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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัครั� งนี�  มีวตัถุประสงคเ์พื�อ 1) พฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก 
ลบ คูณ หารระคน สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ให้มีประสิทธิภาพ  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ4
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ก่อนและหลังการจดัการเรียนรู้โดยใช ้    
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน  3) เปรียบเทียบทกัษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียน  
ที�มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน
ประถมศึกษา ปีที� 3 โรงเรียนวดัคลองตะเคียน อาํเภอเขาคิชฌกูฏ จงัหวดัจนัทบุรี ภาคเรียนที� 1        
ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 1 ห้องเรียน มีนกัเรียนจาํนวน 25 คน ซึ� งไดม้าจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
เรื� อง การบวก ลบ คูณ หารระคน แบบวดัผลสัมฤทธิ4 ทางการเรียนคณิตศาสตร์ แบบวดัทกัษะ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และแบบวดัความพึงพอใจที�มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื� อง การบวก ลบ คูณ หารระคน
สาํหรับนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 มีประสิทธิภาพ  (E1/ E2)  เท่ากบั  81.20 / 80.33  ซึ� งสูงกวา่เกณฑ์
ที�กาํหนดไว ้ 80/80  2) ผลสัมฤทธิ4 ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ที�เรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 3) ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชั�นประถมศึกษา 
ปีที� 3 ที�เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื� อง การบวก ลบ คูณ หารระคน หลังเรียน       
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของนักเรียนที�มีต่อ         
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื�อง การบวก ลบ คูณ หารระคน อยูใ่นระดบัมาก 
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Abstract 

    

 The purposes of this research were: 1) to develop mathematics learning activities for 

addition, subtraction, combined multiplication and division for Prathomsuksa III students 2) to 

compare the mathematics learning achievement of Prathomsuksa III students before and after the 

experiment using mathematics learning activities 3) to compare the mathematical skills  processes 

of Prathomsuksa III students before and after the experiment using mathematics learning 

activities and 4) to study satisfaction of Prathomsuksa III students using mathematics learning 

activities. The sample consisted of 25 students who studied in Prathomsuksa III in the first 

semester of the academic year 2015 at Watklongtakean School, Amphoe Khao Khitchakut, 

Chanthaburi. They were selected by cluster random sampling. The research instruments were 

mathematics  learning activities  for addition, subtraction, combined  multiplication and division, 

the mathematics learning achievement test, the mathematical skill process test and the satisfaction 

questionnaire. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and t-test for 

dependent samples. 

 The results of the study were as follows: 1) The efficiency of mathematics learning 

activities for addition, subtraction, combined multiplication and division was obtained  81.20 / 80.33, 

higher than a predetermined threshold (E1/ E2) 2) The mathematics learning achievement of 

Prathomsuksa III students was significantly higher than before the experiment using mathematics   

learning  activities at the .05 level. 3) The mathematical skills  processes of  Prathomsuksa III students 

were significantly higher than before the experiment  using mathematics  activities at the .05 level. and 

4) the satisfaction of Prathomsuksa III students using mathematics  learning   activities was at the high 

level. 




