรื่อง

การหาร  

 

กลุมเปาหมาย 
                 กลุมเปาหมาย ไดแก  นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่  3 โรงเรียนบานศรีดอนชัย  อําเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม    ปการศึกษา 2551   จํานวนนักเรียน 20   คน 

วิธีดําเนินการ 
1. สรางแบบฝกเสริมทักษะเรื่องการหาร   ชั้น 

ประถมศึกษาปที่ 3 แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์การหาร และแบบสอบถามความพึงพอใจ

ของนักเรียน 

2. นําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ  และ 

นํามาปรับปรุงแกไข  หลังจากนั้นก็นําไปทดลองใช     

กับนักเรียนที่ไมใชกลุมเปาหมาย  เพื่อหาคุณภาพของ

แบบทดสอบและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริม

ทักษะการหารตามเกณฑมาตรฐาน  80/80 

3. จัดการเรียนรูโดยใชแบบฝกเสริมทักษะ กบั 

กลุมเปาหมาย  โดยทําแบบทดสอบกอนเรียน  ดวย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และหลังจาก

ที่ฝกจนครบทุกแบบฝกแลว ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

หลังเรียน ดวยแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน

ที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะ  

4. นําขอมูลมาวิเคราะหความแตกตางระหวาง 
คะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชสถิตินอน

พาราเมตริก แบบ  The  Wilcoxon  Mathched Pairs 

Signed – Ranks Test  และวิเคราะหความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีตอแบบฝกเสริมทักษะดวยการหาคาเฉลี่ย

(
−

) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน( SD) x
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ผลการศึกษา 
1. เพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบวา 

นักเรียนกลุมเปาหมายมีผลสัมฤทธิ์การหารสูงกวา     

การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ที่มีตอ 

แบบฝกเสริมทักษะเรื่องการหาร นักเรียนชอบทํา      

แบบเสริมฝกทักษะเรื่องการหาร  นักเรียนไดเรียนรู

เกี่ยวกับวิธีการหาร และกระบวนการแกโจทยปญหา

การหาร  เนื้อหาของแบบฝกเสริมทักษะเรื่องการหาร

นาสนใจ  แบบฝกเสริมทักษะเรื่องการหารมีประโยชน

นักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

 

ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 
1.  เปนแนวทางสําหรับครู และผูและผูที่เกี่ยวของ

นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน   เรื่อง การหาร            

ในระดับชั้นประถมศึกษา 

2.  เปนแนวทางสําหรับครูและผูที่เกี่ยวของในการ

สรางแบบฝกเสริมทักษะคณิตศาสตร  เรื่อง การหาร  และ

เ รื่องอื่ นๆ  ในระดับชั้นต า งๆ  อัน เปนผลให เกิ ด

ความกาวหนาทางวิชาการ  
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รายงานผลการจดัการเรยีนรู 
โดยใชแบบฝกเสรมิทักษะ 

เรื่องการหาร 
กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร  

ชั้นประถมศกึษาปที่  3 

 

นางสุมาลี   ทาศักดิ์ 
ครูชํานาญการ 

โรงเรียนบานศรีดอนชัย 
 
 

สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเชียงใหมเขต  ๓ 
สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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