การพัฒนาชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่ วน
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
วรัญญู สกุณา*

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุ ดการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์
เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่ วน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยน และ
หลังเรี ยนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการ
หารเศษส่ วน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่
ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวก การลบ การคูณ
และการหารเศษส่ วน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ประชากรในการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ปี
การศึ ก ษา 2558 ของโรงเรี ย นวัดท้ายส าเภา สั ง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรี ธรรมราช เขต 1 จานวน 19 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ 1) ชุ ดการสอนกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวก การลบ การคู ณ และการหารเศษส่ วน ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 จานวน 4 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนแบบเลือกตอบชนิด 4
ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .56 - .80 ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ .23 - .46 และค่า
ความเชื่ อมัน่ .84 และ 3) แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ เรื่ องการ
บวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่ วน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t
ผลการวิจัยพบว่า
1. ชุ ดการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการ
หารเศษส่ วน ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ ผู ว้ ิจ ัย สร้ า งขึ้ นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กับ
81.21/83.42 ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ งั ไว้ 80/80
* ครู ชานาญการ โรงเรี ยนวัดท้ายสาเภา สพป.นครศรี ธรรมราช เขต 1

2. ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลัง เรี ยนโดยการใช้ ชุ ด การสอนกลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้
คณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่ วน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 5 สู งกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวก การ
ลบ การคู ณ และการหารเศษส่ วน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก

คาสาคัญ
ชุ ดการสอน, การพัฒนาชุ ดการสอน, ชุ ดการสอนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ คณิ ตศาสตร์ ,
คณิ ตศาสตร์, เศษส่ วน

คานา
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุ ลยเดช รัชกาลที่ 9 ตอนหนึ่ ง
ความว่า “การศึกษาเป็ นปั จจัยในการสร้างความรู ้ ความคิด ความประพฤติและคุณธรรมของบุคคล
ในสังคม และบ้านเมืองใดให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วนพอเหมาะกับทุกๆด้านสังคม
และบ้านเมืองนั้นจะมีพลเมืองที่มีคุณภาพซึ่ งสามารถดารงรักษาความเจริ ญมัน่ คงของประเทศชาติ
ไว้และพัฒนาให้กา้ วหน้าต่อไปได้ตลอด” กรมวิชาการ (2530 : 37)
พระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
บัญญัติสาระการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ท้ งั ทางร่ างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ คุณธรรมจริ ยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่น
ได้อย่างมีความสุ ข โดยผสมผสานความรู ้ดา้ นต่าง ๆ อย่างได้สัดส่ วนสมดุลปลูกฝังคุณธรรมค่านิ ยม
ที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2545 : 4-9)
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กาหนดคุ ณภาพผูเ้ รี ยนกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ ในช่ วงชั้นที่ 2 ให้สามารถใช้วิธีการหลากหลายแก้ปัญหาใช้ความรู ้
ทักษะและกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม ให้เหตุ ผลประกอบการตัดสิ นใจ และสรุ ป ผลได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาและ
สัญลักษณ์ทางคณิ ตศาสตร์ ในการสื่ อสาร การสื่ อความหมายและการนาเสนอได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม เชื่ อมโยงความรู ้ ต่ า ง ๆ ในคณิ ตและเชื่ อมโยงคณิ ต ศาสตร์ ก ับ ศาสตร์ อื่น ๆ และมี
ความคิดสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 67)
วิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นสาขาที่มีความสาคัญต่อผูเ้ รี ยนทั้งในการดารงชี วิตในสังคมปั จจุ บนั
และการศึ ก ษาต่ อในระดับ ที่ สู ง ขึ้ นทั้ง นี้ เพราะคณิ ตศาสตร์ เป็ นเครื่ องมื อในการนาไปสู่ ค วาม

เจริ ญก้าวหน้าทางด้านวิทยาสตร์ เศรษฐกิ จ สังคม และการศึกษา ตลอดจนเป็ นพื้นฐานสาคัญ
สาหรับการค้นคว้าวิจยั ทุกประเภท กล่าวได้ว่า ความเจริ ญในวิทยาการทุกแขนงจาเป็ นต้องอาศัย
หลักการทางคณิ ตศาสตร์ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนคิดเป็ น และมีเหตุผล นอกจากนี้ คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นปั จจัยที่
สาคัญ ในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ เนื่องจากคณิ ตศาสตร์ ช่วยพัฒนาความคิดของผูเ้ รี ยนให้สามารถ
คิ ดได้อย่างเป็ นระบบ มี เหตุ ผลและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ยุพิน พิพิธกุล .
2539 : 1-2) เนื้ อหาวิชาคณิ ตศาสตร์ในระดับประถมศึกษามีหลายเรื่ อง เช่น การบวก การลบ การ
คู ร การหาร จานวนเต็ม เศษส่ วนและทศนิ ยม การวัด เรขาคณิ ต พีชคณิ ตและความน่ าจะเป็ น
เป็ นต้น ประสบการณ์การจากการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ของผูว้ ิจยั พบว่า นักเรี ยนมีปัญหามากใน
เรื่ องเศษส่ วน สอดคล้องกับมนตรี จรี ยนุ วฒั น์ (2538 : 102) ที่ได้วิจยั เกี่ ยวกับความบกพร่ องทาง
คณิ ตศาสตร์ พบว่า นัก เรี ย นมี ขอ้ บกพร่ องในการเรี ย น เรื่ องเศษส่ วน ร้ อยละ 78.11 และมี
ความเห็ นว่าครู ควรปรับปรุ งแก้ไขการสอน เรื่ อง เศษส่ วน ให้นกั เรี ยนมีความเข้าใจความคิดรวบ
ยอดแทนที่จะให้นกั เรี ยนจดจาพร้อมทั้งควรให้นกั เรี ยนฝึ กทักษะ สอดคล้องกับประภาภรณ์ สุ ริยะ
มณี (2552 : 2) ซึ่ งได้ทาวิจยั เกี่ ยวกับผลการใช้ชุดการเรี ยนด้วยตนเองเพื่อซ่ อมเสริ มการเรี ยนคณิ ต
เรื่ องการบวก ลบ คูณ หารเศษส่ วน พบว่านักเรี ยนมีระดับคะแนนอยู่ในช่ วงปรับปรุ งถึ งร้ อยละ
88.24 และอยู่ในช่ วงพอใช้เพียงร้ อยละ 11.76 โดยมี สาระการเรี ยรู ้ จานวนและการดาเนิ นการ
มาตรฐาน ค 1.2 ซึ่ งว่าด้วยการใช้ความรู ้เกี่ยวกับ การบวก การลบ การคูณและการหารในการหา
คาตอบจากสถานการณ์ ต่าง ๆ มีผลคะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 24.91 ต่าที่สุด และจากการทดสอบหลัง
เรี ยนเเมื่อนักเรี ยนเรื่ องการบวก ลบ คู ณ หารเศษส่ วนจบ ปรากฏว่านักเรี ยนไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินร้ อยละ 60 ผูว้ ิจยั ได้ติดตามผลโดยการสังเกต การสัม ภาษณ์ ผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อง พบว่าการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนของครู ยงั ไม่ประสบความสาเร็ จมีสาเหตุมาจากครู ผสู ้ อนไม่ได้มีวิธีสอน
ที่หลากหลาย ขาดสื่ อการสอนและนักเรี ยนไม่เห็นความสาคัญในการเรี ยน สอดคล้องกับสาเริ ง ไตร
ติลานันท์ (2545 : 9) และ ทิศนา แขมมณี (2545 : 13) ที่ให้ความเห็นไว้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้ของ
ผูส้ อน และผูจ้ ดั การศึกษาแบบเดิมนั้นมีลกั ษณะที่ยึดครู เป็ นศูนย์กลาง ดังนั้นครู ผสู ้ อนและผูจ้ ดั การ
ศึกษาต้องเปลี่ยนบทบาทของตนจากการเป็ นผูช้ ้ ี นา และถ่ายทอดความรู ้ไปเป็ นผูช้ ่วยเหลือส่ งเสริ ม
และสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนแสวงหาความรู ้จากสื่ อ และแหล่งการเรี ยนรู ้ ต่างๆและให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง
แก่นักเรี ยน เพื่อนาข้อมู ลเหล่านั้นไปใช้สร้ างสรรค์ความรู ้ ของตนเอง เช่ นเดี ยวกับ กรมวิชาการ
(2545 : 3) มีการพัฒนายุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรี ยนรู ้ โดยส่ งเสริ มให้ครู จดั กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้ รี ยน จัด
ประสบการณ์จากการเรี ยนรู ้ที่เน้นการปฏิบตั ิจริ ง จากการศึกษาพบว่า การใช้ชุดการสอนเป็ นวิธี

สอนที่สามารถแก้ปัญหาการสอนของครู ได้ เพราะชุ ดการสอนใช้สื่อที่หลากหลาย เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รี ยนได้คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สามารถสรุ ปองค์ความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
จากเอกสารและงานวิจยั ดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงสนใจพัฒนาชุ ดการสอนกลุ่มสาระการ
เรี ย นรู ้ ค ณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวก การลบ การคู ณ และการหารเศษส่ วน ส าหรั บ นัก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดการสอน และช่ วยกระตุ น้ ให้นกั เรี ยน มีความรู ้ความ
เข้าใจ มีทกั ษะในการคิดคานวณเรื่ องเศษส่ วน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. สร้าง และพัฒนาชุ ดการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวก การลบ
การคู ณ และการหารเศษส่ วน ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 5 ตามขั้นตอนเพื่ อจัดท าเป็ นชุ ดการสอน
จานวน 4 ชุ ด โดยกาหนดกิ จกรรมให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ เชิ งพฤติกรรมที่กาหนด
ไว้ นามาประกอบเป็ นชุ ดการสอน ประกอบด้วยคู่มือครู และชุ ดการสอนจานวน 4 ชุ ด แต่ละชุ ด
การสอนแบ่งออกเป็ น 2 ถึง 5 หน่วยการเรี ยน แบบทดสอบประจาชุดการสอน ในแต่ละศูนย์การ
เรี ยนหลัก ประกอบด้วยสื่ อ บัตรคาสั่ง จานวน 1 ชุ ด บัตรเนื้ อหา จานวน 1 ชุ ด บัตรกิ จกรรม
จานวน 1 ชุด และบัตรเฉลย จานวน 1 ชุด
ผูว้ ิจยั น าชุ ดการสอนที่ ส ร้ า งขึ้ น ไปให้ ผูเ้ ชี่ ย วชาญตรวจสอบคุ ณภาพเพื่ อประเมิ นความ
เหมาะสมด้า นต่ า งๆ ได้แ ก่ ด้า นค าชี้ แ จงในการใช้ชุ ด การสอน ด้า นจุ ดประสงค์ก ารเรี ย นรู ้ เชิ ง
พฤติ กรรม ด้านเนื้ อหา ด้านกิ จกรรม ด้านแผนจัดการเรี ยนรู ้ ด้านแบบทดสอบ ด้านภาษา โดยใช้
แบบประเมิ นเป็ นมาตราส่ วนประเมิ นค่า 5 ระดับ นาชุ ดการสอนที่ ผ่า นการปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ ยวชาญไปทดสอบครั้ ง ที่ 1 เพื่ อหาประสิ ทธิ ภาพแบบเดี่ ย ว กับนัก เรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีระดับผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับเก่ง ปานกลาง อ่อน จานวน 3 คน เพื่อพิจารณา
เกี่ยวกับภาษา และกิ จกรรมที่ใช้ในชุ ดการสอน หลังจากการปรับปรุ งแก้ไขชุ ดการสอน นาชุดการ
สอนมาทดสอบครั้งที่ 2 เพื่อหาประสิ ทธิ ภาพแบบกลุ่ม กับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาชั้นปี ที่ 5 ที่ไม่
ใช้กลุ่ มทดลองเดิ มจานวน 10 คน คละนักเรี ยนที่ มีระดับผลการเรี ยนเก่ ง ปานกลาง และอ่อนใน
สัดส่ วนที่ใกล้เคียงกัน เพื่อดูปริ มาณเนื้อหา กับเวลาที่ใช้ ว่ามีความเหมาะสมเป็ นไปตามที่กาหนดไว้
หรื อ ไม่ น าข้อ บกพร่ อ งมาปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขชุ ด การสอน ทดลองครั้ งที่ 3 เพื่ อ หาประสิ ท ธิ ภ าพ
ภาคสนาม ทดลองกับนักเรี ยนจานวน 19 คน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ในปี การศึกษา 1/2558 โรงเรี ยน
วัด ท้า ยส าเภา ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครศรี ธรรมราช เขต 1 เพื่ อ หา
ประสิ ท ธิ ภาพของชุ ดการสอนตาเกณฑ์ 80/80 และเปรี ย บเที ย บความก้า วหน้า เรื่ องผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ยน

2. สร้ า งแบบทดสอบปรนัย ชนิ ด 4 ตัว เลื อก จ านวน 40 ข้อ เสนอต่ อผูเ้ ชี่ ย วชาญเพื่ อ
ตรวจสอบคุ ณภาพ แบบทดสอบที่แก้ไขปรับปรุ งแล้วไปใช้ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหานาข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 5 ท่านมาปรับปรุ งและแก้ไข แล้ว
นาไปทดสอบกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เคยเรี ยนเรื่ องนี้มาแล้วจานวน
25 คน เพื่อหาค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (r) ได้ขอ้ สอบที่มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .56
- .80 ค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ .23 - .46 คานวณค่าความเชื่ อมัน่ โดยใช้สูตร KR-20 ได้ค่าความเชื่ อมัน่
ที่ .84
3. แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ คณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวก การลบ
การคู ณ และการหารเศษส่ วน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ผูว้ ิจยั ใช้แบบวัดความพึง
พอใจที่ มีต่อชุ ดการสอนของ พงษ์ศกั ดิ์ ปั ญญาดี (2551 : 61) ซึ่ งมี ขอ้ คาถามมี ความสอดคล้องกับ
งานวิจยั ในครั้งนี้

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการทดลองในภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2558 โดยใช้เวลาในการทดลอง
สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 1 ชัว่ โมง รวมเวลาที่ใช้ในการทดลอง 14 ชัว่ โมง รวมเวลาทดสอบก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน

สรุปผลและอภิปรายผล
การวิจยั เรื่ องการพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวก การลบ การคูณ
และการหารเศษส่ วน สาหรั บนัก เรี ย นชั้นประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ นมี ประสิ ท ธิ ภาพ
เท่ากับ 81.21/83.42 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
1. ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวก การลบ การคูณ และการ
หารเศษส่ วน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นเป็ นชุ ดการสอนที่ผูเ้ รี ยนได้
ประกอบกิจกรรมร่ วมกัน แต่ละชุ ดการสอนมีหน่วยการเรี ยนตั้งแต่ 2-5 หน่วย ซึ่ งแต่ละหน่วยการ
เรี ยนมีความสมบูรณ์จบในตัวเองนักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ร่วมกันผ่านกระบวนการกลุ่ม นักเรี ยนพึง
พอใจ ไม่เกิ ดความเบื่อหน่ ายทราบผลการเรี ยนทันทีหลังจากเรี ยนจบ สอดคล้องกับธี ระศักดิ์ ดา
แก้ว (2538 : บทคัดย่อ) ได้ศึก ษาผลการใช้ชุ ดการสอนเรื่ องการบวกและการลับ เศษส่ วนของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนชุ มชนบ้างยางสี สุราช ผลการศึกษาพบว่า ชุ ดการที่สร้าง
ขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 คะแนนทดสอบหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ รางค์ ภุมิแสน (2535 : บทคัดย่อ) ได้ทา
การวิจ ัย การสร้ า งชุ ด การสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อ ง การหารเศษส่ ว น ชั้น

ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างชุ ดการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 75/75 กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ นักเรี ยนโรงเรี ยนบ้านหนองหมี อาเภอกุดชุ ม จังหวัดยโสธร จานวน 2 ห้องเรี ยน
นักเรี ยนทั้งหมด 39 คน ผลการวิจยั ปรากฏว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ 82.05/84.64
ซึ่ งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 สอดคล้องกับงานวิจยั ของนิภาภรณ์ กล้าหาญ (2540 : 76)
ศึกษาการใช้ชุดการสอนซ่ อมเสริ มที่มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวก ลบ
คูณ หารเศษส่ วน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ที่มีผลการเรี ยนคณิ ตศาสตร์ ต่า จานวน 30
คน พบว่า การใช้ชุ ด การสอนซ่ อมเสริ ม วิช าคณิ ตศาสตร์ ท าให้ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นวิช า
คณิ ตศาสตร์ เรื่ อง การบวก ลบ คู ณ หารเศษส่ วน ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สู งกว่า
เกณฑ์การผ่านจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ ร้อยละ 80 อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของจิตติมา ธรรมราชา (2545 : 148) ได้ศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับ การสร้างชุ ดการสอน
วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องโจทย์ปัญหาร้อยละ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนวัดห้วยโป่ ง อาเภอโคก
สาโรง จังหวัดลพบุรี จานวน 30 คน จากการศึกษาพบว่า ชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิ ภาพ
84.26/86.67
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ หลังเรี ยนด้วยชุดการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องการ
บวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่ วน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 สู งกว่าคะแนน
ผลสั ม ฤทธิ์ ก่ อ นเรี ย นอย่ า งมี ส าคัญ ทางสติ ที่ ร ะดับ .01 ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐ านที่ ต้ ัง ไว้แ ละ
สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของถาวร ลัก ษณะ (2546 : 78-83) ได้ท าการการพัฒ นาชุ ด การสอน
คณิ ตศาสตร์ เรื่ องสถิติ สาหรับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ได้รับการสอนด้วยชุ ดการสอนคณิ ตศาสตร์
เรื่ องสถิ ติ สู งกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู อย่างมีนยั สาคัญระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของรติ ก ร พวงศิ ริ (2548 : 48) ศึ กษาการพัฒนาชุ ดการสอนมิ นิคอร์ ส เรื่ องสถิ ติของ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัฒนาวิทยาลัย ผลการวิจยั พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของชุ ดการ
สอนมินิคอร์ ส เรื่ อง สถิติ ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 พบว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
คณิ ตศาสตร์ ของนักเรี ยน ก่อนและหลังใช้ชุดการสอน มินิคอร์ ส เรื่ องสถิ ติ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจยั ของพิมพ์ใจ โรจน์ศุภรัตน์ (2546 :
บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ชุ ดการสอนแบบกลุ่มกิจกรรม วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องเศษส่ วน ช่วง
ชั้นที่ 2 โรงเรี ยนบ้านดอน (ศรี เสิ รมกสิ กร) จังหวัดน่าน ผลการวิจยั พบว่า ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยนโดยใช้ชุดการสอนแบบกลุ่มกิ จกรรมอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติที่รัดบ .01 สอดคล้องกับงานวิจยั ของอารี รัตน์ โพธิ์ คา (2551 : 64-67) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง
การพัฒนาชุ ดการสอนแบบศูนย์การเรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ องพื้นที่และปริ มาตร สาหรับนักเรี ยนชั้น

มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 โรงเรี ย นบางลายพิ ทยาคม ผลการวิจยั พบว่า ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของ
นักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยนหลังเรี ยนสู งกว่าก่อนเรี ยน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรี ยนที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรี ยนมี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 มีจานวนร้อยละ 90.32 ของนักเรี ยนทั้งหมด และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของซู บายดะ สื อแม (2553 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ องเศษส่ วนของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 โรงเรี ยนบ้านหัวเขา จังหวัดนราธิ วาส ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนที่
ได้รับการสอนด้วยชุ ดการสอนโดยใช้กระบวนการสร้ างความคิดรวบยอด มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนคณิ ตศาสตร์ เรื่ องเศษส่ วน หลังได้รับการสอนสู งกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
3. นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ เรื่ องการบวก การ
ลบ การคูณ และการหารเศษส่ วน สาหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมาก สอดคล้องกับ พิมพ์ใจ โรจน์ศุภรัตน์ (2546 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง ชุดการสอน
แบบกลุ่มกิจกรรม วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องเศษส่ วน ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรี ยนบ้านดอน (ศรี เสริ มกสิ กร)
จังหวัดน่ าน ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนมีความคิ ดเห็ นต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดการสอน แบบกลุ่ ม
กิ จกรรม วิชาคณิ ตศาสตร์ เรื่ องเศษส่ วน ช่ วงชั้นที่ 2 ในระดับมาก และสอดคล้องกับจิรวัฒน์
แย้มกสิ กร (2539 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจยั ชุดการสอนเรื่ อง “ร้อยละ” กลุ่มทักษะ (คณิ ตศาสตร์ )
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ผลการวิจยั ปรากฏว่า และนักเรี ยนชอบการเรี ยนจากชุ ดการสอนในระดับ
มาก

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. ครู แนะนาให้นกั เรี ยนศึกษาเนื้อหาและทากิจกรรมไปทีละขั้นตอนจะทาให้เห็นถึงความ
ต่อเนื่องและเข้าใจในบทเรี ยนได้ง่ายขึ้น
2. ครู มีบทบาทให้นอ้ ยลง ในขณะที่นกั เรี ยนใช้ชุดการสอน เพื่อนักเรี ยนจะได้ศึกษาด้วย
ตนเอง
3. การมอบหมายหน้าที่ของสมาชิ กในกลุ่มควรมีการเปลี่ ยนหน้าที่ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม
ได้มีบทบาทในการทางาน โดยไม่จาเป็ นจะต้องให้นกั เรี ยนที่เรี ยนเก่งปฏิบตั ิอย่างเดียว
4. ก่อนที่นกั เรี ยนจะเข้าศึกษาชุ ดการสอน ครู ควรอธิ บายถึงวิธีการใช้สื่อการสอนหรื อ
อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น การเปิ ดสื่ อออนไลน์นกั เรี ยนสามารถเปิ ดดูได้หลายรอบ

ข้ อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. พัฒนาชุดการสอน วิชาคณิ ตศาสตร์ในเรื่ องหรื อระดับชั้นต่างออกไป
2. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนระหว่างการสอนโดยใช้ชุดการสอนแบบ
กับวิธีการสอนแบบอื่น
3. ศึกษาความเข้าใจที่คงทนต่อการเรี ยนโดยใช้ชุดการสอน
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