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ชื่องานวิจัย                      การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะ       

การคิดโดยใชชุดฝกทักษะเร่ืองการแกมสมการ ของนักศึกษาระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ชื่อผูวิจัย                         อาจารยชยพล การะเกตุ 

สังกัด   สาขาวิชาพื้นฐานทั่วไป  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยาการ 

ปการศึกษา  2562 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร และ

เพื่อแกปญหานักศึกษาที่ไมสนใจเรียน โดยใชแบบฝกทักษะวิชาคณิตศาสตรเร่ืองการแกสมการ ที่มีความ

ยากงายพอเหมาะ สําหรับนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอรรถวิทย             

พณิชยการ   ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 กลุมทดลองเปนนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปที่ 1  จํานวน  3 คน โดยใหนักศึกษาทําแบบฝกทักษะคณิตศาสตร จากงายไปหายาก ผูวิจัยไดสราง

ขึ้น จํานวน 3 ฉบับ และบันทึกคะแนน 

ผลการศึกษาปรากฏวาการใชแบบฝกทักษะวิชาคณิตศาสตรเร่ืองการแกสมการทําให

นักศึกษาสามารถทําคะแนนไดคอนขางสูงดังเห็นไดจากการเปรียบเทียบผลการทําแบบฝกทักษะ  

ทั้ง 3 ฉบับของนักศึกษา 3 คนที่โดยเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 92.96 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญ 

            จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ระบุวาการจัดการศึกษาตอง

ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 

กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และ

มาตรา 24 ระบุวากระบวนการจัดการเรียนรูควรจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความ

สนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การ

จัดใหผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ( กระทรวงศึกษาธิการ,2542 ) ซึ่งสอดคลองกับหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551ซึ่งเปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มีจุดประสงค

จัดทําขึ้นสําหรับทองถิ่นและสถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา และจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานใหมีคุณภาพดานความรู และทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง 

และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ที่ตองการในการพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียนที่ชัดเจนตลอดแนวซึ่งจะสามารถชวยใหหนวยงานที่เกี่ยวของในระดับทองถิ่นและสถานศึกษา

รวมกันพัฒนาหลักสูตรไดอยางมั่นใจ ทําใหการจัดทําหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและ            

มีความเปนเอกภาพยิ่งขึ้นอีกทั้งยังชวยใหเกิดความชัดเจนเร่ืองการวัดและประเมินผลการเรียนรูและชวย

แกปญหาการเทียบโอนระหวางสถานศึกษา( กระทรวง ศึกษาธิการ,2551,หนา 1-3 ) จากการเรียน

คณิตศาสตรนักศึกษาคอนขางขาดทักษะการคิดคํานวณการแกสมการ 
 

ทางเลือกท่ีคาดวาจะแกปญหา 

  นักศึกษามีทักษะการคิดคํานวณและแกปญหาในการเรียนคณิตศาสตร เพิ่มขึ้น เรียน

คณิตศาสตรอยางมีความสุข 
 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

2. เพื่อแกปญหานักศึกษาไมสนใจเรียน 
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ขอบเขตของการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการสรางแบบฝกทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตรเร่ืองการแกสมการ โดย

ใชกิจกรรมการเขียนคําตอบ การแกสมการ 1 ตัวแปร เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1  และไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย

ไวดังน้ี 

1. ประชากร  ประชากรที่ใชในการศึกษาคือนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 

วิทยาลัยอรรถวิทยพณิชยการ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 จํานวน 3 คน 

2. เน้ือหาที่ใชในการศึกษา เปนเน้ือหาคณิตศาสตร การแกสมการ 1ตัวแปร  

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

1. แบบฝกทักษะวิชาคณิตศาสตรการแกสมการที่มีความยากงายพอเหมาะ 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ไดแบบฝกทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตรที่จะชวยพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตน 

ชุดฝกทักษะ 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการคณิตศาสตร 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปน้ี 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับชุดฝกทักษะ 

1.1 ความหมายของชุดฝกทักษะ 

1.2 หลักจิตวิทยาและหลักการสอนที่เกี่ยวของกับชุดฝกทักษะ 

1.3 หลักการสรางชุดฝกทักษะ 

1.4 ลักษณะของชุดฝกทักษะที่ดี 

1.5 ประโยชนของชุดฝกทักษะ 

2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

 2.1 ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  

 2.2 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

3.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับชุดฝกทักษะ 

1.1 ความหมายของชุดฝกทักษะ 

จากการศึกษาความหมายของแบบฝกทักษะ ไดมีผูใหความหมายไวตาง ๆ กัน  ดังน้ี 

สุคนธ  สินธพานนท (2553, น.96) ไดใหความหมายของชุดฝกทักษะวา สื่อที่สรางขึ้นเพื่อให

นักเรียนไดทํากิจกรรมที่เปนการทบทวนหรือเสริมเพิ่มเติมความรูใหแกนักเรียน หรือใหนักเรียนไดฝก

ทักษะการเรียนรูหลายๆรูปแบบเพื่อสรางเสริมประสบการณการเรียนรูใหแกผูเรียนไดมีคุณลักษณะ

ตามที่ตองการ ศันสนีย สื่อสกุล (2554, น.24) งานหรือกิจกรรมที่ครูผูสอนมอบหมายใหนักเรียนทําเพื่อ

ฝกทักษะและทบทวนความรูที่ไดเรียนไปแลวใหเกิดความชํานาญ ถูกตอง คลองแคลว จนสามารถนํา

ความรูไปแกปญหาไดโดยอัตโนมัติ      
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ศฤงคาร  แปนกลาง (2538, หนา 23) ไดสรุปความหมายของแบบฝกทักษะไววาแบบฝกทักษะ

เปนเคร่ืองมือในการแกปญหาเฉพาะทักษะ ชวยพัฒนาผูเรียนใหเกิดความชํานาญและเสริมสรางความ

เขาใจในเน้ือหาที่เรียน มีลักษณะคลายแบบทดสอบยอย แตมีลักษณะที่เฉพาะ เจาะจงมากกวา ลักษณะ

ปญหาในแบบฝกทักษะจะเรียงลําดับจากงายไปยากและตองเปนปญหาที่เสริมทักษะพื้นฐาน 

ฉวีวรรณ  กีรติกร (2538, หนา 7) ไดใหความหมายของแบบฝกทักษะวา เปนงานที่ครู

มอบหมายใหนักเรียนทําเพื่อทบทวนความรูที่เรียนไปแลว โดยมีจุดประสงคเพื่อใหนักเรียนสามารถนํา

ความรูไปใชในการแกปญหาและพัฒนาทักษะของนักเรียน  

ราชบัณฑิตยสถาน (2538, หนา 483) แบบฝก หมายถึง แบบฝกหัดหรือชุดการสอนที่เปน

แบบฝกหัดที่ใชเปนตัวอยางปญหาหรือคําสั่งที่ต้ังขึ้นใหนักเรียนตอบ 

สุนันทา  สุนทรประเสริฐ (2544, หนา 2) ไดใหความหมายของแบบฝกไววา แบบฝกหรือ

แบบฝกหัด คือ สื่อการเรียนการสอนชนิดหน่ึง ที่ใชฝกทักษะใหกับผูเรียน หลังจากเรียนจบเน้ือหาใน

ชวงหน่ึง ๆ เพื่อฝกฝนใหเกิดความรูความเขาใจ รวมทั้งเกิดความชํานาญในเร่ืองน้ัน ๆ อยางกวางขวาง         

มากขึ้น  

สุพรรณี  ไชยเทพ (2544, หนา 17) ยังไดใหความหมายของแบบฝกไววา แบบฝกเสริมทักษะ 

หมายถึง เอกสารหรือแบบฝกหัดที่ใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติ เปน         

การชวยเสริมใหนักเรียนมีทักษะสูงยิ่งขึ้น  

ถวัลย  มาศจรัส (2548, หนา 151) ไดใหคําจํากัดความของแบบฝกทักษะวา เปนกิจกรรมพัฒนา

ทักษะการเรียนรูที่ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีความหลากหลายและปริมาณเพียงพอที่

สามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะ กระบวนความคิด กระบวนการเรียนรู สามารถนําผูเรียนสูการสรุป

ความคิดรวบยอดและหลักการสําคัญของสาระการเรียนรู  รวมทั้งทําใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความ

เขาใจบทเรียนดวยตนเองได 

ดังน้ัน แบบฝกทักษะจึงเปนเคร่ืองมือที่ชวยพัฒนาทักษะในเร่ืองที่เรียนรูใหมากขึ้น โดยอาศัย

การฝกฝนหรือปฏิบัติดวยตนเองของผูเรียน ลักษณะปญหาในแบบฝกทักษะจะเปนปญหาที่เสริมทักษะ

พื้นฐานโดยกําหนดขึ้นใหผูเรียนตอบเรียงลําดับจากงายไปยาก ปริมาณของปญหาตองเพียงพอที่

สามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการเรียนรูของผูเรียน  ที่เรียนไปแลว เพื่อ

นําไปใชในการแกปญหา รวมทั้งในแบบฝกทักษะจะทําใหผู เรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจ

บทเรียนดวยตนเองได  เพื่อใหเกิดทักษะ เกิดความรู ความเขาใจ ความชํานาญในเน้ือหาที่ผูเรียนไดเรียน

ไปในเร่ืองน้ัน ๆ อยางมีประสิทธิภาพ 
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จากความหมายของชุดฝกทักษะขางตน สรุปไดวา ชุดฝกทักษะเปนสื่อที่สรางขึ้นเพื่อให

นักเรียนไดฝกฝนความรูที่ไดเรียนไปหรือเปนการเสริมความรูใหกับนักเรียนเพื่อใหเกิดความถูกตอง 

ชํานาญ 

 

1.2 หลักจิตวิทยาและหลักการสอนท่ีเกี่ยวของกับการทําชุดฝกทักษะ 

สุคนธ  สินธพานนท (2553, น.98-100) ไดกลาววา ในการสรางชุดฝกทักษะการเรียนรูที่

เหมาะสม และสามารถนําไปใชในการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพน้ันจําเปนตองนําหลักจิตวิทยาและ

หลักการสอนมาเปนพื้นฐานในการจัดทําดวย 

2.1. ทฤษฎีการสอนของบรูเนอร (Bruner’s Instruction Theory) กลาววาการที่ครูจะจัดการเรียน

การสอนใหกับนักเรียนน้ัน จะตองพิจารณาหลักการ 4 ประการ คือ           

2.1.1 แรงจูงใจ (Motivation) ซึ่งมีทั้งแรงจูงใจที่เกิดจากภายในตัวนักเรียนเอง จะทําให 

เกิดความปรารถนาที่จะเรียนรู และความตองการความสําเร็จ นอกจากน้ันยังมีแรงจูงใจที่ตองการเขา

รวมงานกับผูอ่ืน และรูจักทํางานดวยกัน กลาวไดวาครูจะตองทําใหนักเรียนเกิดความปรารถนาที่จะรู 

โดยการจัดการทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจมากขึ้น เพื่อนักเรียนจะไดพยายามสํารวจทางเลือกตางๆ อยางมี

ความหมาย และ พึงพอใจอันจะนําไปสูเปาหมายที่ตองการ          

 2.1.2 โครงสรางของความรู (Structure of Knowledge) มีการเสนอเน้ือหาใหกับ 

นักเรียนในรูปแบบที่งายเพียงพอที่ผูเรียนสามารถเขาใจได เชน เสนอโดยใหกระทําจริง ใชรูปภาพ ใช

สัญลักษณมีการเสนอขอมูลอยางกระชับ เปนตน          

 2.1.3 ลําดับขั้นของการเสนอเน้ือหา (Sequence) ผูสอนควรเสนอเน้ือหาตามขั้นตอน  

และควรเสนอในรูปแบบของการกระทํามากที่สุด ใชคําพูดนอยที่สุดตอจากน้ันจึงคอยเสนอเปนแผนภูมิ

หรือรูปภาพตางๆ สุดทายจึงคอยเสนอเปนสัญลักษณหรือคําพูด ในกรณีที่ความรูพื้นฐานของนักเรียนดี

พอแลว  ครูก็สามารถเร่ิมการสอนดวยการใชสัญลักษณไดเลย 

            2.1.4 การเสริมแรง (Reinforcement) การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพถามีการใหการ

เสริมแรงเมื่อนักเรียนสามารถแกปญหาไดอยางถูกตองตามเปาหมายที่กําหนดให 

2.2. ทฤษฎีการเชื่อมโยง (Connectionism) ของธอรนไดค ซึ่งทิศนา  แขมมณี (2555, น.51) ได

กลาววาธอรนไดคเชื่อวาการเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง ซึ่งมีหลาย

รูปแบบ บุคคลจะมีการลองผิดลองถูกปรับเปลี่ยนไปเร่ือย ๆ จนกวาจะพบรูปแบบการตอบสนองที่

สามารถใหผลที่พึงพอใจมากที่สุด เมื่อเกิดการเรียนรูแลว บุคคลจะใชรูปแบบการตอบสนองที่เหมาะสม
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เพียงรูปแบบเดียว และ จะพยายามใชรูปแบบน้ันเชื่อมโยงกับสิ่งเราในการเรียนรูตอไปเร่ือยๆ กฎการ

เรียนรูของธอรนไดคสรุป  ไดดังน้ี  

1) กฎแหงความพรอม การเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดีถาผูเรียนมีความพรอมทั้งรางกาย และ 

จิตใจ  

2) กฎแหงการฝกหัด การฝกหัดหรือการกระทําบอย ๆ ดวยความเขาใจจะทําใหการ 

เรียนรูน้ันคงทนถาวร ถาไมไดกระทําซ้ําบอย ๆ การเรียนรูน้ันจะไมคงทนถาวร และในที่สุดอาจลืมได  

3) กฎแหงการใช การเรียนรูเกิดจากการเชื่อมโยงระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง 

ความมั่นคงของการเรียนรูจะเกิดขึ้น หากไดมีการนําไปใชบอย ๆ หากไมมีการใชอาจมีการลืมเกิดขึ้นได  

4) กฎแหงผลที่พอใจ เมื่อบุคคลไดรับผลที่พึงพอใจยอมอยากจะเรียนรูตอไป แตถารับ 

ผลที่ไมพึงพอใจจะไมอยากเรียนรู ดังน้ันการไดรับผลที่พึงพอใจ จึงเปนปจจัยสําคัญในการเรียนรู 

2.3. ทฤษฎีการเรียนรูการวางเงื่อนไข (The Condition of Learning) กาเยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี

การเรียนรูของนักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม ปญญานิยม และมนุษยนิยม และไดนําแนวคิดเหลาน้ัน

มาประยุกตใชในการอธิบายพฤติกรรมมนุษยในสังคม สวนใหญเขาจะเนนไปทางแนวคิดของ

นักจิตวิทยาของกลุมปญญานิยม กาเยไดเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนใหคํานึงถึง

ปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

2.3.1 ลักษณะของผูเรียน ผูสอนจะตองพิจารณาถึงกับเร่ืองความแตกตางระหวาง 

บุคคลความพรอม แรงจูงใจ 

2.3.2 กระบวนการทางปญญา และการสอน เงื่อนไขการเรียนรูที่สงผลทําใหการสอน 

ตางกัน เชน 

                      2.3.2.1) การถายโยงการเรียนรู มี 2 ลักษณะ คือทําใหเกิดการเรียนรูทักษะใน

ระดับที่สูงไดดีขึ้น และแผขยายไปสูสภาพการณอ่ืนนอกเหนือจากสภาพการสอน 

                      2.3.2.2) การเรียนรูทักษะการเรียนรู บุคคลอาจมีวิธีการที่จะจัดการเรียนรู การ

จดจําและการคิดดวยตัวเขาเอง จึงควรชวยพัฒนาทักษะการเรียนรูใหแกผูเรียนใหพัฒนาไปตามศักยภาพ

ของตนเองอยางเต็มที่ 

          2.3.3 การสอนกระบวนการแกปญหา มี 2 เงื่อนไข คือผูเรียนจะตองรูกฎเกณฑตางๆ ที่จํา

เปนมากอน และสภาพของปญหาที่เผชิญน้ันผูเรียนตองไมเคยเผชิญมากอน ผูเรียนจะคนพบคําตอบจาก

การเรียนรูโดยการคนพบ ซึ่งผูเรียนจะมีโอกาสคนพบเกณฑตางๆในระดับที่สูงขึ้น 
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          2.3.4 สภาพการณสําหรับการเรียนรู ผูสอนจะตองรูสภาพการณของการเรียนรูจึงจะ

สามารถวางระบบการเรียนรูไดอยางเหมาะสม เชน การสอนซอมเสริม การสอนกลุมเล็ก การสอนกลุม

ใหญ 
 

1.3 หลักการสรางชุดฝกทักษะ 

จิรเดช  เหมือนสมาน (2551, น.8) ไดใหแนวทางในการดําเนินการสรางชุดฝกทักษะไวดังน้ี  

1) กําหนดจุดมุงหมายและวางแผนในการดําเนินการสรางชุดฝกทักษะ  

2) วิ เคราะหทักษะและเน้ือหาวิชาที่ตองการสรางชุดฝกทักษะเปนทักษะยอยๆ และ                  

เขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรมตามทักษะและเน้ือหายอยๆน้ัน   

3) เขียนชุดฝกทักษะตามเน้ือหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไวใหสอดคลองกับ               

หลักจิตวิทยาการเรียนรู และจิตวิทยาพัฒนาการตามวัยของผูเรียน  

4) กําหนดรูปแบบของชุดฝกทักษะ 

สุคนธ  สินธพานนท (2553, น.97) กลาววา ชุดฝกทักษะมีหลักสําคัญเปนแนวในการจัดทํา

ชุดฝกทักษะ ดังน้ี จัดเน้ือหาสาระในการฝกตรงตามจุดประสงคการเรียนรู เน้ือหาสาระ และกิจกรรม

การฝกเหมาะสมกับวัย และความสามารถของผูเรียน การวางรูปแบบของชุดฝกทักษะมีความสัมพันธ

กับโครงเร่ือง และเน้ือหาสาระ ชุดฝกทักษะตองมีคําชี้แจงงาย ๆ สั้น ๆ เพื่อใหผูเรียนอานเขาใจ เรียงจาก

งายไปยากมีแบบฝกทักษะที่นาสนใจ และทาทายใหผูเรียนไดแสดงความสามารถมีความถูกตอง 

ครูผูสอนจะตองพิจารณาตรวจสอบใหดีอยาใหมีขอผิดพลาด กําหนดเวลาที่ใชชุดฝกทักษะแตละตอน

ใหเหมาะสม นอกจากน้ียังอธิบายถึงขั้นตอนการสรางชุดฝกทักษะ ดังน้ี 

1) ศึกษาหลักสูตร หลักการ จุดมุงหมายของหลักสูตร 

2) วิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรู และสาระการเรียนรู เพื่อวิเคราะห

เน้ือหา จุดประสงคในแตละชุดการฝก 

3) จัดทําโครงสรางและชุดฝกในแตละชุด 

4) ออกแบบชุดฝกทักษะในแตละชุดใหมีรูปแบบที่หลากหลาย และนาสนใจ 

5) ลงมือสรางแบบฝกในแตละชุดรวมทั้งออกขอสอบกอน และหลังเรียนใหสอดคลองกับเน้ือหา 

และจุดประสงคการเรียนรู 

6) นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

7) นําชุดฝกทักษะไปทดลองใชบันทึกผลแลวปรับปรุงแกไขสวนที่บกพรอง 
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8) ปรับปรุงชุดฝกทักษะใหมีประสิทธิภาพ นําไปใชจริง 

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา หลักในการสรางชุดฝกทักษะควรสรางใหตรงกับจุดประสงคที่ตอง          

การฝกความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก สนองความสนใจ และคํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคล จัดทําใหจบเปนเร่ืองๆ การประเมินผลความกาวหนาในการฝกใหนักเรียนทราบทันทีทุกคร้ัง 

1.4 ลักษณะของชุดฝกทักษะท่ีดี 

ปุณณภา  จงอนุกูลธนากร (2553, น.14) กลาววาลักษณะของชุดฝกทักษะที่ดี ควรประกอบไปดวย 

1) เน้ือหาที่ตรงกับจุดประสงค 

2) กิจกรรมเหมาะสมกับระดับวัยหรือความสามารถของนักเรียน 

3) มีภาพประกอบ หรือวางฟอรมที่ดี 

4) มีที่วางเหมาะสมสําหรับการฝกเขียน 

5) ใชเวลาที่เหมาะสม 

6) ทาทายความสามารถของผูเรียน และความสามารถนําไปฝกดวยตนเองได 

ไพรวรรณ  บุญมา (2552, น.27) ไดกลาวถึงชุดฝกทักษะทีดี่วาหนังสือแบบเรียนน้ันครูควร

สรางเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพื่อฝกหัดนักเรียนโดยเฉพาะไมมีการผสมผสานปนเปกัน ผูเรียนจะ

กระตือรือรนและสนใจที่จะทํา ครูควรใชภาษาที่สื่อความหมายไดเหมาะสมกับวัย วัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิหลังทางภาษาของนักเรียน ซึ่งชุดฝกทักษะที่นักเรียนสนใจ และมีความ

กระตือรือรนที่จะทํามีลักษณะดังน้ี 

1) ตองมีการฝกนักเรียนมากพอสมควรในเร่ืองหน่ึงๆ กอนที่จะมีการฝกในเร่ืองอ่ืนตอไป ทั้งน้ีทํา

ขึ้นเพื่อสอนมิใชทําขึ้นเพื่อการทดสอบ 

2) ควรมีความชัดเจนทั้งคําสั่ง และวิธีทําตัวอยางแสดงวิธีทําไมควรยากเกินไปเพราะจะทําให

เขาใจยาก ควรปรับปรุงใหงาย และเหมาะสมกับผูใช 

3) ควรแยกเปนเร่ืองๆ แตละเร่ืองไมควรยาวเกินไป ควรมีกิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อเราความ

สนใจ และเพื่อฝกทักษะใดทักษะหน่ึงจนเกิดความชํานาญ 

4) ควรเปดโอกาสใหผู เรียนไดศึกษาดวยตนเองใหรูจักคนควา และรูจักนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดถูกตองมีหลักเกณฑ 

5) ควรตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล การจัดทําชุดฝกควรมีทุกระดับต้ังแตงาย ปานกลาง 

จนถึงระดับคอนขางยากเพื่อนักเรียนจะไดเลือกทําตามความสามารถ 

6) สามารถเราความสนใจของนักเรียนต้ังแตหนาปกจนถึงหนาสุดทาย 



9 

 

สุพรรณี  ไชยเทพ (2544, หนา 19) ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดีไวดังน้ี 

1) ตองมีความชัดเจน ทั้งคําชี้แจง คําสั่ง งายตอการเขาใจ 

2) ตรงกับจุดประสงคที่ตองการวัด 

3) มีภาษาและรูปภาพที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 

4) แบบฝกแตละเร่ืองไมควรยาวมากจนเกินไป 

5) ควรมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทําใหนักเรียนไมเบื่อ 

6) ควรตอบสนองความตองการและความสนใจของผูเรียน สรางความสนุกสนานเพลิดเพลินขณะ

ทําแบบฝก 

7) มีคําตอบที่ชัดเจน 

8) แบบฝกที่ดีสามารถประเมินความกาวหนา และความรูของนักเรียนได 

กุสยา  แสงเดช (2545, หนา 6-7) ไดกลาวแนะนําผูสรางแบบฝกใหยึดลักษณะแบบฝกที่ดีดังน้ี 

1) แบบฝกที่ดีควรความชัดเจนทั้งคําสั่งและวิธีทําคําสั่งหรือตัวอยางแสดงวิธีทํา ที่ใชไมควรยาก

เกินไป เพราะจะทําความเขาใจยาก ควรปรับใหงายและเหมาะสมกับผูใช เพื่อนักเรียนสามารถ

เรียนดวยตนเองได 

2) แบบฝกที่ดีควรมีความหมายตอผูเรียนและตรงตามจุดหมายของการฝกลงทุนนอย ใชไดนาน 

ทันสมัย 

3) ภาษาและภาพที่ใชในแบบฝกเหมาะกับวัยและพื้นฐานความรูของผูเรียน 

4) แบบฝกที่ดีควรแยกฝกเปนเร่ือง ๆ แตละเร่ืองไมควรยาวเกินไป แตควรมีกิจกรรมหลายแบบ

เพื่อเราความสนใจ และไมเบื่อในการทําและฝกทักษะใดทักษะหน่ึงจนชํานาญ 

5) แบบฝกที่ดีควรมีทั้งแบบกําหนดคําตอบในแบบและใหตอบโดยเสรี การเลือกใชคํา ขอความ 

รูปภาพในแบบฝก ควรเปนสิ่งที่นักเรียนคุนเคยและตรงกับความสนใจของนักเรียน กอใหเกิด

ความเพลิดเพลินและพอใจแกผูใช ซึ่งตรงกับหลักการเรียนรูวา นักเรียนจะเรียนไดเร็ว ในการ

กระทําที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ 

6) แบบฝกที่ดีควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง ใหรูจักคนควารวบรวมสิ่งที่พบเห็น

บอย ๆ หรือที่ตัวเองเคยใช จะทําใหผูเรียนเขาใจเร่ืองน้ัน ๆ มากยิ่งขึ้น และรูจักนําความรูไปใช

ในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง มีหลักเกณฑและมองเห็นวาสิ่งที่ไดฝกน้ันมีความหมายตอเขา

ตลอดไป 
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7) แบบฝกที่ดีควรตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนแตละคน มีความแตกตางกันใน

หลาย ๆ ดาน เชน ความตองการ ความสนใจ ความพรอม ระดับสติปญญา และประสบการณ 

เปนตน ฉะน้ัน การทําแบบฝกแตละเร่ืองควรจัดทําใหมากพอและมีทุกระดับต้ังแต งาย ปาน

กลาง จนถึงระดับคอนขางยาก เพื่อวาทั้งนักเรียนเกง ปานกลาง และออน จะไดเลือกทําไดตาม

ความสามารถ ทั้งน้ีเพื่อใหนักเรียนทุกคนไดประสบความสําเร็จในการทําแบบฝก 

8) แบบฝกที่จัดทําเปนรูปเลม นักเรียนสามารถเก็บรักษาไวเปนแนวทางเพื่อทบทวนดวยตนเอง

ตอไป 

9) การที่นักเรียนไดทําแบบฝก ชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดชัดเจน           

ซึ่งจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาน้ัน ๆ ไดทันทวงที 

10) แบบฝกที่จัดขึ้น นอกจากมีในหนังสือเรียนแลว จะชวยใหนักเรียนไดฝกฝนอยางเต็มที่ 

11) แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลว จะชวยใหครูประหยัดแรงงานและเวลาในการที่จะตอง

เตรียมแบบฝกอยูเสมอ ในดานผูเรียนไมตองเสียเวลาในการลอกแบบฝกจากตําราเรียนหรือ

กระดานดํา ทําใหมีเวลาและโอกาสไดฝกฝนทักษะตาง ๆ ไดมากขึ้น 

12) แบบฝกชวยประหยัดคาใชจายเพราะการพิมพเปนรูปเลมที่แนนอน ลงทุนตํ่าแทนที่จะใชพิมพ

ลงกระดาษไขทุกคร้ังไป นอกจากน้ียังมีประโยชนในการที่ผูเรียนสามารถบันทึกและมองเห็น

ความกาวหนาของตนไดอยางมีระบบและมีระเบียบ 

จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาลักษณะของชุดฝกที่ดีน้ันควรเปนแบบฝกที่มีทุกระดับต้ังแตงาย         

ปานกลาง และคอนขางยาก ควรเปนแบบฝกที่สามารถเราความสนใจของนักเรียนไดมีกิจกรรม

หลากหลายรูปแบบชวนใหติดตาม 

 

1.5 ประโยชนของชุดฝกทักษะ 

สุคนธ  สินธพานนท (2553, น.96-97) ไดกลาวถึงประโยชนของชุดฝกทักษะ ดังน้ี 

1) ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามอัตภาพ เด็กแตละคนมีความสามารถแตกตางกัน การให

ผูเรียนไดทําชุดฝกทักษะที่เหมาะสมกับความสามารถของแตละคนใชเวลาที่แตกตางกัน

ออกไปตามลักษณะการเรียนรูของแตละคนจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางมี

ประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนเกิดกําลังใจในการเรียนรู นอกจากน้ันยังเปนการซอมเสริมผูเรียนที่

เรียนไมผานเกณฑการประเมิน 
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2) ชุดฝกทักษะชวยเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะที่คงทน ชุดฝกทักษะสามารถใหผูเรียนไดฝกทันที

หลังจากจบบทเรียนน้ันๆ หรือใหมีการฝกซ้ําหลาย ๆคร้ังเพื่อความแมนยําในเร่ืองที่ตองการฝก 

หรือเนนย้ําใหนักเรียนทําชุดฝกทักษะเพิ่มเติมในเร่ืองที่ผิด 

3) ชุดการฝกสามารถเปนเคร่ืองมือในการวัดผลหลังจากที่ผูเรียนเรียนจบบทเรียนในแตละคร้ัง 

ผูเรียนสามารถตรวจสอบความรูความสามารถของตนเองไดและเมื่อไมเขาใจ และทําผิดใน

เร่ืองใดๆ ผูเรียนก็สามารถซอมเสริมตนเองได จัดไดวาเปนเคร่ืองมือที่มีคุณคาทั้งครูผูสอน และ

ผูเรียน 

4) เปนสื่อที่ชวยเสริมบทเรียนหรือหนังสือเรียนหรือคําสอนของครูผูสอน ชุดฝกทักษะที่ครูทําขึ้น

เพื่อฝกทักษะการเรียนนอกเหนือจากความรูในหนังสือเรียนหรือบทเรียน 

5) ลดภาระการสอนของครูผูสอน ไมตองฝกทบทวนความรูใหแกนักเรียนตลอดเวลา ไมตอง

ตรวจงานดวยตนเองทุกคร้ัง นอกจากกรณีที่ชุดฝกทักษะน้ันเปนการฝกทักษะการคิดที่ไมมี

เฉลยตายตัวหรือ มีแนวเฉลยที่หลากหลาย 

6) เปนการฝกความรับผิดชอบของผูเรียน การใหผูเรียนไดเรียนรูโดยการทําชุดฝกทักษะตามลําพัง

โดยมีภาระใหทําตามที่มอบหมาย จัดไดวาเปนการเสริมสรางประสบการณการทํางานให

ผูเรียนไดนําไปประยุกตปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

7) ผู เ รียนมีเจตคติที่ ดีตอการเรียนรู  การที่ผู เ รียนไดทําชุดฝกทักษะการเรียนรูที่มี รูปแบบ

หลากหลายจะทําใหผูเรียนสนุกและเพลิดเพลิน เปนการทาทายใหลงมือทํากิจกรรมตาง ๆ ตาม

ชุดฝกทักษะน้ัน ๆ 

ประทีป  แสงเปยมสุข (2538, หนา 34) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกไวเชนกันคือแบบฝก

เปนอุปกรณชวยลดภาระของครู ชวยใหครูมองเห็นปญหาตาง ๆ ของนักเรียนไดชัดเจน ชวยให

นักเรียนไดฝกทักษะในการใชภาษาใหดีขึ้น ชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล ทําใหนักเรียน

ประสบผลสําเร็จในทางจิตใจมากขึ้น ชวยเสริมทักษะทางภาษาใหคงทน เปนเคร่ืองมือวัดผลการ

เรียนหลังจากเรียนบทเรียนแลว ชวยใหนักเรียนสามารถทบทวนไดดวยตนเอง ชวยใหนักเรียน

ฝกฝนไดเต็มที่ นอกเหนือจากที่เรียนในเวลาเรียนและชวยใหผูเรียนเห็นความกาวหนาของตนเอง

ดวย 

ฉวีวรรณ  กีรติกร (2538, หนา 10) กลาววา  การสงเสริมและพัฒนาทักษะโดยใชแบบฝกทักษะ            

จะสงผลถึงพฤติกรรมการเรียนของผูเรียนคือ ชวยในการปรับพฤติกรรมการเรียน สงเสริมความเขา

ใจความชํานาญ การคิดในใจ และแกปญหาดวยตนเองไดเร็ว ถูกตองและแมนยํา 
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กรรณิการ  พวงเกษม (2540, หนา7) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกที่มีตอการเรียนรู คือ 

1) เปนสวนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระ

ของครูไดมาก เพราะแบบฝกหัดเปนสิ่งที่จัดทําอยางเปนระบบระเบียบ 

2) ชวยเสริมทักษะทางการใชภาษา แบบฝกเปนเคร่ืองมือที่ชวยใหเด็กฝกทักษะ การใชภาษา

ไดดีขึ้น แตตองอาศัยการสงเสริมและเอาใจใสจากครูผูสอนดวย 

3) ชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล เน่ืองจากเด็กมีความสามารถทางภาษาแตกตางกัน       

การใหเด็กทําแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถจะชวยใหเด็กประสบความสําเร็จในดาน

จิตใจมากขึ้น 

4) แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทนโดยกระทํา ดังน้ี 

- ฝกทันทีหลังจากที่เด็กไดเรียนรูสิ่งน้ัน ๆ 

-  ฝกซ้ําหลาย ๆ คร้ัง 

-  เนนเฉพาะเร่ืองที่ตองการฝก 

5) แบบฝกที่ใชเปนเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรูหลังจากจบบทเรียนในแตละคร้ัง 

6) แบบฝกที่จัดทําขึ้นเปนรูปเลม เด็กสามารถเก็บรักษาไวเพื่อเปนแนวทางและทบทวนดวย

ตนเองไดตอไป 

7) การใหเด็กทําแบบฝก ชวยใหครูมองเห็นจุดเดน หรือปญหาตาง ๆ ของเด็กไดชัดเจน ซึ่งจะ

ชวย 

ใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาน้ัน ๆ ไดทันทวงที 

8) แบบฝกที่จัดทําขึ้นนอกเหนือจากที่มีอยูในหนังสือจะชวยใหเด็กไดฝกฝนอยางเต็มที่ 

9) แบบฝกที่จัดพิมพไวเรียบรอยจะชวยใหครูประหยัดทั้งแรงงานและเวลาในการที่จะตอง

จัดเตรียมสรางแบบฝกอยูเสมอ ในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาออกแบบฝกจากตําราเรียน 

ทําใหมีโอกาสฝกฝนทักษะตาง ๆ ไดมากขึ้น 

10) แบบฝกชวยประหยัดคาใชจาย เพราะการจัดพิมพขึ้นเปนรูปเลมแนนอนตองลงทุนตํ่ากวาที่

จะพิมพลงกระดาษไขทุกคร้ัง และผูเรียนสามารถบันทึกและมองเห็นความกาวหนาของ

ตนเองไดอยางมีระเบียบ  

ยุพา  ยิ้มพงษ (อางใน สุนันทา  สุนทรประเสริฐ, 2544, หนา 3) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบ

ฝกไวหลายขอดวยกัน ดังตอไปน้ี 
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1) เปนสวนเพิ่มเติมหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลด

ภาระครูไดมาก เพราะแบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบและมีระเบียบ 

2) ชวยเสริมทักษะแบบฝกหัดเปนเคร่ืองมือที่ชวยเด็กในการฝกทักษะ แตทั้งน้ีจะตองอาศัย       

การสงเสริมและความเอาใจใสจากครูผูสอนดวย 

3) ชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล เน่ืองจากเด็กมีความสามารถทางภาษาแตกตาง

กัน การใหเด็กทําแบบฝกหัดที่เหมาะสมกับความสามารถของเขา จะชวยใหเด็กประสบ

ผลสําเร็จในดานจิตใจมากขึ้น ดังน้ันแบบฝกหัดจึงไมใชสมุดฝกที่ครูจะใหเด็กลงมือทํา

หนาตอหนา แตเปนแหลงประสบการณเฉพาะสําหรับเด็กที่ตองการความชวยเหลือพิเศษ 

และเปนเคร่ืองมือชวยที่มีคาของครูที่จะสนองความตองการเปนรายบุคคลในชั้นเรียน 

4) แบบฝกชวยเสริมทักษะใหคงทน ลักษณะการฝกเพื่อชวยใหเกิดผลดังกลาวน้ัน ไดแก ฝก

ทันทีหลังจากที่เด็กไดเรียนรูในเร่ืองน้ัน ๆ ฝกซ้ําหลาย ๆ คร้ัง เนนเฉพาะในเร่ืองที่ผิด 

โดยสรุป แบบฝกที่ดีและมีประสิทธิภาพ จะชวยทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จใน การฝก

ทักษะไดเปนอยางดี แบบฝกที่ดีเปรียบเสมือนผูชวยที่ดีของครู ทําใหครูลดภาระการสอนลงทําให

ผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มที่และเพิ่มความมั่นใจในการเรียนไดเปนอยางดี  อีกทั้งแบบ

ฝกจะชวยในเร่ืองของความแตกตางระหวางบุคคล โดยเฉพาะเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูน้ัน 

จําเปนตองมีการสอนตางจากกลุมเด็กปกติทั่วไป หรือเสริมเพิ่มเติมใหเปนพิเศษ ฉะน้ันแบบฝกจึงมี

ประโยชนมากสําหรับเด็กที่มีปญหาในการเรียนรูที่จะชวยใหเด็กไดฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะทาง

ภาษาไดมากขึ้น 

 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

 2.1 ความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

 2.1.1 วิลสัน(Wilson. 1971: 643-696) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร หมายถึง 

ความสามารถทางสติปญญา (Cognitive Domain) ในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรจากแนวคิดของวิลสัน

พอจะกลาวไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรก็คือ ผลสําเร็จของการเรียนรูในวิชา

คณิตศาสตรที่ประเมินเปนระดับความสามารถน้ันเองและเขายังไดจําแนกพฤติกรรมที่พึงประสงค

ทางดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร โดยอางอิงตามกรอบ

แนวคิดของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ไวเปน 4 ระดับ ไดแก 
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 2.1.1.1  ระดับตํ่าสุด แบงออกไดเปน 3 ขั้น ดังน้ี 

  1) ความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง (Knowledge of Specific Facts) คําถามที่วัดระดับ

ความสามารถในระดับน้ีจะเกี่ยวของกับขอเท็จจริงและความรูพื้นฐาน 

  2) ความรูความจําเกี่ยวกับศัพทและนิยาม(Knowledge of Terminology) เปน

ความสามารถในการระลึกหรือจําศัพทและนิยามตาง ๆ ได โดยคําถามอาจจะเปนการถามโดยไมตอง

อาศัยการคิดคํานวณ 

  3) ความสามารถในการใชกระบวนการคิดคํานวณ (Ability to Carry Out Algorithms) 

เปนความสามารถในการใชขอเท็จจริงหรือนิยามและกระบวนการที่ไดเรียนมาแลวมาคิดคํานวณ 

ขอสอบวัดความสามารถดานน้ีตองเปนโจทยที่งาย คลายคลึงกับตัวอยางที่นักเรียนเคยเรียนมาแลว 

 2.1.1.2  ความเขาใจ (Comprehension) เปนพฤติกรรมที่ใกลเคียงกับพฤติกรรมระดับความรู

ความจําเกี่ยวกับการคิดคํานวณ แตซับซอนกวา แบงออกเปน 6 ขั้นตอน ดังน้ี 

  1) ความเขาใจเกี่ยวกับมโนคติ(Knowledge of Concepts) เปนความสามารถที่ซับซอน

กวาความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง ซึ่งประมวลจากขอเท็จจริงตาง ๆ ตองอาศัยการตัดสินใจในการ

ตีความ โดยใชคําพูดของตนเอง 

  2) ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ กฎทางคณิตศาสตรและการสรุปอางอิงเปนกรณีทั่วไป 

(Knowledge of Principles, Rules, and Generalization) เปนความสามารถในการนําเอาหลักการ กฎ และ

ความเขาใจเกี่ยวกับมโนคติ ไปสัมพันธกับโจทยปญหาจนไดแนวทางในการแกปญหา ถาคําถามน้ันเปน

คําถามเกี่ยวกับหลักการและกฎที่นักเรียนเพิ่งเคยพบเปนคร้ังแรก อาจจัดเปนพฤติกรรมในระดับการ

วิเคราะหก็ได 

  3) ความเขาใจในโครงสรางทางคณิตศาสตร (Knowledge of Mathematical Structure) 

คําถามที่วัดพฤติกรรมระดับน้ีเปนคําถามที่วัดเกี่ยวกับคุณสมบัติของระบบจํานวนและโครงสรางทาง

พีชคณิต 

  4) ความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบของปญหา จากแบบหน่ึงไปเปนอีกแบบหน่ึง 

(Ability to Transform Problem Element from One Mode to Another) เปนความสามารถในการแปล

ขอความที่กําหนดใหเปนขอความใหมหรือภาษาใหม เชน แปลภาษาพูดใหเปนสมการ ซึ่งอาจกลาวได

วาเปนพฤติกรรมที่งายที่สุดของพฤติกรรมระดับความเขาใจ 



15 

 

  5) ความสามารถในการติดตามแนวของเหตุผล (Ability to Follow a Line of 

Reasoning) เปนความสามารถในการอานและเขาใจขอความทางคณิตศาสตร ซึ่งแตกตางจาก

ความสามารถในการอานทั่วๆ ไป 

  6) ความสามารถในการอานและตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร (Ability to Read 

and Interpret a Problem) ขอสอบที่วัดความสามารถในขั้นน้ี อาจดัดแปลงมาจากขอสอบที่วัด

ความสามารถในขั้นอ่ืน ๆ โดยใหนักเรียนอานและตีความโจทยปญหา ซึ่งอาจจะอยูในรูปของขอความ 

ตัวเลข ขอมูลทางสถิติ หรือกราฟ 

 2.1.1.3  การนําไปใช (Application) เปนความสามารถในการตัดสินใจแกปญหาที่นักเรียน

คุนเคย เพราะคลายกับปญหาที่นักเรียนประสบอยูในระหวางเรียน พฤติกรรมในระดับน้ีแบงออกเปน 4 

ขั้น คือ 

  1) ความสามารถในการแกปญหาที่คลายกับปญหาที่ประสบอยูในระหวางเรียน 

(Ability to Solve Routine Problems) นักเรียนตองอาศัยความสามารถในระดับความเขาใจ และเลือก

กระบวนการแกปญหาจนไดคําตอบออกมา 

  2) ความสามารถในการเปรียบเทียบ (Ability to Make Comparisons) เปน

ความสามารถในการคนหาความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด เพื่อสรุปการตัดสินใจ ซึ่งในการแกปญหา

น้ี อาจตองใชวิธีการคิดคํานวณและจําเปนตองอาศัยความรูที่เกี่ยวของ 

  3) ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล (Ability to Analyze Data) เปนความสามารถ

ในการตัดสินใจอยางตอเน่ืองในการหาคําตอบจากขอมูลที่กําหนดใหซึ่งอาจตองอาศัยการแยกขอมูลที่

เกี่ยวของจากขอมูลที่ไมเกี่ยวของมาพิจารณาวา อะไรคือขอมูลที่ตองการเพิ่มเติม มีปญหาอ่ืนใดบางที่

อาจเปนตัวอยางในการหาคําตอบของปญหาที่กําลังประสบอยู 

  4) ความสามารถในการมองเห็นแบบลักษณะโครงสรางที่เหมือนกันและการสมมาตร 

(Ability to Recognize, Patterns, Isomorphism, and Symmetries) เปนความสามารถที่ตองอาศัย

พฤติกรรมอยางตอเน่ือง ต้ังแตการระลึกถึงขอมูลที่กําหนดให การเปลี่ยนรูปปญหา การจัดกระทํากับ

ขอมูล และการระลึกถึงความสัมพันธ 

 2.1.1.4  การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการแกปญหาที่นักเรียนไมเคยเห็น

หรือไมเคยทําแบบฝกหัดมากอน ซึ่งสวนใหญเปนโจทยพลิกแพลง แตก็อยูในขอบเขตเน้ือหาวิชาที่เรียน 



16 

 

พฤติกรรมในระดับน้ีถือวาเปนพฤติกรรมขั้นสูงสุดของการเรียนการสอนคณิตศาสตร ซึ่งตองใช

สมรรถภาพสมองระดับสูง แบงเปน 5 ขั้นคือ 

  1) ความสามารถในการแกโจทยที่ไมเคยประสบมากอน (Ability to Solve non-routine 

problems) คําถามในขั้นน้ีเปนคําถามที่ซับซอน ไมมีในแบบฝกหัดหรือตัวอยาง ไมเคยเห็นมากอน 

  2) ความสามารถในการคนหาความสัมพันธ (Ability to Discover Relationships) เปน

ความสามารถในการจัดสวนตาง ๆ ที่โจทยกําหนดให แลวสรางความสัมพันธขึ้นใหม เพื่อใชในการ

แกปญหาแทนการจําความสัมพันธเดิมที่เคยพบมาแลวมาใชกับขอมูลชุดใหมเทาน้ัน 

  3) ความสามารถในการสรางขอพิสูจน (Ability to Construct Proofs) เปน

ความสามารถที่ควบคูกับความสามารถในการสรางขอพิสูจนพฤติกรรมในขั้นน้ีตองการใหนักเรียน

สามารถตรวจสอบขอพิสูจนวาถูกตองหรือไม มีตอนใดผิดบาง 

  4) ความสามารถในการวิจารณการพิสูจน (Ability to Criticize Proofs) ความสามารถ

ในขั้นน้ีเปนการใชเหตุผลที่ควบคูกับความสามารถในการเขียนพิสูจน  แตยุงยากซับซอนกวา 

ความสามารถในขั้นน้ีตองการใหนักเรียนมองเห็นและเขาใจการพิสูจนน้ันวาถูกตองหรือไมมีตอนใด

ผิดพลาดไปจากมโนคติ หลักการ กฎ นิยาม หรือวิธีการทางคณิตศาสตร 

  5) ความสามารถในการสรางสูตรและทดสอบความถูกตองของสูตร (Ability to 

Formulate and Validate Generalizations) นักเรียนตองสามารถสรางสูตรขึ้นมาใหม โดยใช

ความสัมพันธกับเร่ืองเดิมและตองสมเหตุสมผลดวย น่ันคือ การถามใหหาคําตอบและพิสูจนประโยค

ทางคณิตศาสตร พรอมทั้งแสดงการใชกระบวนการน้ัน 

 จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรจัดเปนเกณฑที่จะ

นํามาประเมินประสิทธิภาพการสอนเปนอยางดี ผูทําการวิจัยจึงไดตัดสินใจเลือกใชแบบทดสอบวัดผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาเอง เปนแบบอัตนัย โดยทําการทดสอบหลังจากการเรียนการ

สอนสิ้นสุดลง และวัดครอบคลุมเน้ือหา ความสัมพันธระหวางรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ซึ่ง

แบบทดสอบน้ีจะสอดคลองกับพฤติกรรมดานพุทธิพิสัย (Cognitive) ตามแนวคิดของวิลสัน (Wilson. 

1971) ที่ไดกลาวไวขางตน  

 2.2 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

       พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2544: 99-101) และ พรอมพรรณ อุดมสิน (2545: 29-33) ไดกลาวถึง 

ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งมีความสอดคลองกัน พอสรุปไดดังน้ี 
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        1) วิเคราะหหลักสูตรและสรางตารางวิเคราะหหลักสูตร 

 การสรางแบบทดสอบ ควรเร่ิมตนดวยการวิเคราะหหลักสูตร และสรางตารางวิเคราะห

หลักสูตรเพื่อวิเคราะหเน้ือหาสาระและพฤติกรรมที่ตองการจะวัด ซึ่งเปนการระบุจํานวนขอสอบและ

พฤติกรรมที่ตองการจะวัดไว 

        2) กําหนดจุดประสงคการเรียนรู 

 จุดประสงคการเรียนรู เปนพฤติกรรมที่เปนผลการเรียนรูที่ผูสอนมุงหวังจะใหเกิดกับผูเรียน ซึ่ง

ผูสอนจะตองกําหนดไวลวงหนาสําหรับเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและสรางขอสอบวัด

ผลสัมฤทธิ์ 

        3) กําหนดชนิดของขอสอบและศึกษาวิธีสราง 

 โดยการศึกษาตารางวิเคราะหหลักสูตรและจุดประสงคการเรียนรู ผูออกขอสอบตองพิจารณา

และตัดสินใจเลือกใชชนิดของขอสอบที่จะใชวัดวาจะใชแบบใด โดยตองเลือกใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการเรียนรูและเหมาะสมกับวัยของผูเรียน แลวศึกษาวิธีเขียนขอสอบชนิดน้ันใหมี

ความรูความเขาใจในหลักและวิธีการเขียนขอสอบ 

       4) เขียนขอสอบ  

 ผูออกขอสอบลงมือเขียนขอสอบตามรายละเอียดที่กําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร และให

สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู โดยอาศัยหลักและวิธีการเขียนขอสอบที่ไดศึกษามาแลวในขั้นที่ 3 

      5) ตรวจทานขอสอบ 

 เพื่อใหขอสอบที่เขียนไวแลวในขั้นที่ 4 มีความถูกตองตามหลักวิชา มีความสมบูรณครบถวน

ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในตารางวิเคราะหหลักสูตร ผูออกขอสอบตองพิจารณาทบทวนตรวจทาน

ขอสอบอีกคร้ังกอนที่จะจัดพิมพและนําไปใชตอไป 

  6) จัดพิมพแบบทดสอบฉบับทดลอง 

 เมื่อตรวจทานขอสอบเสร็จแลวใหพิมพขอสอบทั้งหมด จัดทําเปนแบบทดสอบฉบับทดลอง 

โดยมีคําชี้แจงหรือคําอธิบายวิธีตอบแบบทดสอบ (Direction) และจัดวางรูปแบบการพิมพใหเหมาะสม 

  7) ทดสอบและวิเคราะหขอสอบ 

 การทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบเปนวิธีการตรวจคุณภาพขอแบบทดสอบกอนนําไปใช

จริง โดยนําแบบทดสอบไปทดลองสอบกับกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับกลุมที่ตองการสอนจริง 
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แลวนําผลการสอบมาวิเคราะหและปรับปรุงขอสอบใหมีคุณภาพ โดยสภาพการปฏิบัติจริงของการ

ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนมักไมคอยมีการทดลองสอบและวิเคราะหขอสอบ สวนใหญนํา

แบบทดสอบไปใชทดสอบแลวจึงวิเคราะหขอสอบ เพื่อปรับปรุงขอสอบและนําไปใชในคร้ังตอ ๆ ไป 

  8) จัดทําแบบทดสอบฉบับจริง 

 จากผลการวิเคราะหขอสอบ หากพบวาขอสอบขอใดไมมีคุณภาพ หรือมีคุณภาพไมดี อาจจะ

ตองตัดทิ้งหรือปรับปรุงแกไขขอสอบใหมีคุณภาพดีขึ้น แลวจึงจัดทําเปนแบบทดสอบฉบับจริง ที่จะ

นําไปทดสอบกับกลุมเปาหมายตอไป 

 จากผลการศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร ผูวิจัย

สามารถสรุปไดวา ในการเรียนรูกอนเรียนและหลังเรียนน้ันมีความแตกตางกันผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร  หลังเรียนจะมีคาสูงกวากอนเรียน ดังน้ันผู วิ จัยจึงมีความสนใจที่จะสรางเอกสาร

ประกอบการสอนที่เนนทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตรใหเพิ่มขึ้นดวย 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอน 

 นางมนฤดี ทรัพยะเกตริน(2554: บทคัดยอ)ไดทําการวิจัยเร่ืองผลการใชเอกสารประกอบการ

เรียนวิชาคณิตศาสตร ค 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ือง จํานวนเต็ม ผลการวิจัยพบวามีคะแนนเฉลี่ย

กอนเรียนเทากับ 16.26 มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.89 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทากับ 24.24               

มีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.79 และเมื่อตรวจสอบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยคา

t – test พบวา คา t = 13.61 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงกลาวไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนกลุมตัวอยางหลังเรียนสูงกวากอนเรียนหลังใชเอกสารประกอบการสอน 

 นางอาทิตยา  บัวบาน(2552: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองผลการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร โดย

ใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนเร่ือง การคูณ  ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  โรงเรียนฤทธิ-

ยะวรรณาลัยสํานักงานเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวามีผลสัมฤทธิ์ทางการหลังเรียนสูง

กวากอนเรียน โดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 นางศุภาวีร สิทธิภาณุพงศ(2553: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดกิจกรรม

คณิตศาสตร เร่ือง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานแหลมหิน ตําบลไมเค็ด 

อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมคณิตศาสตร เร่ือง ตัว

ประกอบของจํานวนนับ ตามเกณฑความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพของกระบวนการและ
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ประสิทธิภาพของผลลัพธ มีประสิทธิภาพเทากับ 78.05/79.38 กลาวคือ คะแนนเฉลี่ยจากการปฏิบัติงาน

ตามกิจกรรม และการทําแบบทดสอบทายกิจกรรมในแตละชุดกิจกรรม (E1) ไดรอยละ 78.05 และ

คะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตร (E2) ไดรอยละ 

79.38 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 6 กอนและหลังการใช ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร เร่ือง ตัวประกอบของจํานวนนับ แตกตางกันอยางมี 

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01โดยที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชชุดกิจกรรมคณิตศาสตร

สูงกวากอนกอนใชชุดการสอนคณิตศาสตร 

 นางสมจิตต ยมสาธาร(2552: บทคัดยอ)ไดทําการวิจัยเร่ืองการใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรเพื่อ

พัฒนาการเรียนกลุมชั้นประถมศึกษาปที่ 6  เร่ือง ทศนิยม ผลการวิจัยพบวาผลการหาประสิทธิภาพของ

แบบฝกทักษะคณิตศาสตรเร่ืองทศนิยม  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 รวม 26 ชุดมีประสิทธิภาพ86.55/ 86.53 

และการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน  เร่ืองทศนิยม  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมากกวา

คะแนนเฉลี่ยกอนเรียน  8.20  คิดเปนรอยละ  31.62   

 นายพันธศักด์ิ ภูทอง(2554: บทคัดยอ)ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดการเรียนแบบแบงกลุม

สัมฤทธิ์ เพื่อสงเสริมทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เร่ือง จํานวนจริงผลการวิจัย

พบวาผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนแบบกลุมสัมฤทธิ์เพื่อสงเสริมทักษะการสื่อสารทาง

คณิตศาสตร รายวิชา ค31101 คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เร่ือง จํานวนจริง มีประสิทธิภาพ 

81.76/82.39 สูงกวาเกณฑ 80/80 สอดคลองกับสมมติฐานและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน

และหลังการเรียนดวยชุดการเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์เพื่อสงเสริมทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร 

รายวิชา ค31101 คณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เร่ือง จํานวนจริง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01  น่ันคือ เมื่อนักเรียนไดรับการเรียนรูจากชุดการเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์เพื่อสงเสริม

ทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

สอดคลองกับสมมติฐาน 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวขางตน สรุปไดเมื่อจัดการเรียนการสอน

โดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนพบวาผูเรียนมีอิสระในการศึกษาคนควาดวยตนเองชวยให

ผูเรียนรูจักการแกปญหาทางการเรียนและยังมีความสนุกสนานในการเรียนเพิ่มมากขึ้นและยังสงผลให

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นอีกดวย 
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บทที่3 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 

ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

3 มิถุนายน   2562  – 31 กรกฎาคม 2562 

วัน  เดือน ป กิจกรรม หมายเหต ุ

3 –7 มิถุนายน 2562 - ศึกษาสภาพปญหาและวิเคราะหหาแนวทาง

แกปญหา 

 

10-14 มิถุนายน 2562  - เขียนเคาโครงงานวิจัยในชั้นเรียน 

- ศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร 

- วิเคราะหผูเรียนและวิเคราะหเน้ือหา 

 

17-21มิถุนายน   2562 - ออกแบบเคร่ืองมือที่จะใชในงานวิจัย  

27 มิถุนายน   2562 - นักศึกษาทําแบบฝกทักษะคณิตศาสตร ฉบับที่ 1  ผูวิจัยบันทึกคะแนน 

4 กรกฎาคม   2562 - นักศึกษาทําแบบฝกทักษะคณิตศาสตร ฉบับที่ 2 ผูวิจัยบันทึกคะแนน 

11 กรกฎาคม   2562 - นักศึกษาทําแบบฝกทักษะคณิตศาสตร ฉบับที่ 3 ผูวิจัยบันทึกคะแนน 

15–19กรกฎาคม2562 - เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล  

22–31กรกฎาคม2562 - สรุปและอภิปรายผล 

- จัดทํารูปเลม 

 

   

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2562  วิทยาลัยอรรถวิทยพณิชยการ   จํานวน  489  คน 

กลุมตัวอยาง  คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2562  วิทยาลัยอรรถวิทยพณิชยการ   จํานวน 3 คน   คอนขางที่ออนในวิชาคณิตศาสตร 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

แบบฝกทักษะคณิตศาสตรที่มีความยากงายพอเหมาะ 

ข้ันตอนการดําเนินการ 

  ในการดําเนินการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรของนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1โดยใชกิจกรรมการเขียนคําตอบ 

แบบฝกทักษะเกี่ยวกับการการแกสมการ 1ตัวแปร คณะผูวิจัยไดวางแผนการดําเนินการศึกษา สรางแบบ

ฝกทักษะ โดยยึดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และไดดําเนินการซึ่งมีรายละเอียดเปนขั้นตอนดังน้ี 

1.  ข้ันวิเคราะห  ( Analysis) 

1.1 วิเคราะหผูเรียน    การวิเคราะหผูเรียนไดกําหนดไวดังน้ี 

      ประชากร  คือนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2562  วิทยาลัยอรรถวิทยพณิชยการ   จํานวน 3 คน   คอนขางที่ออนในวิชาคณิตศาสตร 

1.2 วิเคราะหเน้ือหา  ขั้นตอนดําเนินการมีดังน้ี  

เน้ือหาที่จะใชสรางแบบฝกทักษะ   โดยใชเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

เน้ือหาในการทดลองเปนการแกสมการ 1 ตัวแปร  โดยผูวิจัยเปนผูคัดเลือกแบบฝกทักษะ 3 ฉบับ 

2. ข้ันออกแบบ (Design) 

 ขั้นออกแบบแบบฝกทักษะมีขั้นตอนดังน้ี 

- แบบฝกทักษะ จํานวน 3 ฉบับ ฉบับละ 30 ขอ เน้ือหาเกี่ยวกับการการแกสมการ 1 ตัวแปร 

3. ข้ันดําเนินการ 

 มีการดําเนินการดังน้ี 

- ทําการทดลองกับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1                   

ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 3 คน โดยใหนักศึกษาทําแบบฝกทักษะ           

ทั้ง  3 ฉบับและทําการบันทึกคะแนน 

4. ข้ันวิเคราะหขอมูล 

 4.1 วิเคราะหขอมูล 

      - วิเคราะหผลจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกทักษะ ทั้ง 3 ฉบับ 
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4.2 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 4.2.1 การหาคาเฉลี่ย X  

   X     =  
N
x

 

 เมื่อ    x       =   คาเฉลี่ย 

                  X      =   คะแนนที่ได 

          N      =   จํานวนนักเรียนทั้งหมด 

                                      =   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

 4.2.2  การหาคารอยละ  

 คารอยละ =  
คะแนนท่ีได  x 100

คะแนนเต็ม
 

 

5. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 จากการศึกษาวิจัยในชั้นเรียนคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนาความสามารถในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร โดยไดศึกษาจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยไดทําการทดลองโดยใหนักศึกษาทํา

แบบฝกทักษะเกี่ยวกับการการแกสมการ 1ตัวแปร จํานวน 3 ฉบับโดยใหนักศึกษาทําสัปดาหละ 1 ฉบับ 

จากน้ันผูวิจัยทําการบันทึกคะแนน โดยสามารถวิเคราะหผลไดดังน้ี 

5.1 ผลการวิเคราะหคะแนนแบบฝกทักษะทั้ง 3 ฉบับ 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห 

ตารางแสดงผลคะแนนแบบฝกหัดท้ัง 3 ฉบับ 

 ตารางแสดงการเปรียบเทียบคะแนนแบบฝกทักษะ ฉบับที่ 1- 3 ของนักศึกษาระดับชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1   จํานวน 3 คน 

แบบฝก นายภูริภัทร วงศกุล นางสาวพราวพิมล จิตติจีราวัชร นายชนิสร จันทรสุขสวัสด์ิ 

แบบฝกที่ 1 (30) 26 28 28 

แบบฝกที่ 2 (30) 26 28 30 

แบบฝกที่ 3 (30) 30 27 28 

รวม 82 83 86 

เฉลี่ย 27.33 27.66 28.66 

รอยละ 91.11 92.22 95.56 

จากตาราง   แสดงใหเห็นวาหลังจากที่นักศึกษาทั้ง 3 คนไดทําแบบฝกทักษะทั้ง 3 ฉบับแลว 

นักศึกษาแตละคนมีผลคะแนนแตกตางกันไปเมื่อเปรียบเทียบคะแนนของแตละฉบับและแตละคน 

คะแนนการทําแบบฝกทักษะ 3 ฉบับโดยเฉลี่ยของนักศึกษาทั้ง  3 คน คอนขางสูง  
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บทที่ 5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 จากการศึกษาและวิเคราะหคะแนนที่ไดจากผลการทําแบบฝกทักษะเกี่ยวกับการการแกสมการ1

ตัวแปร ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 ทั้ง 3 คน น้ันแสดงใหเห็นวา คะแนน

เฉลี่ยของแตละคนสูงถึง 90 เปอรเซ็นตขึ้นไป และคะแนนในแตละฉบับของนักศึกษาก็เพิ่มขึ้นจากเดิม 

อยางไรก็ตามจากคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 คน นักศึกษามีคะแนนคอนขางสูง ดังจะเห็นไดจากการ

เปรียบเทียบผลการทําแบบฝกทักษะทั้ง 3 ฉบับ ของนักศึกษา 3  คน ที่โดยเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 92.96 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการสรางแบบฝกทักษะการเขียนเกี่ยวกับการแกสมการ 1 ตัวแปร เพื่อชวยพัฒนาความสามารถ

ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 จํานวน 3 คน ในคร้ังน้ี

สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. พบวา แบบฝกทักษะการเขียนเกี่ยวกับการการแกสมการ 1 ตัวแปร ที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้นน่ี สามารถ

ชวยพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 

ไดเปนอยางดี โดยดูไดจากผลคะแนนของนักศึกษาซึ่งคอนขางสูง 

2. จากการวิเคราะหผลการทดสอบเปนรายบุคคลยังพบวามีนักศึกษาที่เรียนออนมากๆเทาน้ันที่

คะแนนจากผลคะแนนลดลง ซึ่งมีจํานวนเพียงคนเดียวเทาน้ัน  ซึ่งจะตองมีการวิเคราะหเปนรายบุคคลตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการสรางแบบฝกทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตรอาจจะใชรูปแบบอ่ืนที่นอกไปจากการเขียน

และแกสมการ 1ตัวแปร อาจใชวิธีการแกมการสองตัวแปร และการแกสมการกําลังสอง เพิ่มจํานวนตัว

แปรใหมากขึ้น 

2. ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจเพิ่มปริมาณของกลุมตัวอยางขึ้นและอาจเจาะจงทําการวิจัยกลุม

นักศึกษาที่เรียนออนมากๆเพื่อหาแนวทางในการชวยเหลือและแกไขตอไป 
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