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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ออนไลน์ เรื่องการบวก การลบ การคูณ และ
การหาร จ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 กระบวนการวิจัยและพัฒนาประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) พัฒนาเครื่องมือ 
ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ออนไลน์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบ
วัดความพึงพอใจ 2) ทดลองใช้เครื่องมือกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในปีการศึกษา 2558 และในปีการศึกษา 2559 3) หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ออนไลน์ และ 4) หาความพึงพอใจที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ออนไลน์ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ในปีการศึกษา 2560 
จ านวน 32 คนได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผลการวิจัย พบว่าชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ออนไลน์ 
เรื่องการบวก การลบ การคูณ และการหาร จ านวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหาใน
ระดับดีมาก มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.4/82.9 มีดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.69 และนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด  

ABSTRACT 

The purpose of this research was to develop of the set online mathematics exercises entitled, 
“Adding Subtracting Multiplying and Dividing Integer” Matthayom 1. This research and development 
process was divided into 3 steps. The first step was construction of research instruments including; 
learning plans, set of online mathematics exercises, an achievement test and a satisfaction 
questionnaire. The second step was the trial of research instruments with mathayom 1 students at 
Sunthonphu Pittaya Secondary School, Secondary Educational Service Area Office, Area18 in the 
academic year of 2015 and 2016. The third step was to assess an effectiveness index and efficiency 
indices of the online mathematics exercises. Moreover, this step was also to analyze student 
satisfaction toward the online mathematics exercises. The purposive sampling was utilized to recruit 
32 mathayom 1 students for collecting the data at Sunthonphu Pittaya Secondary School, Secondary 
Educational Service Area Office, Area 18 in the academic year of 2017. Results of the study revealed 
that the online mathematics exercises were evaluated content validity at the highest level. The 
efficiency indices of the online mathematics exercises (E1/E2) were 81.4/82.9 with an effectiveness 
index of 0.69. An analysis of student satisfaction toward the online mathematics exercises showed that 
students were satisfied at the highest level.  
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