
บทท่ี  5 
สรุป  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 

 
 ผลการใชแ้บบฝึกทกัษะเพือ่ส่งเสริมลกัษณะการคิด  เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนบั  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1-2  ปีการศึกษา  2558  สรุปผลได ้ ดงัน้ี 
 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 1.  เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมลักษณะการคิด เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนับ              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์70/70 
 2.  เพือ่วดัความสามารถดา้นการคิดคล่องและคิดหลากหลายของนกัเรียนที่เรียน เร่ืองการบวก 
ลบ จ านวนนบั  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ เรียนโดยใช ้                  
แบบฝึกทกัษะเพื่อส่งเสริมลักษณะการคิด  เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1               
กบัเกณฑร้์อยละ 70   
 

สมมติฐานของการศึกษา 
 

 นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะเพื่อส่งเสริมลักษณะการคิด    เร่ือง การบวก ลบ
จ านวนนับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถดา้นการคิดคล่องและคิดหลากหลายอยูใ่นระดบัดี  
และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70   
 

ขอบเขตของการศึกษา      
 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง      
      ประชากร  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2558       
ของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาเนินเกาะแซง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2 จ  านวน  8 โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นโจะโหวะ โรงเรียนบา้นนาแซง
โรงเรียนบา้นหว้ยมะเขือ  โรงเรียนบา้นน ้ าออ้ย  โรงเรียนบา้นนาเกาะ  โรงเรียนบา้นดอยน ้ าเพียงดิน
โรงเรียนบา้นพร้าว  และโรงเรียนบา้นเนินมิตรภาพที่  77  จ านวน  89  คน 
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  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ของโรงเรียนบา้นโจะโหวะ          
ในสงักดัโรงเรียนศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาเนินเกาะแซง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต  2   ปีการศึกษา  2558   จ  านวน  1  ห้องเรียน  จ  านวนนักเรียน  14  คน   
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)   ซ่ึงเป็นห้องเรียนที่ผูร้ายงานรับผิดชอบ                    
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
       เน้ือหาที่ใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี  ใชส้าระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช   2551  และหลักสูตรสถานศึกษา  
โรงเรียนบา้นโจะโหวะ  พุทธศกัราช  2553 (ฉบบัปรับปรุง  2557)   เร่ือง  การบวก ลบ จ านวนนับ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยไดก้ าหนดสาระการเรียนรู้  เป็น  5  เร่ืองยอ่ย  ดงัน้ี   
      1.  การบวกจ านวนสองจ านวนที่ผลบวกไม่เกิน  9  
 2.  การลบจ านวนสองจ านวนที่ตวัตั้งไม่เกิน  9  
 3.  การบวกและการลบที่มีผลลพัธแ์ละตวัตั้งไม่เกิน  20  
 4.  การบวกและการลบทีมี่ผลลพัธแ์ละตวัตั้งไม่เกิน  100 
 5.  การบวก ลบระคน 
 

  ระยะเวลา  ภาคเรียนที่ 1 - 2  ปีการศึกษา  2558  รวม  25  ชัว่โมง 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

1.  แบบฝึกทกัษะเพือ่ส่งเสริมลกัษณะการคิด เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนบั  ชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 1  จ านวน  5  เล่ม 

2.  แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทกัษะเพือ่ส่งเสริมลกัษณะการคิด เร่ือง การบวก 
ลบ จ านวนนบั  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ  านวน 25  แผน 

3.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนบั ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1  จ  านวน  1  ฉบบั  20  ขอ้ 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  

 1.  ช้ีแจงใหน้กัเรียนไดท้ราบถึงขั้นตอนการจดักิจกรรการเรียนรู้  จุดประสงคก์ารเรียนรู้  
เกณฑ์การวัดและประเมินผล และขั้นตอนวิธีการด าเนินการ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้                 
ตามแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทกัษะเพื่อส่งเสริมลักษณะการคิด  เร่ือง การบวก ลบ
จ านวนนบั  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ตามวนัเวลาที่ก  าหนดไว ้    
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 2.  ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทกัษะ 
เพือ่ส่งเสริมลกัษณะการคิด  เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนบั  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ตามวนัเวลา 
ที่ก  าหนดไว ้
 3.  เม่ือเรียนครบตามระยะเวลาที่ก  าหนดไว ้ท าการทดสอบหลงัจากเรียนดว้ยแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การบวก ลบจ านวนนบั ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  20  ขอ้    
           4.  น าผลการทดสอบหลงัเรียน มาวเิคราะห์เปรียบเทียบกบัเกณฑร้์อยละ 70  

 

สรุปผลการศึกษา   
 

 1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะเพือ่ส่งเสริมลกัษณะการคิด เร่ือง การบวก ลบ  
จ านวนนับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  แต่ละเล่มมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 70/70 และ              
เม่ือพจิารณาประสิทธิภาพรวม 5 เล่ม พบวา่ ค่าเฉล่ียของคะแนนจากการท าแบบฝึกทกัษะระหวา่งเรียน  
คิดเป็นร้อยละ 78.41  และค่าเฉล่ียของคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 76.13   
ซ่ึงแสดง ให้เห็นว่าแบบฝึกทกัษะเพื่อส่งเสริมลกัษณะการคิด ทั้ง 5 เล่ม มีประสิทธิภาพรวมเท่ากบั 
78.41/76.13  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐาน 70/70  ที่ต ั้งไว ้  
 2.  นกัเรียนมีความสามารถดา้นการคิดคล่องและคิดหลากหลายเร่ือง การบวก ลบ จ านวนนบั  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยูใ่นระดบัดีมาก จ านวน  6 คน คิดเป็นร้อยละ  42.86  ระดบัดี  จ  านวน 8  คน  
คิดเป็นร้อยละ  57.14 

3.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะเพือ่ส่งเสริม 
ลกัษณะการคิด เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนบั ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 15.57  
คิดเป็นร้อยละ 77.86  สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 ที่ก  าหนดไว ้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

อภปิรายผลการศึกษา      
  

 จากผลการใชแ้บบฝึกทกัษะเพือ่ส่งเสริมลกัษณะการคิด เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนบั   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อภิปรายผล ไดด้งัน้ี   
 1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะเพือ่ส่งเสริมลกัษณะการคิด เร่ือง การบวก ลบ  
จ านวนนับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  แต่ละเล่มมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 70/70  และ      
เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพรวม  5 เล่ม พบว่า  มีประสิทธิภาพรวมเท่ากับ 78.41/76.13  ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑม์าตรฐาน 70/70 ที่ตั้งไว ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า  ผูร้ายงานไดส้ร้างแบบฝึกทกัษะเพื่อส่งเสริม
ลกัษณะการคิด เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ตามล าดบัขั้นตอนโดยเร่ิม         
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จากการวิเคราะห์ปัญหาของผูเ้รียน ในขณะปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้  ตามแผนการจดัการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในรอบปีการศึกษา 2557  ที่ผ่านมา  ประเมินผลจากการท าแบบฝึก
ทกัษะคณิตศาสตร์  ในแต่หน่วยการเรียนรู้  น าผลการประเมินคะแนนมาเปรียบเทียบการพฒันา
ความก้าวหน้า  หลังจากทราบปัญหาแล้ว  ได้วิเคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พทุธศกัราช  2551  หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นโจะโหวะ พุทธศกัราช  2553 (ฉบบัปรับปรุง 
2557) ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  หลกัการ  จิตวิทยาการเรียนรู้  ให้เหมาะสมสอดคลอ้งตามวยั  และ
ความสนใจของนกัเรียน  แลว้จึงวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัช้ีวดั   ก าหนดสาระการเรียนรู้ให้
สอดคลอ้งกนั  ต่อจากนั้นก าหนดกรอบ การสร้างแบบฝึกทกัษะ  ว่ามีองคป์ระกอบอะไรบา้ง  ควรมี
ลกัษณะอยา่งไร มีความยากง่าย  มากน้อยเพียงใด จะน าเสนอโดยใช้รูปภาพประกอบหรือไม่ตาม
ความเหมาะสม  จึงลงมือสร้าง   แบบฝึกทกัษะในแต่ละเล่ม ตามหลกัการจดัท าแบบฝึกทกัษะ  คือ       
1) สร้างแบบฝึกทกัษะใหส้อดคลอ้งตามหลกัจิตวทิยาและพฒันาการของเด็ก  ใชรู้ปภาพสีสวย จูงใจ
เด็ก  และเป็นไปตามล าดบัจากง่าย ไปหายาก  เพื่อให้เด็กมีก าลงัใจท า   2) สร้างโดยก าหนดค าสั่ง   
ค  าช้ีแจง แบบง่าย ๆ  สั้นๆ  เพื่อให้เด็กเข้าใจและท าตามค าสั่ง  3) สร้างแบบฝึกให้มีรูปแบบ
หลากหลาย  ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้  เกิดความคิดที่แปลกใหม่  4)  สร้างแบบฝึกไดเ้หมาะสมกบัเวลา
และสร้างตามความสนใจของเด็ก  จ  านวนขอ้พอเหมาะ  และเม่ือสร้างแบบฝึกทกัษะเพื่อส่งเสริม
ลกัษณะการคิด เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  อยา่งเป็นระบบแลว้  ยงัได้
น าไปทดลองใชต้ามกระบวนการขั้นตอน  โดยน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ หาขอ้บกพร่อง  แลว้
น ามาปรับปรุงแก้ไข  เม่ือแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะแล้ว ได้น าไปทดลองใช้กับนักเรียน  แบบเด่ียว         
กบัผูเ้รียนที่เก่ง  อ่อน  ปานกลาง  จ  านวน  3  คน  แลว้ปรับปรุงให้ดีขึ้น  หลงัจากนั้นน าไปทดลอง  
แบบ 1: 10  กบัผูเ้รียนที่เก่ง  อ่อน  ปานกลาง  จ  านวน  9  คน  ค  านวณหาประสิทธิภาพแลว้ปรับปรุง  
และน าไปทดลองกบันักเรียนภาคสนาม จ านวน 30  คน  พบว่า  มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ ์
70/70  และเม่ือน ามาใชก้บันักเรียนในกลุ่มตวัอยา่งต่อไป  จะเห็นว่า  ผูร้ายงานไดด้ าเนินการศึกษา
อยา่งมีระบบ มีขั้นตอน ที่ถูกตอ้ง ส่งผลใหแ้บบฝึกทกัษะเพื่อส่งเสริมลกัษณะการคิด เร่ือง การบวก 
ลบ จ านวนนับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์  70/70  ที่ก  าหนดไว ้ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  กึกกอ้ง บุญจนัทร์  (2557 : บทคดัยอ่)  รายงานการพฒันาแบบฝึกทกัษะ
กระบวนการคิดแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ชุด เศษส่วน
ชวนคิด โรงเรียนราษฎร์นิรมิต อ าเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2  การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาทกัษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เร่ือง เศษส่วน โดยใช้การพัฒนาแบบฝึกทักษะ
กระบวนการคิดแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  วชิาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด เศษส่วน 
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ชวนคิด ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะ
กระบวนการคิดแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์  วชิาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด เศษส่วน 
ชวนคิด เพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทาง การเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนที่เรียนดว้ยการพฒันา 
แบบฝึกทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ชุดเศษส่วนชวนคิด และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทกัษะ
กระบวนการคิดแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด เศษส่วน 
ชวนคิด กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 32 คน ได้มาโดยการเลือก        
แบบเจาะจง จ านวน 1 หอ้งเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนราษฎร์นิรมิต อ าเภอบางปะ
อิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา เขต 2  
ผลการศึกษาพบวา่ แบบฝึกทกัษะกระบวนการคิดแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ วชิาคณิตศาสตร์ 
 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุด เศษส่วนชวนคิด มีประสิทธิภาพเท่ากบั 85.14/84.79 สูงกว่าเกณฑ ์80/80 
ที่ตั้งไว ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วชัราภรณ์ คลา้ยชม  (2551 : บทคดัยอ่)  รายงานผลการใชแ้บบฝึก 
ทกัษะกระบวนการคิดแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
เทศบาลท่าอิฐ  กองการศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์ การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อสร้าง
แบบฝึกทกัษะกระบวนการคิดแกโ้จทย ์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80   2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิก่อนและหลงัการใชแ้บบฝึก
ทกัษะกระบวนการคิดแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ            
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ
กระบวนการคิดแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประชากรที่ใช้
ในการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ สังกัดกอง
การศึกษา เทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์จ  านวนทั้งส้ิน 240 คน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากการสุ่มแบบเจาะจง 
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ  
จ  านวน 26 คน เคร่ืองมือที่ใชใ้นการ ศึกษาประกอบด้วย แบบฝึกทกัษะกระบวนการคิดแกโ้จทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์  ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประกอบดว้ยแบบฝึกจ านวน 6 เล่ม คู่มือ
การใชแ้บบฝึกทกัษะกระบวนการคิดแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา           
ปีที่ 3 แบบวดัความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทกัษะกระบวนการคิดแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ และ
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 10 ข้อ  ผลการศึกษาพบว่า  แบบฝึกทักษะ
กระบวนการคิดแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไวโ้ดยเฉล่ียเท่ากบั 82.94 /82.95 แสดงวา่แบบฝึกทกัษะทกัษะกระบวนการ
คิดแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะ
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น าไปใช ้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สิริลกัษณ์  ทองรักษ ์(2550 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาผลการพฒันา
แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  เร่ือง การคูณ  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  พบว่า  ผลการหา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  เร่ืองการคูณ  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  พบว่า  แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  เร่ืองการคูณ  ส าหรับนักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพเท่ากบัร้อยละ 84.37/83.81   ซ่ึงผา่นเกณฑม์าตรฐานที่ก  าหนด  
เม่ือพิจารณาเป็นรายแบบฝึก พบว่า  แบบฝึกมีประสิทธิภาพ  ผ่านเกณฑ์ทุกชุด  โดยแบบฝึกที่มี           
ค่าร้อยละสูงสามล าดับแรก  คือ แบบฝึกชุดที่  1 มีประสิทธิภาพสูงสุด  เท่ากับร้อยละ 87.62  
รองลงมาได้แก่  แบบฝึกชุดที่ 5  ร้อยละ 87.14 แบบฝึกชุดที่ 2 ร้อยละ 84.29  ตามล าดับ   และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พรพรรณ  ขวัญศรี  (2552: บทคัดย่อ) ได้พ ัฒนาแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เร่ือง การแกโ้จทยปั์ญหา การบวก การลบ การคูณและการหารจ านวนนบั  ของนกัเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียนเทศบาลวดัราประดิษฐ ์ อ าเภอปากพนงั  จงัหวดันครศรีธรรมราช   
ผลการศึกษา  พบวา่  แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์เร่ืองการแกโ้จทยปั์ญหาการบวก  การลบ  การคูณ
และการหารจ านวนนบั  ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    มีประสิทธิภาพเท่ากบั  86.80/89.80  
ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์80/80  ที่ต ั้งไว ้  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตที่ระดบั .01 
 2.  นกัเรียนมีความสามารถดา้นการคิดคล่องและคิดหลากหลายเร่ือง การบวกลบ จ านวนนับ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อยูใ่นระดบัดีมาก  จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  42.86  ระดบัดี  จ  านวน 8  คน  
คิดเป็นร้อยละ  57.14  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า  ผูร้ายงานได้สร้างแบบฝึกทกัษะเพื่อส่งเสริมลกัษณะ          
การคิด เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ดว้ยวิธีการคิดที่หลากหลาย  เร่ิมจาก
การคิดแบบง่าย ๆ  ในสาระการเรียนรู้ง่าย ไปหายาก  มีรูปแบบของแบบฝึกที่หลากหลาย  มีความ
แตกต่างกนั  แต่มีผลลพัธท์ี่เท่ากนั  เนน้ใหน้กัเรียนฝึกคิดอยา่งเตม็ความสามารถ  สร้างแบบฝึกที่เน้น
การคิดซ ้ า ๆ และมีหลายค าตอบ เพือ่ใหน้กัเรียนมีความช านาญ  มีความคล่องแคล่วในรูปแบบต่าง ๆ
ผูร้ายงานไดส้ร้างแบบฝึกที่มีองคป์ระกอบ  เน้ือหาสาระในการคิด  กระบวนการคิด  วธีิการคิด  
แนวทางการคิด  จ  านวนที่คิด  อีกทั้งแบบฝึกมีความสวยงาม น่าสนใจ เน้นรูปเล่มที่ใหญ่  อ่านสบาย
ต่อสายตากระตุน้ให้นักเรียนอยากเรียนรู้ มีความสนุกสนาน มีความชอบ การก าหนดคะแนนมี
จ านวนมาก  สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระการเรียนรู้ที่เนน้ในเร่ืองการคิดคล่อง คิดหลากหลาย สามารถ
กระตุน้ใหน้กัเรียนเกิดทกัษะในการคิด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชยตุรา วฒันวงศสุ์โข (2557 : บทคดัยอ่) 
รายงานการใช้แบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ที่เน้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ ก ลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้ นประถมศึกษาปีที่  1 โรงเรียนค่ายธนะรัชต ์                  
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อสร้าง
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แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ที่ เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์            
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทกัษะ   
การแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ที่เน้นการฝึกทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทกัษะการแก้โจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ที่เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนค่ายธนะรัชต ์สงักดัเทศบาล
ต าบลเขาน้อย อ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557  จ านวน 2 
ห้องเรียน จ านวน 50 คน กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนค่ายธนะรัชต ์จ  านวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 18 คน  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้ สร้างแบบฝึกทักษะการแก้โจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ที่เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ที่เน้น
การฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และแบบสอบถาม                    
ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อแบบฝึกทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ที่เน้นการฝึกทกัษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ผลการศึกษาพบว่า  นักเรียน                        
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ ที่ เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้โจทยปั์ญหา
คณิตศาสตร์ที่เน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                      
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เจียรนัย จนัขุนทด (2556 : บทคดัย่อ)  รายงานการพฒันาทกัษะ
กระบวนการคิดวเิคราะห์โจทยปั์ญหาระคน โดยใชแ้บบฝึกเสริมทกัษะ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนเทศบาล 5  (วดัดาวเรือง) สังกดัส านักการศึกษา เทศบาลเมืองสาระบุรี อ  าเภอเมืองสระบุรี 
จงัหวดัสระบุรี มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแบบฝึกเสริมทักษะพฒันาทกัษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์โจทย์ปัญหาระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทกัษะพฒันาทกัษะ
กระบวนการคิดวเิคราะห์โจทยปั์ญหาระคน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
3) เพื่อเปรียบเทียบกระบวนการคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน 4) เพื่อศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทกัษะพฒันาทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์
ปัญหาระคน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 5) เพื่อศึกษาเจตคติของ
นกัเรียนที่มีต่อวชิาคณิตศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คือ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
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ปีการศึกษา 2555 จ านวน 13 คน ซ่ึงเป็นการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling) การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลใชแ้บบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติทางการวจิยั ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดชันีประสิทธิผล และการทดสอบดว้ยค่าที  ผลการวจิยั พบวา่  
ประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทกัษะพฒันาทกัษะกระบวนการคิดวเิคราะห์  โจทยปั์ญหาระคน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คือ 0.7687 หมายความว่า นักเรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้น 0.7687 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.87  และ การเปรียบเทียบกระบวนการคิดวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลงัเรียน ผูเ้รียนมีคะแนนก่อนเรียนเฉล่ียเท่ากบั 9.38 คะแนน และมี
คะแนนหลงัเรียนเฉล่ียเท่ากบั 25.23 คะแนน คะแนนสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั.05 รวมทั้ง อภิรัตน์ สืบสุนทร (2550 : บทคดัยอ่) การพฒันาทกัษะกระบวนการคิด
ด้วย “เลขหางหมาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” เร่ือง การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับ ที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบสงัคมแห่งการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก อ าเภอหนองสองหอ้ง ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3   
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ 1) พฒันากระบวนการคิดเลขเร็ว โดยใชแ้บบฝึกพฒันาทกัษะ
การคิดสร้างสรรค์ด้วย “เลขหางหมาภูมิปัญญาท้องถ่ิน” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 2) เพือ่แกปั้ญหานกัเรียนจ าสูตรคูณไม่ไดโ้ดยไม่ตอ้งท่องจ า 3) เพื่อพฒันา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก โดยใช้
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ เร่ือง การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนับ ที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้แบบสงัคมแห่งการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มประชากรที่ใช้
ในการวิจยัคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก อ าเภอหนองสองห้อง 
จงัหวดัขอนแก่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2550 จ านวนนักเรียน    
ที่ใชศึ้กษาคร้ังน้ี 22 คน นวตักรรมที่ใชใ้นการพฒันาคือ แบบฝึกพฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค์  
ด้วย “เลขหางหมาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย           
ค่าประสิทธิภาพ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  ผลการวเิคราะห์ผลต่าง
ของ ค่าเฉล่ียของคะแนนทดสอบก่อนและหลงัการใชแ้ผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบสังคมการเรียนรู้ นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงขึ้น ( X  = 8.95 )                  
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยที่ 2 เร่ือง การบวก การลบ การคูณ การหารจ านวนนบั โดยมีค่าเฉล่ีย
ของคะแนนหลงัเรียนแตกต่างกบัคะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 (t = 21.62 
> 2.50)  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ไดแ้สดงให้เห็นว่า แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ส่ือ และ
นวตักรรม ที่ผูร้ายงานสร้าง ขึ้ นมีคุณภาพเหมาะสม สามารถน ามาพฒันาการเรียนการสอนให้
นกัเรียนมีผลการเรียนในระดบัที่สูงขึ้นไดจ้ริง 
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3.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะเพือ่ส่งเสริม 
ลกัษณะการคิด เร่ือง การบวก ลบจ านวนนบั ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 15.57  
คิดเป็นร้อยละ 77.86  พบวา่สูงกวา่เกณฑร้์อยละ 70 ที่ตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า  ผูร้ายงานไดส้ร้าง
แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทกัษะเพือ่ส่งเสริมลกัษณะการคิด เร่ือง การบวก ลบ  
จ านวนนบั ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  25  แผน  เพือ่ใชใ้นการด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
โดยมีส่ือการเรียนรู้  ไดแ้ก่  แบบฝึกทกัษะเพือ่ส่งเสริมลกัษณะการคิด เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนับ  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ซ่ึงแผนการจดัการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นน้ี  ไดส้ร้างตามหลักการจดัการเรียนรู้  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั  คือ  การเปิดโอกาส ให้ผูเ้รียนได้คิดและ
แกปั้ญหาดว้ยตนเอง  นอกจากน้ียงัไดจ้ดักิจกรรมประกอบการเรียนรู้ในลกัษณะให้เรียนรู้ร่วมกัน
เป็นกลุ่ม  เป็นแนวการจัดการเรียนรู้แนวหน่ึง  ที่ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้ร่วมกันคิด  ร่วมกัน
แกปั้ญหา  ปรึกษาหารือ  อภิปราย  และแสดงความคิดเห็นดว้ยเหตุผลซ่ึงกนัและกนั  ช่วยให้ผูเ้รียน
ไดพ้ฒันาทั้งดา้นความรู้  ทกัษะ/กระบวนการคิดและมีประสบการณ์ขึ้น  ไดจ้ดักลุ่มใหผู้เ้รียนร่วมกนั
แก้ปัญหา  โดยจดัเป็นกลุ่มเล็ก ๆ หรือกลุ่มยอ่ย ในขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้  ได้จดักิจกรรม
สอดคล้องตามความรู้พื้นฐานของผู ้เ รียน  มีการทดสอบเพื่อประเมินผลก่อนเรียนโดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ตรวจและบนัทึกคะแนนไวอ้ยา่งเป็นระบบ  จึงจดักิจกรรม
ใหห้ลากหลาย   เพือ่เสริมความรู้ใหม่  โดยใชส่ื้อแบบฝึกทกัษะเพือ่ส่งเสริมลกัษณะการคิด  
เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนบั  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ทั้ง  5  เล่ม  ตามล าดบัขั้นตอน  ดงัน้ี  
1)  ขั้นทบทวนความรู้เดิม  2)  ขั้นสอนเน้ือหาใหม่  3)  ขั้นฝึกทกัษะ  4)  ขั้นสรุป  5)  ขั้นน าความรู้
ไปใช ้  6)  ขั้นประเมินผล  หลงัจากที่ไดส้ร้างแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทกัษะเพื่อ
ส่งเสริมลกัษณะการคิด เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  25  แผน  
เรียบร้อยอยา่งเป็นระบบดีแลว้  จึงไดน้ าไปใชผู้เ้ช่ียวชาญ  ทั้ง 5  ท่าน  ตรวจสอบค่าความเหมาะสม 
วา่มีความเหมาะสมมากนอ้ยในระดบัใด  แลว้จึงน าไปทดลองใชพ้ร้อมกบัแบบฝึกทกัษะเพือ่ส่งเสริม
ลกัษณะการคิด เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนบั  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จ านวน  5  เล่ม  ตามล าดบัของ
ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ ตามที่กล่าวขา้งตน้ นอกจากน้ีผูร้ายงาน ยงัได้จดักิจกรรมการเรียนรู้  
โดยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้  ที่สอดแทรก ดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  และเน้นความซ่ือสัตยต่์อ
ตนเองและผูอ่ื้น  มีระเบียบวินัย ท างานเป็นระบบ  มีความรอบคอบ  จากผลที่ผูร้ายงานไดด้ าเนิน
กิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ    มีขั้นตอน ส่งผลใหน้กัเรียนที่เรียนโดยใชแ้บบฝึกทกัษะ 
เพื่อส่งเสริมลกัษณะการคิด  เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนับ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าเกณฑท์ี่ก  าหนด และเม่ือน าแบบฝึกทกัษะเพื่อส่งเสริมลกัษณะการคิด 
เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนบั ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ไปใชก้บันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
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ภาคเรียนที่ 1-2  ปีการศึกษา  2558  ของโรงเรียนในศูนยเ์ครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา 
เนินเกาะแซง  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  เขต 2 จ  านวน  8 โรงเรียน  
คือโรงเรียนบา้นโจะโหวะ  โรงเรียนบา้นนาแซง โรงเรียนบา้นห้วยมะเขือ  โรงเรียนบา้นน ้ าอ้อย  
โรงเรียนบา้นนาเกาะ   โรงเรียนบา้นดอยน ้ าเพียงดิน โรงเรียนบา้นพร้าว  และโรงเรียนบา้นเนิน
มิตรภาพที่ 77  จ านวน  98  คน  น่าจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า
เกณฑก์ าหนด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  ธนวรรณ  ฤกษฉ์าย ี(2552 : 67) ไดศ้ึกษา  การพฒันาแบบ
ฝึกเสริมทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ผลการวจิยั พบวา่ แบบฝึกเสริม 
ทกัษะการแกโ้จทยปั์ญหาคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพของผลลพัธเ์ท่ากบั   
84.18/81.14  ซ่ึงสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานที่ก  าหนดไว ้และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิตที่ระดบั .01  และมีความกา้วหน้าหลงัการเรียนรู้  ร้อยละ 41.82 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วราภรณ์  นิลดา (2553: 68) ไดส้ร้างชุดฝึกทกัษะการคิดค านวณ   
เร่ือง การบวก  ลบจ านวน  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั   
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล  
สงักดัส านกังานศึกษาเทศบาลนครอุบลราชธานี  จ  านวน  30  คน  ไดม้าจากการสุ่มอยา่งง่าย(Simple  
Random  Sampling) ผลการวิจยั  พบว่า  ชุดฝึกทกัษะการคิดค  านวณ  เร่ือง การบวก  ลบจ านวน  
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพกบั 82.20/81.40  ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
มาตรฐาน  80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทกัษะการคิดค านวณ  เร่ืองการบวก  ลบจ านวน
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 หลงัการใชชุ้ดฝึกทกัษะสูงกว่าก่อนใชชุ้ดฝึกอยา่งมีนัยส าคญั
ทางสถิตที่ระดบั .01 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษา   

 1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป 
      1.1   แบบฝึกทกัษะเพือ่ส่งเสริมลกัษณะการคิด เร่ือง การบวก ลบ จ านวนนบั   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่สร้างขึ้นน้ี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  70/70  ซ่ึงครูผูส้อน
สามารถน าไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ในสาระการเรียนรู้  เร่ือง  การบวก ลบ จ านวนนับ  
ส าหรับใชฝึ้กทกัษะ เกิดความเขา้ใจ  มีทกัษะ/กระบวนการ  มีความช านาญ  มีความแม่นย  า   
ในการแกปั้ญหานกัเรียนที่มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าได ้
     1.2   ครูผูส้อนควรศึกษานวตักรรม  ทั้ง 5  เล่ม  และแผนประกอบการจดัการเรียนรู้               
ใหเ้ขา้ใจก่อนน าไปใชจ้ริง 
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  1.3  ครูผูส้อนควรเตรียมแบบฝึกทกัษะทั้ง 5 เล่ม  ใหพ้ร้อม เพือ่สะดวกและความพร้อม
ในการใชก้ารจดักิจกรรมการเรียนรู้    
       1.4   ครูผูส้อนควรเนน้เร่ืองความมีระเบียบวนิยั  มีความซ่ือสตัย ์ ท  างานความรอบคอบ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผแ่ก่เพือ่น ๆ นกัเรียนในการร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง 
 

   2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
  2.1  ครูผูส้อนควรท าการศึกษาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ   

คณิตศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในหน่วยการเรียนรู้อ่ืน ๆ           
ในระดบัชั้นอ่ืน ๆ  
    2.2  ครูผูส้อนควรท าการศึกษาเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใชแ้บบฝึกทกัษะ  
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย  และกวา้งขวางมากขึ้น 
      


