
 
 

 

ช่ือเร่ืองวิจัย 

การศึกษาผลสัมฤทธิท์างการเรียนวิชาคณิตศาสตร                                               

โดยใชแบบฝกทักษะ  เร่ือง สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณยิชการ 

 

 

 

 

 

อาจารยปราณี  ฟองทอง 

 

 

 

 

งานวิจัยฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการพัฒนาทางการศึกษา 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กรุงเทพมหานคร 

ปการศึกษา 2562



 

[1] 

 

ชื่องานวิจัย           การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชแบบฝกทักษะ  เร่ือง 

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิยชการ 

ชื่อผูวิจัย                       อาจารย ปราณี ฟองทอง 

สังกัด   สาขาวิชาพื้นฐานทั่วไป  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยาการ 

ปการศึกษา  2562 

 

บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร และเพื่อ

แกปญหานักศึกษาที่ไมสนใจเรียน โดยใชแบบฝกทักษะวิชาคณิตศาสตรเร่ืองการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว           

ที่มีความยากงายพอเหมาะ สําหรับนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 วิทยาลัยอรรถวิทย               

พณิชยการ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 กลุมทดลองเปนนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1  

จํานวน  10 คน โดยใหนักศึกษาทําแบบฝกทักษะคณิตศาสตร เร่ืองการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จากงายไปหา

ยาก ผูวิจัยไดสรางขึ้น จํานวน 2  ฉบับ และบันทึกคะแนน 

ผลการศึกษาปรากฏวาคะแนนที่ไดจากผลการทําแบบฝกทักษะเกี่ยวกับการแกสมการ1ตัวแปร ของ

นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 ทั้ง 10 คน น้ันแสดงใหเห็นวา คะแนนเฉลี่ยของแตละคน

สูงถึง 90 เปอรเซ็นตขึ้นไป และคะแนนในแตละชุด ของนักศึกษาก็เพิ่มขึ้นจากเดิม อยางไรก็ตามจากคะแนน

เฉลี่ยของทั้ง 10 คน นักศึกษามีคะแนนคอนขางสูง ดังจะเห็นไดจากการเปรียบเทียบผลการทําแบบฝกทักษะ

ทั้ง 2 ชุด ของนักศึกษาทั้ง 10  คน ที่โดยเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 91.13 
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กิตติกรรมประกาศ 

 จากการทํางานวิจัยน้ี ขอกราบขอบพระคุณทาน ดร.สมศักด์ิ รุงเรือง ที่ใหโอกาสในการทํางานวิจัย

คร้ังน้ี 

 ขอขอบคุณนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1  ที่กรุณาใหความรวมมือในการเรียน

การสอนเปนอยางดี 

 ขอขอบคุณพี่ๆ  นองๆ  และเพื่อนๆ ที่ใหความชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา ในเร่ืองตางๆ คอยให

กําลังใจและกระตุนเตือนในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

  

    ปราณี  ฟองทอง 
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บทที ่1 

บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 

            คณิตศาสตรมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย และการศึกษาหาความรูศาสตรอ่ืนๆ

ลวนจําเปนตองใชคณิตศาสตร เปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูทั้งสิ้น นอกจากน้ันยังชวยมนุษยใหมี

ความคิดริเร่ิมสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล คิดอยางเปนระบบและมีระเบียบแบบแผน รวมทั้งสามารถ

วิเคราะหปญหาและสถานการณตางๆไดอยารอบคอบถี่ถวน วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ตองอาศัยความรู

ความเขาใจและทักษะความชํานาญในการแกปญหาจึงจะสามารถนําไปประยุกตใชและแกปญหา ความรูใน

แตละเร่ืองจะมีความสัมพันธกันเปนลูกโซ ดังน้ันผูเรียนจะตองมีความรูพื้นฐานที่จะนําไปใชในการเรียนรู

เร่ืองใหม ผูเรียนจะตองมีความพรอม ทั้งดานสมาธิโดยตลอด เพื่อความเขาใจเน้ือหาและเมื่อเขาใจเน้ือหาใน

ชั้นเรียนแลวยังไมพอ ผูเรียนจะตองฝกทักษะและความชํานาญอยางสม่ําเสมอ ทําโจทยหลายๆรูปแบบ ให

รวดเร็วและแมนยํา 

 ในการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน1ครูผูสอนคณิตศาสตรควรจะตองคํานึงถึง

ความแตกตางในความสามารถ ทางการเรียนการสอนของนักเรียน เพื่อประกอบการเลือกกิจกรรมในการ

เรียนการสอน ซึ่งในการสอนนักเรียนในระดับชั้นเดียวกัน แตมีความแตกตางในการเรียนคณิตศาสตร

พื้นฐานอาชีพน้ันจะเปนผลดี เมื่อมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนไดเรียนรูตามความสามารถ

หรืออาจใหนักเรียนที่มีความสามารถสูงกวา ไดมีโอกาสชวยเพื่อนที่มีความสามารถตํ่ากวา ซึ่งจะสามารถทํา

ใหนักเรียนที่มีความสามารถตํ่ากวาไดเขาใจเน้ือหาไดดีขึ้นดวยวัยที่ใกลเคียงกัน ทําใหสามารถใชภาษาที่

สื่อสารกันใหเขาใจงายกวาและกลาที่จะซักถาม  

ในฐานะผูวิจัยเปนผูจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ โดยไดจัดการเรียนการสอน

ตามแผนการเรียนรูและใหนักเรียนทําแบบฝกหัดหลังจากจบการเรียนการสอนในเร่ืองการแกสมการเชิงเสน

ตัวแปรเดียวแลว ผลปรากฎวาการเรียนการสอนไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ในกระบวนการเรียนการ

สอนสื่อการสอนเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งเพราะเปนสวนหน่ึงที่ทําใหการเรียนรูมีความคงทน  

ถาครูผูสอนอาศัยสื่อเปนตัวกลางในการถายทอดความรู ความเขาใจ แนวความคิด เจตคติ และ

ทักษะใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน จะทําใหเกิดการเรียนรูไดงายและรวดเร็วขึ้น จดจําไปไดนาน สิ่งที่ เปน

นามธรรมที่เขาใจยากก็สามารถทําใหเปนรูปธรรมที่เขาใจงาย นอกจากน้ียังทําใหผู เรียนสนุกสนาน

เพลิดเพลินไมเบื่อหนาย เปนการลดปญหาที่เกี่ยวกับผูเรียนและเพิ่มประสิทธิภาพของผูสอนไปในตัว 

แบบฝกหัดเสริมทักษะเปนเคร่ืองมือหน่ึงที่ชวยในการแกไขปญหา ชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจเน้ือหาไดดี

ยิ่งขึ้น พบวาการฝกหัดหรือการกระทําบอยๆยอมทําใหผูฝกคลองแคลวสามารถทําไดดีเหมือนเดิม สิ่งใดก็
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ตามที่ไมไดรับการฝกฝน ทอดทิ้งไปนานแลวยอมทําไดไมเหมือนเดิม ก็ตอเมื่อมีการฝกฝนหรือการกระทํา

ซ้ําๆ ก็จะชวยใหเกิดทักษะในการคิดเพิ่มมากขึ้น 

 ดวยเหตุผลตางๆดังกลาวมาแลวขางตน ขาพเจาจึงสนใจที่จะทดลองใชแบบฝกหัดเสริมทักษะกอน

เรียนและหลังเรียนเพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงค 

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปวช.1/8 กอนการใชและหลังการใชแบบฝก 

ทักษะคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพเร่ืองการสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

 

ขอบเขตของการวิจัย       

การวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่มีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร

พื้นฐานในภาคเรียนที่  1 /2562จํานวนประชากร คือนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 1 ระดับปวช.

1/8 จํานวน  10  คน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

1.  แบบฝกทักษะเสริมการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว คือ สื่อการเรียนอยางหน่ึง ที่ใชแบบฝก

ทักษะใหกับผูเรียนหลังจากเรียนจบบทเรียนไปแลว ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะและสามารถ

เขาใจบทเรียนไดดียิ่งขึ้น เปนการจัดทําเพื่อแกปญหาและพัฒนาการเรียนกลุมสาระการเรียนรู คณิตศาสตร

พื้นฐาน เร่ือง การแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ ความรูความสามารถทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร

พื้นฐานเร่ืองการสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว โดยเปรียบเทียบคะแนนกอนและหลังเรียนจากแบบทดสอบที่

สรางขึ้น 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

1. แบบฝกทักษะคณิตศาสตรพื้นฐาน สามารถพัฒนาความรู ความสามารถเกี่ยวกับการแกสมการเชิง 

เสนตัวแปรเดียว 

2. ไดแนวทางในการสรางสื่อการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของนักศึกษาในเร่ือง 

อ่ืนๆ นักศึกษามีผลสําฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 
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             กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาสวนใหญไมมีความรู ความเขาใจในเร่ืองคุณสมบัติทาง 

คณิตศาสตร จึงทําใหนักศึกษาไมสามารถสมการเชิงเสนตัวแปรเดียวได เพราะการเรียนเร่ืองดังกลาวตองใช

คุณสมบัติของสมการ  

 

      

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ืองการแก

สมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

 

ตัวแปรตน 

แบบฝกทักษะเร่ืองการแกสมการเชิง

เสนตัวแปรเดียว 
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บทที่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาคนควาคร้ังน้ีผู วิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของของนักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการและไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปน้ี 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

2. เอกสารที่เกี่ยวของกับแบบฝกทักษะ 

 2.1 ความหมายของการฝก 

 2.2 ลักษณะของแบบฝก 

 2.3 ประโยชนของการฝก 

 2.4 หลักการสรางแบบฝก 

 2.5 หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝก 

 

1.เอกสารท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 ศึกษาเกี่ยวกับการคํานวณการแกปญหาเร่ืองอัตราสวน 

 

2. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับแบบฝก 

2.1 ความหมายของแบบฝก 

การเรียนการสอนในปจจุบัน การฝกมีความจําเปนในการชวยพัฒนาการเรียนการสอนเพราะชวย 

เสริมใหผูเรียนเกิดทักษะและเขาใจในบทเรียนมากขึ้น ผูเรียนยังสามารถแกไขขอบกพรองทางการเรียนดวย

การฝกจากแบบฝกที่ครูสรางขึ้น การฝกปฏิบัติสม่ําเสมอจะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น แบบฝกมี

ผูเรียกแตกตางออกไป เชน แบบฝกทักษะ ชุดฝก ชุดการฝก ซึ่งในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี ผูรายงานใชชื่อวา 

แบบฝกเสริมทักษะการสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ของแบบฝกไวดังน้ี 

เว็บสเตอร (Webster , 1979 , p.640 อางถึงใน เตือนใจ ตรีเนตร ,2544, หนา 10) ไดกลาวถึง

ความหมายของแบบฝกวา แบบฝก หมายถึง โจทยปญหาหรือตัวอยางที่ยกมาจากหนังสือเพื่อน มาสอนหรือ

ใหผูเรียนฝกฝนทักษะตางๆใหดีขึ้นหลังจากที่เรียนบทเรียน 

แบบฝก หมายถึง แบบฝกหัดที่เปนแบบอยาง ปญหาหรือคาสั่งที่ต้ังขึ้นเพื่อใหนักเรียนฝกตอบ 

(ราชบัณฑิตยสถาน , 2546 , หนา 641)ชัยยงค พรหมวงศ (2528 , หนา 123) ไดกลาวถึงความหมายของแบบ
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ฝกไว สรุปไดวาหมายถึง สิ่งที่นักเรียนตองใชควบคูกับการเรียน เปนแบบฝกหัดครอบคลุมกิจกรรมที่

นักเรียนพึงกระทําอาจจะกําหนดแยกเปนหนวย หรืออาจรวมเลมก็ได 

จินตนา ใบกาซูยี (2535, หนา 17) ไดสรุปไววา แบบฝกหรือแบบฝกหัดเปนสื่อการเรียนสําหรับให

ผูเรียนไดฝกปฏิบัติ เพื่อชวยเสริมใหเกิดทักษะและความแตกฉานในบทเรียน 

อังศมาลิน เพิ่มผล (2542 , หนา 8) ไดสรุปไววาแบบฝก หมายถึงงาน กิจกรรมหรือประสบการณที่

ครูจัดใหนักเรียนไดฝกหัดกระทําเพื่อทบทวนฝกฝนเน้ือหาความรูตางๆ ที่ไดเรียนไปแลว จนสามารถปฏิบัติ

ไดดวยความชํานาญและใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

เตือนใจ ตรีเนตร (2544 , หนา 5) ไดสรุปไววาแบบฝกเปนสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน ซึ่งชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติดวยตนเอง ไดฝกทักษะเพิ่มเติมจากเน้ือหา จนปฏิบัติได

อยางชํานาญและใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

มานิต มานิตเจริญ (2547 , หนา 480) ไดกลาวถึงความหมายของแบบฝกวา หมายถึงแบบฝกหัดที่

เปนตัวอยางหรือบทเรียนที่ใชฝกทําใหเกิดความชํานาญจากความหมายของแบบฝกขางตนพอที่จะสรุปไดวา 

แบบฝกเปนสื่อการเรียนสําหรับใหนักเรียนไดทบทวน ฝกฝนทักษะจนเกิดความชํานาญ หลังจากที่ไดเรียน

ในบทเรียนไปแลว โดยใชฝกควบคูไปกับการเรียน โดยยกตัวอยางปญหาที่ครอบคลุมเน้ือหาความรูตางๆ ที่

เรียนแลวและผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

2.2 ลักษณะของแบบฝก 

บิลโลว(Billow,1962,p.87 อางใน เตือนใจ ตรีเนตร , 2544 , หนา 7) กลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดี

น้ันจะตองดึงดูดความสนใจและสมาธิของนักเรียน เรียงลําดับจากงายไปยากเปดโอกาสใหนักเรียนฝกเฉพาะ

อยาง ใชภาษาเหมาะสมกับวัย วัฒนธรรมประเพณี ภูมิหลังทางภาษาของนักเรียน แบบฝกที่ดีควรเปนแบบ

ฝกสําหรับนักเรียนที่เรียนเกง และซอมเสริมนักเรียนที่เรียนออนในขณะเดียวกัน นอกจากน้ีแลวควรใชหลาย

ลักษณะ และมีความหมายตอผูฝกอีกดวย 

รีเวอรส (Rivcrs , 1968 , pp.97-105 อางอิงใน เตือนใจ ตรีเนตร , 2544 ,หนา 7) กลาวถึงลักษณะของ

แบบฝกไวดังน้ี 

1. บทเรียนทุกเร่ืองควรใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกมากพอกอนจะเรียนเร่ืองตอไป 

2. แตละบทควรฝกโดยใชเพียงแบบฝกเดียว 

3. ฝกโครงสรางใหมกับสิ่งที่เรียนมาแลว 

4. สิ่งที่ฝกแตละคร้ังควรเปนบทฝกสั้นๆ 

5. ประโยคและคําศัพทควรเปนแบบที่ใชพูดกันในชีวิตประจําวัน 

6. แบบฝกควรใหนักเรียนไดใชความคิดไปดวย 

7. แบบฝกควรมีหลายๆแบบเพื่อไมใหนักเรียนเกิดความเบื่อหนาย 
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8. การฝกควรฝกใหนักเรียนนําสิ่งที่เรียนมาแลวสามารถใชในชีวิตประจําวันได 

ฮารเลส (Harless , n.d.,pp.93-94 อางใน ศุภมาส ดานพานิช ,2541, หนา 28)ไดกลาวถึงลักษณะของ

แบบฝกไววาการเขียนแบบฝกตองแนใจในภาษาที่ใชใหเหมาะสมกับนักเรียนและควรสรางโดยใชหลัก

จิตวิทยาดังน้ี 

1. ใชแบบฝกหลายชนิด เพื่อเราใหนักเรียนเกิดความสนใจ 

2. แบบฝกที่จัดทําขึ้นน้ันตองใหนักเรียนสามารถแยกออกมาพิจารณาไดวาแตละแบบแตละขอตองการอะไร 

3. ค าชี้แจงสั้นๆที่ทําใหนักเรียนเขาใจวิธีไดงาย 

4. ใชเวลาเหมาะสม คือ ไมใชเวลานานหรือสั้นเกินไป 

5. เปนสิ่งที่นาสนใจ และทาทายใหแสดงความสามารถ 

บารเนท (Barrnett , 1988 ,p.12 อางใน อังศุมาลิน เพิ่มผล , 2542 ,หนา 12 ) กลาวถึงลักษณะแบบฝก

วา แบบฝกที่ดีควรมีขอแนะนําในการใชคําหรือขอความที่ใชฝกควรมีจํากัด คําสั่งหรือตัวอยางที่ยกมาควร

ชัดเจนและไมยากจนเกินไป ถาตองการใหผูฝกศึกษาดวยตนเอง แบบฝกก็ควรมีรูปแบบ และแตละรูปแบบก็

ควรใหมีความหมายแกผูฝกดวย 

วิชัย เพ็ชรเรือง (2531 , หนา 73 อางใน อรุณศรี ด าบรรณ, 2528 หนา 12) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ

ลักษณะที่ดีของแบบฝกที่ดีวา 

1. แบบฝกแตละแบบฝกควรใชจิตวิทยาเขามาชวย เชน มีการสรางแรงจูงใจใหกับนักเรียนเกิดความ

อยากรูอยากเห็น และกระตือรือรน ที่อยากจะกระทํากิจกรรมน้ันๆและเมื่อจบการฝกแตละคร้ังควร

มีการเสริมแรงใหนักเรียนทุกคร้ัง เพื่อที่นักเรียนจะไดอยากทํากิจกรรมตอๆไป เมื่อตนเองประสบ

ผลสําเร็จ 

2.  การสรางแบบฝกแตละคร้ัง ควรใหนักเรียนมีสวนรวมดวยเพื่อจะไดเกิดความรูสึกภูมิใจที่เปนเจาของ 

กิจกรรมและเต็มใจที่จะทํากิจกรรมน้ันๆใหบรรลุเปาหมาย 

3.  สํานวนภาษา ไมควรใชคํายากเกินไป เพราะจะเกิดความถอทอยและไมงายจนเกิดความเบื่อหนาย 

       4.   แบบฝกควรใหฝกในสิ่งที่เกี่ยวของใกลชิดกับตัวผูเรียนมีความหมายตอผูเรียน เพื่อจะไดนําไปใชใน 

  ชีวิตประจําวันได และนักเรียนจะสามารถปรับเขาสูโครงสรางทางความคิดของตนไดงาย 

      5.  คําสั่ง หรือตัวอยางไมควรยาวเกินไป เพราะจะทําใหเขาใจยากทั้งน้ี เพื่อนักเรียนจะไดศึกษาดวย 

ตนเองไดตามตองการ 

กุศยา แสงเดช (2545,หนา 6) ไดกลาวถึงลักษณะของแบบฝกที่ดี ตองมีลักษณะดังน้ี 

1. เกี่ยวของกับเร่ืองที่เรียนมาแลว 

2. เหมาะสมกับระดับชั้น หรือวัยของผูเรียน 

3. มีคําชี้แจงสั้นๆ เพื่อใหเขาใจงาย 
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4. ใชเวลาที่เหมาะสม 

5. มีสิ่งที่นาสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถ 

6. ควรมีขอแนะนําการใช 

7. มีเลือกตอบอยางจํากัดและตอบอยางเสรี 

8. ถาเปนแบบฝกหัดที่ตองการใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองแบบฝกหัดควรมีหลายรูปแบบ 

9. ควรใชสํานวนภาษางายๆฝกใหคิดและสนุกสนาน 

วรสุดา บุญยไวโรจน (2536,หนา 37 อางถึงใน กุศยา แสงเดช ,2545,หนา 6)ไดกลาว 

แนะนําผูสรางแบบฝกใหยึดลักษณะแบบฝกที่ดีดังน้ี 

1. แบบฝกที่ดีควรมีความชัดเจนทั้งคาสั่งและวิธีทําคําสั่งหรือตัวอยางแสดงวิธีทาที่ใชไมควรยาว

เกินไป เพราะจะทําใหเขาใจยาก ควรปรับใหงายและเหมาะสมกับผูใช เพื่อนักเรียนสามารถเรียนดวยตนเอง

ได 

2. แบบฝกที่ดีควรมีความหมายตอผูเรียนและตรงตามจุดมุงหมายของการฝก ลงทุนนอยใชไดนาน 

ทันสมัย 

3. ภาษาและภาพที่ใชในแบบฝกเหมาะกับวัยและพื้นฐานความรูของผูเรียน 

4. แบบฝกที่ดีควรแยกฝกเปนเร่ืองๆ แตละเร่ืองไมควรยาวเกินไป แตควรมีกิจกรรมหลายแบบเพื่อ

ความเขาใจแบบเพื่อเราความสนใจ และไมเบื่อในการทําและฝกทักษะใดทักษะหน่ึงจนชํานาญ 

5. แบบฝกที่ดีควรมีทั้งแบบกําหนดคําตอบในแบบและใหตอบโดยเสรี การเลือกใชคําขอความ 

รูปภาพในแบบฝก ควรเปนสิ่งที่นักเรียนคุนเคยและตรงกับความสนใจของผูเรียนกอใหเกิด ความเพลิดเพลิน

และพอใจแกผูใช ซึ่งตรงกับหลักการเรียนรูวา นักเรียนจะเรียนไดเร็วในการกระทํา ที่ทําใหเกิดความพึง

พอใจ 

6. แบบฝกที่ดีควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเอง ใหรูจักคนควารวบรวมสิ่งที่พบเห็น

บอยๆหรือที่ ตัวเองเคยใช  จะทําใหผู เ รียนเขาใจเร่ืองน้ันๆมากยิ่งขึ้น และรู จักนําความรูไปใชใน

ชีวิตประจําวันไดถูกตอง มีหลักเกณฑ และมองเห็นวาสิ่งที่ไดฝกน้ันมีความหมายตอเขาตลอดไป 

7. แบบฝกที่ดีควรตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล ผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันใน

หลายๆดาน เชน ความตองการ ความสนใจ ความพรอม ระดับสติปญญาและประสบการณ เปนตน ฉะน้ัน

การท าแบบฝกแตละเร่ืองควรจัดทําใหมากพอและมีทุกระดับต้ังแตงายปานกลาง จนถึงระดับคอนขางยาก 

เพื่อวาทั้งนักเรียนเกง ปานกลาง และออนจะไดเลือกทําไดตามความสามารถ ทั้งน้ีเพื่อใหนักเรียนทุกคนได

ประสบความสําเร็จในการทําแบบฝก 

8. แบบฝกที่จัดทําเปนรูปเลม นักเรียนสามารถเก็บรักษาไวเปนแนวทาง เพื่อทบทวนดวยไดตอไป 

9. การที่นักเรียนไดทําแบบฝก ชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตางๆของนักเรียนได ไดชัดเจน

ขึ้น ซึ่งจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาน้ันๆไดทันทวงที 
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10. แบบฝกที่จัดขึ้น นอกจากที่มีในหนังสือเรียนแลว จะชวยใหนักเรียนไดฝกฝนอยางเต็มที่ 

11. แบบฝกที่จัดพิมพเรียบรอยแลว จะชวยใหครูประหยัดแรงงานและเวลาในการที่จะตองเตรียม

แบบฝกอยูเสมอ ในดานผูเรียนไมตองเสียเวลาในการลอกแบบฝกจากตําราเรียนหรือกระดานดําทําใหมีเวลา

และโอกาสไดฝกฝนทักษะตางๆไดมากขึ้น 

12. แบบฝกชวยประหยัดคาใชจาย เพราะการจัดพิมพเปนรูปเลมที่แนนอนลงทุนตํ่ากวาการที่จะใช

พิมพลงกระดาษไขทุกคร้ังไป นอกจากน้ียังมีประโยชนในการที่ผู เรียนสามารถบันทึกและมองเห็น

ความกาวหนาของตนเองไดอยางมีระบบและมีระเบียบจากขอความที่กลาวมาขางตน ลักษณะของแบบฝกที่

ดีสามารถสรุปไดวา แบบฝกควรเหมาะสมกับระดับวัยและความสามารถของผูเรียนและควรเปนเร่ืองที่

เกี่ยวของกับบทเรียนที่เรียนมาแลว และมีคําแนะนําที่ชัดเจนแบบฝกควรฝกจากงายไปหายาก มีรูปแบบที่

หลากหลายนาสนใจทาทายความสามารถ และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

2.3 ประโยชนของแบบฝก 

แพตต้ี (Patty ,1963 , pp.469-472 อางใน เตือนใจ ตรีเนตร ,2544,หนา6-7)ไดกลาวถึง

ประโยชนของแบบฝกตอการเรียนรูไว 10 ประการ คือ 

1. เปนสวนเพิ่มเติมหรือเสริมสรางในการเรียน เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของครู เพราะ

แบบฝกเปนสิ่งที่จัดทําขึ้นอยางเปนระบบ 

2. ชวยเสริมทักษะการใชภาษาเปนเคร่ืองมือที่ชวยนักเรียนในการฝกทักษะทางการใชภาษาใหดีขึ้น  

แตทั้งน้ีจะตองอาศัยการสงเสริมและเอาใจใสจากครูผูสอนดวย 

3. ชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล เน่ืองจากนักเรียนมีความสามารถทางภาษา แตกตางกัน  

การใหนักเรียนทําแบบฝกที่เหมาะสมกับความสามารถของเขาจะชวยนักเรียนประสบผลสําเร็จมากขึ้น 

4. แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน ลักษณะการฝกเพื่อชวยใหเกิดผลดังกลาว ไดแก ฝก 

ทันทีหลังจากที่นักเรียนไดเรียนรูเร่ืองน้ันๆ ฝกซ้ําหลายๆคร้ังเนนเฉพาะเร่ืองที่ตองการฝก 

5. แบบฝกที่ใชจะเปนเคร่ืองวัดผลการเรียนหลังจากบทเรียนในแตละคร้ัง 

6. แบบฝกที่จัดขึ้นเปนรูปเลม นักเรียนสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทางเพื่อทบทวนดวยตนเอง 

ไดตอไป 

7. การใหนักเรียนทําแบบฝกหัดชวยใหครูมองจุดเดน หรือปญหาตางๆของนักเรียนไดชัดเจน ซึ่งจะ 

ชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาน้ันๆไดทันทวงที 

8. แบบฝกที่จัดขึ้น นอกจากที่มีในหนังสือเรียนแลว จะชวยใหนักเรียนไดฝกฝนอยางเต็มที่ 

           9. แบบฝกที่จัดพิมพเรียบรอยแลว จะชวยใหครูประหยัดแรงงานและเวลาในการที่จะตองเตรียม      

แบบฝกอยูเสมอ ในดานผูเรียนไมตองเสียเวลาในการลอกแบบฝกจากตําราเรียนหรือกระดานดํา  ทําใหมี

เวลาและโอกาสไดฝกฝนทักษะตางๆไดมากขึ้น 
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10. แบบฝกชวยประหยัดคาใชจาย เพราะการจัดพิมพเปนรูปเลมที่แนนอนลงทุนตํ่ากวาการที่จะใช 

พิมพลงกระดาษไขทุกคร้ังไป นอกจากน้ียังมีประโยชนในการที่ผู เรียนสามารถบันทึกและมองเห็น

ความกาวหนาของตนเองไดอยางมีระบบและมีระเบียบ 

ธนู แสวงวงศ (2514,หนา 132) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกไววา การใหแบบฝกหัดแก

นักเรียนนับเปนสิ่งหน่ึงที่จะชวยในการเรียนการสอนไดผลดียิ่งขึ้นดวย ในการเรียนการสอนแคลคูลัส 

ครูผูสอนใชวิธีการสอนโดยการอธิบายตัวอยางแลวใหนักเรียนทาแบบฝกหัด ซึ่งแสดงใหเห็นวา การสอน

แคลคูลัสจะขาดการท าแบบฝกหัดไมไดเลย 

รัชนี ศรีไพวรรณ (2517,หนา 189) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกทักษะไววา 

1. ทําใหนักเรียนเขาใจบทเรียนดีขึ้น เพราะแบบฝกทักษะจะเปนเคร่ืองมือทบทวนความรูที่นักเรียน

ไดเรียน และทําใหเกิดความชํานาญ คลองแคลวในเน้ือหาวิชาเหลาน้ันยิ่งขึ้น 

2. ทําใหครูทราบความเขาใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน ซึ่งจะชวยใหครูสามารถปรับปรุงเน้ือหา 

วิธีการสอน และกิจกรรมในแตละบทเรียน ตลอดจนสามารถชวยนักเรียนใหเรียนไดดีที่สุดตาม

ความสามารถของเขาดวย 

3. ฝกใหนักเรียนมีความเชื่อมั่น และสามารถประเมินผลงานของตนเองได 

4. ฝกใหนักเรียนทํางานตามลําพัง โดยมีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายจากที่กลาวมา

ขางตนสามารถสรุปประโยชนของแบบฝกชวยเสริมสรางทักษะ ทบทวนความรู ทําใหเกิดความชํานาญใน

เน้ือหาวิชาเหลาน้ันมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ีแบบฝกยังชวยใหครูทราบถึงความเขาใจของนักเรียนที่มีตอ

บทเรียน ชวยใหครูไดพัฒนาแบบฝกไดเหมาะสมกับความแตกตางของแตละบุคคล และแบบฝกยังชวยลด

ภาระงานของครู 

 2.4 หลักในการสรางแบบฝก 

บัททส (Butts ,1974 , p.85อางใน ชาญวิทย เทียมบุญประเสริฐ, 2539 , หนา 29-30) 

เสนอหลักการสรางแบบฝกไวดังน้ี 

1. กอนที่จะสรางแบบฝกจะตองกําหนดโครงรางไวคราวๆกอนวาจะเขียนแบบฝกเกี่ยวกับเร่ือง 

อะไร มีวัตถุประสงคอยางไร 

2. ศึกษางานและเอกสารที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะฝก 

3. เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและเน้ือหาใหสอดคลองกัน 

4. แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมออกเปนกิจกรรมยอย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของผูเรียน 

5. กําหนดอุปกรณที่จะใชในกิจกรรมแตละตอนใหเหมาะสมกับแบบฝก 

6. กําหนดเวลาที่ใชในแบบฝกแตละตอนใหเหมาะสม 

7. กําหนดวิธีการประเมินผลวาจะประเมินผลกอนเรียนหรือหลังเรียน 
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ฮาเรส (Haress ,n.d ,pp. 93-94 อางใน อังศุมาลิน เพิ่มผล , 2542 , หนา 14) ไดกลาวถึงหลักการสราง 

แบบฝกวาแบบฝกจะตองใชภาษาใหเหมาะสมกับนักเรียนและควรสรางโดยอาศัยหลักจิตวิทยาในการ

แกปญหา และการตอบสนองไวดังน้ี 

1. สรางแบบฝกไวหลายๆชนิด เพื่อเราใหนักเรียนเกิดความสนใจ 

2. แบบฝกที่สรางขึ้นน้ันจะตองใหนักเรียนสามารถพิจารณาไดวาตองการใหนักเรียนทําอะไร 

3. ใหนักเรียนไดนาสิ่งที่เรียนรูจากการเรียนมาตอบในแบบฝกใหตรงตามเปาหมาย 

4. ใหนักเรียนตอบสนองสิ่งเราดวยการแสดงความสามารถและความเขาใจในการฝก 

5. กําหนดใหชัดเจนวาจะใหนักเรียนตอบแบบฝกแตละชนิด แตละรูปแบบดวยวิธีการตอบอยางไร 

 

ประพนธ จายเจริญ (2536 , หนา 15) ไดใหแนวทางในการสรางแบบฝกไวดังน้ี 

1. กําหนดจุดมุงหมายและวางแผนในการดําเนินการสรางแบบฝก 

2. วิเคราะหทักษะและเน้ือหาวิชาที่ตองการสรางแบบฝก เปนทักษะยอยๆ และเขียนจุดประสงคเชิง 

พฤติกรรมตามทักษะและเน้ือหายอยๆน้ัน 

3. เขียนแบบฝกตามเน้ือหาและจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่กําหนดไวใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยา 

การเรียนรู และจิตวิทยาพัฒนาการตามวัยของผูเรียน 

4. กําหนดรูปแบบของแบบฝก 

 

วิชัย เพ็ชรเรือง (2531 , หนา 17) ไดสรุปหลักในการทาแบบฝกวา ควรมีลักษณะดังน้ี 

1. แบบฝกตองมีเอกภาพและความสมบูรณในตัวเอง 

2. เกิดความตองการของผูเรียนและสังคม 

3. ครอบคลุมหลายลักษณะวิชาโดยบูรณาการใหเขากับการอาน 

4. ใชแนวคิดใหมในการจัดกิจกรรม 

5. สนองความสนใจใครรูและความสามารถของผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน 

เต็มที่ 

6. คํานึงถึงการพัฒนาการและวุฒิภาวะของผูเรียน 

7. เนนการแกปญหาครูและนักเรียนไดมีโอกาสวางแผนงานรวมกัน 

8. แบบฝกควรเปนสิ่งที่นาสนใจ คือเปนสิ่งที่มีความแปลกใหมพอสมควรเปนสิ่งซึ่งสนองสามารถ 

ปรับเขาสูโครงสรางทางความคิดของผูเรียนได 
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นิภา เล็กบํารุง (2518 ,หนา 14-15 อางใน กุศยา แสงเดช ,2545 , หนา 13-14) ไดกลาวถึงหลักในการ

สรางแบบฝกใหเกิดประโยชนคือ 

1. แบบฝกตองแจมแจงและแนน ครูจะตองอธิบายวิธีทาใหชัดเจน นักเรียนเขาใจไดถูกตอง และ

กําหนดขอบเขตใหแนนอนไมกวางเกินไป 

2. ใชภาษาที่เขาใจงาย เหมาะสมกับวัยและพื้นฐานความรูของนักเรียน 

3. แบบฝกควรเปนเร่ืองที่นักเรียนไดเรียนมาแลว เพราะความรูหรือประสบการณเดิม ยอมเปน 

รากฐานของประสบการณใหม ชวยใหการเรียนรูเปนไปไดงายและสะดวกขึ้น 

4. ชี้แจงใหนักเรียนเขาใจความสําคัญของแบบฝก เพื่อใหนักเรียนมองเห็นคุณคา อันเปนเคร่ืองเรา 

ใหนักเรียนทําสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

5. ครูตองเราความสนใจของนักเรียนใหมีตอแบบฝกน้ัน 

6. ครูควรเปนผูต้ังปญหาขึ้นและเปนปญหาที่ไมยากเกินความสนใจของนักเรียนแตเรา ความอยากรู 

อยากเห็น และยั่วยุใหนักเรียนอยากแกปญหาน้ันๆ 

7. การใหนักเรียนรูเคาโครงกอน จะเปนเคร่ืองเราใจใหนักเรียนทาตอไปใหสําเร็จ 

8. เน่ืองจากนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน แบบฝกที่กําหนดใหนักเรียนเกงนักเรียนปานกลาง  

และนักเรียนออนน้ัน แตถาหากใหแบบฝกอยางเดียวกันก็ควรพิจารณาดานคุณภาพของแบบฝกใหแตกตาง

กัน หรือใหนักเรียนที่เรียนออนมีเวลาทามากกวาการสรางแบบฝกเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน เนนสื่อ

การสอนในลักษณะเอกสารแบบฝกเปนสวนสําคัญ การสรางแบบฝกควรใหมีความสมบูรณที่สุด ทั้งในดาน

เน้ือหา รูปแบบและกลวิธีในการนาไปใช เปนเทคนิคของแตละคน ดังน้ี 

1. ระลึกเสมอวาผูเรียนตองศึกษาเน้ือหากอนใชแบบฝก 

2. ในแตละแบบฝกอาจมีเน้ือหาสรุปยอหรือหลักเกณฑใหผูเรียนไดศึกษาทบทวนกอน 

3. ควรสรางแบบฝกใหครอบคลุมเน้ือหาและจุดประสงคที่ตองการ ไมยากและงายเกินไป 

4. คํานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรูของนักเรียน ใหเหมาะสมกับวุฒิภาวะและความแตกตางของ

ผูเรียน 

5. ควรศึกษาแนวทางการสรางแบบฝกใหเขาใจกอนการสรางแบบฝก อาจนําหลักการของผูอ่ืน นํา

ทฤษฏีการเรียนรูของนักการศึกษาหรือนักจิตวิทยามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับเน้ือหา 

6. ควรมีคูมือการใชแบบฝก เพื่อใหผูสอนคนอ่ืนนาไปใชไดอยางกวางขวาง หากไมมีคูมือควร                 

มีคําชี้แจงขั้นตอนการใชที่ชัดเจน แนบในแบบฝกดวย 

7. การสรางแบบฝก ควรพิจารณารูปแบบที่เหมาะสมกับธรรมชาติของแตละเน้ือหาวิชารูปแบบ

ตางกันตามสภาพการณ 
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8. การออกแบบแบบฝกควรมีความหลากหลาย ไมซ้ําซาก ไมมีรูปแบบเดียวเพราะจะทําใหผูเรียน

เบื่อหนาย ควรมีแบบฝกหลายๆ แบบเพื่อใหผู เรียนเกิดทักษะอยางกวางขวางและสงเสริมความคิด

สรางสรรค 

9. การใชภาพประกอบเปนสิ่งสําคัญชวยใหแบบฝกนาสนใจ และมีการพักสายตาผูเรียนอีกดวย 

10. การสรางแบบฝกหากใหสมบูรณครบถวนสรางในลักษณะของเอกสารประกอบการสอน 

11. แบบฝกตองมีความถูกตองอยาใหมีขอผิดพลาด 

12. คําสั่งในแบบฝกเปนสิ่งสําคัญที่จะทาความเขาใจของผูเรียนไปสูความสําเร็จ คําสั่งตองสั้น 

กะทัดรัด ชัดเจน และเขาใจงาย ไมทาใหผูเรียนสับสน 

13. การกําหนดเวลาในการใชแบบฝกในแตละชุดควรใหเหมาะสมกับเน้ือหา และความสนใจของ

ผูเรียน 

14. กระดาษที่ใช ควรมีคุณภาพเหมาะสม มีความเหนียวและทนทาน ไมเปราะบางหรือขาดงาย

เกินไป 

จากหลังการสรางแบบฝกที่กลาวมาทั้งหมด สรุปไดวา หลักสําคัญในการสรางแบบฝกคือ ตอง

กําหนดวัตถุประสงคที่จะฝกใหแนนอนวาจะฝกเร่ืองอะไร และจัดเน้ือหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค และ

ตองสรางแบบฝกใหเหมาะสมกับวัย และระดับความสามารถของผูเรียนและชุดการฝกควรมีหลายรูปแบบ 

พรอมทั้งเปดโอกาสใหเด็กไดแสดงความคิดเห็นไดอยางกวางขวาง 

2.5 หลักจิตวิทยาท่ีเกี่ยวของกับการสรางแบบฝก 

พรรณี ชูชัย (2522,หนา 192-195)ไดสรุปแนวคิดของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับแบบฝกวาควร

ประกอบดวย 

1. กฎแหงผลของธอรนไดค แบบฝกที่สรางขึ้นตามหลักจิตวิทยาขอน้ี จึงตองใหนักเรียนสามารถทา

แบบฝกน้ันไดพอสมควร และควรมีคาเฉลยใหนักเรียนสามารถตรวจคาตอบไดหลังจากทาแบบฝกเสร็จแลว 

2. กฎการฝกหัดของวัตสัน การสรางแบบฝกตามหลักจิตวิทยาน้ีจึงควรเนนใหมีการกระทําซ้ําๆ 

เพื่อใหจําไดนาน และสามารถเขียนไดถูก เพราะการเขียนเปนทักษะที่ตองฝกหัดอยูเสมอ 

3. การเสริมแรงของธอรนไดค ในการสอนฝกทักษะ ครูจึงควรใหการเสริมแรงโดยการใหกาลังใจ

อยางดีแกนักเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและรูสึกประสบผลสําเร็จในงานที่ทา 

4. แรงจูงใจ เปนสิ่งสําคัญในการเรียน ครูกระตุนใหนักเรียนต่ืนตัวอยากรู อยากเห็นแบบฝกที่

นาสนใจจะเปนแรงจูงใจอยางหน่ึงที่ทาใหนักเรียนอยากทา อยากฝกและเกิดการเรียนรู 

สุนันทา สุนทรประเสริฐ (ม.ป.ป., หนา 34) กลาววา การศึกษาในเร่ืองจิตวิทยาการเรียนรูเปนสิ่งที่

ผูสรางแบบฝกมิควรละเลย เพราะการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดตองอยูกับปรากฏการณของจิต และพฤติกรรมที่

ตอบสนองนานาประการ โดยอาศัยกระบวนการที่เหมาะสมและเปนวิธีที่ดีที่สุด การศึกษาทฤษฎีการเรียนรู
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จากขอมูลที่ นักจิตวิทยาไดทาการคนพบและทดลองไวแลว สาหรับการสรางแบบฝกในสวนที่มี

ความสัมพันธกันดังน้ี 

1. ทฤษฎีการลองผิดลองถูกของธอรนไดค ไดสรุปกฎเกณฑการเรียนรูไว 3 ประการ 

1) กฎความพรอม หมายถึง การเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลพรอมที่จะกระทา 

2) กฎผลที่ไดรับ หมายถึง การเรียนรูจะเกิดขึ้นเพราะบุคคลกระทําซ้ํา และยิ่งทํามากความชํานาญจะ 

เกิดขึ้นไดงาย 

3) กฎการฝกหัด หมายถึง การฝกหัดใหบุคคลทากิจกรรมตางๆน้ัน ผูฝกตองควบคุมและจัดสภาพ 

การใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของตนเอง บุคคลจะถูกกําหนดลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออก 

ดังน้ัน ผูสรางและผูฝกจะตองกําหนดกิจกรรมตลอดจนคาสั่งตางๆในแบบฝกใหผูฝกไดแสดง 

พฤติกรรมสอดคลองกับจุดประสงคที่ผูสรางตองการ 

2. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของสกินเนอร ซึ่งมีความเชื่อวาสามารถควบคุมบุคคลใหทําตามความ

ประสงคหรือแนวทางที่กําหนดไดโดยไมตองคํานึงถึงความรูสึกทางดานจิตใจของบุคคล ผูน้ันจะรูสึกนึกคิด

อยางไร เขาจึงไดทดลองและสรุปไดวาบุคคลสามารถเรียนรูไดดวยการกระทาโดยมีการเสริมแรงเปนตัวการ 

เมื่อบุคคลตอบสนองการเราควบคูกันในชวงเวลาที่ เหมาะสม สิ่งเราน้ันจะรักษาระดับหรือเพิ่มการ

ตอบสนองใหเขมขึ้น 

3. วิธีการสอนของกาเย ซึ่งมีความเห็นวา การเรียนรูมีลาดับขั้นและผูเรียนจะตองเรียนรูเน้ือหาที่งาย

ไปหายาก ตามแนวคิดของกาเย สรุปไดวาการเรียนรูมีลาดับขั้น ดังน้ันกอนที่จะสอนใหเด็กแกปญหาไดน้ัน 

เด็กจะตองเรียนรูความคิดรวบยอดหรือกฎเกณฑมากอน ซึ่งในการสอนใหเด็กไดมีความคิดรวบยอดหรือ

กฎเกณฑน้ัน จะทาใหเด็กเปนผูสรุปความคิดรวบยอดดวยตนเองแทนที่ครูจะเปนผูบอก 

4. แนวคิดของบลูม ซึ่งกลาวถึงธรรมชาติของผูเรียนแตละคนวามีความแตกตางกันผูเรียนสามารถ 

เรียนเน้ือหาในหนวยยอยตางๆไดโดยใชเวลาเรียนที่แตกตางกันดังน้ันการสรางแบบฝกจึงตองมีการกําหนด

เงื่อนไขที่จะชวยใหผูเรียนทุกคนสามารถผานลาดับขั้นตอนของทุกหนวยการเรียน ถาผูเรียนไดเรียนตาม

อัตราการเรียนของตน ก็จะทาใหนักเรียนประสบความสําเร็จมากขึ้น 

จากหลักจิตวิทยาในการสรางแบบฝกที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวาการสรางแบบฝกควรสรางให

เหมาะสมกับความสามารถของผูเรียนแบบฝกควรดึงดูดความสนใจ ทาทายความสามารถและใหนักเรียน

ฝกฝนบอยๆ 
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3.งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

เพลินพิศ กาสลัก (2542,หนา 180)ไดสรางแบบทดลองการฝกความสามารถในการแกปญหาโจทย

คณิตศาสตร เร่ืองการหาปริมาตรและพื้นที่ผิว สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่2 ผลการวิจัยพบวา 

แบบทดสอบที่ใชในการฝกความสามารถในการแกปญหาโจทยคณิตศาสตรเร่ืองการหาปริมาตรและพื้นที่

ผิวมีประสิทธิภาพทาใหนักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู  และมีความสามารถในการแกโจทยปญหา

คณิตศาสตรมากขึ้นกวาเดิม 

ชุลีพร แจมถนอม (2542,หนา 166)ไดสรางแบบทดลองที่ใชในการฝกการคิดโจทยคํานวณเคมี เร่ือง

สมบัติของกาช สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวาแบบทดสอบที่ใชในการคิดโจทย

คํานวณเคมี เร่ืองสมบัติของกาชมีประสิทธิภาพสามารถทาใหนักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู และผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนหลังฝกสูงกวากอนฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ .05 

อังศุมาลิน เพิ่มผล (2542,บทคัดยอ)ไดดาเนินการสรางแบบฝกทักษะการคํานวณวิชาคณิตศาสตร 

เร่ือง วงกลมที่มีประสิทธิภาพสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3 ผลการวิจัยพบวาแบบฝกทักษะมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 แสดงวาแบบฝกมีประสิทธิภาพสามารถนาไปใชได และคะแนน

กอนและหลังฝกดวยแบบฝกทักษะการคํานวณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา

หลังการใชแบบฝกทักษะนักเรียนมีการพัฒนาความรูเพิ่มขึ้น 

เตือนใจ ตรีเนตร (2544,บทคัดยอ)ไดศึกษาผลการใชแบบฝกการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรเร่ือง 

พื้นที่ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ใหนักเรียนแสดงขั้นตอนการแกปญหา ผลการวิจัยพบวาหลัง

การใชแบบฝกการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร เร่ือง พื้นที่ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการฝกสูง

กวากอนฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และแบบฝกที่ใชมีประสิทธิภาพเทากับ 84.34/82.20 

ศิริลักษณ พุมกาพล (2546,หนา 68-76)ไดศึกษาการสรางแบบฝกเร่ืองเศษสวนสาหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 1ที่สอบไมผานเกณฑที่ใหนักเรียนแสดงขั้นตอนในการแกปญหาโดยแบงเปน 3ตอน ขั้นทา

ความเขาใจโจทยปญหา ขั้นแสดงวิธีการแกปญหา ขั้นสรุปคาตอบ ผลการวิจัยพบวา แบบฝกเร่ืองเศษสวนมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ โดยเฉลี่ยของแบบฝก 1-4 เทากับ81.91/82.80 แสดงวาแบบฝกมีประสิทธิภาพนาไป

ใชได และแบบฝก 5-7 เทากับ 81.95/80.60แสดงวาแบบฝกมีประสิทธิภาพนาไปใชได และหลังจากใชแบบ

ฝกเร่ืองเศษสวนแลว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังฝกสูงกวากอนฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 และไดคะแนนมากกวารอยละ 50 ทุกคน 

 งานวิจัยตางๆที่กลาวมาขางตน ไดมีการใชการสรางและผลการใชแบบฝกในลักษณะที่แตกตางกัน

และไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมที่ใชแบบฝกกับกลุมที่ไมไดใชแบบฝกซึ่ง

ผลการวิจัยพบวา การฝกไมวาจะเปนการฝกในลักษณะใดก็ตามสามารถทาใหนักเรียนพัฒนาการเรียนรู และ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ใชแบบฝกสูงกวากลุมที่ไมไดใชแบบฝก 
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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 

15–19กรกฎาคม2562 

22-31กรกฎาคม2562 

- เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล 

- หางานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวขอการวิจัย 

 

19-31สิงหาคม2562 - สรุปและอภิปรายผล 

- จัดทํารูปเลม 

 

   

   

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

แบบฝกทักษะคณิตศาสตรเร่ืองสามการเชิงเสนตัวแปรเดียว ที่มีความยากงายพอเหมาะ 
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ข้ันตอนการดําเนินการ 

  ในการดําเนินการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชา

คณิตศาสตรของนักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 โดยใชกิจกรรมการเขียนคําตอบ แบบ

ฝกทักษะเกี่ยวกับการการแกสมการเชิงเ สนตัวแปรเดียว ผูวิจัยไดวางแผนการดําเนินการศึกษา สรางแบบฝก

ทักษะ โดยยึดหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และไดดําเนินการซึ่งมีรายละเอียดเปนขั้นตอนดังน้ี 

1.  ข้ันวิเคราะห  ( Analysis) 

1.1 วิเคราะหผูเรียน    การวิเคราะหผูเรียนไดกําหนดไวดังน้ี 

ประชากร  คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562  

วิทยาลัยอรรถวิทยพณิชยการ   จํานวน 10 คน   คอนขางที่ออนในวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ 

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562  

วิทยาลัยอรรถวิทยพณิชยการ   จํานวน 10 คน   คอนขางที่ออนในวิชาคณิตศาสตรพื้นฐานอาชีพ 

1.2 วิเคราะหเน้ือหา  ขั้นตอนดําเนินการมีดังน้ี  

เน้ือหาที่จะใชสรางแบบฝกทักษะ   โดยใชเน้ือหาวิชาคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

เน้ือหาในการทดลองเปนการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว  โดยผูวิจัยเปนผูคัดเลือกแบบฝก

ทักษะ 2 ชุด 

2. ข้ันออกแบบ (Design) 

 ขั้นออกแบบแบบฝกทักษะมีขั้นตอนดังน้ี 

- แบบฝกทักษะ จํานวน 2 ชุด ๆ 30 ขอ เน้ือหาเกี่ยวกับการการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว 

3. ข้ันดําเนินการ 

 มีการดําเนินการดังน้ี 

- ทําการทดลองกับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 

2562 วิทยาลัยอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 10 คน โดยใหนักศึกษาทําแบบฝกทักษะ ทั้ง 2 ชุดและทํา             

การบันทึกคะแนน 

4. ข้ันวิเคราะหขอมูล 

 4.1 วิเคราะหขอมูล 

      - วิเคราะหผลจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบฝกทักษะ ทั้ง 2ชุด 

4.2 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 4.2.1 การหาคาเฉลี่ย X  
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   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 ภาค

เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2562 วิทยาลัยอรรถวิทยพณิชยการ ผูวิจัยไดทําการทดลองโดยใหนักศึกษาทําแบบฝก

ทักษะเกี่ยวกับการการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว จํานวน 2ชุด โดยใหนักศึกษาทําสัปดาหละ 1ชุด 

จากน้ันผูวิจัยทําการบันทึกคะแนน โดยสามารถวิเคราะหผลไดดังน้ี 

5.1 ผลการวิเคราะหคะแนนแบบฝกทักษะ2ชุด 
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บทที่4 

ผลการวิเคราะห 

 

ตารางผลคะแนนแบบฝกทักษะทั้ง 2 ชุด 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบ คะแนนแบบฝกทักษะการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ชุดที่ 1-2 ของ

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่1 จํานวน 10 คน 

 

รายชื่อนักศึกษา                 คะแนน หมายเหตุ 

ขอสอบชุดท่ี1 ขอสอบชุดท่ี2 

1.นายภาณุพงษ เจนสนาม 20 28  

2.นส.ปุณณภัค นวลงาม 24 28  

3.นายรังสิมันต วรรณุราช 20 28  

4.นายชลทิศ  ครุฑธาโรจน 21 28  

5.นส.กัญญารัตน  ขําจิตต 20 27  

6.นส.ณัชชา แลวกระโทก 22 29  

7.นส.ณัฐรีพร โนมูล 24 28  

8.นายภูมิพัต  พิริยลักษณกุล 23 26  

9.นายพชรพงศ  จันทรเจิดศักด์ิ 25 27  

10.นายมีชัย จันดากุล 22 25  

รวม 221 274  

เฉลี่ย 22.10 27.40  

รอยละ 73.66 91.13  

จากตาราง   แสดงใหเห็นวาหลังจากที่นักศึกษาทั้ง 10 คนไดทําแบบฝกทักษะทั้ง 2ชุดแลว นักศึกษา

แตละคนมีผลคะแนนแตกตางกันไป เมื่อเปรียบเทียบคะแนนของแตละชุดและแตละคน คะแนนการทําแบบ

ฝกทักษะ 2 ชุดโดยเฉลี่ยของนักศึกษาทั้ง 10 คน คอนขางสูง  
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บทที ่5 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 

 จากการศึกษาและวิเคราะหคะแนนที่ไดจากผลการทําแบบฝกทักษะเกี่ยวกับการแกสมการ1ตัวแปร 

ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 ทั้ง 10 คน น้ันแสดงใหเห็นวา คะแนนเฉลี่ยของแต

ละคนสูงถึง 90 เปอรเซ็นตขึ้นไป และคะแนนในแตละชุด ของนักศึกษาก็เพิ่มขึ้นจากเดิม อยางไรก็ตามจาก

คะแนนเฉลี่ยของทั้ง 10 คน นักศึกษามีคะแนนคอนขางสูง ดังจะเห็นไดจากการเปรียบเทียบผลการทําแบบ

ฝกทักษะทั้ง 2 ชุด ของนักศึกษาทั้ง 10  คน ที่โดยเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 91.13 

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการสรางแบบฝกทักษะการเขียนเกี่ยวกับการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว เพื่อชวยพัฒนา

ความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่1 จํานวน 10 คน 

ในคร้ังน้ีสามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

1. พบวาแบบฝกทักษะการเขียนเกี่ยวกับการการแกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว ที่ผูวิจัยไดจัดทําขึ้นน้ี 

สามารถชวยพัฒนาความสามารถในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ              

ชั้นปที่1 ไดเปนอยางดี โดยดูไดจากผลคะแนนของนักศึกษาซึ่งคอนขางสูง 

2. จากการวิเคราะหผลการทดสอบเปนรายบุคคล ยังพบวามีนักศึกษาที่เรียนออน2เทาน้ันที่คะแนนจากผล

คะแนนลดลง ซึ่งมีจํานวนเพียงคนเดียวเทาน้ัน  ซึ่งจะตองมีการวิเคราะหเปนรายบุคคลตอไป 

 

ขอเสนอแนะ 

1. ในการสรางแบบฝกทักษะเกี่ยวกับคณิตศาสตรอาจจะใชรูปแบบอ่ืนที่นอกไปจากการเขียนและ

แกสมการเชิงเสนตัวแปรเดียว อาจใชวิธีการแกมการสองตัวแปร และการแกสมการกําลังสอง เพิ่มจํานวนตัว

แปรใหมากขึ้น 

2. ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจเพิ่มปริมาณของกลุมตัวอยางขึ้นและอาจเจาะจงทําการวิจัยกลุมนักศึกษา

ที่เรียนออนมากๆเพื่อหาแนวทางในการชวยเหลือและแกไขตอไป 

             

 

 



20 

 

บรรณานุกรม 

กรมวิชาการ. (2546).กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2546. 

 กรุงเทพมหานคร,   

กรมวิชาการ. (2533) กระทรวงศึกษาธิการ. คูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรู. กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

กรมวิชาการ. (2544). เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  คูมือการจัดการเรียนรูกลุม

สาระการเรียนรูคณิตศาสตร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ.   

กระทรวงศึกษาธิการ. แบบฝกทักษะคณิตศาสตร  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  2  เลม 1, เลม 2 .กรุงเทพฯ :  

 โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

ชัยยงค พรหมวงศ. (2540). ชุดการสอนระดับประถมศึกษา. เอกสารการสอนชุดวิชาการสอน 

นคร พันธุณรงค. (2538). คูมือการทาผลงานทางวิชาการเพื่อการขอกําหนดตําแหนงอาจารย 3. 

 เชียงใหม. ส.ศุภลักษณการพิมพ 

นภาลัย สุวรรณธาดา. (2542).เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา ภาษาไทย 8 คติชนวิทยาสําหรับครูหนวยท่ี  8 

–15. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พวงรัตน ทวีรัตน. (2531). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร.  กรุงเทพมหานคร:  

 เจริญผล. 

พรอมพรรณ อุดมสิน. (2544).หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา.กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหง  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2544). หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ 

 มหาวิทยาลัย 

พันธศักด์ิ ภูทอง. (2554). “การพัฒนาชุดการเรียนแบบแบงกลุมสัมฤทธิ์ เพื่อสงเสริมทักษะการสื่อสาร 

ทางคณิตศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 เร่ือง จํานวนจริง.” รายงานการวิจัยในชั้นเรียน.  

ไพฑูรย สินลารัตน. (2550). ตําราและบทความวิชาการ แนวคิดและแนวทางการเขียนเพื่อ คุ ณ ภ า พ .

1  กรุงเทพมหานคร : ศูนยหนังสือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มนฤดี ทรัพยะเกตริน. (2554). “ผลการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร ค 21101 ชั้น

 มัธยมศึกษาปท่ี 1 เร่ือง จํานวนเต็ม.” รายงานการวิจัยในชั้นเรียน.  

วิเชียร เกษมประทุม. (2539). สํานวนไทยฉบับสมบูรณ. กรุงเทพมหานคร : พัฒนาศึกษา 

วุฒิชัย ประสารสอย. (2545). การใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ :บุคพอยท. 



21 

 

ศุภาวีร สิทธิภาณุพงศ.(2553). “การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตร เร่ือง พื้นท่ีผิวและปริมาตร ชั้น

 มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนบานแหลมหิน.”รายงานการวิจัยในชั้นเรียน. 

สมจิตต ยมสาธาร. (2552). “การใชแบบฝกทักษะคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาการเรียนกลุมชั้นประถมศึกษาปท่ี6 

เร่ือง ทศนิยม.”รายงานการวิจัยในชั้นเรียน.  

สุรชัย บุญญานุสิทธิ์. (2535). “แนวการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษ อาน-เขียน ระดับมัธยมศึกษา”.

กรุงเทพมหานคร. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน  

สุวร กาญจนมยูร. (2545)เทคนิคการสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ 

 ไทยวัฒนาพานิช  จํากัด.   

อาทิตยา  บัวบาน. (2552). “ผลการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร โดยใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนเร่ือง  

การคูณ ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย.” รายงานการวิจัยในชั้นเรียน. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ ชื่อสกุล นางปราณี   ฟองทอง 

วัน เดือน ปเกิด 4 กุมภาพันธ  2511 

สถานที่เกิด จังหวัดอุบลราชธานี 

วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  จากโรงเรียนอารยะศึกษา ปการศึกษา 2531 

  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร) 

  จากวิทยาลัยครูอุบลราชธานี  ปการศึกษา 2534 

ตําแหนงหนาที ่ หัวหนาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2  และเปนอาจารยประจํา 

การงานปจจุบัน สาขาวิชาพื้นฐานทั่วไป ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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