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รายงานการวจัิยในช้ันเรียน 
เร่ือง การพฒันาทกัษะการบวก การลบ เศษส่วน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่5/1 โดยใช้แบบฝึก 
1) ผู้วจัิย นางสาวพรรณมณี วงัคีรี                                   
2) ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาวจัิย  

จากการเรียนการสอนเร่ือง การบวก การลบเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 นกัเรียนจ านวน 36 
คน มีทกัษะการบวก การลบเศษส่วนยงัไม่ถูกตอ้งและขาดความแม่นย  า เป็นปัญหากบัการเรียน เร่ือง การ
บวก การลบเศษส่วน จึงท าใหน้กัเรียนท างานชา้และไม่อยากจะท าแบบฝึกหดั บางคนท าไดเ้ร็วแต่ค าตอบ
ไม่ถูกตอ้ง เป็นเหตุใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียนไม่ดีเท่าท่ีควร  

เพื่อใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการบวก การลบเศษส่วน และช่วยใหน้กัเรียนมีความมัน่ใจในการเรียน
วชิาคณิตศาสตร์มากข้ึน  ครูจึงเกิดแนวคิดและไดส้ร้างแบบฝึกทกัษะการบวก การลบเศษส่วน ใหน้กัเรียน
ไดป้ฏิบติั เม่ือเกิดความเขา้ใจ แนวความคิด เจตคติ  และทกัษะใหเ้กิดข้ึนในตวัผูเ้รียน จะท าใหเ้กิดการ
เรียนรู้ จะท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดง่้ายและรวดเร็วข้ึน  จดจ าไปไดน้าน   

นอกจากน้ียงัท าใหผู้เ้รียนสนุกสนานเพลิดเพลินไม่เบ่ือหน่าย เป็นการลดปัญหาท่ีเก่ียวกบัการ
เรียนของผูเ้รียนและเพิ่มประสิทธิภาพของผูส้อนไปในตวั           
3) ปัญหาการวจัิย 
           1. การเรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึก จะช่วยใหน้กัเรียนมีทกัษะการบวก การลบ เศษส่วน สูงข้ึน
หรือไม่ 
           2. การเรียนการสอนโดยใชแ้บบฝึก จะช่วยใหน้กัเรียนมีผลการเรียนเร่ือง การบวก การลบ เศษส่วน
สูงข้ึนหรือไม่ 
4) วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
           1. เพื่อพฒันาทกัษะการบวก การลบ เศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1โดยใช ้แบบฝึก   
           2. เพื่อพฒันาผลการเรียน เร่ือง การบวก การลบ เศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 
โดยใชแ้บบฝึก   
5) วธีิด าเนินการวจัิย  
        5.1 รูปแบบวิจยั คือ การวจิยัเชิงก่ึงทดลองโดยใชแ้บบฝึกทกัษะการบวก การลบ เศษส่วน 
มีขั้นตอน/กระบวนการดงัน้ี  

1) ขั้นวางแผน  
ผูว้จิยัวเิคราะห์สภาพปัญหาการเรียนการสอน วเิคราะห์สาเหตุ วิเคราะห์เก่ียวกบัหลกัสูตร 

คณิตศาสตร์ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เพื่อก าหนดขอบเขตเน้ือหาท่ีใชท่ี้เก่ียวขอ้งสร้างแบบฝึกเสริม 
ทกัษะ 



 
 

 

2) ขั้นปฏิบติัการ 
ผูว้จิยัน าแบบฝึกเสริมทกัษะใชก้บัผูเ้รียน 
3) สะทอ้นผลจากการปฏิบติัจริง 
น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์และศึกษาส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุงแกไ้ข เพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการสอน

โดยประยกุตจ์ากทฤษฎีสัมพนัธ์เช่ือมโยงของธอร์นไดน์  ซ่ึงไดก้ล่าววา่การเรียนรู้คือ การท่ีผูเ้รียนสามารถ
สร้างความสัมพนัธ์เช่ือมโยง(Bond)ระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนองและไดรั้บความพึงพอใจจะท าให้
เกิดการเรียนรู้ ธอร์นไดน์ เป็นผูต้ ั้งทฤษฎีน้ีจากการศึกษาลกัษณะการเรียนรู้ของสัตว ์ (แมวเป็นส่วนใหญ่) 
ในการเปิดหีบกลเป็นระยะเวลานานและไดข้อ้สรุปวา่ การเรียนรู้เกิดจากการลองผดิลองถูกโดยเช่ือวา่การ
เรียนรู้เกิดจากการท่ีมองเห็นความต่อเน่ืองของปัญหา หรือมองเห็นการเช่ือมโยง หรือเก่ียวขอ้ง ระหวา่ง
ส่ิงเร้ากบัการตอบสนองการเรียนรู้แบบลองผดิลองถูก ผูเ้รียนตอ้งอาศยัเวลาหรือจ านวนคร้ังของการลอง
ผดิลองถูกมากเพียงพอ จึงจะน าสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการไดส้ าเร็จซ่ึงมีหลกัการพอสรุปได ้คือ 

กฎการเรียนรู้ 
จากการทดลองเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก ธอร์นไดน์ ไดเ้สนอกฎการเรียนรู้ท่ีส าคญั 3 

กฎ คือ 
          1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness)เป็นกฎท่ีกล่าวถึงสภาพการณ์ 3 สภาพการณ์ คือ 

การกระท าท่ีเกิดข้ึนจากความพร้อมของร่างกาย ถา้ไดก้ระท ายอ่มจะก่อใหเ้กิดความพอใจเม่ือร่างกายเกิด
ความพร้อมท่ีจะกระท าส่ิงใดถา้ไม่ไดก้ระท ายอ่มก่อใหเ้กิดความไม่พึงพอใจหรือความร าคาญใจเม่ือ
ร่างกายไม่พร้อมท่ีจะกระท าส่ิงใดแลว้ ถา้ถูกบงัคบัใหก้ระท ายอ่มจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจหรือ
ร าคาญใจ 

กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) 
            การสร้างความเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองดว้ยการฝึกจะท าใหเ้กิดความแน่น

แฟ้นและมัน่คง แต่ถา้การฝึกหดัปฏิบติัไม่ต่อเน่ืองกนั หรือการไม่ไดน้ าไปใชจ้ะท าใหเ้กิดการลืมได ้
ความหมายของกฎแห่งการฝึกอาจสรุปไดด้งัน้ี 

          ก. การเช่ือมโยง หรือขอ้ต่อจะกระชบัมัน่คงยิง่ข้ึน ถา้มีการใชแ้ละจะเส่ือมลงหรืออ่อนลง 
(Weakness of Connection) เม่ือไม่ไดใ้ช ้

          ข. ส่ิงใดมีการกระท าซ ้ า ๆ หรือมีการฝึกเสมอ ๆ ผูฝึ้กยอ่มกระท าส่ิงนั้นไดดี้ ส่ิงใดท่ีไม่ได้
ท านาน ๆ ยอ่มท าส่ิงนั้นไม่ไดเ้หมือนเดิม 

          ค. พฤติกรรมใด ๆ ไดมี้การกระท าต่อเน่ืองกนัอยูย่อ่มมีผลใหก้ารกระท านั้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน
ถา้พฤติกรรมใดไม่มีโอกาสไดใ้ชห้รือเวน้วา่งไป หรือไม่ไดก้ระท าซ ้ า ๆ บ่อย ๆ พฤติกรรมนั้นก็มี
แนวโนม้ท่ีจะถูกลืม หรือแมจ้ะไม่ลืมก็ไม่อาจท าใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ข้ึนได ้



 
 

 

         กฎแห่งผล หรือกฎแห่งผลตอบสนอง (Law of Effect) กฎน้ีกล่าววา่เม่ือการเช่ือมโยงระหวา่ง
ส่ิงเร้ากบัการตอบสนองถูกกระท าข้ึน และติดตามดว้ยสภาพการณ์ท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจแลว้ความ
เขม้แขง็ของการเช่ือมโยงก็จะแน่นแฟ้นข้ึน แต่ถา้การเช่ือมโยงน้ีถูกติดตามดว้ยสภาพการณ์ท่ีท าใหเ้กิด
ความร าคาญใจแลว้การเช่ือมโยงจะคลายความแน่นแฟ้นลง ดงันั้นสภาพ ท่ีท าให้เกิดความพึงพอใจ จึง
เป็นท่ีมนุษยห์รือสัตวไ์ม่พยายามหลีกเล่ียง จะพยายามรักษาสถานภาพนั้นไว ้หรือท าใหเ้กิดข้ึนมาใหม่ แต่
สภาพใดท่ีท าใหเ้กิดความร าคาญใจ เขาจะพยายามหาทางหลีกเล่ียง ไม่อยากไดแ้ละตอ้งการใหส้ถานภาพ
นั้นส้ินสุดโดยเร็ว 
6) นวตักรรม / ส่ือ / ใช้แก้ปัญหา 
           แบบฝึกเสริมทกัษะการบวก ลบ เศษส่วน นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
7) เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย/ประเมินผลวจัิย  
          แบบทดสอบการบวก การลบ เศษส่วน ของนกัเรียนนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เกณฑใ์นการ
ตดัสินคือ ผูเ้รียนมีทกัษะการบวก การลบ เศษส่วน ผา่นเกณฑร้์อยละ 70  
8) ผลการวจัิย 
           1. ผลการพฒันาทกัษะการบวก การลบ เศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ก่อนและ
หลงัเรียนโดยใช ้แบบฝึก  พบวา่ นกัเรียนมีทกัษะการบวก การลบ เศษส่วน ร้อยละ 75 
           2.   ผลการพฒันาผลการเรียนการบวก การลบ เศษส่วน ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5/1 ก่อน
และหลงัเรียนโดยใช ้แบบฝึก  พบวา่ นกัเรียนมีผลการเรียนเร่ือง การบวก การลบ เศษส่วน ร้อยละ 79 
9) ช่ือผู้วจัิยและผู้บริหารรับรอง 
                                                                ลงช่ือผูว้ิจยั .......................................... 

                                                                                  (นางสาวพรรณมณี วงัคีร)ี 

                                                                ลงช่ือผูบ้รหิารโรงเรยีน ..........................................ผูร้บัรอง 

                                                                                        (นายวีระพล ธิกะ) 

                                                                                           ...../................./........ 

 

 

 

  


