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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง เศษส่ วน
โดยใช้ แบบฝึ กทักษะทางคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1
ห้ องเรี ยนอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โรงเรี ยนเบญจมราชูทศิ ราชบุรี
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บทคัดย่ อ
การวิจัยครั ง้ นี ม้ ีวตั ถุประสงค์ เพื่ อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนเรื่ องเศษส่วน ของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้ องเรี ยนอัจฉริ ยภาพทางคณิ ตศาสตร์ (GIFTED MATH) ก่อนและหลังใช้ แบบฝึ กทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่ องเศษส่วน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ แบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ กลุม่ ที่ศกึ ษาใน
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้ องเรี ยนอัจฉริ ยภาพทางคณิตศาสตร์ จํานวน 40 คน โรงเรี ยน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย (1) แบบฝึ กทักษะ
เรื่ องเศษส่วน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ องเศษส่วน (3) แบบสอบถามความ
พึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อแบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แก่ คะแนนเฉลี่ย ค่า
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความยากง่าย ค่าอํานาจจําแนก และทดสอบความแตกต่างด้ วยค่าที ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง เศษส่วนของนักเรี ยนกลุ่มที่ศกึ ษาหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
ที่ระดับนัยสําคัญ .01 และความพึงพอใจที่มีตอ่ แบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ เรื่ องเศษส่วน อยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ : แบบฝึ กทักษะ, นักเรี ยนทีม่ ีอจั ฉริ ยภาพทางคณิตศาสตร์

Abstract
The purposes of this study were to compare mathematics’ achievement on fractions topic
before and after using mathematics skills exercises and to study students’ satisfaction toward the
mathematics skills exercises of Mattayomsuksa 1 Students in Mathematical Genius Program (GIFTED
MATH). The samples in this research were 40 students in Mattayom Saksa 1 Students in
Mathematical Genius Program (GIFTED MATH) of Benjamarachutit School, Ratchaburi in the
second semester of 2011 academic year. The research tools were (1) mathematics skills exercises
on fractions topic (2) a mathematics achievement test on fractions topic (3) satisfaction survey toward
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mathematics skills exercises. Average, standard deviation, the difficulty, discrimination and t-test
were used to analyze data. The results showed that student mathematics’ achievement on fractions
topic after using mathematics skills exercises was significantly higher than before study at the 0.01
level and students’ satisfaction toward the mathematics skills exercises were high positive.
Keywords : mathematics skills exercises, Students in Mathematical Genius (GIFTED MATH)

บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 (ฉบับแก้ ไขเพิ่ มเติมพ.ศ.2545) หมวดที่ 2 มาตราที่ 10 ได้
กําหนดว่า การจัดการศึกษาสําหรั บบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ ต้ องจัดในรู ปแบบที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง
ความสามารถของบุคคลนัน้ ๆ ทําให้ การจัดการเรี ยนการสอนของประเทศไทยได้ มีการตระหนักถึงความสําคัญ
ของการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษมากยิ่งขึ ้น แต่จากการดําเนินการด้ วยรู ปแบบ
การสอนโดยทัว่ ไปพบว่าการส่งเสริ มการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษไม่ได้ รับ
ความสนใจเท่าที่ควร อีกทังคนทั
้
ว่ ไปยังมีความเข้ าใจผิดว่า เด็กเหล่านี ้เป็ นคนที่เรี ยนดีเยี่ยม มีเชาวน์ปัญญาสูง
สามารถจัดการและช่วยเหลือตนเองได้ ดีโดยไม่จําเป็ นต้ องได้ รับการเอาใจใส่เป็ นพิเศษหรื อคําแนะนําจากบุคคล
รอบข้ างทังจากพ่
้
อแม่ ผู้ปกครอง และครู อาจารย์ ทังที
้ ่ในความเป็ นจริ งเด็กที่มีศกั ยภาพสูงมากเหล่านี ้ หากไม่ได้
รับการเอาใจใส่ดแู ลและพัฒนาความสามารถอย่างถูกต้ องเหมาะสมตังแต่
้ เยาว์วยั ความเป็ นเลิศไม่อาจเกิดขึ ้นได้
เลยและอาจหายไปในที่สดุ นับเป็ นการสูญเสียทรั พยากรบุคคลที่มีคณ
ุ ค่ายิ่งต่อการพัฒนาประเทศไปอย่างน่า
เสียดาย ยิ่งไปกว่านัน้ ยังอาจทําให้ บุคคลกลุ่มนี เ้ กิดปั ญหาทางจิตใจรู้ สึกเก็บกด คับข้ องใจหรื อมีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน อาจใช้ ความรู้ ความสามารถไปในทางที่ผิด กลายเป็ นปั ญหาแก่สงั คม ทังที
้ ่เด็กกลุม่ นี ้มีศกั ยภาพพอที่จะ
สร้ างความเป็ นเลิศในศาสตร์ สาขาต่างๆ และเป็ นผู้นําทางสังคมได้ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548)
นอกจากนี ก้ ารจั ด การเรี ย นการสอนในปั จจุ บั น ที่ ไ ม่ ต อบสนองต่ อ ความต้ องการของเด็ ก ที่ มี
ความสามารถพิเศษทางด้ านต่างๆ ทําให้ เด็กเบื่อหน่ายการเรี ยนการสอนในหลักสูตรปกติที่มีเนื ้อหาง่ายเกินไป ไม่
ท้ าทายและไม่ตอบสนองต่อความสามารถของเด็ก เนื่องจากการจัดให้ เด็กกลุม่ นี ้เรี ยนร่ วมกับเด็กปกติ รวมทังไม่
้ มี
หลักสูตรที่จดั ขึ ้นสําหรับเด็กกลุม่ นี ้โดยเฉพาะและขาดการพัฒนาองค์ความรู้
จากปั ญหาเหล่านี ้ การจัดกระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถพัฒนาได้ เต็มตามศักยภาพ
นับว่าเป็ นหัวใจสําคัญ การจัดการศึกษาต้ องตระหนักถึงความแตกต่างและสามารถตอบสนองเด็กแต่ละคนได้
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกรณีผ้ เู รี ยนที่มีความสามารถพิเศษที่เหนือกว่าเด็กวัยเดียวกัน โดยกลุ่มผู้เรี ยนเหล่านี ้มี
สิทธิที่จะได้ รับการศึกษาด้ วยรู ปแบบที่เหมาะสม (อุษณีย์ โพธิสขุ , 2544) ซึง่ จากผลการวิจยั ทัว่ โลกได้ ข้อสรุ ปว่า
วิธีการที่ดีที่สุดในการค้ นหาคือ การใช้ กระบวนการอย่างถูกวิธีพร้ อม ๆ ไปกับการใช้ กระบวนการตรวจสอบและ
เครื่ องมือที่เหมาะสม นอกจากนันยั
้ งพบว่า ความเป็ นเลิศไม่อาจเกิดขึ ้นโดยปราศจากความช่วยเหลือที่เหมาะสม
ผู้ที่ มีค วามสามารถพิ เศษต้ อ งการปั จ จัย ที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ รวมไปถึ ง วัส ดุอุป กรณ์ ท างการศึก ษา การจัด
สถานการณ์ที่ท้าทายและการกระตุ้นที่เร่ งเร้ าให้ พวกเขาบรรลุตามเป้าหมายสูงสุดของตนเองได้ (อุษณีย์ โพธิสขุ ,
2544) ซึง่ วิธีหนึง่ ที่สามารถพัฒนาความสามารถของเด็กกลุ่มนี ้ให้ เต็มศักยภาพและตอบสนองความต้ องการ คือ
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางด้ านคณิตศาสตร์ ซึง่ สอดคล้ องกับจากการจัดการเรี ยนรู้
ในห้ องเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1/12 ห้ องเรี ยนอัจฉริ ยภาพทางคณิตศาสตร์ (GIFTED MATH) โรงเรี ยนเบญจมรา
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ชูทิศ ราชบุรี พบว่าผู้เรี ยนไม่ตงใจเรี
ั ้ ยน เกิดความเบื่อหน่าย เนื่องจากเนือ้ หาในหลักสูตรง่ายเกินไปสําหรั บเด็ก
นักเรี ยนกลุม่ นี ้ ผู้สอนจึงมีความสนใจศึกษาผลของการใช้ แบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ เพื่อใช้ แก้ ปัญหาในการจัดการ
เรี ยนการสอนคณิตศาสตร์ เรื่ องเศษส่วน
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเรื่ องเศษส่วน ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
ห้ องเรี ยนอัจฉริ ยภาพทางคณิตศาสตร์ (GIFTED MATH) ก่อนและหลังใช้ แบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ เรื่ องเศษส่วน
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้ องเรี ยนอัจฉริ ยภาพทางคณิ ตศาสตร์
(GIFTED MATH) ที่มตี อ่ แบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ เรื่ องเศษส่วน
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ องเศษส่วน ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดย
ใช้ แบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ หลังเรี ยนแตกต่างจากก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ แบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ เรื่ องเศษส่วน อยูใ่ นระดับมาก
วิธีการศึกษา
ในการดําเนินการวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการวิจัยทดลอง(Experimental Research) การศึกษา
ค้ นคว้ าเป็ นแบบกลุ่มเดียว สอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน (One Group Pretest Posttest Design) ซึ่งมีวิธีการ
ดําเนินการดังนี ้
กลุ่มที่ศึกษา
กลุ่มที่ศกึ ษาในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้ องเรี ยนอัจฉริ ยภาพทางคณิตศาสตร์
(GIFTED MATH) ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จํานวน 40 คน โดยใช้ การ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Samping)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
2.1 แบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ เรื่ องเศษส่วน ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
จํานวน 6 ชุด ดังนี ้ ชุดที่ 1 เศษส่วน และการเปรี ยบเทียบเศษส่วน ชุดที่ 2 การบวกและการลบเศษส่วน ชุดที่ 3
การคูณและการหารเศษส่วน ชุดที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน ชุดที่ 5 เศษซ้ อน ชุดที่ 6 โจทย์ ปัญหา
เศษส่วน
2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ องเศษส่วน ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข้ อ
2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อแบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์
เรื่ องเศษส่วน เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจัยได้ ดําเนิ นการทดลองและหาประสิทธิ ภาพของเครื่ องมือกับนักเรี ยน ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2/12
โรงเรี ยนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ในปี การศึกษา 2554 จากนันนํ
้ ามาพัฒนา และใช้ กบั นักเรี ยนในกลุ่มที่ศกึ ษา โดย
ผู้วิจยั ใช้ เวลาในการเก็บรวบรวมข้ อมูล 9 คาบ ซึง่ มีขนตอนการสอน
ั้
ดังนี ้
3.1 ทดสอบก่อนเรี ยนโดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ พืน้ ฐาน เรื่ อง
เศษส่วน ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น ก่อนจะดําเนินการสอน
3.2 นํ าแบบฝึ กทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ มาดํ าเนิ น การสอนกับ นัก เรี ย นตามระยะเวลาที่ กํ าหนดไว้ ใ น
กิจกรรมของแบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ แต่ละชุด
3.3 ให้ นักเรี ยนทํ าแบบทดสอบวัดผลหลังเรี ยน โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชา
คณิตศาสตร์ พื ้นฐาน เรื่ องเศษส่วน ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น
3.4 หลังจากดําเนินการสอบเสร็ จสิ ้น แล้ วให้ นกั เรี ยนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึ ก
ทักษะคณิตศาสตร์

ดังนี ้

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ องเศษส่วน ของกลุ่มที่ศกึ ษา วิเคราะห์ข้อมูล

4.1 วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1/12 ด้ วยแบบฝึ กทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง เศษส่วน ก่อนและหลังเรี ยน
4.2 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1/12 ที่มีต่อแบบฝึ กทักษะวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่ อง เศษส่วน
ผลการศึกษา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ องเศษส่ วน ของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้ องเรี ยน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ (GIFTED MATH) โรงเรี ยนเบญจมราชูทศิ ราชบุรี โดยใช้ แบบฝึ กทักษะ
จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่ อง เศษส่วน ของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
ห้ องเรี ยนอัจฉริ ยภาพทางคณิตศาสตร์ ได้ ผลการศึกษา ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์ ก่อนและหลังเรี ยนโดยด้ วยใช้ แบบฝึ กทักษะ
การทดสอบ
N
คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
Sig.
ก่อนเรี ยน
40
20
10.98
3.58
8.16 0.000*
หลังเรี ยน
40
20
13.70
3.01
*P<.01
จากตารางที่ 1 จะเห็ น ได้ ว่า คะแนนผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ของนัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่เรี ยนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแตกต่างกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 ทังนี
้ ้
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คะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนโดยหลังเรี ยนมีคะแนนเท่ากับ 13.70 และก่อนเรี ยนมีคะแนนเท่ากับ
10.98
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้ องเรี ยนอัจฉริ ยภาพทางคณิตศาสตร์
(GIFTED MATH) ที่มีต่อแบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ เรื่ องเศษส่ วน
จากการศึก ษาความพึง พอใจของนัก เรี ย นที่ มี ต่ อแบบฝึ กทัก ษะคณิ ต ศาสตร์ เรื่ อง เศษส่วน ผู้วิจัย
สอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนโดยเก็บข้ อมูลจากนักเรี ยนหลังการเรี ยนโดยใช้ แบบฝึ กทักษะ ผลการศึกษา ดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ แบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ เรื่ อง เศษส่วน
รายการประเมิน
1. แบบฝึ กทักษะมีเนื ้อหาชัดเจนเข้ าใจง่าย
2. แบบฝึ กทักษะมีความยาวของเนื ้อหาแต่ละ
เรื่ องเหมาะสม
3. แบบฝึ กทักษะทําให้ ได้ รับความรู้ ในเชิงเนื ้อหา
เพิ่มขึ ้น
4. แบบฝึ กทักษะทําให้ ได้ เรี ยนรู้ ด้วยตนเองอย่าง
มีความสุข
5. รู ปแบบของแบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์
น่าสนใจ
6. การเรี ยนด้ วยแบบฝึ กทักษะคณิตศาสตร์ ทีละ
ชุดทําให้ ไม่น่าเบื่อหน่าย
7. แบบฝึ กทักษะทําให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกทักษะด้ าน
การคํานวณในรู ปแบบที่หลากหลาย
8. แบบฝึ กทักษะนี ้ทําให้ นกั เรี ยนต้ องการฝึ ก
ทักษะในเรื่ องอื่น ๆ ต่อไป
โดยภาพรวม

(X )
3.90
3.65

S.D. ระดับความพึงพอใจ ลําดับที่
0.709
มาก
2
0.893
มาก
3

3.65

1.001

มาก

3

3.50

1.198

มาก

5

3.53

0.987

มาก

4

3.50

1.062

มาก

5

4.03

0.920

มาก

1

3.53

1.240

มาก

4

3.74

0.986

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้ องเรี ยนอัจฉริ ยภาพทาง
คณิ ตศาสตร์ (GIFTED MATH) ที่มีต่อแบบฝึ กทักษะคณิ ตศาสตร์ เรื่ องเศษส่วน มีความพึงพอใจโดยรวมมี
ค่าเฉลี่ย 3.74 อยู่ในระดับมาก ทังนี
้ ้ ประเด็นที่มีความพึงพอใจในระดับมากเป็ นอันดับแรก คือ แบบฝึ กทักษะทํา
ให้ นกั เรี ยนได้ ฝึกทักษะด้ านการคํานวณในรู ปแบบที่หลากหลาย ( X = 4.03, S.D. = 0.920) รองมาคือ แบบฝึ ก
ทักษะมีเนื ้อหาชัดเจนเข้ าใจง่าย ( X = 3.90, S.D. = 0.709)
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ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช้ จดั การเรี ยนการสอน
1.1 การใช้ แบบฝึ กทักษะทางคณิตศาสตร์ ในชันเรี
้ ยนอาจใช้ กบั การจัดการเรี ยนการสอนอื่นควบคูก่ นั ไป
เช่นการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นรายคู่ รายกลุม่ จัดร่ วมกับรูปแบบการสอนแบบร่ วมมือ ทังนี
้ ้ครู ควรทําความ
เข้ าใจ สร้ างข้ อตกลงเบื ้องต้ นกับนักเรี ยนให้ เข้ าใจก่อน ถึงประโยชน์และความสําคัญของการใช้ แบบฝึ กทักษะใน
รายวิชาคณิตศาสตร์ ควบคูก่ บั การสอนแบบอื่นๆ
1.2 ครู ผ้ สู อนที่สอนห้ องเรี ยนอัจฉริ ยภาพทางคณิตศาสตร์ (GIFTED MATH) ควรให้ ความสําคัญกับการ
คัดสรรแบบฝึ กทักษะที่ มีระดับ ความยากง่ ายเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรี ยนเพื่ อส่งเสริ มและพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรี ยนให้ ดีขึ ้น
1.3 ผู้บริ หารสถานศึกษา ควรส่งเสริ มสนับสนุนครู ผ้ ูสอน ให้ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
พัฒนาแผนการจัดการเรี ยนรู การทําแบบฝึ กทักษะทางคณิตศาสตร์ และนําไปใช้ ได้ อย่างแพร่ หลาย
2. ขอเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาการจัดการเรี ยนการสอนเปรี ยบเทียบผลที่เกิดจากการใช้ แบบฝึ กทักษะทาง
คณิตศาสตร์ กับวิธีการเรี ยนการสอนแบบอื่น ๆ
2.2 ควรทําการศึกษาเกี่ยวกับผลของการใช้ แบบฝึ กทักษะทางคณิตศาสตร์ ที่มีผลต่อสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยน เจตคติ ความรับผิดชอบ และความคงทนในการเรี ยนรูในนักเรี ยนที่มีความสามารถพิเศษทางด้ าน
คณิตศาสตร์ ตอ่ ไป
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