
 

 

 

 

การใช้แบบฝึกทกัษะและการเสริมแรง 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ อนุชา การะเกตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวชิาพืน้ฐานทัว่ไป 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ 

ปีการศึกษา 2560 



ช่ืองานวจัิย                             การใชแ้บบฝึกทกัษะและการเสริมแรง 

ช่ือผู้วจัิย                                 อาจารย ์อนุชา การะเกตุ 

วชิา                      คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 

 

 

บทคดัย่อ 

การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาความสามารถในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ และ

เพื่อแกปั้ญหานกัศึกษาท่ีไม่สนใจเรียน โดยใชแ้บบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ท่ีมีความยากง่ายพอเหมาะ 

และการเสริมแรงดว้ยการให้คาํชมเชยระหวา่งเรียน สาํหรับนกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.1วิทยาลยัอรรถวทิย์

พณิชยการ  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มทดลองเป็นนกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.1 จาํนวน 3 คน โดย

ใหน้กัศึกษาทาํแบบฝึกหดัคณิตศาสตร์ จากง่ายไปหายาก ผูว้จิยัไดส้ร้างข้ึน จาํนวน 3 ฉบบั และบนัทึก

คะแนน 

ผลการศึกษาปรากฏวา่การใชแ้บบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์และการเสริมแรงทาํให้นกัศึกษา

สามารถทาํคะแนนไดค้่อนขา้งสูงดงัเห็นไดจ้ากการเปรียบเทียบผลการทาํแบบฝึกทกัษะทั้ง3ฉบบัของ

นกัศึกษา3คนท่ีโดยเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 95.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญ 

                จากการเรียนคณิตศาสตร์นกัศึกษาค่อนขา้งขาดทกัษะการคิดคาํนวณ 

ทางเลอืกทีค่าดว่าจะแก้ปัญหา 

 นกัศึกษามีทกัษะการคิดคาํนวณและแกปั้ญหาในการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มข้ึน เรียน

คณิตศาสตร์อยา่งมีความสุข 

จุดมุ่งหมาย 

1. เพื่อพฒันาความสามารถในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

2. เพื่อแกปั้ญหานกัศึกษาไม่สนใจเรียน 

ตัวแปรทีศึ่กษา 

1. แบบฝึกทกัษะวชิาคณิตศาสตร์ท่ีมีความยากง่ายพอเหมาะ 

2. การเสริมแรงดว้ยการใหค้าํชมเชยระหวา่งเรียน 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็น   การศึกษาเพื่อพฒันาความสามารถ ในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของ

นกัศึกษาระดบัชั้นปวช.1 จาํนวน 3 คน ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํแบบฝึกทกัษะเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ท่ีมีความยาก

ง่ายพอเหมาะ และใชก้ารเสริมแรงดว้ยการใหค้าํชมเชยระหวา่งเรียนเพื่อพฒันาความสามารถในการ

เรียนวชิาคณิตศาสตร์  

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ไดแ้บบฝึกทกัษะเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ท่ีจะช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนวชิา

คณิตศาสตร์ 

2.ไดแ้นวทางในการกระตุน้และเสริมแรงนกัศึกษาระหวา่งเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

ขอบเขตของการวจัิย 



 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการสร้างแบบฝึกทกัษะเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ โดยใชกิ้จกรรมการ

เขียนคาํตอบ การบวกเลข 2-3 หลกั เพื่อพฒันาความสามารถในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัเรียน

ระดบัชั้นปวช.1  และไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยัไวด้งัน้ี 

1.ประชากร   ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือนกัเรียนระดบัชั้นปวช.1วทิยาลยัอรรถวทิยพ์ณิชยการ ภาค

เรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 จาํนวน 3 คน 

2. เน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นเน้ือหาคณิตศาสตร์ การบวกเลข 2-3 หลกั 

บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้าํเสนอตามหวัขอ้

ต่อไปน้ี 

 1.   ความหมายของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

  1.1 ความหมายของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

  1.2 ประเภทของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

  1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเอกสารประกอบการเรียนการ 

 2.   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

  2.1. ความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์  

  2.2 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

 3.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เอกสารที่เกีย่วข้องกบัเอกสารการเรียนการสอน 

 1.1 ความหมายของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

  ความหมายของเอกสารประกอบการสอนไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของเอกสาร

ประกอบการสอนไวต่้างๆกนัสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

  กรมวชิาการ (2533:91)ไดก้ล่าววา่ เอกสารประกอบการสอนหมายถึง เอกสารท่ีบอก

เทคนิคการแกปั้ญหาการเรียนการสอนเฉพาะเร่ืองหรือเฉพาะจุดประสงคร์ายวชิาเพื่อใหค้รูหรือนกัเรียน

ไวใ้ชป้ระกอบการเรียนการสอนเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตามหลกัสูตรท่ีใชใ้นสถานศึกษาซ่ึงจะตอ้งมีหวัขอ้

เน้ือหาครอบคลุมและครบถว้นตามรายละเอียดของวชิาท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่1รายวชิา 

  นภาลยัสุวรรณธาดา(2533: 116)ไดก้ล่าววา่เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสาร

ต่างๆท่ีนาํมาใชใ้นการประกอบการเรียนการสอนทุกระดบัซ่ึงประกอบดว้ยเน้ือหาแผนการสอนส่ือ

ประเมินผล ใชเ้ป็นแนวทางการเรียนการสอน1รายวชิา 

  จาํเนียรนอ้ยท่าชา้งและวณีา นนัทพนัธาวาทย ์(2534: 16)ไดก้ล่าววา่เอกสาร

ประกอบการสอนหมายถึง เอกสารท่ีควรใชป้ระกอบการสอนรายวชิาใดวชิาหน่ึงท่ีตอ้งสอนตาม

หลกัสูตรมีหวัขอ้และเน้ือหาครอบคลุมและครบถว้นตามรายละเอียดวชิาท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรไม่

นอ้ยกวา่ 1 รายวชิา และครอบคลุมดา้นต่างๆ เช่นความมุ่งหมาย เน้ือหากิจกรรมและวธีิสอนอุปกรณ์ท่ี

ใชว้ดัผลประเมินผลเป็นตน้ 



  สุรชยับุญญานุสิทธ์ิ (2535:1-2)ไดก้ล่าววา่เอกสารประกอบการสอนหมายถึง เอกสาร

รูปแบบต่างๆท่ีผลิตข้ึนเพื่อใชใ้นการจดัสภาพการเรียนการสอนนอกเหนือจากตาํราหรือแบบเรียนท่ี

กาํหนดไวห้รือขยายแนวทางและประกอบแผนการจดัการเรียนรู้และประสิทธิภาพการสอนใหสู้งข้ึน

โดยมีเน้ือหาสาระตรงตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้รายวชิาท่ีหลกัสูตรกาํหนด อาจใชป้ระกอบการสอน

รายจุดประสงคห์รือทุกจุดประสงคใ์นรายวชิานั้นๆไม่นอ้ยกวา่1รายวชิา 

  นครพนัธ์ุณรงค ์(2538: 124)ไดก้ล่าววา่เอกสารประกอบการสอนหมายถึง เอกสาร

หรืออุปกรณ์ท่ีครูใชป้ระกอบการสอนวชิาใดวชิาหน่ึงตามหลกัสูตรท่ีใชใ้นสถานศึกษามีหวัขอ้และ

เน้ือหาครอบคลุมและครบถว้นตามรายละเอียดของวชิาท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตรซ่ึงครอบคลุมดา้นต่างๆ

ดงัน้ี จุดประสงคก์ารเรียนรู้สาระสาํคญัเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน การ

วดัผลประเมินผล ตาํราและหนงัสืออ่านประกอบแบบทดสอบทา้ยหน่วยการเรียน(นครพนัธ์ุณรงค.์

2538: 124)  

  วเิชียรเกษมประทุม(2539: 2)ไดก้ล่าววา่เอกสารประกอบการสอนหมายถึง เอกสาร

หรืออุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการสอนวชิาใดวชิาหน่ึงตามหลกัสูตร มีลกัษณะเป็นเอกสารหรืออุปกรณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งในวชิาท่ีตนสอน ประกอบดว้ยแผนการสอนหวัขอ้คาํบรรยายโดยมีรายละเอียดพอสมควรและ

อาจจะมีส่ิงต่างๆเพิ่มข้ึน เช่น รายช่ือบทความหรือหนงัสืออ่านประกอบ 

  กรมวชิาการ (2544: 35)ไดก้ล่าววา่เอกสารประกอบการสอนหมายถึง เป็นส่ือท่ีผูส้อน

จดัทาํข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดักระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปตามจุดประสงคห์รือมาตรฐานของ

หลกัสูตรโดยทัว่ไปประกอบดว้ยจุดประสงคเ์น้ือหาสาระการเรียนรู้กิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ส่ือการ

เรียนรู้การวดัผลประเมินผลหรือ อาจมีกิจกรรมเสนอแนะเพิ่มเติม 

 จากการศึกษาความหมายของเอกสารประกอบการเรียนการสอนดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่

เอกสารประกอบการสอน หมายถึงเอกสารท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นคู่มือในการพฒันาการเรียนการสอนใน

รายวชิาใดวชิาหน่ึงโดยมีจุดประสงคก์ารเรียนรู้เน้ือหาวชิาและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีครอบคลุม

ครบถว้นตามคาํอธิบายรายวิชานั้นๆท่ีหลกัสูตรกาํหนดไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 รายวชิาเอกสารประกอบการ

สอนเป็นเอกสารท่ีสร้างข้ึนมาจากการศึกษาคาํอธิบายรายวชิาของแต่ละวชิาท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร 

 1.2  ความหมายของประเภทเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

  ไพฑูรย ์ สินลารัตน์ (2550: 30) ไดใ้หค้วามหมายของประเภทเอกสารประกอบการ

เรียนการสอนไวด้งัต่อไปน้ี 



  1. เอกสารประกอบการสอนหมายถึงเอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบการสอนวชิา

ใดวชิาหน่ึงตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัมีลกัษณะเป็นเอกสารหรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในวชิาท่ีตน

สอนประกอบดว้ยแผนการสอนหวัขอ้คาํบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีส่ิงต่างๆ 

ดงัต่อไปน้ีอีกก็ไดเ้ช่น รายช่ือบทความหรือหนงัสืออ่านประกอบบทเรียบเรียงคดัยอ่เอกสารท่ีเก่ียวเน่ือง

แผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) หรือภาพเล่ือน (Slide) ฯลฯ เป็นตน้ 

  2. เอกสารคาํสอนหมายถึงเอกสารคาํบรรยายหรืออุปกรณ์ท่ีใชส้อนวชิาใดวชิาหน่ึง

ตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัมีเน้ือหาสาระคาํสอนท่ีมีความสมบูรณ์กวา่เอกสารประกอบการสอนถา้

เป็นเอกสารจะพิมพเ์ป็นโรเนียวก็ไดแ้ต่ตอ้งทาํเป็นรูปเล่ม 

  3. หนงัสือ หมายถึง ผลงานทางวชิาการท่ีเรียบเรียงข้ึน โดยมีรากฐานทางวชิาการท่ี

มัน่คง และใหท้ศันะของผูเ้ขียนท่ีสร้างเสริมความคิดและสร้างความแขง็แกร่งทางวชิาการใหแ้ก่

สาขาวชิานั้นๆหรือ สาขาวชิาท่ีเก่ียวเน่ือง มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงในเชิงเน้ือหาและครอบคลุม โดยไม่

จาํเป็นตอ้งสอดคลอ้งหรือเป็นไปตามขอ้กาํหนดของหลกัสูตรหรือของวชิาใดวชิาหน่ึงในหลกัสูตร และ

ไม่จาํเป็นตอ้งนาํไปใชป้ระกอบการเรียนการสอนในวชิาใดวชิาหน่ึง ทั้งน้ีเน้ือหาสาระของหนงัสือตอ้งมี

ความทนัสมยั   4.  บทความทางวชิาการหมายถึง เอกสารซ่ึงเรียบเรียงจาก

ผลงานทางวชิาการของตนเอง หรือของผูอ่ื้นในลกัษณะท่ีเป็นการวเิคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอ

แนวความคิดใหม่ๆจากพื้นฐานทางวชิาการนั้นๆสาํหรับบทความทางวชิาการท่ีเขียนข้ึนเพื่อเป็นความรู้

ทัว่ไปสาํหรับประชาชนนั้นอาจใชไ้ดบ้า้งหากมีคุณค่าทางวชิาการเพียงพอ 

  5. ตาํราหมายถึงเอกสารท่ีใชใ้นการเรียนวชิาใดวชิาหน่ึงโดยเฉพาะท่ีไดเ้รียบเรียงอยา่ง

มีระบบ เช่นประกอบดว้ย คาํนาํ,สารบญั,เน้ือเร่ือง, สรุปและการอา้งอิงท่ีครบถว้นสมบูรณ์ทนัสมยัโดย

จะตอ้งมีเน้ือหาสาระอยา่งละเอียดครอบคลุมวชิาหรือส่วนของวชิาท่ีตนเช่ียวชาญโดยมีวตัถุประสงคท่ี์

ใชเ้ป็นหลกัในการเรียนการสอนตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัและตอ้งจดัทาํเป็นรูปเล่มอยา่งเรียบร้อย 

  6. ผลงานวจิยัหมายถึง ผลงานคน้ควา้อยา่งมีระบบและมีความมุ่งหมายอยา่งแน่นอน

เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลหรือหลกัการบางอยา่งท่ีจะนาํไปสู่ความกา้วหนา้ทางวชิาการหรือการนาํวชิาการ

นั้นมาประยกุตมี์ลกัษณะเป็นเอกสารท่ีมีรูปแบบของการวิจยัตามหลกัวชิาการเช่นมีการตั้งสมมติฐาน

หรือมีการกาํหนดปัญหาท่ีชดัเจนสมเหตุผลโดยจะตอ้งระบุวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนสมเหตุผลโดยจะตอ้ง

ระบุวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนแน่นอน มีการรวบรวมขอ้มูล พิจารณาวิเคราะห์ตีความ และสรุปผลการวจิยัท่ี

สามารถใหค้าํตอบหรือบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการได ้



  7. ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืนหมายถึง ผลงานอยา่งอ่ืนท่ีมิใช่เอกสาร

ประกอบการสอน เอกสารคาํสอนหนงัสือบทความทางวชิาการ ตาํราหรือผลงานวิจยั โดยปกติ หมายถึง

ส่ิงประดิษฐห์รืองานสร้างสรรคท่ี์มีคุณค่า เช่น เคร่ืองทุ่นแรงผลงานดา้นศิลปะ ฯลฯผลงานทางวชิาการ

ดงักล่าวอาจบนัทึกเป็นภาพยนตร์ หรือแถบเสียง ฯลฯ ก็ได ้

  8. การพิมพเ์ผยแพร่หมายถึง การพิมพท่ี์มหาวทิยาลยัจดัพิมพข้ึ์นหรือการพิมพจ์ากโรง

พิมพก์็ไดต้อ้งมีลกัษณะดงัน้ี 

   ก.ถา้เป็นเอกสารประกอบการสอนเอกสารคาํสอนหรือตาํราจะตีพิมพห์รือ

พิมพเ์ป็นโรเนียวก็ไดส้าํหรับหนงัสือและตาํรา จะตอ้งพิมพเ์ป็นรูปเล่มและเผยแพร่อยา่งกวา้งขวางในวง

วชิาการ 

   ข. ถา้เป็นผลงานวจิยัหรือบทความทางวชิาการจะตอ้งลงพิมพใ์นวารสารทาง

วชิาการในสาขาวชิาชีพท่ีเผยแพร่โดยสมํ่าเสมอหรือในหนงัสือรวมบทความทางวชิาการโดยการ

นาํเสนอต่อท่ีประชุมสัมมนาก็ไดแ้ต่ตอ้งแนบรายงานการประชุมทางวชิาการท่ีมีเน้ือเร่ืองสมบูรณ์มา

ประกอบการพิจารณาดว้ย ( สาํหรับงานวจิยัท่ียาวมากก็อาจจะพิมพเ์ผยแพร่โดยหน่วยงานท่ีเป็นท่ี

ยอมรับในวงวชิาการหรือวงวชิาชีพท่ีเช่ือถือไดใ้นสาขานั้นๆหากไม่สามารถพิมพเ์ผยแพร่ไดท้ั้งฉบบัก็

ใหพ้ิมพใ์นรูปของรายงานฉบบัยอ่ท่ีมีสาระสาํคญัครบถว้น (ไม่ใช่บทคดัยอ่)ลงในวารสารหรือรายงาน

การประชุมวชิาการท่ีเช่ือถือไดห้รือเป็นท่ียอมรับในวงวชิาการหรือวชิาชีพสาขานั้น 

 จากการศึกษาประเภทของเอกสารประกอบการเรียนการสอนดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ 

ประเภทของเอกสารประกอบการเรียนการสอน หมายถึงส่ือส่ิงพิมพท่ี์มีไวเ้ผยแพร่ความรู้ใหก้บับุคคล

ทัว่ไป หรือบุคคลตามสาขาอาชีพนั้นๆ 

 1.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอน 

  ทฤษฎีการเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยกีารศึกษานั้นเป็น

ทฤษฎีท่ีไดจ้าก 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มพฤติกรรม (Behaviorism)และ 2. กลุ่มความรู้ (Cognitive) 

   1.3.1 กลุ่มพฤติกรรมนิยม  

     นกัจิตวทิยาการศึกษากลุ่มน้ี เช่น chafe Watson Pavlov, 

Thorndike, Skinner ซ่ึงทฤษฎีของนกัจิตวทิยากลุ่มน้ีมีหลายทฤษฎี เช่น ทฤษฎีการวางเง่ือนไข 

(Conditioning Theory) ทฤษฎีความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง (Connectionism Theory) ทฤษฎีการเสริมแรง 

(Stimulus-Response Theory)  



     1.3.1.1 ทฤษฎีการวางเง่ือนไข (Conditioning Theory) 

เจา้ของทฤษฎีน้ีคือ พอฟลอบ (Pavlov) กล่าวไวว้า่ ปฎิกริยาตอบสนองอยา่งใดอยา่งหน่ึงของร่างกาย

ของคนไม่ไดม้าจากส่ิงเร้าอยา่งใดอยา่งหน่ึงแต่เพียงอยา่งเดียว ส่ิงเร้านั้นก็อาจจะทาํใหเ้กิดการ

ตอบสนองเช่นนั้นได ้ถา้หากมีการวางเง่ือนไขท่ีถูกตอ้งเหมาะสม  

     1.3.1.2 ทฤษฎีความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง (Connectionism 

Theory)เจา้ของทฤษฎีน้ี คือ ทอนไดค ์(Thorndike) ซ่ึงกล่าวไวว้า่ ส่ิงเร้าหน่ึง ๆ ยอ่มทาํใหเ้กิดการ

ตอบสนองหลาย ๆ อยา่ง จนพบส่ิงท่ีตอบสนองท่ีดีท่ีสุด เขาไดค้น้พบกฎการเรียนรู้ท่ีสําคญัคือ  

       1. กฎแห่งการผล (Law of Effect)  

       2. กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise)  

       3. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness)  

     ธอร์นไดค ์นกัการศึกษาและจิตวทิยาชาวเยอรมนั ผูใ้หก้าํ

เนินทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ ไดเ้สนอหลกัการ ภารกิจของการสอนของครูไว ้2 ประการ และเสนอ

หลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคโนโลยทีางการศึกษาไว ้5 ประการ   ภารกิจการสอนของครู ควรจะดาํเนิน

ไปตามแนวของกฎ 2 ประการ คือ 

     1. ควรจดัเร่ืองหรือส่ิงท่ีจะสอนต่าง ๆ ท่ีควรจะไปดว้ยกนั 

ใหไ้ดด้าํเนินไปดว้ยกนั 

 

     2. ควรให้รางวลัการสัมพนัธ์เช่ือมโยงท่ีเหมาะสม และไม่

ควรใหค้วามสะดวกใด ๆ ถา้ไม่สามารถสร้างความสัมพนัธ์เช่ือมโยงท่ีเหมาะสมข้ึนมาไดน้อกจากนั้น 

ธอร์นไดค ์ยงัไดก้าํหนดหลกัการเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคโนโลยทีางการศึกษาและการสอนของเขาไว ้5 

ประการคือ 

      2.1การกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยตนเอง (Self – 

Activity) 

      2.2การทาํใหเ้กิดความสนใจดว้ยการจูงใจ (Interest 

Motivation) 

      2.3การเตรียมสภาพท่ีเหมาะสมทางจิตภาพ 

(Preparation and Mentalset) 



      2.4คาํนึงถึงเร่ืองเอกตับุคคล (Individualization) 

      2.5คาํนึงถึงเร่ืองการถ่ายทอดทางสังคม 

(Socialization) 

     1.3.1.3 ทฤษฎีการวางเง่ือนไข/ทฤษฎีการเสริมแรง (S-R 

Theory หรือ Operant Conditioning)เจา้ของทฤษฎีน้ีคือ สกินเนอร์ (Skinner) กล่าววา่ ปฏิกริยา

ตอบสนองหน่ึงอาจไม่ใช่เน่ืองมาจากส่ิงเร้าส่ิงเดียว ส่ิงเร้านั้นๆ ก็คงจะทาํใหเ้กิดการตอบสนอง

เช่นเดียวกนัได ้ถา้ไดมี้การวางเง่ือนไขท่ีถูกตอ้ง การนาํทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่มพฤติกรรมมาใชก้บั

เทคโนโลยกีารศึกษาน้ีจะใชใ้นการออกแบบการเรียนการสอนใหเ้ขา้กบัลกัษณะดงัต่อไปน้ีคือ  

      1. การเรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอน (Step by Step)  

      2. การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

(Interaction)  

      3. การไดท้ราบผลในการเรียนรู้ทนัที (Feedback)  

      4. การไดรั้บการเสริมแรง (Reinforcement)  

   1.3.2กลุ่มความรู้ (Cognitive)  

     นกัจิตวทิยากลุ่มน้ีเนน้ความสาํคญัของส่วนรวม ดงันั้น

แนวคิดของการสอนซ่ึงมุ่งใหผู้เ้รียนมองเห็นส่วนรวมก่อน โดยเนน้เรียนจากประสบการณ์ (Perceptual 

experience) ทฤษฎีทางจิตวทิยาของกลุ่มน้ีซ่ึงมีช่ือวา่ Cognitive Field Theory นกัจิตวทิยาในกลุ่มน้ี เช่น 

โคเลอร์(kohler) เลวนิ(Lawin) วทิคิน(Witkin) แนวคิดของทฤษฎีน้ีจะเนน้ความพอใจของผูเ้รียน ผูส้อน

ควรใหผู้เ้รียนทาํงานตามความสามารถของเขาและคอยกระตุน้ใหผู้เ้รียนประสบความสําเร็จ การเรียน

การสอนจะเนน้ใหผู้เ้รียนลงมือกระทาํดว้ยตวัเขาเอง ผูส้อนเป็นผูช้ี้แนะการนาํแนวคิดของนกัจิตวทิยา

กลุ่มความรู้ (Cognition) มาใชคื้อการจดัการเรียนรู้ตอ้งให้ผูเ้รียนไดรั้บรู้จากประสาทสัมผสั เพื่อกระตุน้

ใหเ้กิดการเรียนรู้ จึงเป็นแนวคิดในการเกิดการเรียนการสอนผา่นส่ือท่ีเรียกวา่ โสตทศันศึกษา (Audio 

Visual) วฒิุชยั ประสารสอย (2545: 10-17) ไดก้ล่าววา่ทฤษฎีการเรียนเรียนรู้ทั้งสองกลุ่มมีหลกัการบาง

ประการท่ีคลา้ยคลึงกนัและสามรถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนและการพฒันาการสอน

ไดด้งัน้ี 

      1.การพฒันาแรงจูงใจ การเรียนรู้ท่ีไดผ้ลนั้นตอ้งเร่ิม

จากการท่ีผูเ้รียนมีความตอ้งการและความสนใจท่ีจะเรียนและส่ิงท่ีเรียนนั้นมีความหมายและ



ความสัมพนัธ์กบัชีวติประจาํวนัของผูเ้รียน ครูอาจสร้างความสนใจหรือพฒันาแรงจูงใจของผูเ้รียนได้

โดยใชส่ื้อการสอนในการนาํเสนอขอ้มูล 

      2.การใหค้วามสนใจเก่ียวกบัความแตกต่างระหวา่ง

บุคคลผูเ้รียนแต่ละคนมีอตัราความเร็วในการเรียนรู้และวธีิการเรียนรู้ท่ีแตกต่างกนั องคป์ระกอบทาง

สติปัญญา ระดบัการศึกษา บุคลิกภาพ รูปแบบการเรียนรู้ จะเป็นตวักาํหนดความพร้อมและ

ความสามารถและความสามารถในการเรียนรู้ การกาํหนดอตัราความเร็วในการนาํเสนอเน้ือหาในส่ือ

ควรพิจารณาดว้ยความเหมาะสมของช่วงเวลาท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้กิดความเขา้ใจดว้ย 

      3.การใหค้วามสาํคญัของวตัถุประสงคใ์นการเรียน 

การใหผู้เ้รียนทราบวตัถุประสงคใ์นการเรียนจะช่วยใหผู้เ้รียนมีโอกาสในการบรรลุวตัถุประสงคท์างการ

เรียนรู้ไดม้ากกวา่การเรียนโดยท่ีผูเ้รียนไม่สามารถทราบวตัถุประสงคใ์นการเรียน 

      4.การจดัเน้ือหา การเรียนรู้จะง่ายข้ึนเม่ือมีการ

กาํหนดเน้ือหา วธีิการและกิจกรรมท่ีผูเ้รียนจะตอ้งกระทาํอยา่งเหมาะสมและมีความหมายต่อผูเ้รียน การ

จดัเน้ือหาอยา่งสมเหตุสมผลจะช่วยใหผู้เ้รียนจดจาํเน้ือหาไดดี้ข้ึนนอกจากน้ีอตัราความเร็วท่ีไม่

เหมาะสมในการนาํเสนอเน้ือหาอาจทาํให้เกิดความยากลาํบากและซบัซอ้นในการเรียนรู้ได ้

      5. การเตรียมความพร้อมใหก้บัผูเ้รียน ผูเ้รียนควรมี

พื้นฐานความรู้ หรือประสบการณ์ท่ีจาํเป็นในการเรียนอยา่งเพียงพอ ในการเรียนรู้จากครู หรือในการ

เรียนรู้ดว้ยตนเองจากส่ือการสอน ในการออกแบบการสอนและการวางแผนเพื่อการผลิตส่ือ จึงตอ้งให้

ความสาํคญัต่อระดบัความรู้ความสามารถพื้นฐานท่ีผูเ้รียนควรมีดว้ย  

      6. การคาํนึงถึงอารมณ์ของผูเ้รียน นอกเหนือจาก

ความเฉลียวฉลาดแลว้อารมณ์เป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ ส่ือการสอนสามารถทาํใหผู้เ้รียนเกิด

อารมณ์ต่างๆ ได ้เช่น สนุก ต่ืนเตน้ และวติกกงัวล เป็นตน้  

      7. การมีส่วนร่วม การเรียนรู้จะเกิดข้ึนได ้เม่ือบุคคล

สร้างสภาวะความเป็นเจา้ของ  หรือ ยอมรับเอาเน้ือหาการเรียนรู้นั้นมาเป็นส่วนหน่ึงของตน ดงันั้น การ

เรียนรู้จึงตอ้งอาศยักิจกรรมเพื่อช่วยใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียนอยา่งกระฉบักระเฉง แทนการน่ิง

ฟังการบรรยายอนัยาวนาน การมีส่วนร่วมหมายถึง กิจกรรมพฒันาทกัษะทางกาย และกิจกรรมพฒันา

ทกัษะเชิงความรู้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองระหวา่งการเรียนการสอนการไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการเรียน

การสอน จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ เขา้ใจ และจดจาํเร่ืองท่ีเรียนไดดี้ยิง่ข้ึน  



      8. การรู้ผลแห่งการกระทาํ การเรียนรู้จะมี

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เม่ือผูเ้รียนรู้ผลแห่งการกระทาํของตน หรือไดรู้้ความกา้วหนา้ในการเรียนของ

ตน การรู้วา่ตนประสบผลสาํเร็จ หรือรู้วา่การกระทาํของตนถูกตอ้ง หรือการรู้จุดอ่อนท่ีตอ้งปรับปรุง ส่ิง

เหล่าน้ีจะเป็นแรงจูงใจในการเรียนต่อไป  

      9. การเสริมแรง ความสาํเร็จในการเรียนรู้ จะทาํให้

ผูเ้รียนมีกาํลงัใจท่ีเรียนต่อไป จึงอาจกล่าวไดว้า่ ความสาํเร็จเป็นรางวลัในการเรียนซ่ึงช่วยใหผู้เ้รียนเกิด

ความมัน่ใจ และแสดงพฤติกรรมท่ีตามมาไปในทางท่ีพึงปรารถนา 

      10. การฝึกหดัและการกระทาํซํ้ า อาจกล่าวไดว้า่

แทบจะไม่มีการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ เร่ืองใดท่ีจะประสบความสาํเร็จได ้โดยอาศยัการสอนหรือการฝึก

ปฏิบติัเพียงคร้ังเดียว ความรู้และทกัษะท่ีสะสมอยา่งต่อเน่ืองจนเป็นความเฉลียวฉลาด หรือ

ความสามารถของแต่ละบุคคลนั้น ยอ่มเกิดจากการฝึกหดัและการกระทาํซํ้ าๆ ในสภาพการท่ีต่างกนั  

      11. การประยกุตใ์ชผ้ลผลิตของการเรียนรู้ท่ีพึง

ปรารถนา คือ การท่ีผูเ้รียนแต่ละคนมีความสามารถในการนาํความรู้ ไปประยกุตใ์ช ้หรือการถ่ายโยง

การเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์ใหม่ หรือมีความสามารถในการคิดแกปั้ญหาใหม่ๆ ความเขา้ใจท่ีสมบูรณ์

แบบจึงจะเกิดข้ึน ส่ิงแรกท่ีผูเ้รียนจะตอ้งรู้ หรือคน้พบคือ กฎเกณฑต่์างๆ หรือขอ้สรุปต่างๆ ซ่ึงสัมพนัธ์

กบักิจกรรมการเรียนรู้ หรือหวัขอ้การเรียน ต่อจากนั้นตอ้งเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดต้ดัสินใจโดยนาํ

กฎเกณฑท่ี์เรียนมาประยกุตใ์ช ้ในสถานการณ์ใหม่ หรือใชใ้นการแกปั้ญหาท่ีแทจ้ริง  

     สุพิทย ์กาญจนพนัธ์(2520: 44) อา้งอิงจาก Skinner. (1968) 

จิตวทิยาการเรียนรู้นาํมาใชใ้นการสร้างเอกสารประกอบการจดัการเรียนรู้เพื่อใชฝึ้กทกัษะผูเ้รียน

นกัจิตวทิยาท่ีมีบทบาทสาํคญัต่อการสอนโดยใชชุ้ดการฝึกทกัษะคือ บี.เอฟ. สกินเนอร์ ทฤษฎีของสกิน

เนอร์ท่ีใชเ้ป็นพื้นฐานในการสร้างชุดการฝึกทกัษะ คือ นาํเอากฎแห่งผล  (Law of effect)  ของธอร์น

ไดคม์าใชเ้ป็นหลกัสาํคญัขั้นตน้ในการคน้ควา้ สกินเนอร์มีความเห็นวา่แมจ้ะไม่สามารถบอกตวัเร้าของ

พฤติกรรมหรือการตอบสนองไดแ้น่นอนก็ตามเราก็สามารถควบคุมพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาตอบสนอง

ของมนุษยห์รือสัตวใ์ห้เป็นไปตามความตอ้งการโดยวธีิวางเง่ือนไข  

     สกินเนอร์ไดก้ล่าวถึงการเสริมแรง  (reinforcement)  และ

การดดัรูปพฤติกรรม  (shaping)  ในชุดการฝึกทกัษะ  ดงัน้ี  (Skinner , 1968) 



      1.  การเสริมแรง เม่ือผูเ้รียนแสดงอาการตอบสนอง 

ผูฝึ้กสามารถใหส่ิ้งเร้าบางอยา่งท่ีอาจจะเปล่ียนอตัราการตอบสนองหรือไม่เปล่ียนก็ได ้ถา้การ

ตอบสนองนั้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งการใหผู้ฝึ้กก็ใหส่ิ้งเร้าใหม่ท่ีเรียกวา่“ตวัเสริมแรง”ในขณะท่ีผูเ้รียนกาํลงั

เรียนดว้ยชุดการฝึกทกัษะ ผูเ้รียนจะตอ้งตอบคาํถามท่ีจดัเรียงไวอ้ยา่งมีระบบ การให้ผูเ้รียนมีโอกาส

ทราบวา่คาํตอบของตนถูกหรือผดิอยา่งไรจะเป็นตวัเสริมกาํลงัใจในอนัท่ีจะคน้หาคาํตอบในชุดการฝึก

ทกัษะต่อไป 

      2.  การเสริมแรงอยา่งฉบัพลนั (immediate 

reinforcement) เม่ือผูเ้รียนเลือกคาํตอบแลว้จะตอ้งใหผู้เ้รียนทราบคาํตอบโดยเร็วท่ีสุด สกินเนอร์ กล่าว

วา่ควรใหผู้เ้รียนทราบคาํตอบอยา่งชา้ไม่ควรเกินหา้หรือสิบนาที  คาํตอบนั้นจึงจะมีผลต่อการเสริม

กาํลงัใจ 

      3.  การงดการเสริมแรง (extinction of 

reinforcement) เม่ือผูเ้รียนตอบสนองต่อส่ิงเร้าผิดไปจากผูท่ี้ฝึกตอ้งการ ผูฝึ้กจะตอ้งกาํจดัหรือลบ

พฤติกรรมการตอบสนองนั้นเสียโดยไม่เสริมแรงการตอบสนองนั้น การตอบสนองนั้นค่อยๆ ลด

ความสาํคญัลงจนกระทัง่ในท่ีสุดจะไม่มีความสาํคญั ไม่มีความหมาย และไม่มีการเรียนรู้ต่อไป ในชุด

การฝึกทกัษะ การตอบสนองท่ีไม่ถูกตอ้งของผูเ้รียนจะลบเลือนไปเพราะไม่ไดรั้บการเสริมแรง 

      4.  การดดัรูปพฤติกรรม (shaping)การท่ีผูเ้รียนจะ

เกิดการเรียนรู้ไดอ้าจตอ้งอาศยัความรู้พื้นฐานหลายๆ อยา่งประกอบกนั พฤติกรรมของผูเ้รียนท่ี

เปล่ียนแปลงเพราะเกิดการเรียนรู้ประกอบดว้ยตวัประกอบท่ียุง่ยากและซบัซอ้นในชุดการฝึกทกัษะ จะ

แบ่งขั้นตอน การฝึกทกัษะเป็นตอน ๆแลว้ใหผู้เ้รียนฝึกทีละขั้นโดยค่อยๆ เสริมแรงทีละขั้นๆ จนจบชุด

การฝึกทกัษะ 

     ทฤษฎีการเรียนรู้อีกทฤษฎีหน่ึงซ่ึงเป็นพื้นฐานสาํคญัของชุด

การฝึกทกัษะ คือ  ทฤษฎีความต่อเน่ือง  (connectionism) ธอร์นไดคไ์ดว้างหลกัเกณฑไ์วด้งัน้ี 

      1.  จะมีสถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาหรือเป็นส่ิงเร้าให้

ผูเ้รียนแสดงอาการตอบสนองหรือพฤติกรรมออกมา 

      2.  ผูเ้รียนจะแสดงอาการตอบสนองหลายอยา่งเพื่อ

แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน 



      3.  การตอบสนองท่ีไม่ทาํใหเ้กิดความพอใจจะถูก

ตดัทิ้ง การตอบสนองท่ีใชไ้ดผ้ลดีท่ีสุดจะถูกเลือกไวใ้ชใ้นคราวต่อไป 

     กฎเกณฑก์ารเรียนรู้ท่ีไดจ้ากการทดลองของธอร์นไดคซ่ึ์ง

นาํมาใชใ้นชุดการฝึกทกัษะ คือ 

      1.  กฎแห่งผล (Law of effect) กฎน้ีกล่าววา่ส่ิงท่ีมี

ชีวติจะเรียนรู้ในส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดผลตอบสนองท่ีตนมีความพอใจไดเ้ร็ว และจะเรียนรู้ในส่ิงท่ีก่อใหเ้กิด

ผลตอบสนองท่ีตนไม่พอใจไดช้า้กวา่ความต่อเน่ืองระหวา่งส่ิงเร้ากบัการตอบสนองจะแน่นแฟ้นยิง่ข้ึน

เม่ือผูเ้รียนมีความแน่ใจวา่การตอบสนองหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกมานั้นถูกตอ้ง ผูเ้รียนมกัจะสนใจท่ี

จะเรียนและฝึกฝนในส่ิงท่ีเขาพอใจและคิดวา่ทาํไดส้าํเร็จ 

      2.  กฎแห่งการฝึกหดั (Law of exercise) พฤติกรรม

ใด ๆ ท่ีทาํอยูเ่สมอยอ่มเกิดความคล่องแคล่วชาํนิชาํนาญ ส่ิงท่ีทอดทิ้งไปนาน ๆ ยอ่มจะลืมหรือกระทาํ

ส่ิงนั้นไดไ้ม่ดีเหมือนเดิม กฎขอ้น้ีเนน้ในเร่ืองการกระทาํซํ้ า ๆ กนัเพื่อใหเ้กิดความแน่ใจและชาํนาญ 

      3.  กฎแห่งความพร้อม (Law of readiness)กฎขอ้น้ี

กล่าววา่ เม่ือผูเ้รียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนถา้ไดเ้รียนรู้สมความปรารถนาจะทาํใหเ้กิดความพอใจ  เม่ือ

ผูเ้รียนมีความพร้อมท่ีจะเรียนถา้ไม่ไดเ้รียนก็จะเกิดความรําคาญใจ  และเม่ือผูเ้รียนยงัไม่มีความพร้อมท่ี

จะเรียน ถา้ผูบ้งัคบัใหเ้รียนยอ่มก่อใหเ้กิดความไม่พอใจ 

 จากการศึกษาประโยชน์ของเอกสารประกอบการสอนดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ เอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนจะช่วยส่งเสริมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ดว้ยตนเองตาม

จุดประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง และผูเ้รียนสามารถจะกลบัไปศึกษาเร่ืองท่ี

ตนเองไม่เขา้ใจไดต้ลอดเวลา แมว้า่จะไม่มีครูก็ตาม 

 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณติศาสตร์ 

 2.1ความหมายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

   2.1.1 วลิสัน(Wilson. 1971: 643-696) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา

คณิตศาสตร์ หมายถึง ความสามารถทางสติปัญญา (Cognitive Domain) ในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

จากแนวคิดของวลิสันพอจะกล่าวไดว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ก็คือ ผลสาํเร็จของการ

เรียนรู้ในวชิาคณิตศาสตร์ท่ีประเมินเป็นระดบัความสามารถนั้นเองและเขายงัไดจ้าํแนกพฤติกรรมท่ีพึง



ประสงคท์างดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ในการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์ โดยอา้งอิงตาม

กรอบแนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ไวเ้ป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ 

 

    2.1.1.1  ระดบัตํ่าสุด แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขั้น ดงัน้ี 

      1) ความรู้ความจาํเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง (Knowledge 

of Specific Facts) คาํถามท่ีวดัระดบัความสามารถในระดบัน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัขอ้เทจ็จริงและความรู้

พื้นฐาน 

      2) ความรู้ความจาํเก่ียวกบัศพัทแ์ละนิยาม

(Knowledge of Terminology) เป็นความสามารถในการระลึกหรือจาํศพัทแ์ละนิยามต่าง ๆ ได ้โดย

คาํถามอาจจะเป็นการถามโดยไม่ตอ้งอาศยัการคิดคาํนวณ 

      3) ความสามารถในการใชก้ระบวนการคิดคาํนวณ 

(Ability to Carry Out Algorithms) เป็นความสามารถในการใชข้อ้เท็จจริงหรือนิยามและกระบวนการท่ี

ไดเ้รียนมาแลว้มาคิดคาํนวณ ขอ้สอบวดัความสามารถดา้นน้ีตอ้งเป็นโจทยท่ี์ง่าย คลา้ยคลึงกบัตวัอยา่งท่ี

นกัเรียนเคยเรียนมาแลว้ 

    2.1.1.2  ความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นพฤติกรรมท่ีใกลเ้คียงกบั

พฤติกรรมระดบัความรู้ความจาํเก่ียวกบัการคิดคาํนวณ แต่ซบัซอ้นกวา่ แบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

      1) ความเขา้ใจเก่ียวกบัมโนคติ(Knowledge of 

Concepts) เป็นความสามารถท่ีซบัซอ้นกวา่ความรู้ความจาํเก่ียวกบัขอ้เทจ็จริง ซ่ึงประมวลจาก

ขอ้เทจ็จริงต่าง ๆ ตอ้งอาศยัการตดัสินใจในการตีความ โดยใชค้าํพดูของตนเอง 

      2) ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการ กฎทางคณิตศาสตร์

และการสรุปอา้งอิงเป็นกรณีทัว่ไป (Knowledge of Principles, Rules, and Generalization) เป็น

ความสามารถในการนาํเอาหลกัการ กฎ และความเขา้ใจเก่ียวกบัมโนคติ ไปสัมพนัธ์กบัโจทยปั์ญหาจน

ไดแ้นวทางในการแกปั้ญหา ถา้คาํถามนั้นเป็นคาํถามเก่ียวกบัหลกัการและกฎท่ีนกัเรียนเพิ่งเคยพบเป็น

คร้ังแรก อาจจดัเป็นพฤติกรรมในระดบัการวิเคราะห์ก็ได ้

      3) ความเขา้ใจในโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ 

(Knowledge of Mathematical Structure) คาํถามท่ีวดัพฤติกรรมระดบัน้ีเป็นคาํถามท่ีวดัเก่ียวกบั

คุณสมบติัของระบบจาํนวนและโครงสร้างทางพีชคณิต 



      4) ความสามารถในการเปล่ียนรูปแบบของปัญหา 

จากแบบหน่ึงไปเป็นอีกแบบหน่ึง (Ability to Transform Problem Element from One Mode to 

Another) เป็นความสามารถในการแปลขอ้ความท่ีกาํหนดใหเ้ป็นขอ้ความใหม่หรือภาษาใหม่ เช่น 

แปลภาษาพดูใหเ้ป็นสมการ ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่เป็นพฤติกรรมท่ีง่ายท่ีสุดของพฤติกรรมระดบัความเขา้ใจ 

      5) ความสามารถในการติดตามแนวของเหตุผล 

(Ability to Follow a Line of Reasoning) เป็นความสามารถในการอ่านและเขา้ใจขอ้ความทาง

คณิตศาสตร์ ซ่ึงแตกต่างจากความสามารถในการอ่านทัว่ๆ ไป 

      6) ความสามารถในการอ่านและตีความโจทยปั์ญหา

ทางคณิตศาสตร์ (Ability to Read and Interpret a Problem) ขอ้สอบท่ีวดัความสามารถในขั้นน้ี อาจ

ดดัแปลงมาจากขอ้สอบท่ีวดัความสามารถในขั้นอ่ืน ๆ โดยใหน้กัเรียนอ่านและตีความโจทยปั์ญหา ซ่ึง

อาจจะอยูใ่นรูปของขอ้ความ ตวัเลข ขอ้มูลทางสถิติ หรือกราฟ 

    2.1.1.3  การนาํไปใช ้(Application) เป็นความสามารถในการ

ตดัสินใจแกปั้ญหาท่ีนกัเรียนคุน้เคย เพราะคลา้ยกบัปัญหาท่ีนกัเรียนประสบอยูใ่นระหวา่งเรียน 

พฤติกรรมในระดบัน้ีแบ่งออกเป็น 4 ขั้น คือ 

      1) ความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีคลา้ยกบัปัญหา

ท่ีประสบอยูใ่นระหวา่งเรียน (Ability to Solve Routine Problems) นกัเรียนตอ้งอาศยัความสามารถใน

ระดบัความเขา้ใจ และเลือกกระบวนการแกปั้ญหาจนไดค้าํตอบออกมา 

      2) ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability to 

Make Comparisons) เป็นความสามารถในการคน้หาความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 2 ชุด เพื่อสรุปการ

ตดัสินใจ ซ่ึงในการแกปั้ญหาน้ี อาจตอ้งใชว้ธีิการคิดคาํนวณและจาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

      3) ความสามารถในการวิเคราะห์ขอ้มูล (Ability to 

Analyze Data) เป็นความสามารถในการตดัสินใจอยา่งต่อเน่ืองในการหาคาํตอบจากขอ้มูลท่ีกาํหนดให้

ซ่ึงอาจตอ้งอาศยัการแยกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากขอ้มูลท่ีไม่เก่ียวขอ้งมาพิจารณาวา่ อะไรคือขอ้มูลท่ี

ตอ้งการเพิ่มเติม มีปัญหาอ่ืนใดบา้งท่ีอาจเป็นตวัอยา่งในการหาคาํตอบของปัญหาท่ีกาํลงัประสบอยู ่

      4) ความสามารถในการมองเห็นแบบลกัษณะ

โครงสร้างท่ีเหมือนกนัและการสมมาตร (Ability to Recognize, Patterns, Isomorphism, and 



Symmetries) เป็นความสามารถท่ีตอ้งอาศยัพฤติกรรมอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่การระลึกถึงขอ้มูลท่ี

กาํหนดให ้การเปล่ียนรูปปัญหา การจดักระทาํกบัขอ้มูล และการระลึกถึงความสัมพนัธ์ 

    2.1.1.4  การวเิคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแกปั้ญหา

ท่ีนกัเรียนไม่เคยเห็นหรือไม่เคยทาํแบบฝึกหดัมาก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโจทยพ์ลิกแพลง แต่ก็อยูใ่น

ขอบเขตเน้ือหาวชิาท่ีเรียน พฤติกรรมในระดบัน้ีถือวา่เป็นพฤติกรรมขั้นสูงสุดของการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์ ซ่ึงตอ้งใชส้มรรถภาพสมองระดบัสูง แบ่งเป็น 5 ขั้นคือ 

      1) ความสามารถในการแกโ้จทยท่ี์ไม่เคยประสบมา

ก่อน (Ability to Solve non-routine problems) คาํถามในขั้นน้ีเป็นคาํถามท่ีซบัซอ้น ไม่มีในแบบฝึกหดั

หรือตวัอยา่ง ไม่เคยเห็นมาก่อน 

      2) ความสามารถในการคน้หาความสัมพนัธ์ 

(Ability to Discover Relationships) เป็นความสามารถในการจดัส่วนต่าง ๆ ท่ีโจทยก์าํหนดให ้แลว้

สร้างความสัมพนัธ์ข้ึนใหม่ เพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาแทนการจาํความสัมพนัธ์เดิมท่ีเคยพบมาแลว้มาใช้

กบัขอ้มูลชุดใหม่เท่านั้น 

      3) ความสามารถในการสร้างขอ้พิสูจน์ (Ability to 

Construct Proofs) เป็นความสามารถท่ีควบคู่กบัความสามารถในการสร้างขอ้พิสูจน์พฤติกรรมในขั้นน้ี

ตอ้งการให้นกัเรียนสามารถตรวจสอบขอ้พิสูจน์วา่ถูกตอ้งหรือไม่ มีตอนใดผดิบา้ง 

      4) ความสามารถในการวิจารณ์การพิสูจน์ (Ability 

to Criticize Proofs) ความสามารถในขั้นน้ีเป็นการใชเ้หตุผลท่ีควบคู่กบัความสามารถในการเขียนพิสูจน์ 

แต่ยุง่ยากซบัซอ้นกวา่ ความสามารถในขั้นน้ีตอ้งการให้นกัเรียนมองเห็นและเขา้ใจการพิสูจน์นั้นวา่

ถูกตอ้งหรือไม่มีตอนใดผิดพลาดไปจากมโนคติ หลกัการ กฎ นิยาม หรือวธีิการทางคณิตศาสตร์ 

      5) ความสามารถในการสร้างสูตรและทดสอบความ

ถูกตอ้งของสูตร (Ability to Formulate and Validate Generalizations) นกัเรียนตอ้งสามารถสร้างสูตร

ข้ึนมาใหม่ โดยใชค้วามสัมพนัธ์กบัเร่ืองเดิมและตอ้งสมเหตุสมผลดว้ย นัน่คือ การถามใหห้าคาํตอบ

และพิสูจน์ประโยคทางคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งแสดงการใชก้ระบวนการนั้น 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์จดัเป็นเกณฑ์ท่ีจะ

นาํมาประเมินประสิทธิภาพการสอนเป็นอยา่งดี ผูท้าํการวิจยัจึงไดต้ดัสินใจเลือกใชแ้บบทดสอบวดัผล

สัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมาเอง เป็นแบบอตันยั โดยทาํการทดสอบหลงัจากการเรียนการ



สอนส้ินสุดลง และวดัครอบคลุมเน้ือหา ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ซ่ึง

แบบทดสอบน้ีจะสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive) ตามแนวคิดของวลิสัน (Wilson. 

1971) ท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้  

2.2 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ 

  2.2.1 พิชิตฤทธ์ิจรูญ (2544: 99-101) และ พร้อมพรรณอุดมสิน(2545: 29-33) ได้

กล่าวถึง ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนั พอสรุปได้

ดงัน้ี 

    1) วเิคราะห์หลกัสูตรและสร้างตารางวิเคราะห์หลกัสูตร 

     การสร้างแบบทดสอบ ควรเร่ิมตน้ดว้ยการวเิคราะห์

หลกัสูตร และสร้างตารางวเิคราะห์หลกัสูตรเพื่อวิเคราะห์เน้ือหาสาระและพฤติกรรมท่ีตอ้งการจะวดั 

ซ่ึงเป็นการระบุจาํนวนขอ้สอบและพฤติกรรมท่ีตอ้งการจะวดัไว ้

    2) กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

     จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เป็นพฤติกรรมท่ีเป็นผลการเรียนรู้ท่ี

ผูส้อนมุ่งหวงัจะให้เกิดกบัผูเ้รียน ซ่ึงผูส้อนจะตอ้งกาํหนดไวล่้วงหนา้สาํหรับเป็นแนวทางในการจดัการ

เรียนการสอนและสร้างขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 

 

    3) กาํหนดชนิดของขอ้สอบและศึกษาวธีิสร้าง 

     โดยการศึกษาตารางวเิคราะห์หลกัสูตรและจุดประสงคก์าร

เรียนรู้ ผูอ้อกขอ้สอบตอ้งพิจารณาและตดัสินใจเลือกใชช้นิดของขอ้สอบท่ีจะใชว้ดัวา่จะใชแ้บบใด โดย

ตอ้งเลือกใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้และเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน แลว้ศึกษาวธีิ

เขียนขอ้สอบชนิดนั้นใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในหลกัและวธีิการเขียนขอ้สอบ 

    4) เขียนขอ้สอบ  

     ผูอ้อกขอ้สอบลงมือเขียนขอ้สอบตามรายละเอียดท่ีกาํหนด

ไวใ้นตารางวิเคราะห์หลกัสูตร และใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ โดยอาศยัหลกัและวธีิการ

เขียนขอ้สอบท่ีไดศึ้กษามาแลว้ในขั้นท่ี 3 

5) ตรวจทานขอ้สอบ 



     เพื่อใหข้อ้สอบท่ีเขียนไวแ้ลว้ในขั้นท่ี 4 มีความถูกตอ้งตาม

หลกัวชิา มีความสมบูรณ์ครบถว้นตามรายละเอียดท่ีกาํหนดไวใ้นตารางวเิคราะห์หลกัสูตร ผูอ้อก

ขอ้สอบตอ้งพิจารณาทบทวนตรวจทานขอ้สอบอีกคร้ังก่อนท่ีจะจดัพิมพแ์ละนาํไปใชต่้อไป 

    6) จดัพิมพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง 

     เม่ือตรวจทานขอ้สอบเสร็จแลว้ใหพ้ิมพข์อ้สอบทั้งหมด 

จดัทาํเป็นแบบทดสอบฉบบัทดลอง โดยมีคาํช้ีแจงหรือคาํอธิบายวธีิตอบแบบทดสอบ (Direction) และ

จดัวางรูปแบบการพิมพใ์หเ้หมาะสม 

    7) ทดสอบและวเิคราะห์ขอ้สอบ 

     การทดลองสอบและวเิคราะห์ขอ้สอบเป็นวธีิการตรวจ

คุณภาพขอแบบทดสอบก่อนนาํไปใชจ้ริง โดยนาํแบบทดสอบไปทดลองสอบกบักลุ่มท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนักบักลุ่มท่ีตอ้งการสอนจริง แลว้นาํผลการสอบมาวเิคราะห์และปรับปรุงขอ้สอบใหมี้

คุณภาพ โดยสภาพการปฏิบติัจริงของการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในโรงเรียนมกัไม่ค่อยมีการทดลอง

สอบและวเิคราะห์ขอ้สอบ ส่วนใหญ่นาํแบบทดสอบไปใชท้ดสอบแลว้จึงวิเคราะห์ขอ้สอบ เพื่อ

ปรับปรุงขอ้สอบและนาํไปใชใ้นคร้ังต่อ ๆ ไป 

    8) จดัทาํแบบทดสอบฉบบัจริง 

     จากผลการวเิคราะห์ขอ้สอบ หากพบวา่ขอ้สอบขอ้ใดไม่มี

คุณภาพ หรือมีคุณภาพไม่ดี อาจจะตอ้งตดัทิ้งหรือปรับปรุงแกไ้ขขอ้สอบใหมี้คุณภาพดีข้ึน แลว้จึงจดัทาํ

เป็นแบบทดสอบฉบบัจริง ท่ีจะนาํไปทดสอบกบักลุ่มเป้าหมายต่อไป 

 จากผลการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วชิา คณิตศาสตร์ ผูว้จิยั

สามารถสรุปไดว้า่ ในการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนนั้นมีความแตกต่างกนัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตร์ หลงัเรียนจะมีค่าสูงกวา่ก่อนเรียน ดงันั้นผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะสร้างเอกสาร

ประกอบการสอนท่ีเนน้ทกัษะการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา

คณิตศาสตร์ให้เพิ่มข้ึนดว้ย 

3. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกบัการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

 นางมนฤดี ทรัพยะเกตริน(2554: บทคดัยอ่)ไดท้าํการวิจยัเร่ืองผลการใชเ้อกสารประกอบการ

เรียนวชิาคณิตศาสตร์ ค 21101 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  เร่ือง จาํนวนเตม็ ผลการวิจยัพบวา่มีคะแนนเฉล่ีย

ก่อนเรียนเท่ากบั 16.26 มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.89 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนเท่ากบั 24.24 มี



ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.79 และเม่ือตรวจสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยค่าt 

– test พบวา่ ค่า t = 13.61 ซ่ึงมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 จึงกล่าวไดว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนหลงัใชเ้อกสารประกอบการสอน 

 นางอาทิตยา  บวับาน(2552: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวจิยัเร่ืองผลการพฒันาทกัษะคณิตศาสตร์ โดย

ใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอนเร่ือง การคูณ  ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนฤทธิ-

ยะวรรณาลยัสาํนกังานเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่มีผลสัมฤทธ์ิทางการหลงัเรียนสูง

กวา่ก่อนเรียน โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

 นางศุภาวร์ี สิทธิภาณุพงศ(์2553: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการพฒันาชุดกิจกรรม

คณิตศาสตร์ เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นแหลมหิน ตาํบลไมเ้คด็ 

อาํเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี ผลการวจิยัพบวา่ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เร่ือง ตวั

ประกอบของจาํนวนนบั ตามเกณฑค์วามสัมพนัธ์ระหวา่งประสิทธิภาพของกระบวนการและ

ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 78.05/79.38 กล่าวคือ คะแนนเฉล่ียจากการปฏิบติังาน

ตามกิจกรรม และการทาํแบบทดสอบทา้ยกิจกรรมในแต่ละชุดกิจกรรม (E1) ไดร้้อยละ 78.05 และ

คะแนนเฉล่ียจากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัใชชุ้ดกิจกรรมคณิตศาสตร์ (E2) ไดร้้อยละ 

79.38 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 75/75 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของผูเ้รียนชั้นประถมศึกษาปี

ท่ี 6 ก่อนและหลงัการใช ้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เร่ือง ตวัประกอบของจาํนวนนบั แตกต่างกนัอยา่งมี 

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยท่ีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการใชชุ้ดกิจกรรมคณิตศาสตร์

สูงกวา่ก่อนก่อนใชชุ้ดการสอนคณิตศาสตร์ 

 

 

 

 นางสมจิตต ์ยมสาธาร(2552: บทคดัยอ่)ไดท้าํการวจิยัเร่ืองการใชแ้บบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์เพื่อ

พฒันาการเรียนกลุ่มชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  เร่ือง ทศนิยม ผลการวจิยัพบวา่ผลการหาประสิทธิภาพของ

แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์เร่ืองทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 รวม 26 ชุดมีประสิทธิภาพ86.55/ 86.53 

และการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียน  เร่ืองทศนิยม  คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนมากกวา่

คะแนนเฉล่ียก่อนเรียน  8.20  คิดเป็นร้อยละ  31.62   



 นายพนัธ์ศกัด์ิ ภูทอง(2554: บทคดัยอ่)ไดท้าํการวจิยัเร่ืองการพฒันาชุดการเรียนแบบแบ่งกลุ่ม

สัมฤทธ์ิ เพื่อส่งเสริมทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง จาํนวนจริงผลการวจิยั

พบวา่ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนแบบกลุ่มสัมฤทธ์ิเพื่อส่งเสริมทกัษะการส่ือสารทาง

คณิตศาสตร์ รายวชิา ค31101 คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง จาํนวนจริง มีประสิทธิภาพ 

81.76/82.39 สูงกวา่เกณฑ ์80/80 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานและนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน

และหลงัการเรียนดว้ยชุดการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิเพือ่ส่งเสริมทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ 

รายวชิา ค31101 คณิตศาสตร์ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง จาํนวนจริง แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .01  นัน่คือ เม่ือนกัเรียนไดรั้บการเรียนรู้จากชุดการเรียนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิเพื่อส่งเสริม

ทกัษะการส่ือสารทางคณิตศาสตร์ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดเ้ม่ือจดัการเรียนการสอน

โดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอนพบวา่ผูเ้รียนมีอิสระในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองช่วยให้

ผูเ้รียนรู้จกัการแกปั้ญหาทางการเรียนและยงัมีความสนุกสนานในการเรียนเพิ่มมากข้ึนและยงัส่งผลให้

ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที3่ 

วธีิการดําเนินงานวจัิย 



ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

1 กุมภาพนัธ์   2561  – 31 มีนาคม 2561 

วนั  เดือน ปี กจิกรรม หมายเหตุ 

1 –6กุมภาพนัธ์2561 - ศึกษาสภาพปัญหาและวเิคราะห์หาแนวทาง

แกปั้ญหา 

 

7-13กุมภาพนัธ์ 2560  - เขียนเคา้โครงงานวจิยัในชั้นเรียน 

- ศึกษาหลกัสูตรเก่ียวกบัวชิาคณิตศาสตร์ 

- วเิคราะห์ผูเ้รียนและวเิคราะห์เน้ือหา 

 

14-กุมภาพนัธ์ 2560 - ออกแบบเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นงานวจิยั  

26 กุมภาพนัธ์   2561 - นกัศึกษาทาํแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ ฉบบัท่ี 

1  

ผูว้จิยับนัทึกคะแนน 

5  มีนาคม   2561 - นกัศึกษาทาํแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ ฉบบัท่ี 

2 

ผูว้จิยับนัทึกคะแนน 

8 มีนาคม   2561 - นกัศึกษาทาํแบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ ฉบบัท่ี 

3 

ผูว้จิยับนัทึกคะแนน 

15 – 30 กนัยายน 

2560 

- เก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล  

1 – 8 ตุลาคม 2560 - สรุปและอภิปรายผล 

- จดัทาํรูปเล่ม 

 

   

   

 

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  



1. แบบฝึกทกัษะคณิตศาสตร์ท่ีมีความยากง่ายพอเหมาะ 

2. การใหก้ารเสริมแรงระหวา่งเรียน 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

           ในการดาํเนินการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาความสามารถในการเรียนวชิา

คณิตศาสตร์ของนกัศึกษาระดบัชั้น ปวช.1โดยใชกิ้จกรรมการเขียนคาํตอบ แบบฝึกทกัษะเก่ียวกบัการ

บวกเลข 2-3 หลกั คณะผูว้จิยัไดว้างแผนการดาํเนินการศึกษา สร้างแบบฝึกทกัษะ โดยยดึหลกัสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ และไดด้าํเนินการซ่ึงมีรายละเอียดเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ข้ันวเิคราะห์  ( Analysis) 

1.1  วเิคราะห์ผู้เรียน    การวเิคราะห์ผูเ้รียนไดก้าํหนดไวด้งัน้ี 

ประชากร  คือนกัศึกษาระดบัชั้นปวช.1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560  วทิยาลยัอรรถ

วทิยพ์ณิชยการ   จาํนวน 3 คน   ค่อนขา้งท่ีอ่อนในวชิาคณิตศาสตร์ 

1.2 วเิคราะห์เนือ้หา  ขั้นตอนดาํเนินการมีดงัน้ี 

เน้ือหาท่ีจะใชส้ร้างแบบฝึกทกัษะ   โดยใชเ้น้ือหาวชิาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 

เน้ือหาในการทดลองเป็นการบวกเลข 2-3 หลกั โดยผูว้ิจยัเป็นผูค้ดัเลือกแบบฝึกทกัษะ 3 ฉบบั 

2. ข้ันออกแบบ (Design) 

 ขั้นออกแบบแบบฝึกทกัษะมีขั้นตอนดงัน้ี 

1.1 แบบฝึกทกัษะ จาํนวน 3 ฉบบั ฉบบัละ 30 ขอ้ เน้ือหาเก่ียวกบัการบวกเลข 2-3 หลกั 

3. ข้ันดําเนินการ 

 มีการดาํเนินการดงัน้ี 

3.1    ทาํการทดลองกบันกัศึกษาระดบัชั้นปวช.1ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัอรรถ

วทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 3 คน โดยใหน้กัศึกษาทาํแบบฝึกทกัษะ ทั้ง 3 ฉบบัและทาํการบนัทึกคะแนน 

3.2    การใหก้ารเสริมแรงระหวา่งเรียนโดยการใหค้าํชมเชยและกาํลงัใจแก่นกัศึกษา 

4. ข้ันวเิคราะห์ข้อมูล 

 4.1 วเิคราะห์ข้อมูล 

  - วเิคราะห์ผลจากคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบฝึกทกัษะ ทั้ง 3 ฉบบั 



4.2  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 4.2.1 การหาค่าเฉล่ีย X  

  X =           
N
x

 

              

                          เม่ือ  x       =  ค่าเฉล่ีย 

       X       =  คะแนนท่ีได ้

       N      =  จาํนวนนกัเรียนทั้งหมด 

                                             =   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

 4.2.2 การหาค่าร้อยละ  

  ค่าร้อยละ =  
คะแนนท่ีได ้ x 100

คะแนนเตม็
 

 

5. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 จากการศึกษาวจิยัในชั้นเรียนคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ พฒันาความสามารถในการเรียนวชิา

คณิตศาสตร์ โดยไดศึ้กษาจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัศึกษาระดบัชั้นปวช.1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2560  วทิยาลยัอรรถวทิยพ์ณิชยการ ผูว้จิยัไดท้าํการทดลองโดยใหน้กัศึกษาทาํแบบฝึกทกัษะเก่ียวกบั

การบวกเลข 2-3 หลกั จาํนวน 3 ฉบบัโดยใหน้กัศึกษาทาํสัปดาห์ละ 1 ฉบบั จากนั้นผูว้จิยัทาํการบนัทึก

คะแนน  โดยสามารถวเิคราะห์ผลไดด้งัน้ี 

  

5.1 ผลการวเิคราะห์คะแนนแบบฝึกทกัษะทั้ง 3 ฉบบั 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ 

 

ตารางแสดงผลคะแนนแบบฝึกหัดทั้ง 3 ฉบับ 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนแบบฝึกทกัษะ ฉบบัท่ี 1- 3 

ของนกัศึกษาระดบัชั้นปวช.1   จาํนวน  3 คน  

    

    

แบบฝึก น.ส. สรัลพร ใจก๋ง น.ส.ณิชา คงวฒัน์ น.ส.พทัระ บุญคง 

แบบฝึกท่ี 1 (30) 27 27 29 

แบบฝึกท่ี 2 (30) 28 29 30 

แบบฝึกท่ี 3 (30) 30 29 28 

รวม 85 85 87 

เฉล่ีย 28.33 28.33 29 

ร้อยละ 94.43 94.43 96.66 

 

จากตาราง   แสดงใหเ้ห็นวา่หลงัจากท่ีนกัศึกษาทั้ง 3 คนไดท้าํแบบฝึกทกัษะทั้ง 3 ฉบบัแลว้ 

นกัศึกษาแต่ละคนมีผลคะแนนแตกต่างกนัไปเม่ือเปรียบเทียบคะแนนของแต่ละฉบบัและแต่ละคน 



คะแนนการทาํแบบฝึกทกัษะ 3 ฉบบัโดยเฉล่ียของนกัศึกษาทั้ง  3 คน ค่อนขา้งสูง คือ มีนกัศึกษา 2 คน

ไดค้ะแนน 94.43 เปอร์เซ็นตถึ์ง 2  คน ส่วนคนสุดทา้ยไดค้ะแนนถึง 96 .66 เปอร์เซ็นต ์

บทที ่5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษาวจัิย 

 จากการศึกษาและวเิคราะห์คะแนนท่ีไดจ้ากผลการทาํแบบฝึกทกัษะ เก่ียวกบัการบวกเลข 2-3 

หลกัของนกัศึกษาระดบัชั้นปวช.1 ทั้ง 3 คน นั้นแสดงใหเ้ห็นวา่ คะแนนเฉล่ียของแต่ละคนสูงถึง 90 

เปอร์เซ็นตข้ึ์นไป และคะแนนในแต่ละฉบบัของนกัศึกษาก็เพิ่มข้ึนจากเดิม อยา่งไรก็ตามจากคะแนน

เฉล่ียของทั้ง 3 คน นกัศึกษามีคะแนนค่อนขา้งสูง ดงัจะเห็นไดจ้ากการเปรียบเทียบผลการทาํแบบฝึก

ทกัษะทั้ง 3 ฉบบั ของนกัศึกษา 3  คน ท่ีโดยเฉล่ีย  คิดเป็นร้อยละ 95.17 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการสร้างแบบฝึกทกัษะการเขียนเก่ียวกบัการบวกเลข 2-3 หลกัเพื่อช่วยพฒันา

ความสามารถในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ ของนกัศึกษาระดบัชั้นปวช.1 จาํนวน 3 คน ในคร้ังน้ีสามารถ

อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. พบวา่แบบฝึกฝึกทกัษะการเขียนเก่ียวกบัการบวกเลข 2-3 หลกัท่ีผูว้จิยัไดจ้ดัทาํข้ึนน่ี 

สามารถช่วยพฒันาความสามารถในการเรียนวชิาคณิตศาสตร์ของนกัศึกษาระดบัชั้นปวช.1

ไดเ้ป็นอยา่งดี โดยดูไดจ้ากผลคะแนนของนกัศึกษา ซ่ึงค่อนขา้งสูง 

2. จากการวเิคราะห์ผลการทดสอบเป็นรายบุคคลยงัพบวา่มีนกัศึกษาท่ีเรียนอ่อนมากๆเท่านั้น

ท่ีคะแนนจากผลคะแนนลดลง ซ่ึงมีจาํนวนเพียงคนเดียวเท่านั้น  ซ่ึงจะตอ้งมีการวเิคราะห์

เป็นรายบุคคลต่อไป 

3. จะเห็นไดว้า่การท่ีครูใหก้ารเสริมแรงดว้ยการใหค้าํชมเชยทาํใหน้กัศึกษามีกาํลงัใจและทาํ

คะแนนไดดี้ข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 

1. ในการสร้างแบบฝึกทกัษะเก่ียวกบัคณิตสาสตร์อาจจะใชรู้ปแบบอ่ืนท่ีนอกไปจากการ

เขียนและการบวกเพียงอยา่งเดียว อาจใชว้ธีิการลบ การคูณ หรือการหาร และเพิ่มจาํนวน

หลกัใหม้ากข้ึน 



2. ในการวจิยัคร้ังต่อไปอาจเพิ่มปริมาณของกลุ่มตวัอยา่งข้ึนและอาจเจาะจงทาํการวจิยักลุ่ม

นกัศึกษาท่ีเรียนอ่อนมากๆเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือและแกไ้ขต่อไป 

            

ลงช่ือ....................................................  

                          (อาจารยอ์นุชา การะเกตุ) 

                              ผูว้จิยั 
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