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บทคดัย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 70/70 ของบทเรียนส าเร็จรูปเพ่ือการสอนซ่อมเสริมวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่องระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 ที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต ่าและเพ่ือเปรียบเทยีบ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบจ านวนเตม็ของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 ที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
ต ่าระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยบทเรียนส าเรจ็รูปนี้  และเพ่ือเปรียบเทยีบผลสมัฤทธิ์กับเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ี เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 ที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต ่า(ไม่ถึงร้อยละ 50)ในเร่ือง ระบบจ านวนเตม็ 
จ านวน 18 คน ได้มาโดยวิธกีารเลือกแบบเจาะจง  ผลการวิจัยพบว่า  1. บทเรียนส าเรจ็รูปเพ่ือการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง 
ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต ่าได้ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม
จากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และมีประสทิธิภาพ 75.07/75.19 ซ่ึงสงูกว่าเกณฑ์ 70/70 ที่ก าหนดไว้ 
2.  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมด้วยบทเรียนส าเรจ็รูปนี้  หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 3.  ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนซ่อมเสริม หลังเรียนด้วยบทเรียนส าเรจ็รปูนี้  เป็นไปตามเกณฑร้์อยละ 70ที่ก าหนดไว้  
 
ค าส าคญั: ประสทิธิภาพ  บทเรียนส าเรจ็รปู ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน การเรียนซ่อมเสริม และคณิตศาสตร์ 
 

Abstract   
 The purposes of this research were: (i) to develop and test the efficiency of programmed instruction for 
Mathematical remedial teaching on system of integer numbers for Mathayomsuksa I  students with low learning achievement 
according to 70/70 basis, (ii) to compare the results of students’ learning achievement on system of integer numbers before and 
after learning by using this programmed instruction, and (iii) to compare students’ learning achievement after learning by using 
this programmed instruction with the criterion (70%). The sample group was 18 Mathayomsuksa I students with low learning 
achievement on system of integer numbers (less than 50 %) by purpose sampling. The finding  were  as  follows: 1. The development of 
programmed instruction for remedial teaching in Mathematics on system of integer numbers for Mathayomsuksa I students with 
low learning achievement has been approved by five specialists. It is suitable in high level and has the efficiency of 
75.07/75.19 which is higher than 70/70 basis. 2. The students’ learning achievement after learning by using this programmed 
instruction on system of integer numbers for Mathayomsuksa I students is higher than before learning at the .05 level of 
significance. 3. The students’ learning achievement after learning by using this programmed instruction on system of integer 
numbers for Mathayomsuksa I students is statistically not different to the 70 criterion at the .05 level of significance.  
 
Keywords: efficiency, programmed instruction, remedial teaching, learning achievement and Mathematics 

 

 
 

สรุปผลการศึกษา 
 
 1. อณุหภมูใินการอบแห้งไม่มผีลต่อคุณภาพทางเคมี
และกายภาพของสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง แต่เวลาในการ
อบแห้งมีผลต่อคุณภาพทางเคมีของสับปะรดแช่อิ่ม
อบแห้งด้านค่าปริมาณน า้อสิระ และสภาวะที่เหมาะสมใน
การท าแห้งสบัปะรดแช่อิ่มอบแห้ง 
 2. ผลิตภัณฑ์สับปะรดแช่อิ่มอบแห้งด้วยโรงเรือน
อบแห้งด้วยรังสีแสงอาทิตย์ มีคุณภาพทางด้าน เคมี
กายภาพด้านปริมาณความชื้ น และด้านจุลินทรีย์มีค่าที่
ดกีว่า และต้นทุนการแปรรูปต ่ากว่าการอบแห้งด้วยตู้อบ
ลมร้อน 
 3. โรงเรือนอบแห้งด้วยรังสแีสงอาทติย์ สามารถการ
อบแห้งได้ 2 ระบบ คือแบบธรรมดาและแบบอัตโนมัติ 
และอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงกว่าภายนอกสูงสุด 20 
องศาเซลเซียส และต้นทุนการแปรรปูผลิตภัณฑส์บัปะรด
แช่อิ่มอบแห้งด้วยโรงเรือนอบแห้งด้วยรังสีแสงอาทิตย์ 
แบบธรรมดา ต ่ ากว่าต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
สับปะรดแช่อิ่มอบแห้งด้วยโรงเรือนอบแห้งด้วยรังสี
แสงอาทติย์ แบบอตัโนมตั ิ  
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บทน า 
 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาของการเรียนการสอน 
ในโรงเรียนขยายโอกาส โดยการสอบถามครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่ อง ระบบจ านวนเต็ม ไม่ต ่ ากว่า 5 ปี 
จ านวน  5 ท่าน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซ่ึงเป็น
โรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  
ของ Boonma (2013)  พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับต ่ า  
โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบจ านวนเตม็อยู่
ในเกณฑต์วัชี้ วัดที่ต ่าที่สดุ นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ
และมคีวามคดิรวบยอดที่ผดิพลาดในเรื่อง ระบบจ านวนเตม็ 
เช่น นักเรียนไม่รู้ความหมายของจ านวนเตม็ ความหมาย
ของการบวก  การลบ  การคูณ และการหารจ านวนเตม็  
ซึ่ งท าให้นักเรียนไม่สามารถคิดค านวณหาผลลัพธ์ 
ของค าตอบที่ ถูกต้องได้ ท าให้เกิดความคิดรวบยอด 
ที่ผิดพลาดบ่อยๆ เช่น นักเรียนตอบว่า (-6) + 3 = 3, 
(-2) – (-3) = 5, (-2)× 6= 12,  15 ÷(-3) = 5 ซึ่ง
ค่าของ (-6)+3 = -3, (-2)– (-3)=1,  (-2) × 6= -12,  
15 ÷ (-3) = -5  เป็นต้น อีกทั้งบริบทส่วนใหญ่ 
ของนักเรียนขยายโอกาสส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ยากจน
และขาดเรียนบ่อย จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ของ 
กลุ่มครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ดังกล่าว จึงได้แนวทางให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดต่างๆ 
ในเรื่ องระบบจ านวนเต็ม จึงจ าเป็น ต้องมีบทเรียน
ส าเรจ็รูปสอนซ่อมเสริมประกอบการ์ตูนส าหรับโรงเรียน
ขยายโอกาส ซึ่ งจะสร้างความสนใจให้กับนักเรียน  
การจัดท าประหยัดและสะดวกต่อการน าไปใช้กบัโรงเรียน
ที่มีครูสอนไม่ครบช้ันและครูผู้ สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
มีคุณวุฒิไม่ใช่วิชาเอกหรือโทที่เกี่ยวข้องกบัคณิตศาสตร์ 
โดยบทเรียนส าเร็จรูปที่พัฒนามุ่งให้นักเรียนใช้ศึกษา 
ด้วยตนเอง  จะศึกษาได้เร็วหรือช้าตามความสามารถ 
ของตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหลายๆ กรอบ แต่ละ
กรอบจะมีเนื้ อหาที่ เรียบเรียงไว้ มุ่งให้เกิดการเรียนรู้
ตามล าดับโดยการน าเสนอเนื้ อหาทีละน้อย มีการตั้ง
ค าถามให้นักเรียนคิดและสนองตอบโดยการตอบค าถาม
ในแต่ละกรอบแล้วเฉลยค าตอบไว้ ท าให้นักเรียนสามารถ
ประเมินผลการเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองทันทใีนกรอบถัดไป
ซึ่ ง เ ป็นไปตามจิตวิทยาการเสริมแรง (Puranachot, 
1996)  นอกจากนี้ บทเรียนส าเรจ็รูปที่พัฒนานี้  จะช่วย

พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในความคิดรวบยอดต่างๆ  
ในเรื่องระบบจ านวนเต็ม อันจะส่งผลที่ดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ในระดับสูงต่อไป และช่วยแก้ปัญหาการ
เรียนคณิตศาสตร์อันเกิดจากการขาดแคลนครูผู้ สอน 
เพราะบทเรียนส าเรจ็รปูเป็นสื่อการสอนที่ผู้เรียนสามารถ
น าไปศึกษาที่ บ้านด้วยตนเองและสามารถ ติดตาม
เนื้อหาวิชาให้ทนัเพ่ือนๆ ในชั้นเรียนที่เรียนไปก่อนแล้ว 
 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 
 1.  เ พ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
70/70 ของบทเรียนส าเรจ็รปูเพ่ือการสอนซ่อมเสริมวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียนชั้น
มั ธยมศึ กษ า ปีที่  1  ที่ มี ผลสัมฤทธิ์ ท า ง การ เ รี ยน
คณติศาสตร์ต ่า 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อม
เสริมวิ ช าคณิตศาสตร์   เ รื่ อ ง  ระบบจ านวนเต็ม  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนคณติศาสตร์ต ่า ระหว่างก่อนเรียนกบัหลังเรียนด้วย
บทเรียนส าเรจ็รปู  
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อม
เสริมวิ ช าคณิตศาสตร์   เ รื่ อ ง  ระบบจ านวนเต็ม   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ต ่า หลังเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป  
กบัเกณฑร้์อยละ 70 
 

สมมติฐานของการวิจยั 
 

 1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเรจ็รูปเพ่ือการสอน
ซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง ระบบจ านวนเต็ม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณติศาสตร์ต ่า สงูกว่าเกณฑ ์70/70 
 2.  ผลสั ม ฤท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ซ่ อ ม เ ส ริ ม วิ ช า
คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ กษา ปีที่  1 ที่ มี ผลสัมฤทธิ์ ท า งก า ร เ รี ยน
คณิตศาสตร์ต ่า หลังเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปสูงกว่า
ก่อนเรียน 
 3.  ผลสัมฤทธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ยน ซ่ อม เ ส ริม  วิ ช า
คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ กษา ปีที่  1 ที่ มี ผลสัมฤทธิ์ ท า งก า ร เ รี ยน
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คณิตศาสตร์ต ่า หลังเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปสูงกว่า
เกณฑร้์อยละ 70 
 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
  
 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท คอื 
 1.  เคร่ืองมือที่ ใช้ในการทดลอง ได้แก่ บทเรียน
ส าเร็จรูปเพ่ือการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต ่ า ที่ ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น  
 2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริม  
วิชาคณิตศาสตร์  เรื่ อง ระบบจ านวนเต็ม  ระดับช้ัน
มธัยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งมขีั้นตอนการพัฒนา ดงันี้   
  2.1 ศึกษาเนื้ อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบ
จ านวนเตม็ จากหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
คู่มือครูสาระการเรียนรู้ พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 1  
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
  2.2 ศึกษาเอกสารเกี่ ยวกับแนวคิดขั้นตอน 
การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียน
คณิตศาสตร์ และเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการวัดและ
ประเมนิผล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์  
  2.3 วิเคราะห์ผลการเรียนรู้  และจุดประสงค์ 
การเรียนรู้จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชา
พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์ เ ล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  
ในเนื้อหา เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ 
  2.4 สร้างแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ เรื่ อง ระบบจ านวนเต็ม ให้ครอบคลุม
เนื้อหาและจุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้ วัด โดยมีลักษณะ
เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 60 ข้อ 
โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนนตอบถูกต้อง จะได้ 1 คะแนน 
ตอบผดิ หรือไม่ตอบ ได้ 0 คะแนน  
  2.5 น าแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ที่สร้างขึ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้ กับแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณติศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ โดยใช้  
 

เกณฑค์ะแนน +1 , 0 และ-1  ส าหรับการพิจารณาว่า 
แน่ใจว่าสอดคล้อง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง และแน่ใจว่า 
ไม่สอดคล้อง ตามล าดบั 
 2.6 น าข้อค าถามที่ได้รับจากการตรวจสอบความ
สอดคล้องมาค านวณค่า IOC แล้วคดัเลือกข้อที่มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป น าแบบทดสอบที่ปรับปรุงแก้ไขไป
ทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง แล้วน าคะแนนที่ได้มาหาคุณภาพของข้อสอบ
ด้วยโปรแกรมตรวจข้อสอบและวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐาน 
ได้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่มีค่าความยาก  0.20 - 
0.80 และค่าอ านาจจ าแนก ตั้งแต่ 0.20 ขึ้ นไปไว้ใช้   
ได้แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ระบบจ านวนเตม็ รวม 30 ข้อซึ่งครอบคลุมเนื้ อหา และ
จุดประสงคก์ารเรียนรู้สู่ตวัชี้ วัด 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 
 การวิจัยครั้งนี้  ม ี2 ขั้นตอน ดงันี้  
 ขั้ นตอนท่ี  1  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ 
ของบทเรียนส าเร็จรูปเ พ่ือการสอนซ่อมเสริมวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียนชั้น
มั ธยมศึ กษ า ปีที่  1  ที่ มีผลสัมฤทธิ์ ท า ง การ เ รี ยน
คณติศาสตร์ต ่า ตามเกณฑ ์70/70 ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย 
ดงันี้  
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  บทเรียนส าเร็จรูปเพ่ือการสอนซ่อมเสริมวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียนชั้น
มั ธยมศึ กษ า ปีที่  1  ที่ มีผลสัมฤทธิ์ ท า ง การ เ รี ยน
คณิตศาสตร์ต ่า ประกอบด้วย บทเรียนส าเรจ็รูปทั้งหมด 
3 เล่ม ดงันี้  
  เล่มที่ 1 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับจ านวนเต็ม 
ประกอบด้วย ความหมายของจ านวนเตม็ การเปรียบเทียบ
จ านวนเต็ม และค่าสัมบูรณ์และจ านวนตรงข้ามของ
จ านวนเตม็  
  เล่มที่ 2 การบวก การลบ  และการคูณจ านวนเตม็  
  เล่มที่ 3 การหารจ านวนเต็ม และสมบัติของ
จ านวนเตม็  ประกอบด้วย สมบัติปิด สมบัติการสลับที่ 
สมบัติการเปล่ียนหมู่ เอกลักษณ์ ตัวผกผันการบวกของ
การบวกและการคูณ และสมบตักิารแจกแจง  
  

บทน า 
 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาของการเรียนการสอน 
ในโรงเรียนขยายโอกาส โดยการสอบถามครูผู้สอนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่ อง ระบบจ านวนเต็ม ไม่ต ่ ากว่า 5 ปี 
จ านวน  5 ท่าน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซ่ึงเป็น
โรงเรียนขยายโอกาสในอ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  
ของ Boonma (2013)  พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดับต ่ า  
โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ระบบจ านวนเตม็อยู่
ในเกณฑต์วัชี้ วัดที่ต ่าที่สดุ นักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจ
และมคีวามคดิรวบยอดที่ผดิพลาดในเรื่อง ระบบจ านวนเตม็ 
เช่น นักเรียนไม่รู้ความหมายของจ านวนเตม็ ความหมาย
ของการบวก  การลบ  การคูณ และการหารจ านวนเตม็  
ซึ่ งท าให้นักเรียนไม่สามารถคิดค านวณหาผลลัพธ์ 
ของค าตอบที่ ถูกต้องได้ ท าให้เกิดความคิดรวบยอด 
ที่ผิดพลาดบ่อยๆ เช่น นักเรียนตอบว่า (-6) + 3 = 3, 
(-2) – (-3) = 5, (-2)× 6= 12,  15 ÷(-3) = 5 ซึ่ง
ค่าของ (-6)+3 = -3, (-2)– (-3)=1,  (-2) × 6= -12,  
15 ÷ (-3) = -5  เป็นต้น อีกทั้งบริบทส่วนใหญ่ 
ของนักเรียนขยายโอกาสส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ยากจน
และขาดเรียนบ่อย จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ของ 
กลุ่มครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ดังกล่าว จึงได้แนวทางให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในความคิดรวบยอดต่างๆ 
ในเรื่ องระบบจ านวนเต็ม จึงจ าเป็น ต้องมีบทเรียน
ส าเรจ็รูปสอนซ่อมเสริมประกอบการ์ตูนส าหรับโรงเรียน
ขยายโอกาส ซึ่ งจะสร้างความสนใจให้กับนักเรียน  
การจัดท าประหยัดและสะดวกต่อการน าไปใช้กบัโรงเรียน
ที่มีครูสอนไม่ครบช้ันและครูผู้ สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
มีคุณวุฒิไม่ใช่วิชาเอกหรือโทที่เกี่ยวข้องกบัคณิตศาสตร์ 
โดยบทเรียนส าเร็จรูปที่พัฒนามุ่งให้นักเรียนใช้ศึกษา 
ด้วยตนเอง  จะศึกษาได้เร็วหรือช้าตามความสามารถ 
ของตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นหลายๆ กรอบ แต่ละ
กรอบจะมีเนื้ อหาที่ เรียบเรียงไว้ มุ่งให้เกิดการเรียนรู้
ตามล าดับโดยการน าเสนอเนื้ อหาทีละน้อย มีการตั้ง
ค าถามให้นักเรียนคิดและสนองตอบโดยการตอบค าถาม
ในแต่ละกรอบแล้วเฉลยค าตอบไว้ ท าให้นักเรียนสามารถ
ประเมินผลการเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองทันทใีนกรอบถัดไป
ซึ่ ง เ ป็นไปตามจิตวิทยาการเสริมแรง (Puranachot, 
1996)  นอกจากนี้ บทเรียนส าเรจ็รูปที่พัฒนานี้  จะช่วย

พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในความคิดรวบยอดต่างๆ  
ในเรื่องระบบจ านวนเต็ม อันจะส่งผลที่ดีต่อการเรียน
คณิตศาสตร์ในระดับสูงต่อไป และช่วยแก้ปัญหาการ
เรียนคณิตศาสตร์อันเกิดจากการขาดแคลนครูผู้ สอน 
เพราะบทเรียนส าเรจ็รปูเป็นสื่อการสอนที่ผู้เรียนสามารถ
น าไปศึกษาที่ บ้านด้วยตนเองและสามารถ ติดตาม
เนื้อหาวิชาให้ทนัเพ่ือนๆ ในชั้นเรียนที่เรียนไปก่อนแล้ว 
 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 
 
 1.  เ พ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
70/70 ของบทเรียนส าเรจ็รปูเพ่ือการสอนซ่อมเสริมวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียนชั้น
มั ธยมศึ กษ า ปีที่  1  ที่ มี ผลสัมฤทธิ์ ท า ง การ เ รี ยน
คณติศาสตร์ต ่า 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อม
เสริมวิ ช าคณิตศาสตร์   เ รื่ อ ง  ระบบจ านวนเต็ม  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนคณติศาสตร์ต ่า ระหว่างก่อนเรียนกบัหลังเรียนด้วย
บทเรียนส าเรจ็รปู  
 3.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อม
เสริมวิ ช าคณิตศาสตร์   เ รื่ อ ง  ระบบจ านวนเต็ม   
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนคณิตศาสตร์ต ่า หลังเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูป  
กบัเกณฑร้์อยละ 70 
 

สมมติฐานของการวิจยั 
 

 1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนส าเรจ็รูปเพ่ือการสอน
ซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง ระบบจ านวนเต็ม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณติศาสตร์ต ่า สงูกว่าเกณฑ ์70/70 
 2.  ผลสั ม ฤท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ซ่ อ ม เ ส ริ ม วิ ช า
คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ กษา ปีที่  1 ที่ มี ผลสัมฤทธิ์ ท า งก า ร เ รี ยน
คณิตศาสตร์ต ่า หลังเรียนด้วยบทเรียนส าเร็จรูปสูงกว่า
ก่อนเรียน 
 3.  ผลสัมฤทธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ยน ซ่ อม เ ส ริม  วิ ช า
คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ กษา ปีที่  1 ที่ มี ผลสัมฤทธิ์ ท า งก า ร เ รี ยน
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 2.  ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
  2.1 ศึกษาเอกสารเนื้ อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ระบบจ านวนเตม็ จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  คู่มือครูสาระการเรียนรู้
พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์  เ ล่ม 1กลุ่ มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาหลักการและ
เทคนิคการสร้างบทเรียนส าเรจ็รปู เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกบับทเรียนส าเรจ็รูป ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีการ
สอนคณิตศาสตร์  และเทคนิคการจัดกจิกรรมซ่อมเสริม
การเรียนรู้  การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้  เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ซึ่งจะน าไปก าหนดไว้ในชุด
กจิกรรมการเรียนรู้   
  2.2 น าบทเรียนส าเรจ็รูปประกอบการ์ตูน เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์
จ านวน 5 ท่านเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา  
ความเหมาะสมและประเมินบทเรียนส าเรจ็รูป แล้วน ามา
หาหาค่าเฉล่ีย  X  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  S.D.  
โดยก าหนดเกณฑม์ีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อยกว่า 1.00 ซึ่งถ้าชุดกจิกรรม
การเรียนรู้ ใดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ต้องน ามาปรับปรุง  
น าจุดประสงค์การเรียนรู้ ของบทเรียนส าเร็จรูป และ
เนื้ อหาสาระที่ก  าหนดขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญอกีคร้ังหนึ่ง
เพ่ือท าการประเมนิความสอดคล้อง 
  2.3 น าชุดกิจกรรมที่ ผ่านการประเมินความ
สอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วมาจัดท า จากนั้นน าเสนอ
ต่อผู้เชี่ ยวชาญชุดเดิม เพ่ือประเมินความเหมาะสม 
ในองคป์ระกอบต่าง ๆ ของบทเรียนส าเรจ็รปู 
  2.4 น าบทเรียนส าเรจ็รูปไปทดลองใช้แบบหนึ่ง
ต่อหนึ่ งกับนักเ รียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียน 
กิ่ วประชาวิทยา อ า เภอแม่ทะ  จั งหวัดล าปางที่ มี
คุณลักษณะเหมือนกับนัก เรียนกลุ่ มตัวอย่าง ซ่ึงมี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ต ่าในเรื่อง ระบบ
จ านวนเต็ม (ไม่ถึงร้อยละ 50) ในภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2555  จ านวน 3 คน ที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง  เ พ่ือพิจารณาเกี่ยวกับความยากง่ายของ
กิจกรรม ความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ในบทเรียน
ส าเรจ็รูป และความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการปฏบิัติ
กจิกรรม และข้อบกพร่องอื่นๆ 
  2.5  จากนั้นน าบทเรียนส าเรจ็รปูที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว  ไปทดลองใ ช้ แบบกลุ่ ม เล็ก  กับนัก เ รี ยนชั้ น

มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2555  จ านวน 7 คน ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต ่าในเรื่อง ระบบจ านวนเตม็  
ที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างและไม่ใช่นักเรียนตามข้อ 
2.4 เพ่ือหาข้อบกพร่อง และตรวจสอบความเหมาะสม
ของบทเรียนส าเรจ็รปูอกีคร้ังหนึ่ง 
  2.6 หลังจากนั้นน าบทเรียนส าเรจ็รปูไปทดลองใช้
แบบกลุ่มใหญ่ กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
กิ่วประชาวิทยา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 21 คน ที่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ เ รียนวิชา
คณติศาสตร์ต ่าในเร่ือง ระบบจ านวนเตม็ ที่ไม่ใช่นักเรียน
กลุ่มตัวอย่างและไม่ใช่นักเรียนตามข้อ 2.4 และข้อ 2.5  
เพ่ือหาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์70/70 
 3.  ขอบเขตด้านตวัแปร ประกอบด้วย 
  3.1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในด้านความ
เหมาะสมของบทเรียนส าเรจ็รูปเพ่ือการสอนซ่อมเสริม
วิชาคณติศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียน
ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียน
คณติศาสตร์ต ่า 
  3.2 ประสทิธภิาพของบทเรียนส าเรจ็รูปเพ่ือการ
สอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณติศาสตร์ต ่าตามเกณฑ ์70/70 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ด าเนินการภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2555 
 ขั้นตอนท่ี 2   การศึกษาผลการใช้บทเรียนส าเรจ็รูป
เพ่ือการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง ระบบ
จ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์ต ่า ดงันี้   
 1.  ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
  กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 18 คนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต ่ าในเร่ือง  
ระบบจ านวนเตม็ โดยวิธกีารเลือกแบบเจาะจง 
 2.  ขอบเขตด้านตวัแปร ประกอบด้วย 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนซ่อมเสริมโดยใช้
บทเรียนส าเรจ็รปูเพ่ือการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์ต ่า 
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  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน
ซ่อมเสริม วิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง ระบบจ านวนเต็ม  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนคณติศาสตร์ต ่าโดยใช้บทเรียนส าเรจ็รปู 

 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ด าเนินการภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2555 ในช่ัวโมงเรียนซ่อมเสริม โดยใช้เวลา
ในการเรียน 12 ครั้งๆละ 1 ช่ัวโมง และทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน ครั้งละ 1 ช่ัวโมง รวม 14 ชั่วโมง  
ดงัตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงปฏทินิการทดลองบทเรียนส าเรจ็รปูสอนซ่อมเสริมเร่ือง ระบบจ านวนเตม็ ระดับช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 
วนัเดือนปี เวลา จ านวนชัว่โมง เนื้ อหาที่ทดลอง 

7  ม.ค. 56 15.30- 16.30 น. 1 

เล่มท่ี 1 ความรูพ้ื้ นฐานเกีย่วกบัจ านวนเต็ม  
แบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที่ 1 
1. จ านวนเตม็ 
2. จ านวนเตม็ในชีวิตประจ าวัน 

8  ม.ค. 56 15.30- 16.30 น. 1 3. ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกบัจ านวนเตม็ 
9  ม.ค. 56 15.30- 16.30 น. 1 4. การเปรียบเทยีบจ านวนเตม็ 
10 ม.ค. 56 15.30- 16.30 น. 1 5. ค่าสมับูรณ์ของจ านวนเตม็ 

11 ม.ค. 56 15.30- 16.30 น. 1 6. จ านวนตรงข้ามของจ านวนเตม็ 
แบบทดสอบหลังเรียน เล่มที่ 1 

14  ม.ค. 56 15.30- 16.30 น. 1 

เล่มท่ี 2 การบวก การลบ และการคูณจ านวนเต็ม 
แบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที่ 2 
1. การบวกจ านวนเตม็ 
2. การบวกจ านวนเตม็ลบด้วยจ านวนเตม็ลบ 

15 ม.ค. 56 15.30- 16.30 น. 1 

3. การบวกจ านวนเตม็บวกด้วยจ านวนเตม็ลบ 
    (กรณีจ านวนเตม็บวกมีค่าสมับูรณม์ากกว่า) 
4. การบวกจ านวนเตม็บวกด้วยจ านวนเตม็ลบ 
    (กรณีจ านวนเตม็ลบมีค่าสมับูรณ์มากกว่า) 

16  ม.ค. 56 15.30- 16.30 น. 1 
5. การลบจ านวนเตม็ 
6. การคูณจ านวนเตม็ 
    (จ านวนชนิดเดียวกนัคูณกนั จ านวนต่างชนิดคูณกนั) 

17  ม.ค. 56 15.30- 16.30 น. 1 7. สมบัติการคูณจ านวนเตม็ 
แบบทดสอบหลังเรียน เล่มที่ 2 

   เล่มท่ี 3 
แบบทดสอบก่อนเรียน เล่มที่ 3 

18 ม.ค. 56       15.30- 16.30 น.                 1              1. การหารจ านวนเตม็ 
                                                                                (จ านวนชนิดเดียวกนัหารกนัและจ านวนต่างชนดิหารกนั) 
21 ม.ค. 56       15.30- 16.30 น.                 1              2. สมบัติของจ านวนเตม็ 
                                                                              3.  สมบัติของจ านวนเตม็ 
22 ม.ค. 56            15.30- 16.30 น.                                  1                              แบบทดสอบหลังเรียน เล่มที่ 3 
 

ผลการวิจยั 
 

 1.  ผลการ พัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
บทเรี ยนส า เ ร็จรูป เ พ่ือการสอน ซ่อมเสริมวิ ช า
คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณติศาสตร์ต ่า ตามเกณฑ ์70/70 มผีลดงันี้  

  1.1 ผลการพิจารณาความเหมาะสมของ
บทเรี ยนส า เ ร็จรูป เ พ่ือการสอน ซ่อมเสริมวิ ช า
คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณติศาสตร์ต ่า ปรากฏผลดงัตารางที่ 2 

 2.  ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
  2.1 ศึกษาเอกสารเนื้ อหาวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ระบบจ านวนเตม็ จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  คู่มือครูสาระการเรียนรู้
พ้ืนฐาน คณิตศาสตร์  เ ล่ม 1กลุ่ มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ศึกษาหลักการและ
เทคนิคการสร้างบทเรียนส าเรจ็รปู เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกบับทเรียนส าเรจ็รูป ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีการ
สอนคณิตศาสตร์  และเทคนิคการจัดกจิกรรมซ่อมเสริม
การเรียนรู้  การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้  เพ่ือใช้ในการ
ก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ซึ่งจะน าไปก าหนดไว้ในชุด
กจิกรรมการเรียนรู้   
  2.2 น าบทเรียนส าเรจ็รูปประกอบการ์ตูน เสนอ
ต่อผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์
จ านวน 5 ท่านเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้ อหา  
ความเหมาะสมและประเมินบทเรียนส าเรจ็รูป แล้วน ามา
หาหาค่าเฉล่ีย  X  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  S.D.  
โดยก าหนดเกณฑม์ีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไปและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานมีค่าน้อยกว่า 1.00 ซึ่งถ้าชุดกจิกรรม
การเรียนรู้ ใดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ต้องน ามาปรับปรุง  
น าจุดประสงค์การเรียนรู้ ของบทเรียนส าเร็จรูป และ
เนื้ อหาสาระที่ก  าหนดขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญอกีคร้ังหนึ่ง
เพ่ือท าการประเมนิความสอดคล้อง 
  2.3 น าชุดกิจกรรมที่ ผ่านการประเมินความ
สอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วมาจัดท า จากนั้นน าเสนอ
ต่อผู้เชี่ ยวชาญชุดเดิม เพ่ือประเมินความเหมาะสม 
ในองคป์ระกอบต่าง ๆ ของบทเรียนส าเรจ็รปู 
  2.4 น าบทเรียนส าเรจ็รูปไปทดลองใช้แบบหนึ่ง
ต่อหนึ่ งกับนักเ รียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 โรงเรียน 
กิ่ วประชาวิทยา อ า เภอแม่ทะ  จั งหวัดล าปางที่ มี
คุณลักษณะเหมือนกับนัก เรียนกลุ่มตัวอย่าง ซ่ึงมี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ต ่าในเรื่อง ระบบ
จ านวนเต็ม (ไม่ถึงร้อยละ 50) ในภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2555  จ านวน 3 คน ที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่ม
ตัวอย่าง  เ พ่ือพิจารณาเกี่ยวกับความยากง่ายของ
กิจกรรม ความเหมาะสมของภาษาที่ ใช้ในบทเรียน
ส าเรจ็รูป และความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ในการปฏบิัติ
กจิกรรม และข้อบกพร่องอื่นๆ 
  2.5  จากนั้นน าบทเรียนส าเรจ็รปูที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้ว  ไปทดลองใ ช้ แบบกลุ่ ม เล็ก  กับนัก เ รี ยนชั้ น

มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2555  จ านวน 7 คน ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต ่าในเรื่อง ระบบจ านวนเตม็  
ที่ไม่ใช่นักเรียนกลุ่มตัวอย่างและไม่ใช่นักเรียนตามข้อ 
2.4 เพ่ือหาข้อบกพร่อง และตรวจสอบความเหมาะสม
ของบทเรียนส าเรจ็รปูอกีคร้ังหนึ่ง 
  2.6 หลังจากนั้นน าบทเรียนส าเรจ็รปูไปทดลองใช้
แบบกลุ่มใหญ่ กบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
กิ่วประชาวิทยา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 21 คน ที่ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการ เ รียนวิชา
คณติศาสตร์ต ่าในเร่ือง ระบบจ านวนเตม็ ที่ไม่ใช่นักเรียน
กลุ่มตัวอย่างและไม่ใช่นักเรียนตามข้อ 2.4 และข้อ 2.5  
เพ่ือหาประสทิธภิาพตามเกณฑ ์70/70 
 3.  ขอบเขตด้านตวัแปร ประกอบด้วย 
  3.1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในด้านความ
เหมาะสมของบทเรียนส าเรจ็รูปเพ่ือการสอนซ่อมเสริม
วิชาคณติศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียน
ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียน
คณติศาสตร์ต ่า 
  3.2 ประสทิธภิาพของบทเรียนส าเรจ็รูปเพ่ือการ
สอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณติศาสตร์ต ่าตามเกณฑ ์70/70 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา ด าเนินการภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2555 
 ขั้นตอนท่ี 2   การศึกษาผลการใช้บทเรียนส าเรจ็รูป
เพ่ือการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง ระบบ
จ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์ต ่า ดงันี้   
 1.  ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
  กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 18 คนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต ่ าในเรื่ อง  
ระบบจ านวนเตม็ โดยวิธกีารเลือกแบบเจาะจง 
 2.  ขอบเขตด้านตวัแปร ประกอบด้วย 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนซ่อมเสริมโดยใช้
บทเรียนส าเรจ็รปูเพ่ือการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1 ที่มผีลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตร์ต ่า 
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ตารางที่ 2  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ ของบทเรียนส าเร็จรูปเพ่ือการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์   
         เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 ที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต ่า 
ขอ้ที่ รายการประเมิน X  S.D. ผลการประเมินความเหมาะสม 

ดา้นเนื้ อหาและการน าเสนอ 
1  เนื้อหาบทเรียนครอบคลุมวัตถุประสงค์  4.60 0.55 มากที่สดุ 
2  ความเหมาะสมการจัดล าดับเนื้อหา  4.60 0.55 มากที่สดุ 
3 ความต่อเนื่องของเนื้อหา 4.80 0.45 มากที่สดุ 
4 ความเหมาะสมของความยาวเนื้อหา                            4.40        0.55                มาก 
5 เนื้อหาถูกต้อง 4.60 0.55 มากที่สดุ 
6 ความชัดเจนในการอธบิายเนื้อหา 4.80 0.45 มากที่สดุ 
7 ความน่าสนใจของเนื้อหาบทเรียน  5.00 0.00 มากที่สดุ 
8 ยืดหยุ่น สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 4.40 0.55 มาก 
9 ความยากง่ายเหมาะสมต่อผู้เรียน 4.80 0.45 มากที่สดุ 

ดา้นตวัอกัษร และภาพประกอบ 
10 ภาพประกอบสอดคล้องกบัเนื้อหา 4.60 0.55 มากที่สดุ 
11 สขีองตัวอกัษรง่ายต่อการอ่าน 4.80 0.45 มากที่สดุ 
12 ภาษาสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน 4.60 0.55 มากที่สดุ 
13 ความเหมาะสมแบบตัวอกัษรและขนาด 4.40 0.55 มาก 

ดา้นการจัดรูปเล่ม 
14 จุดมุ่งหมายของบทเรียน                                          5.00       0.00 มากที่สดุ 
15 สรปุบทเรียน 4.60       0.55 มากที่สดุ 
16 ค าแนะน าการใช้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

ดา้นแบบทดสอบ      
17        สอดคล้องกบัเนื้อหา                                               4.80        0.45 มากที่สดุ 
18 วัดผลตรงจุดประสงค์ 5.00 0.00  มากที่สดุ 
19        การใช้ค าถามรวบรัดชัดเจน 4.60       0.55 มากที่สดุ 
20       ความยากง่าย 4.60       0.55 มากที่สดุ 

 ภาพรวม 4.67 0.17 มากที่สดุ 
                
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความเหมาะสมของบทเรียน
ส าเรจ็รปูเพ่ือการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต ่า ตาม
คิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญในภาพรวม มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด( 0.17S.D.4.67,X  ) และ

เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากขึ้นไปทุกข้อ 
  1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ส าเรจ็รปูเพ่ือการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต ่า  ตาม
เกณฑ ์70/70 ปรากฏผลดงัตาราง 3 
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ตารางที่ 3   แสดงผลการหาประสทิธิภาพของบทเรียนส าเรจ็รูปเพ่ือการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบ จ านวนเตม็ ส าหรับ 
              นักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 ที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต ่าตามเกณฑ ์70/70 กบันักเรียนกลุ่มใหญ่ จ านวน 21 คน  

รายการ คะแนน
เตม็ คะแนนเฉล่ีย 

ร้อยละ 
ของ 

คะแนนเฉล่ีย 

เกณฑป์ระสทิธภิาพ 
ที่ก าหนดไว้ 
ในสมมติฐาน 

E1 / E2 

คะแนนกจิกรรมระหว่าง
เรียน(E1) 

354 268 75.07 70 
75.07 / 75.19 

คะแนนทดสอบ 
ผลสมัฤทธิ์หลังเรียน(E2) 

30 22.56 75.19 70 

 
จากตารางที่  3  พบว่า  ค่าประสิทธิภาพของ

บทเรียนส าเร็จรูปมี ค่าเฉ ล่ียร้อยละของคะแนน
กิจกรรมระหว่าง เรียน(E1)  ต่อ คะแนนทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (E2) เป็น 75.07 / 75.19 แสดง
ว่า บทเรียนส าเร็จรูปมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ ์
70/70 ที่ก  าหนดไว้  

 2. ผลการใช้บทเรียนส าเร็จรูปเพ่ือการสอนซ่อม
เสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปรากฏผลดังตารางท่ี  
4 - 5 

 
ตารางที่ 4  แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบจ านวนเต็มของนักเรียนช้ัน 
   มัธยมศกึษาปีที่ 1 ที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต ่าระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้บทเรียนส าเรจ็รูปโดยใช้     
     การทดสอบค่า t (t-test for dependent sample)   

การทดสอบ  ̅ S.D. t Sig.(2-tailed) 
ก่อนเรียน 16.11 6.43 

10.83  * 0.000 
หลังเรียน 22.56 5.94 

หมายเหต:ุ * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริม
วิชาคณติศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ของ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ต ่าในเรื่อง ระบบจ านวนเตม็ (ไม่ถึงร้อยละ 
50) โดยใช้บทเรียนส าเรจ็รูป มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 

 

 
รูปที ่1 กรอบความรู้ที่ 2 (ความคิดรวบยอดของความหมายของจ านวนเตม็ในชีวิตจริง) 

ตารางที่ 2  แสดงผลการประเมินความเหมาะสมในองค์ประกอบต่างๆ ของบทเรียนส าเร็จรูปเพ่ือการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์   
         เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 1 ที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต ่า 
ขอ้ที่ รายการประเมิน X  S.D. ผลการประเมินความเหมาะสม 

ดา้นเนื้ อหาและการน าเสนอ 
1  เนื้อหาบทเรียนครอบคลุมวัตถุประสงค์  4.60 0.55 มากที่สดุ 
2  ความเหมาะสมการจัดล าดับเนื้อหา  4.60 0.55 มากที่สดุ 
3 ความต่อเนื่องของเนื้อหา 4.80 0.45 มากที่สดุ 
4 ความเหมาะสมของความยาวเนื้อหา                            4.40        0.55                มาก 
5 เนื้อหาถูกต้อง 4.60 0.55 มากที่สดุ 
6 ความชัดเจนในการอธบิายเนื้อหา 4.80 0.45 มากที่สดุ 
7 ความน่าสนใจของเนื้อหาบทเรียน  5.00 0.00 มากที่สดุ 
8 ยืดหยุ่น สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 4.40 0.55 มาก 
9 ความยากง่ายเหมาะสมต่อผู้เรียน 4.80 0.45 มากที่สดุ 

ดา้นตวัอกัษร และภาพประกอบ 
10 ภาพประกอบสอดคล้องกบัเนื้อหา 4.60 0.55 มากที่สดุ 
11 สขีองตัวอกัษรง่ายต่อการอ่าน 4.80 0.45 มากที่สดุ 
12 ภาษาสามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน 4.60 0.55 มากที่สดุ 
13 ความเหมาะสมแบบตัวอกัษรและขนาด 4.40 0.55 มาก 

ดา้นการจัดรูปเล่ม 
14 จุดมุ่งหมายของบทเรียน                                          5.00       0.00 มากที่สดุ 
15 สรปุบทเรียน 4.60       0.55 มากที่สดุ 
16 ค าแนะน าการใช้ 5.00 0.00 มากที่สดุ 

ดา้นแบบทดสอบ      
17        สอดคล้องกบัเนื้อหา                                               4.80        0.45 มากที่สดุ 
18 วัดผลตรงจุดประสงค์ 5.00 0.00  มากที่สดุ 
19        การใช้ค าถามรวบรัดชัดเจน 4.60       0.55 มากที่สดุ 
20       ความยากง่าย 4.60       0.55 มากที่สดุ 

 ภาพรวม 4.67 0.17 มากที่สดุ 
                
 จากตารางที่ 2 พบว่า ความเหมาะสมของบทเรียน
ส าเรจ็รปูเพ่ือการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1  ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต ่า ตาม
คิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญในภาพรวม มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด( 0.17S.D.4.67,X  ) และ

เมื่อพิจารณาแต่ละข้อพบว่า มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมากขึ้นไปทุกข้อ 
  1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ส าเรจ็รปูเพ่ือการสอนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ระบบจ านวนเตม็ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ต ่า  ตาม
เกณฑ ์70/70 ปรากฏผลดงัตาราง 3 
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ตารางที่ 5 ผลการแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบจ านวนเต็ม ระดับช้ันมัธยมศึกษา  
                ปีที่ 1 โดยใช้บทเรยีนส าเรจ็รปู มีผลสมัฤทธิ์หลังเรียนกบัเกณฑ ์ร้อยละ 70 โดยใช้การทดสอบค่า t (t-test One Sample) 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม   S.D. % t Sig 
(2-tailed) 

หลังเรียน 18 30 22.56 5.94 75.19 1.11* .282 
หมายเหต:ุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
              
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อม
เสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง ระบบจ านวนเต็ม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณติศาสตร์ต ่าในเรื่อง ระบบจ านวนเตม็ โดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูป มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเป็นไปตาม
เกณฑร้์อยละ 70  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

 
 1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ส าเร็จรูปเพ่ือซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง ระบบ
จ านวนเตม็  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าเกณฑ ์
70/ 70 ที่ตั้ง อาจเป็นเพราะได้พัฒนาบทเรียนส าเรจ็รูป
ฯ ที่สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาบทเรียนส าเรจ็รูป
และมคีวามคิดรวบยอดเกี่ยวกบัจ านวนเตม็อย่างถูกต้อง
ชัดเจน  บทเรียนนี้ จัดให้เรียนตามกรอบเนื้ อหาจากง่าย
ไปหายาก การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเป็น
บทเรียนส าเร็จรูปประกอบการ์ตูน  ท าให้นักเรียนรู้ สึก
สนุกสนานกับการเรียน (ดังตัวอย่าง1 กรอบความรู้ที่ 2 
ความคิดรวบยอดของความหมายของจ านวนเตม็ในชีวิต
จริง) และท าให้ผู้ เรียนสนใจเรียนกิจกรรมการเรียนรู้  
ประกอบกบับทเรียนส าเรจ็รูปเป็นบทเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนสามารถแสวงหาความรู้ ไ ด้ ด้วยตนเองตาม
ความสามารถของนักเรียน ถ้าไม่เข้าใจสามารถกลับมาดู
ใหม่ได้อีกกี่คร้ังกไ็ด้  และสามารถตรวจสอบค าตอบได้
ด้วยตนเองทันทีซึ่ งเป็นไปตามจิตวิทยาการเสริมแรง  
พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาเตม็ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล จึงท าให้การเรียนซ่อมเสริม 
มีประสิทธิภาพ อีกทั้ งบทเรี ยนส า เ ร็จ รูปนี้ ไ ด้ รั บ 
การพิจารณาตรวจสอบ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ในการสอนคณิตศาสตร์ 5 ท่านเป็นอย่างดี นอกจากนี้  
ครูยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ร่วมกัน นักเรียนได้มี
โอกาสพูดและแลกเปล่ียนความคิดกัน ทั้งในเวลาเรียน
และนอกเวลาเ รียน  จากที่ กล่าวแสดงว่า  บทเรียน

ส าเรจ็รูปนี้ท าให้การเรียนซ่อมเสริมเป็นไปตามหลักการ
จัดการเรียนรู้ที่ด ี
 2. ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อม
เสริม วิ ช าคณิตศ าสตร์  เ รื่ อ ง  ร ะบบจ าน วน เต็ม  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ไม่ถึงร้อย
ละ 50 โดยใช้บทเรียนส าเรจ็รปู มผีลสมัฤทธิ์หลังเรียนสงู
กว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และ
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้ งไ ว้นั้ น  อาจเนื่ องมาจาก
นักเรียนได้ท ากิจกรรมตามที่กล่าวรายละเอียดในข้อ 1 
โดยที่นักเรียนได้เรียนรู้ ตามความสามารถของตนเอง
อย่างอิสระและไม่จ ากัดเวลา รวมทั้งยังได้แลกเปล่ียน
ความคิดกับเพ่ือนๆอีกด้วย แต่ยังมีนักเรียนบางคนต ่า
กว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 นั้น จากการตรวจสอบพบว่า  
ขาดเรียนบ่อยเพราะฐานะทางบ้านยากจน  
 3. ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อม
เสริม วิ ช าคณิตศ าสตร์  เ รื่ อ ง  ร ะบบจ าน วน เต็ม  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ไม่ถึงร้อย
ละ 50 โดยใช้บทเรียนส าเรจ็รูป มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้นั้น อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้ท ากจิกรรมตามที่
กล่าวรายละเอยีดในข้อ 1 และ ข้อ2   
 

ขอ้เสนอแนะ 
  
 1.  ขอ้เสนอแนะในการน าชดุกิจกรรมไปใช ้
  1.1 ในการปฏิบัติกิจกรรมพบว่า มีระยะเวลา
เพียง 14 ช่ัวโมง ผลจากการทดลอง พบว่าในบทเรียน
เล่มที่ 1 มทีั้งหมด 9 กจิกรรม นักเรียนท าไม่ทนัในเวลาที่
ก  าหนดให้  อาจเพ่ิมเวลาเป็น 16 ชั่วโม 
  1.2 จากการตรวจการท าใบกิจกรรมหรือการท า
แบบฝึกหัด พบว่า มีนักเรียนบางส่วน ยังมีข้อผิดพลาด
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งมาจากนั ก เ รี ยน มีคว ามรู้ พ้ื น ฐานและ
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ความสามารถในการค านวณไม่ดี ดังนั้นก่อนน าไปใช้ครู
จึงควรมีการสอนทบทวนความรู้ พ้ืนฐานทั้งหมดและเน้น
ทกัษะการค านวณให้มากขึ้นเสยีก่อน 
 2.  ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยัต่อไป 
  2.1  ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง ระบบ
จ านวนเต็ม ของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบ
จ านวนเต็ม ไม่ถึง ร้อยละ 50  หลังการใช้บทเรียน
ส าเรจ็รปูนี้ ระหว่างนักเรียนชายกบันักเรียนหญิง 
  2.2  ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลัง
การเรียนรู้ ด้วยชุดกจิกรรมนี้ส  าหรับนักเรียนทั่วไป 
  2.3  ควรพัฒนาบทเรียนส าเรจ็รูปเพ่ือซ่อมเสริม
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่ องอื่นๆ ส าหรับนักเรียนชั้น ที่มี
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณติศาสตร์ไม่ถงึร้อยละ 50 
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ตารางที่ 5 ผลการแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบจ านวนเต็ม ระดับช้ันมัธยมศึกษา  
                ปีที่ 1 โดยใช้บทเรยีนส าเรจ็รปู มีผลสมัฤทธิ์หลังเรียนกบัเกณฑ ์ร้อยละ 70 โดยใช้การทดสอบค่า t (t-test One Sample) 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม   S.D. % t Sig 
(2-tailed) 

หลังเรียน 18 30 22.56 5.94 75.19 1.11* .282 
หมายเหต:ุ  * มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
              
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อม
เสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง ระบบจ านวนเต็ม ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณติศาสตร์ต ่าในเรื่อง ระบบจ านวนเตม็ โดยใช้
บทเรียนส าเร็จรูป มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเป็นไปตาม
เกณฑร้์อยละ 70  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจยั 

 
 1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ส าเร็จรูปเพ่ือซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง ระบบ
จ านวนเตม็  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าเกณฑ ์
70/ 70 ที่ตั้ง อาจเป็นเพราะได้พัฒนาบทเรียนส าเรจ็รูป
ฯ ที่สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาบทเรียนส าเรจ็รูป
และมคีวามคิดรวบยอดเกี่ยวกบัจ านวนเตม็อย่างถูกต้อง
ชัดเจน  บทเรียนนี้ จัดให้เรียนตามกรอบเนื้ อหาจากง่าย
ไปหายาก การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเป็น
บทเรียนส าเร็จรูปประกอบการ์ตูน  ท าให้นักเรียนรู้ สึก
สนุกสนานกับการเรียน (ดังตัวอย่าง1 กรอบความรู้ที่ 2 
ความคิดรวบยอดของความหมายของจ านวนเตม็ในชีวิต
จริง) และท าให้ผู้ เรียนสนใจเรียนกิจกรรมการเรียนรู้  
ประกอบกบับทเรียนส าเรจ็รูปเป็นบทเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนสามารถแสวงหาความรู้ ไ ด้ ด้วยตนเองตาม
ความสามารถของนักเรียน ถ้าไม่เข้าใจสามารถกลับมาดู
ใหม่ได้อีกกี่คร้ังกไ็ด้  และสามารถตรวจสอบค าตอบได้
ด้วยตนเองทันทีซึ่ งเป็นไปตามจิตวิทยาการเสริมแรง  
พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาเตม็ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล จึงท าให้การเรียนซ่อมเสริม 
มีประสิทธิภาพ อีกทั้ งบทเรี ยนส า เ ร็จ รูปนี้ ไ ด้ รั บ 
การพิจารณาตรวจสอบ จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ในการสอนคณิตศาสตร์ 5 ท่านเป็นอย่างดี นอกจากนี้  
ครูยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ร่วมกัน นักเรียนได้มี
โอกาสพูดและแลกเปล่ียนความคิดกัน ทั้งในเวลาเรียน
และนอกเวลาเ รียน  จากที่ กล่าวแสดงว่า  บทเรียน

ส าเรจ็รูปนี้ท าให้การเรียนซ่อมเสริมเป็นไปตามหลักการ
จัดการเรียนรู้ที่ด ี
 2. ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซ่อม
เสริม วิ ช าคณิตศ าสตร์  เ รื่ อ ง  ร ะบบจ าน วน เต็ม  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเตม็ ไม่ถึงร้อย
ละ 50 โดยใช้บทเรียนส าเรจ็รปู มผีลสมัฤทธิ์หลังเรียนสงู
กว่าก่อนเรียน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 และ
เป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้ งไ ว้นั้ น อาจเนื่ องมาจาก
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โดยที่นักเรียนได้เรียนรู้ ตามความสามารถของตนเอง
อย่างอิสระและไม่จ ากัดเวลา รวมทั้งยังได้แลกเปล่ียน
ความคิดกับเพ่ือนๆอีกด้วย แต่ยังมีนักเรียนบางคนต ่า
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสมัฤทธิ์ทางการ
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ละ 50 โดยใช้บทเรียนส าเรจ็รูป มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
เป็นไปตามเกณฑ์ร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
ที่ตั้งไว้นั้น อาจเนื่องมาจากนักเรียนได้ท ากจิกรรมตามที่
กล่าวรายละเอยีดในข้อ 1 และ ข้อ2   
 

ขอ้เสนอแนะ 
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  1.1 ในการปฏิบัติกิจกรรมพบว่า มีระยะเวลา
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