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การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ KWDL   
                    เรื่อง  ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 

นางนรมน  ดีหล้า                                                                                  
โรงเรียนพานพิทยาคม  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

     บทคัดย่อ 
              การวิจัยครั้งนีม้ีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ล าดับ
อนันต์และอนุกรมอนันต์ ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  (2)  เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค
การจัดการเรียนรู้ KWDL  เรื่อง  ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6   (3)  เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ล าดับอนันต์และอนุกรม
อนันต์ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ KWDL 

ผลการวิจัย  พบว่า  (1)  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL   เรื่อง  ล าดับอนันต์
และอนุกรมอนันต์  ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  พิจารณาหาค่าความเหมาะสมของแบบฝึกทักษะ  มีค่าเฉลี่ยความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  (X = 4.51 )  แล้วหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะได้ประสิทธิภาพเท่ากับ  89.31/87.78  
(2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณติศาสตรด์้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
KWDL  เรื่อง  ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญั .01  ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  (3)  นักเรียนมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการเรยีนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณติศาสตร์ด้วยเทคนคิการ
จัดการเรียนรู้ KWDL เรื่อง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อยู่ในระดับมาก 
 
บทน า/Introduction 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 และมาตรา 24 
บัญญัตไิว้ว่า การจดัการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมี
ความส าคญัที่สดุกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสรมิให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนดัของ
ผู้เรยีน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  (กระทรวงศึกษาธกิาร. 2545: 12 – 14)  สอดคล้องกับ ยุพิน พิพิธกุล  
(2545 : 16 – 17) ที่ได้กล่าวว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักเรียน ไดค้ิด ได้ปฏิบัติและหา
ข้อสรุปด้วยตนเองเท่าที่จะท าได้ แต่ผู้เรียนส าคัญทีสุ่ดนั้นเป็นจุดหมายปลายทางหรือเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้เรยีนแตล่ะคน โดย
มุ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนให้เขาได้ท าตามศักยภาพ ผู้สอนจึงต้องจดักิจกรรมให้หลากหลาย จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สร้างองค์ความรู้ได้ นอกจากน้ันผู้เรยีนยังจะต้องมี
ทักษะในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ซึ่งน าไปสู่การเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งสามารถ
ปฏิบัติได้โดยผูส้อน อาจจะสร้างสือ่สิ่งพิมพ์ สื่อรูปธรรมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบตัิเอง และใหผู้้เรียนศกึษาค้นคว้าอิสระจากสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อรูปธรรม ท าให้ผูเ้รียนสามารถหาความรู้ด้วยตนเองได้ 
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 ส าหรับการสอนโดยใช้ เทคนิค KWDL ชอและคณะ (Shaw et al,1997) ได้ เสนอแนะวา่เป็นสาเหตทุี่นักเรียนส่วน
ใหญ่แก้โจทย์ปัญหาไม่ได้นั้นเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจค าและภาษาในโจทย์ อ่านโจทย์แล้วไม่ทราบว่าจะใช้วิธีค านวณ และยัง
ขาดยุทธวิธีท่ีใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา จึงจ าเป็นต้องสอนให้ นักเรยีนมีความสามารถในการตีความหรือเข้าใจภาษาโจทยเ์พื่อ
ช่วยให้ นักเรียนสามารถแก้ โจทยป์ัญหาได้ง่ายขึ้น  (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน,์ 2552:  395)  ส าหรับขั้นตอนการสอนโดยใช้เทคนิค 
KWDL  สรุปได้  4 ขั้นตอน  ดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 K (what we know) เรารู้อะไร หรือโจทย์บอกอะไร เป็นขั้นตอนที่แบ่งกลุ่มให้ นักเรียนช่วยกันหาสิ่งที่รู้
เกี่ยวกับโจทย ์
 ขั้นตอนท่ี 2 W (what we want to know) เราต้องการรู้ต้องการทราบอะไร หรือโจทย์ให้ หา 
อะไร มีวิธีการอย่างไรใช้วิธีอะไรหรือด าเนินตามกระบวนการแก้ โจทย์ปัญหา เป็นขั้นตอนอย่างไรบ้าง เป็นข้ันตอนท่ีนักเรียนใน
กลุ่มร่วมกันอภิปราย เพื่อหาสิ่งที่ต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโจทย ์
 ขั้นตอนท่ี 3 D (what we do to find out) เราท าอะไร อย่างไร หรือด าเนินตามกระบวนการแก้ โจทย์ปัญหา เป็น
ขั้นตอนที่นักเรียนช่วยกันด าเนินการเพื่อแก้โจทย์ปัญหา โดยเขียนโจทย์ปัญหาให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ หาค าตอบ
และตรวจสอบค าตอบ 
 ขั้นตอนท่ี 4 L (what we learned) เราเรียนรู้อะไรหรือหาค าตอบที่ได้ และบอกวิธีคิดอย่างไร ค าตอบอย่างไร เป็น
ขั้นตอนที่ให้ นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปเป็นความรู้ที่ได้ จากการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้ ตัวแทนกลุ่มน าเสนอแนวคิดในการ
แก้ปัญหา และสรุปเป็นความรู้ที่ได้ จากการเรียน  (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน,์ 2552 :395) 
 จะเห็นได้ว่าวิธีการสอนโดยใช้ เทคนิค KWDL มีแนวคิดที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 มาตรา 22 ที่ให้ จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเนื่องจากวิธีการสอนโดยใช้ เทคนิค KWDL เป็นวิธีสอน
ที่เน้นเทคนิคแก้โจทย์ปัญหา ซึ่งการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ จัดเป็นเป้าหมายสูงสุดของการสอนคณิตศาสตร์ ดังนั้นการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนโดยใช้ เทคนิค KWDL จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการสอนการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
(ทัศนชัย เก่งก าลังพลและคณะ, 2553 : 5) 
 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกทักษะเป็นอีกสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนได้ ฝึกตอบ ฝึกปฏิบัติหรือได้ ฝึกฝนบ่อยๆจนเกิดความช านาญ แบบฝึกทักษะจึงมีประโยชน์
มาก เป็นเครื่องมือที่ส าคัญและมีความจ าเป็นต่อการเรียนเป็นอย่างมาก เพราะช่วยให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 
นอกจากช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนแล้วแบบฝึกทักษะยังช่วยแบ่งเบาภาระของครู และยังท าให้ นักเรียน
พัฒนาตนเองได้ อยา่งเต็มที่เพิ่มความมั่นใจในการเรียนและประสบผลส าเร็จในการเรียน  (สมหมาย ศุภพินิจ, 2551 : 36) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ KWDL เรื่องล าดับอนันต์และอนุกรม
อนันต์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ยากต่อการเรียนรู้ และใช้เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ KWDL มาเป็นกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบเป็นล าดับขั้นตอน เมื่อนักเรียนได้
ลงมือฝึกการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ อยู่บ่อยๆ ก็จะส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ และกลายเป็นทักษะที่มีความ
ช านาญในเรื่องนั้นๆ และเมื่อนักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ได้ก็ย่อมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ
นักเรียนด้วยเช่นกัน ซึ่งผู้วิจัยได้น าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้  KWDL เรื่องล าดับอนันต์และ
อนุกรมอนันต์ ส าหรับนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ดังกล่าวมาทดลองใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพและ
มุ่งหวังที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น  เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 หรือไม่  การใช้แบบฝึกทักษะ
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คณิตศาสตร์ ท าให้นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  หรือไม่  และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์อย่างไร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

 1.  เพื่อสรา้งและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิคการจดัการเรียนรู้ KWDL  เรื่อง  
ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ KWDL  เรื่อง  ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณติศาสตรด์้วยเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ KWDL  เรื่องล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

วิธีด าเนินการวิจัย/Methods 
                   1.  ขอบเขตด้านประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
                        1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนพานพิทยาคม   
จ านวน 343 คน  ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2556 
                         1.2  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปทีี่ 6 โรงเรยีนพานพิทยาคม ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 
2556  ซึง่ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจงได้กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 30 คน 
                    2.  ขอบเขตเนื้อหา 
                          เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเนื้อหาในกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  ล าดับอนันต์และ
อนุกรมอนันต์  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ของสถาบันส่งเสรมิการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล/Results and Discussion 
 จากผลการวิจัย พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยทุกข้อ  อภิปรายผล ได้ดังนี ้
 1.  ผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ KWDL เรื่อง  ล าดับอนันต์
และอนุกรมอนันต์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  พบว่า ประสิทธิภาพรวมของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค
การจัดการเรียนรู้  KWDL เรื่อง ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพ  
89.31/87.78  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  80/80  เมื่อพิจารณาแต่ละชุดพบว่าทุกชุดมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เกณฑ์ประสิทธิภาพ  80/80  ที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
KWDL  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนในการจัดท าอย่างเป็นระบบ  ผ่านการตรวจสอบ และแก้ไขปรับปรุงจากผู้เช่ียวชาญ  
ผ่านการทดลองใช้กับนักเรียนเพื่อหาประสิทธิภาพ  และน าข้อบกพร่องที่พบไปปรับปรุงแก้ไข จึงส่งผลให้แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ KWDL  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรยีนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณติศาสตรด์้วยเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ KWDL  เรื่อง  ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคญั .01  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้   
 3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรยีนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณติศาสตรด์้วยเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้ KWDL  เรื่อง  ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์  ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  พบว่า  โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.46  และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเกณฑ์ที่ตั้งไว้   
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ผลการวิจัย/Conclusions 
                   จากผลการวิจัยหลังจากท่ีนักเรียนไดร้ับการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณติศาสตรด์้วยเทคนิคการจดัการ
เรียนรู้  KWDL สรุปผลการวิจัยไดด้ังนี้ 
 1.  ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2)  ของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ KWDL เรื่องล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต ์ส าหรับนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  แสดงได้ดังนี ้

ชุดที ่ ชื่อชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ E1 E2 

1 ล าดับเลขคณิต 89.16 85.33 
2 ล าดับเรขาคณิต 88.79 85.67 
3 ลิมิตของล าดับ 87.95 87.67 
4 อนุกรมเลขคณติและอนุกรมเรขาคณิต 89.70 84.33 
5 สัญลักษณ์แทนการบวก 89.39 84.67 
6 อนุกรมผสม 88.75 83.33 
7 ผลบวกของอนุกรมอนันต ์ 89.49 85.00 
8 โจทย์ปัญหาผลบวกอนุกรมอนันต ์ 89.56 88.33 

ประสิทธิภาพรวม 89.31 87.78 

 
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรยีนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณติศาสตร์ด้วย
เทคนิคการจดัการเรียนรู้  KWDL  เรื่อง  ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ ส าหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แสดงได้ดังนี ้
 

การทดสอบ n X  S df t p 

ก่อนเรียน 30 17.73 1.60 
29 11.33** .00 

หลังเรียน 30 26.33 3.25 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
                  3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณติศาสตร์ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
KWDL  เรื่อง  ล าดับอนันต์และอนุกรมอนันต ์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.46  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.87  โดยรวมนักเรยีนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้ KWDL  ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
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1.  ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1  ควรน าแบบฝึกทักษะคณติศาสตรไ์ปใช้แก้ปัญหานักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนอ่อน  หรือเปน็สื่อในการ
สอนเสริมนอกเวลาเรยีน  
 1.2  ก่อนท่ีจะให้นักเรียนท าแบบฝึกทักษะคณติศาสตร์ในแต่ละชุด  ครูผู้สอนต้องทบทวนความรู้ให้นกัเรียน
เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ เสียก่อน   มีการแนะน าให้นักเรียนเข้าใจในวิธีการเรียนตามล าดับขั้นตอน และปรับกิจกรรมใหเ้หมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 
 1.3  ครูต้องแจ้งผลการประเมินหลังจากท่ีนักเรียนท าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ในแตล่ะชุดแล้ว  เพื่อน าผลทีไ่ด้มา
ปรับปรุงแก้ไข  ในการท าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชุดต่อไป หรือจะได้ท าการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ ์
           2.  ข้อเสนอแนะการวิจยัคร้ังต่อไป 
 2.1  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบวิธีการจัดการเรียนรู้  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณติศาสตร์ กับวิธีจดัการเรียนรู้โดย
วิธีการอื่นๆ 
 2.2  ควรมีการพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ในสาระอื่นๆ หรอืระดับช้ันอ่ืน ที่มีปัญหาในการจัดการเรยีนรู้
เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรยีน 
 2.3  ควรมีการศึกษาความคงทนของการเรียนรู้ ภายหลังจากการจดัการเรยีนรู้โดยใช้    แบบฝึกทักษะกับสาระ
การเรยีนรู้อื่นๆ  
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