
 
บทที่  1 

 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
  
 คณิตศาสตร์ช่วยฝึกให้มนุษย์มีความรับผิดชอบ มีความรอบคอบ ช่างสังเกต มีเหตุผล มีความ
อดทน คิดเป็นท าเป็น สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ ท าให้มนุษย์มีความสมดุลทั้งทางร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ปภณ ตั้งประเสริฐ, 2558:ออนไลน์).ซึ่งสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ยึดหลักว่า ผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด การจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาโดยเน้นความส าคัญทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่านิยมอันพึงประสงค์การจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม จะต้องสอดคล้องกับวุฒิ  ภาวะ ความสนใจ 
และความถนัดของผู้เรียน การจัดกิจกรรมควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง 
จากการปฏิบัติ ฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา การเรียนในสถานการณ์จริง ของผู้เรียนแต่
ละคนไม่เหมือนกัน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553:50)   นอกจากนี้หลักสูตรการศึกษาแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  สาระที่ 6 ทักษะและกระบวนการทางเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเมทริกซ์มาตรฐาน ค 6.1.ให้ผู้เรียน มีความสามารถในการ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ใน
วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเมทริกซ์และการน าเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์ และ
เชื่อมโยงเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเมทริกซ์กับศาสตร์อ่ืนๆ และมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551:76) 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมกรรมการอุดมศึกษา(ข้อมูลฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา) จากการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 ระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 พบว่า
นักเรียนจ านวน  5 คน  ไม่สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาโจทย์ได้ เนื่องจากไมเ่ข้าใจในความหมาย
ของสัญลักษณ์  การเท่ากันของเมทริกซ์  การบวกลบเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์  การคูณเมทริกซ์  การคูณ
เมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์  เมทริกซ์เอกลักษณ์  เมทริกซ์  tA การหาดีเทอร์มิเนนต์  เมทริกซ์ 1A การ
แก้ปัญหาโดยใช้ระบบสมการเชิงเส้นกับเมทริกซ์   
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 จากสภาพปัญหาดังกล่าวมีแบบฝึกเสริมทักษะที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้  ซึ่ง สมศรี อภัย 
(2552: 21) กล่าวว่าแบบฝึกทักษะหมายถึง สื่อการสอนที่ครูสร้างขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจและความช านาญในเรื่องนั้นๆ มากขึ้น  นักเรียนมีทักษะเพ่ิมขึ้นสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง  วราภรณ์ ระบาเลิศ(2552: 34) กล่าวว่าแบบฝึกทักษะ  หมายถึงงานหรือ
กิจกรรมที่ครูจัดให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการปฏิบัติบ่อย ๆ จนเกิดความช านาญมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาที่เรียน และสามารถนาความรู้นั้นไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  ซึ่งจากงานวิจัยของ  พนา
รัตน์  จ าศักดิ ์(2558:57)  พบว่า 1.) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและ การแก้สมการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อน  และจิราวัจน์  ด าสะอาด(2557:107) พบว่าการจัดการ
เรียนรู้  เรื่อง  การคูณ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปี
ที่  3  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และ
สามารถน าความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี   ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรน าวิธีการ
เรียนรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์เรื่องเมทริกซ์ วิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  
เพ่ือให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาเรื่องเมทริกซ์ได้  ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเมทริกซ์ วิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เพียงใด  ทั้งนี้เพ่ือเป็น
แนวทางการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเมทริกซ์ วิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
ต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง
เมทริกซ์  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 

2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เรื่องเมทริกซ์  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
 

สมมติฐานการวิจัย   
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เรื่องเมทริกซ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 

  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
จ านวน  5  คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้มีผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์
เรื่องเมทริกซ์อยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์ 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การวิจัยในครั้งนี้ก าหนดของเขตด้านเนื้อหาคือ เรื่องเมททริกซ์ประกอบด้วย 
  1. เมทริกซ์และดีเทอร์มินันต์ 
  2. การบวกและการลบเมทริกซ์ 
 3. การคูณเมทริกซ์ 
 4. ทรานสโพสของเมทริกซ ์
 5. ดีเทอร์มินันต์ 
 

 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
  ตัวแปรต้น คือ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  เมทริกซ์ 
  ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 ขอบเขตด้านระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัย 
  ผู้วิจัยจะด าเนินการวิจัยในช่วงเดือน  กรกฎาคม ถึง สิงหาคม  2561  เป็น
ระยะเวลา  4  สัปดาห์ 
     

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถของนักเรียนที่ได้จากการเรียนเรื่องเมทริกซ์ 
และคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  เป็นแบบทดสอบแบบ
ปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จ านวน  20ข้อ 
 2. แบบฝึกเสริมทักษะ  หมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยใช้เนื้อหาสาระ
เรื่อง  เมทริกซ์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จ านวน  5  ชุด  ซึ่งประกอบด้วย  ใบความรู้  และแบบ
ฝึกทักษะ 
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 3. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา  ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2561  จ านวน  5  คน  โดยใช้วิธีเลือกแบบ
เจาะจง 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเมทริกซ์อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ 
2. เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนในการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ  เพ่ือช่วยแก้ปัญหาการ

เรียนการสอนเรื่องเมทริกซ์ให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัยหาคณิคศาสตร์เรื่องเมทริกซ์  โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยน าเสนอผลการศึกษาตามล าดับดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบบฝึกเสริมทักษะ 
3. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
4. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
 1.1 ความหมายของแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

มีผู้ให้นิยามความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้หลายท่าน ดังนี้ 
  สมพร เชื้อพันธ์ (2547: 53) ได้ให้ความหมายว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ หมายถึงความสามารถ ความส าเร็จและสมรรถภาพด้านต่างๆ ของผู้เรียนที่ได้จากการ
เรียนรู้อันเป็นผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝนหรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถวัด
ได้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ  

 พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และพเยาว์  ยินดีสุข (2548: 125) ได้ให้ความหมายว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงขนาดของความส าเร็จที่ได้จากกระบวนการเรียนการสอน 

  ปราณี กองจินดา (2549: 42) ได้ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง 
ความสามารถหรือผลส าเร็จที่ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ์เรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังได้จ าแนกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนไว้ตามลักษณะของวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน  

  ไพโรจน์ คะเชนทร์ (2556: 2) ได้ให้ความหมายว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนว่า คือคุณลักษณะ รวมถึงความรู้ ความสามารถของบุคคลอันเป็นผลมาจาก
การเรียนการสอน หรือ มวลประสบการณ์ท้ังปวงที่บุคคลได้รับจากการเรียนการสอน ท าให้บุคคลเกิด
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านต่างๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคลว่าเรียนแล้วรู้อะไรบ้าง และมีความสามารถด้านใดมาก
น้อยเท่าไร  ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการฝึกฝนหรือประสบการณ์ต่างๆ ทั้งในโรงเรียน ที่
บ้าน และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ รวมทั้งความรู้สึก ค่านิยม จริยธรรมต่างๆ ก็เป็นผลมาจากการฝึกฝนด้วย 

 จากความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามที่กล่าวมา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึง
หมายถึง ความสามารถหรือผลส าเร็จที่ ได้รับจากกิจกรรมการเรียนการสอนการฝึกฝนหรือ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซึ่งสามารถวัดได้จากการทดสอบด้วยวิธีการต่างๆ  
 1.2  ประเภทการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  ปริยทิพย์ บุญคง (2546 : 18) ได้จัดประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบ่งเป็น 
4 ระดับดงันี้ 
   1. ความรู้ความจ าเป็นด้านค านวณ  
   2. ความเข้าใจ  
   3. การน าไปใช้ 
   4. การวิเคราะห ์
  ศิริชัย นามบุรี (2550 : 36) ได้จัดประเภทของ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหน้าที่หรือการน าไปใช้วัดเป็น 2 แบบ คือ  
   1. แบบทดสอบที่ครูสร้าง (Teacher – Made Test) หมายถึง ข้อสอบ 
หรือปัญหาหรือ โจทย์ค าถามต่าง ๆ ที่ครูสร้างขึ้นเพ่ือวัดผลขณะที่มีการเรียนการสอน และสามารถ
พลิกแพลงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่าง ๆ  
   2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardize Test) เป็นแบบทดสอบที่
วิวัฒนาการมาจาก แบบทดสอบที่ครูสร้างและได้ผ่านการทดลองใช้ตรวจสอบวิจัย ปรับปรุงคุณภาพ
ให้ดีขึ้นจนมีความเป็นมาตรฐานทั้งในแง่เวลาที่ใช้การด าเนินการสอน การให้คะแนนและการแปลความ 
แบบทดสอบท้ังสองฉบบันั่นแบ่งตามลกัษณะข้อสอบได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ  
    2.1 แบบอัตนัย (Subjective Test หรือ Essay Test) เป็น
แบบทดสอบที่ก าหนดปัญหา หรือค าถามให้และให้ผู้ตอบแสวงหาความรู้ความเข้าใจและความคิด
ตามที่โจทย์ก าหนดภายในระยะเวลาที่ก าหนดการใช้ภาษาในการเขียนตอบขึ้นอยู่กับตัวผู้สอบ 
แบบทดสอบนีส้ามารถวัดไดห้ลาย ๆ ด้าน ในแต่ละข้อ เช่น ความสามารถในด้านการใช้ภาษาความคิด
เจตคติและอ่ืน ๆ  
    2.2 แบบปรนัย (Objective Test) หมายถึง แบบทดสอบที่มี
ค าตอบไว้ให้แล้ว ผู้สอบ ต้องตัดสินใจเลือกข้อที่ต้องการหรือพิจารณาข้อความให้ว่า ถูกหรือผิด ได้แก่
แบบถูกผิด แบบเติมค า หรือตอบสั้น ๆ และแบบเลือกตอบแบบทดสอบทั้งสองแบบ ดังกล่าว ต่างก็มี
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ข้อเด่นและข้อด้อย แตกต่างกัน และไม่มีกฎตายตัวว่า ต้องใช้ประเภทใดแต่ควรค านึงถึงจุดประสงค์
และสภาพการณ์ของการใช้ในการวิจยัครัง้นี้ผู้วิจัยไดใ้ช้แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ   
 
  ไพโรจน์ คะเชนทร์ (2556 :3) ได้จัดประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง (Teacher made tests) และ
แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests) ซึ่งทั้ง 2 ประเภทจะถามเนื้อหาเหมือนกัน คือถามสิ่งที่
ผู้เรียนได้รับจากการเรียนการสอนซึ่งจัดกลุ่มพฤติกรรมได้ 6 ประเภท คือ ความรู้ ความจ า ความเข้าใจ 
การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน 
  1 แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเองเพ่ือใช้ในการทดสอบ
ผู้เรียนในชั้นเรียน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
   1.1 แบบทดสอบปรนัย (Objective tests) ได้แก่  แบบถูก – ผิด (True-
false) แบบจับคู่ (Matching) แบบเติมค าให้สมบูรณ์ (Completion) หรือแบบค าตอบสั้น (Short 
answer) และแบบเลือกตอบ (Multiple choice)   
   1.2 แบบอัตนัย (Essay tests) ได้แก่ แบบจ ากัดค าตอบ (Restricted 
response items) และแบบไม่จ ากัดความตอบ หรือ ตอบอย่างเสรี (Extended response items) 
  2 แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized tests) เป็นแบบทดสอบที่สร้าง โดย
ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ในเนื้อหา และมีทักษะการสร้างแบบทดสอบ มีการวิเคราะห์หาคุณภาพของ
แบบทดสอบ มีค าชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการสอบ การให้คะแนนและการแปลผล มีความเป็นปรนัย 
(Objective) มีความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) แบบทดสอบมาตรฐาน 
ได้แก่ California Achievement Test, Iowa Test of Basic Skills, Standford Achievement 
Test และ the Metropolitan Achievement tests เป็นต้น 
  สรุปได้ว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบ่งได้ 2 ประเภท คือ 
แบบทดสอบมาตรฐาน ซึ่งสร้างจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านวัดผลการศึกษา มีการหาคุณภาพ
เป็นอย่างดี ส่วนอีกประเภทหนึ่ง คือแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น เพ่ือใช้ในการทดสอบในชั้นเรียน ใน
การออกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค าศัพท์เพ่ือการสื่อสาร ผู้วิจัยได้เลือกแบบทดสอบที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบบปฏิบัติ ในการวัดความสามารถในการน าค าศัพท์ไปใช้ในการสื่อสารด้านการการ
พูดและการเขียน  และเลือกแบบทดสอบแบบเขียนตอบที่จ ากัดค าตอบโดยการเลือกตอบจากตัวเลือก
ที่ก าหนดให้ ในการวัดความรู้ความเข้าใจความหมายของค าศัพท์ และการน าค าศัพท์ไปใช้ในการฟัง
และการอ่าน 
 
 1.3  หลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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  มีผู้นิยามหลักการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไว้หลายท่าน  ดังนี้ 
  สิริพร ทิพย์คงและพิชิต ฤทธิ์จรูญ(2545: 135–161)ได้ให้ลักษณะการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไว้ดังนี้ 

       1. ความเที่ยงตรง เป็นแบบทดสอบที่สามารถน าไปวัดในสิ่งที่เราต้องการวัดได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามจุดประสงค์ท่ีต้องการวัด 

      2. ความเชื่อมั่น แบบทดสอบที่มีความเชื่อมั่น คือ สามารถวัดได้คงที่ไม่ว่าจะวัด
กี่ครั้งก็ตาม เช่น ถ้าน าแบบทดสอบไปวัดกับนักเรียนคนเดิมคะแนนจากการสอบทั้งสองครั้งควรมี
ความสัมพันธ์กันดี เมื่อสอบได้คะแนนสูงในครั้งแรกก็ควรได้คะแนนสูงในการสอบครั้งที่สอง 
        3. ความเป็นปรนัย เป็นแบบทดสอบที่มีค าถามชัดเจน เฉพาะเจาะจง ความ
ถูกต้องตามหลักวิชา และเข้าใจตรงกัน เมื่อนักเรียนอ่านค าถามจะเข้าใจตรงกัน ข้อค าถามต้องชัดเจน
อ่านแล้วเข้าใจตรงกัน 
        4. การถามลึก หมายถึง ไม่ถามเพียงพฤติกรรมขั้นความรู้ความจ า โดยถามตาม
ต าราหรือถามตามท่ีครูสอน แต่พยายามถามพฤติกรรมขั้นสูงกว่าขั้นความรู้ความจ าได้แก่ ความเข้าใจ
การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และการประเมินค่า 
        5. ความยากง่ายพอเหมาะ หมายถึง ข้อสอบที่บอกให้ทราบว่าข้อสอบข้อนั้นมี
คนตอบถูกมากหรือตอบถูกน้อย ถ้ามีคนตอบถูกมากข้อสอบข้อนั้นก็ง่ายและถ้ามีคนตอบถูกน้อย
ข้อสอบข้อนั้นก็ยาก ข้อสอบที่ยากเกินความสามารถของนักเรียนจะตอบได้นั้นก็ไม่มีความหมาย 
เพราะไม่สามารถจ าแนกนักเรียนได้ว่าใครเก่งใครอ่อน ในทางตรงกันข้ามถ้าข้อสอบง่ายเกินไปนักเรียน
ตอบได้หมด ก็ไม่สามารถจ าแนกได้เช่นกัน ฉะนั้นข้อสอบที่ดีควรมีความยากง่ายพอเหมาะ ไม่ยาก
เกินไปไม่ง่ายเกินไป 
        6. อ านาจจ าแนก หมายถึง แบบทดสอบนี้สามารถแยกนักเรียนได้ว่าใครเก่งใคร
อ่อนโดยสามารถจ าแนกนักเรียนออกเป็นประเภทๆ ได้ทุกระดับอย่างละเอียดตั่งแต่อ่อนสุดจนถึงเก่ง
สุด 
        7. ความยุติธรรม ค าถามของแบบทดสอบต้องไม่มีช่องทางชี้แนะให้นักเรียนที่
ฉลาดใช้ไหวพริบในการเดาได้ถูกต้องและไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่เกียจคร้านซึ่งดูต าราอย่างคร่าวๆ
ตอบได้ และต้องเป็นแบบทดสอบที่ไม่ล าเอียงต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  ปริยทิพย์ บุญคง (2546 :8)กล่าวว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
โรงเรียนนั้นไดแ้ก่ 

1)พฤติกรรมด้านความรู้ ความคิด  
2)คุณลักษณะทางด้านจิตวิทยา   
3) คุณภาพการสอน 
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แมดดอกซ์ (Maddox, 1965 : 9 อ้างถึงใน ศิริพร สอาดล้วน, 2551 : 28) กล่าวว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางสติปัญญาและความสามารถทาง
สมองร้อยละ 50 – 60 ขึ้นอยู่กับความพยายามและวิธีการเรียนที่มีประสิทธิภาพร้อยละ 30 – 40 
และข้ึนอยูก่ับโอกาสและสิ่งแวดล้อมร้อยละ 10 – 15 
   จากการศึกษาค้นคว้า สรุปได้ว่ามีองค์ประกอบหลายประการที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ความสนใจ สติปัญญา เจตคติต่อการเรียน ตัวครูสั งคม
สิ่งแวดล้อมของนักเรียน และองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท า ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยตรง 
คือวิธีการสอนของครู 
 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแบบฝึกเสริมทักษะ 
2.1 ความหมายของแบบฝึกทักษะ 

   อัจฉรา ชีวพันธ์ (2549 :48) ได้กล่าวว่าแบบฝึกหมายถึงสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือเสริมสร้าง
ความเข้าใจ ตามแนวของหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ และเสริมเพ่ิมเติมเนื้อหาบางส่วนช่วยให้
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้อย่างแม่นย าถูกต้อง และคล่องแคล่ว  
   ดวงมณี กันทะยอม (2551 :26) ได้กล่าวว่าแบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือที่ใช้ฝึก
ทักษะ เพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงและท าซ้ าๆ อย่างต่อเนื่องเป็นการเสริมให้เกิดทักษะที่ถูกต้องและ
เป็นส่วนที่เพ่ิมหรือเสริมจากบทเรียน ช่วยฝึกทักษะการเรียนรู้ต่างๆได้ดีขึ้น 
   อนงพันธุ์ ใบสุขันธ์ ( 2551 :33) กล่าวว่าแบบฝึกทักษะ หมายถึงสื่อการเรียนการ
สอนที่ครูสร้างขึ้นเพ่ือใช้ฝึกทักษะผู้เรียนหลังจากเรียนจบเนื้อหา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเกิด
ทักษะสูงสุดโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
   ศุภรณ์ ภูวัด (2553 : 21) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะ เป็นสื่อประกอบกิจกรรมการเรียน
การสอน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง ได้ฝึกทักษะเพ่ิมเติมจากเนื้อหาจน
ปฏิบัติได้อย่างช านาญและให้เรียนสามารถไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยมีครูเป็นผู้แนะน า 
 
   ณัฐชา อักษรเดช (2554 :19) กล่าวว่าแบบฝึกเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นอย่างมี
จุดหมายที่แน่นอน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการกระท าจริง เป็นประสบการณ์ตรงของผู้เรียน 
ท าให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน สามารถเรียนรู้และจดจ าสิ่งที่เรียนได้ดีและน าการเรียนรู้และ
ความรู้ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์อ่ืนที่มีลักษณะคล้ายกันได้ 
    จากความหมายของแบบฝึกดังกล่าว สรุปได้ว่า แบบฝึกเสริมทักษะคือ สื่อในการ
เรียนการสอนที่ช่วยให้ครูสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น



 10 

ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและทบทวนความรู้และเนื้อหาที่เรียน ซึ่งเป็นผลให้นักเรียนมีความเข้าใจ
ในเรื่องที่เรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 
  2.2 ความส าคัญและประโยชน์ของแบบฝึกทักษะ 
   ธีราภรณ์ ทรงประศาสน์ (2551: 17) ได้สรุปถึงประโยชน์ของแบบฝึกทักษะไว้ดังนี้ 
   1. เป็นส่วนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียนในการเรียนทักษะ เป็นอุปกรณ์การสอนที่ช่วย
ลดภาระของครูได้มากเพราะแบบฝึกหดัเป็นสิ่งที่จัดอยู่อย่างเป็นระบบระเบียบ 
   2. ช่วยเสริมทักษะทางการใช้ภาษาแบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เด็กฝึก
ทักษะการใช้ภาษาได้ดีขึ้น แต่ตอ้งอาศยัการส่งเสริมและเอาใจใส่จากครูผู้สอนด้วย 
   3. ช่วยในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากเด็กมีความสามารถทางภาษา
แตกต่างกัน การให้เดก็ท าแบบฝึกทกัษะที่เหมาะสมกบัความสามารถจะช่วยให้เด็กประสบความส าเร็จ
ในดา้นจิตใจมากข้ึน 
   อนงพันธุ์ ใบสุขันธ์ (2551: 33) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนการสอนที่
ครูสร้างขึ้นเพ่ือใช้ฝึกทักษะผู้เรียนหลังจากเรียนจบเนื้อหา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเกิดทักษะ
สูงสุดโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เต็ม ตามศักยภาพจากความส าคัญ และ
ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะดงักล่าว สรุปไดว้่า แบบฝึกทกัษะมีประโยชน์ต่อตัวของเด็กและครู ซึ่งเด็ก
จะเกิดความช านาญและมีทักษะที่ดีได้นั้น ต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งแบบฝึกทักษะจะ
ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆเกิดความสนุกกับ เนื้อหาแบบฝึกทักษะนอกจากจะ
เป็นเครื่องมือส าคัญ ต่อการเรียนของนักเรียนแล้วยังมีประโยชน์ส าหรับครูผู้สอนซึ่งท าให้ทราบ
พัฒนาการทางทักษะนั้นๆ ของนักเรียนและเห็นข้อบกพร่องในการเรียนซึ่งจะได้แก้ไขปรับปรุงได้
ทันท่วงที อันมีผลท าให้นักเรียนประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้ในสาระนั้น ๆ 
 

  2.3 หลักในการสร้างแบบฝึกทักษะ 
   ส าราญ วังนุราช (2550: 27)ได้เสนอขั้น ตอนในการสร้างแบบฝึก ดังนี้ 

1. ศึกษาปัญหาความต้องการจากจุดประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. วิเคราะห์เนื้อหาหรือทักษะที่เป็นปัญหาเพื่อใช้สร้างแบบฝึก 
3. พิจารณาวัตถุประสงคร์ปูแบบและข้ัน ตอนการใช้แบบฝึก 
4. สร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับ เนื้อหาและทกัษะ 
5. สร้างบัตรฝึกหดัในแต่ละบตัรจะมีค าถามใหน้ักเรียนตอบ 
6. สร้างบัตรอ้างอิงเพ่ือเป็นแนวทางการตอบ 
7. สร้างแบบบันทึกผลการทดสอบใหเ้ห็นความก้าวหน้า 
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8. ทดลองใช้ เพ่ือหาคุณภาพของแบบฝึกและคุณภาพของแบบทดสอบ 
9. ปรับปรุงแก้ไข 
10. รวบรวมแบบฝึกเป็นชุดโดยจัดท าค าชี้แจง คู่มือการใช้ 

   เบญจวรรณ วิเชียรครุฑ (2552: 14-15) ได้กล่าวถึงหลักการให้แบบฝึกทักษะแก่
นักเรียนไว้ว่า ครูมีหลักการในการให้แบบฝึกทักษะเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน ดังนี้ 

1. แบบฝึกทักษะต้องแจ่มแจ้งและแน่นอน ครูจะต้องอธิบายวิธีท าให้ชัดเจนให้นักเรียนเข้าใจ
ได้ถูกต้อง และก าหนดขอบเขตใหแ้น่นอนไม่กว้างขวางเกินไป 

2. ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่ายเหมาะสมกบัวัยและพ้ืนฐานความรู้ของนักเรียน 
3. แบบฝึกทักษะควรเป็นเรื่องที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วเพราะความรู้เดิมย่อมเป็นรากฐาน

หรือประสบการณ์ใหม่ ช่วยให้การเรียนรู้เป็นไปได้ง่ายและสะดวกข้ึน 
4. ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจความส าคัญ ของแบบฝึกทักษะเพ่ือให้นักเรียนมองเห็นคุณค่าอัน

เป็นเครื่องเร้าใจให้นักเรียนท าส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
5. ครูตอ้งเร้าความสนใจของนักเรียนใหม่ต่อแบบฝึกทักษะนั้น 
6. ครูต้องเป็นผู้ต้ังปัญหาขึ้นและปัญหานั้นไม่ยากเกินความสนใจของนักเรียนแต่เร้าความ

อยากรู้อยากเห็น และยั่ว ให้นักเรียนอยากแก้ปัญหานั้น ๆ 
7. การให้นักเรียนรู้เค้าโครงเสียก่อนจะเป็นเครื่องเร้าใจให้นักเรียนท าต่อให้ส าเร็จ 
8. เนื่องจากนักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน แบบฝึกทักษะที่ก าหนดให้นักเรียนเก่ง

นักเรียนปานกลางและนักเรียนอ่อนควรยากง่ายต่างกันถ้าให้อย่างเดียวกันก็พิจารณาด้านคุณภาพให้
แตกต่างกัน หรือให้นักเรียนที่เรียนมีเวลาท ามากกว่า 

9. ควรยั่ว ให้นักเรียนพยายามท าเพ่ือผลงานมากกว่าหวังรางวัลหรือเกรงกลั วการลงโทษ 
การเข้าใจคุณค่าค าถาม ยั่วให้นักเรียนเกิดความสนใจและตั้งใจท าจริง ๆ 

10. ควรค านึงถึงวัยของนักเรียน เด็กเล็กควรมุ่งให้เกิดความรู้ ความช านาญ ส าหรับเด็กโต
รู้จักใช้ความคิดแล้ว ควรใหง้านที่ส่งเสริมใหใ้ช้ความคิดมากข้ึน 

11. การใช้แบบฝึกทักษะควรเหมาะสมกับเวลาที่นักเรียนมีอยู่ ไม่ควรให้มากเกินไปจน
นักเรียนไม่สามารถท าส าเร็จได้และไม่ควรให้น้อยจนมีเวลามากเกินไป ควรให้นักเรียนใช้เวลาท าแบบ
ฝึกทักษะจนเกิดความรู้และทกัษะจริง 

12. แบบฝึกทักษะที่ให้ควรมีความแตกต่างกันและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพ่ือมิให้ซ้ าจนเกิด
ความเบื่อหน่ายจากหลักในการสร้างแบบฝึกทักษะดังกล่าว สรุปได้ว่า การสร้างแบบฝึกทักษะควร
ค านึงถึงตัวผู้เรียนเป็นหลัก โดยมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนว่าจะฝึกเรื่องใด ด้านใดควรจัดเนื้อหาให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เนือ้หาไม่ยากเกินไปและมีรูปแบบหลายแบบที่น่าสนใจ มีกิจกรรมที่ยั่ วยุ  
ท้าทายใหเ้ด็กเกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลองอยากท าสิ่งใหม่ๆ 
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จากการศึกษาค้นคว้า  สรุปได้ว่า  แบบฝึกทักษะ คือ สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนที่ให้
นักเรียนฝึกฝน เพ่ือเพ่ิมทักษะเพ่ิมเติมจากที่นักเรียนได้เรียนเนื้อหาจากแบบเรียนปกติ แบบฝึกทักษะ
จะท าให้ผู้เรียน มีความเข้าใจ ในเรื่องที่เรียน  มีความรู้ความสามารถและทักษะมากขึ้น จึงถือว่าเป็น
เครื่องมือที่มีความส าคัญที่ครูน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือน าไปสู่จุดประสงค์การ
เรียนได้ 
 

3. ทฤษฎกีารเรียนรู้ 
 มีผู้ให้แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ไว้ดังนี้ 
   เพียเจต์  (ทิศนา  แขมมณี, 2545 : 64)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้าน
ความคิดของเด็กว่ามีข้ันตอนหรือกระบวนการอย่างไร   เขาอธิบายว่า  การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตาม
พัฒนาการทางสติปัญญาเขาเชื่อว่าพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์พัฒนาขึ้นเป็นล าดับ 4 ขั้น  
โดยแต่ละขั้นแตกต่างกันตามกันในกลุ่มคน  และอายุที่กลุ่มคนเข้าสู่แต่ละขั้นจะแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม  ล าดับขั้นทั้งสี่ของเพียเจต์มีสาระสรุปได้ดังนี้ 

1. พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่าง ๆ ตามล าดับขั้น  คือ 
   1.1   ขั้นรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส  เป็นขั้นพัฒนาการในช่วงอายุ 0 – 2 ปี  ความคิด
ของเด็กวัยนี้ขึ้นกับการรับรู้และการกระท า  เด็กยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางและยังไม่สามารถเข้าใจความ
คิดเห็นของผู้อื่น 
   1.2   ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด  เป็นพัฒนาการในช่วงอายุ 2 – 7 ปี  ความคิดของเด็ก
วัยนี้ยังขึ้นอยู่กับการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ยังไม่สามารถใช้เหตุผลอย่างลึกซึ้ง  แต่สามารถเรียนรู้และใช้
สัญลักษณ์ได้  การใช้ภาษาแบ่งเป็นขั้นย่อย ๆ 2 ขั้น คือ  ขั้นก่อนเกิดความคิดรวบยอด  เป็น
พัฒนาการในช่วงอายุ 2 – 4 ปี  และข้ันการคิดด้วยความเข้าใจของตนเอง  เป็นพัฒนาการในช่วงอายุ 
4 – 7 ปี 
   1.3   ขั้นการคิดแบบรูปธรรม  เป็นพัฒนาการในช่วงอายุ 7 – 11 ปี  เป็นขั้นที่การ
คิดของเด็กไม่ขึ้นกับการรับรู้จากรูปร่างเท่านั้น  เด็กสามารถสร้างภาพในใจและสามารถคิดย้อนกลับ
ได้  และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวเลขและสิ่งต่าง ๆ ได้มากข้ึน 
 
   1.4   ขั้นการคิดแบบนามธรรม  เป็นขั้นการพัฒนาในช่วงอายุ 11  – 15 ปี  เด็ก
สามารถคิดสิ่งที่เป็นนามธรรมได้  และสามารถคิดตั้งสมมติฐานและใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ 
   ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ทั้ง 4 ขั้น  มีประโยชน์ต่อการศึกษามาก  
เนื่องจากกล่าวถึงข้อเท็จจริงว่า  วิธีคิด  ภาษา  ปฏิกิริยาและพฤติกรรมของเด็กแตกต่างจากของ
ผู้ใหญ่  ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  ดังนั้น การจัดการศึกษาให้เด็กจึงต้องมีรูปแบบที่แตกต่างจาก
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ของผู้ใหญ่  และสิ่งที่มีความหมายมากที่นักการศึกษาได้รับจากงานของเพียเจต์  คือ  แนวคิดที่ว่าเด็ก
ที่มีอายุน้อย ๆ จะเรียนได้ดีที่สุดจากกิจกรรมที่ใช้สื่อรูปธรรม  (อัมพร  ม้าคะนอง , 2546 : 1)  หาก
แนวคิดนี้ถูกน าไปใช้ในห้องเรียน  ผู้สอนจะต้องเป็นผู้จัดสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้และแนะน าผู้เรียน
มากกว่าเป็นผู้สอนโดยตรง  ตามทฤษฎีของเพียเจต์  เมื่อเด็กโตขึ้นและเข้าสู่ล าดับขั้นที่สูงกว่า  เด็กจะ
ต้องการการเรียนรู้จากกิจกรรมลดลง  เนื่องจากพัฒนาการของสติปัญญาที่ซับซ้อนและทันสมัยขึ้น  
แต่มิได้หมายความว่าเด็กจะไม่ต้องการท ากิจกรรมเลย  การเรียนรู้โดยการท ากิจกรรมยังคงอยู่ในทุก
ล าดับขั้นของการพัฒนา  นอกจากนี้เพียเจต์ยังเน้นว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนมีบทบาท
เป็นอย่างมากต่อการพัฒนาสติปัญญา  ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  การให้ผู้เรียนได้คิด  พูด
อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และประเมินความคิดของตนเองและผู้อ่ืนจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ
ตนเองและผู้อ่ืนได้ดีขึ้น  เพียเจต์เรียกกระบวนการนี้ว่า  การกระจายความคิด  ซึ่งเป็นความสามารถ
ของเด็กที่จะต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามล าดับขั้น  เพ่ือพิจารณาสิ่งต่าง  ๆ  จากมุมมองของ
ผู้อ่ืน  ซึ่งประเด็นนี้  การศึกษาจะเข้ามามีบทบาทส าคัญในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถของการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่ 
3. กระบวนการทางสติปัญญามี  3  ลักษณะคือ  การซึมซับหรือการดูดซึมเป็นกระบวนการ

ทางสมองในการรับประสบการณ์  เรื่องราวและข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไป  
การปรับและจัดระบบเป็นกระบวนการทางสมองในการปรับประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่
ให้เข้ากันเป็นระบบหรือเครือข่ายทางปัญญาที่ตนสามารถเข้าใจได้เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่
ขึ้น  การเกิดความสมดุลเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากขั้นของการปรับ  หากการปรับเป็นไปอย่าง
ผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพที่มีความสมดุลขึ้น  หากบุคคลไม่สามารถปรับประสบการณ์
ใหม่และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ก็จะเกิดภาวะความไม่สมดุลขึ้น   ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ปัญญาขึ้นในตัวบุคคล 
   ดีนส์  เป็นนักคณิตศาสตร์ผู้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในประเทศออสเตรเลีย  อังกฤษ  
แคนนาดา  และสหรัฐอเมริกา  ดีนส์มีความสนใจในทฤษฎีพัฒนาการของเพียเจต์  และได้เสนอ
แนวคิดว่า  การสอนคณิตศาสตร์ควรเน้นให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมที่ครูจัดขึ้นให้มากที่สุด   ยิ่ง
กิจกรรมเพ่ิมขึ้นเท่าใดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์ก็เพ่ิมมากขึ้นเท่านั้น  และดีนส์เห็นว่าสิ่งที่มี
อิทธิพลต่อการสอนคณิตศาสตร์มีหลายองค์ประกอบ (สมทรง  สุวพานิช, 2546) ดังนี้   

1. ล าดับขั้นการสอน  เป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการสอน     
2. การแสดงความคิด  ต้องใช้หลายวิธีและหลาย  ๆ   รูปแบบเพ่ือให้นักเรียนเกิดความคิด

รวบยอด    
3. การท าให้เกิดความคิดได้  จะต้องให้อยู่ในรูปต่อไปนี้ตามล าดับ    
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4. ความพร้อมทางวุฒิภาวะ  สุขภาพ  ประสบการณ์เดิม  ความสนใจ  ความถนัด  เวลา  
เหตุการณ์  สถานที่  บรรยากาศ  และสมาธิ    

5. การได้มีโอกาสฝึกฝนบ่อย ๆ     
6. การเสริมแรงที่เหมาะสมและเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือท่าทาง    
7. การรู้จักใช้วิธีการและสื่อการเรียนที่เหมาะสมและคุ้มค่า 

 จากการศึกษาค้นคว้า  สรุปได้ว่า  การเรียนรู้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ซึ่งเป็นผล
มาจากประสบการณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม  หรือจากแบบฝึกหัดรวมทั้งปริมาณการเปลี่ยน
ความรู้ของผู้เรียน  

 
4.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2551 

4.1 วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้

เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

4.2 หลักการ 
4.2.1 เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐาน

การเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

4.2.2 เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่าง 
เสมอภาค และมีคุณภาพ 

4.2.3 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4.2.4 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและ 
การจัดการเรียนรู้ 

4.2.5 เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
4.2.6 เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้  และประสบการณ์   
4.3 จุดหมาย 
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              มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพได้ โดยก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

4.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   

4.3.2 มีความรู้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี  
และมีทักษะชีวิต  

4.3.3 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4.3.4 มีความรักชาติ  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิต

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4.3.5 มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา 

สิ่งแวดล้อม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคม
อย่างมีความสุข   

4.4 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ  ดังนี้ 
4.4.1 ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถที่ใช้ในการรับสารและส่งสาร  

มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง
เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม
รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆ การเลือกรับหรือไม่รั บข้อมูล
ข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดย
ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 

4.4.2 ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค ์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

4.4.3 ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค 
ต่างๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล   คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบที่
เกิดข้ึนต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.4.4 ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ  
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ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการ
อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และ
การรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

4.4.5 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่างๆ  และ 
มีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้อง  เหมาะสม และมีคุณธรรม 

4.5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้

อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
4.5.1 รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์ 
4.5.2 ซื่อสัตย์สุจริต 
4.5.3 มีวินัย 
4.5.4 ใฝ่เรียนรู้ 
4.5.5 อยู่อย่างพอเพียง 
4.5.6 มุ่งม่ันในการท างาน 
4.5.8 รักความเป็นไทย 
4.5.9 มีจิตสาธารณะ 

4.6 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ประกอบด้วยโครงสร้างเวลาเรียน  และโครงสร้างหลักสูตร

ชั้นปี 
4.7 สาระของหลักสูตร 

4.7.1 มาตรฐานการเรียนรู้ 
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงหลักพัฒนาการทางสมองและ 

พหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จึงก าหนดให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

1) ภาษาไทย 
2) คณิตศาสตร์ 
3) วิทยาศาสตร์ 
4) สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม 
5) สุขศึกษาและพลศึกษา 
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6) ศิลปะ 
7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8) ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าคัญ 

ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ มีคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้ เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
นอกจากนั้น มาตรฐานการเรียนรู้  ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ
เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร ต้องสอนอะไร จะสอนอย่างไรและ
ประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้ระบบ
การประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและการทดสอบระดับชาติ  ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพดังกล่าว เป็นสิ่งส าคัญ
ที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษา ว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการเรียนรู้
ก าหนดเพียงใด 

       4.7.2 ตัวชี้วัด 
ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเร ียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละ 

ระดับชั้นซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรมน าไปใช้ใน 
การก าหนดเนื้อหา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัด
ประเมินผลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน   

ตัวชี้วัดชั้นปี  เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาค 
บังคับ  (ประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3) 

ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มัธยมศึกษาปีที่ 4- 6)  

  หลักสูตรได้มีการก าหนดรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพ่ือความเข้าใจ
และให้สื่อสารตรงกัน ดังนี้  ว 1.1 ป. 1/2 

ป.1/2  ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ข้อที่ 2 
1.1       สาระที่ 1  มาตรฐานข้อที่ 1      
ว         กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

                 4.7.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบ 
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ด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มี
ศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการประโยชน์เพ่ือสังคม สามารถ
จัดการตนเองได้  และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะดังนี้ 

1) กิจกรรมแนะแนว  
2) กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วย 

(1) กิจกรรมลูกเสือ - ยุวกาชาด   
(2) กิจกรรมชุมนุม  

                            3) กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   
4.7.4 การจัดการเรียนรู้   

  การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ มีมาตรฐาน
การเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นเป้าหมายส าคัญส าหรับ
พัฒนาเด็กและเยาวชน  

ผู้สอนต้องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี 
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียน 

4.7.5 สื่อการเรียนรู้ 
  สื่อการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการเรียนรู้  ให้
ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี  
และเครือข่ายการเรียนรู้ต่างๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสมกับระดับ
พัฒนาการ และลีลาการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน 

4.7.6 การวัดและประเมินผล 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนพ้ืนฐาน 2 ประการคือ การประเมิน 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้ประสบ
ผลส าเร็จนั้น  ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับชาติ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า  และความส าเร็จ
ทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
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  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับชั้นเรียน   
ระดับสถานศึกษา  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับชาติ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 
  

  4.8 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

สาระท่ี 1  จ านวนและการด าเนินการ 
  มาตรฐาน  ค 1.1     เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการ
ใช้จ านวนในชีวิตจริง 
  มาตรฐาน  ค 1.2    เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของจ านวนและ
ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินการต่าง ๆ และสามารถใช้การด าเนินการในการแก้ปัญหา                       
  มาตรฐาน  ค 1.3    ใช้การประมาณค่าในการค านวณและแก้ปัญหา 

มาตรฐาน  ค 1.4    เข้าใจระบบจ านวนและน าสมบัติเกี่ยวกับจ านวนไปใช้ 

สาระท่ี 2  การวัด 
    มาตรฐาน  ค 2.1    เข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาด
ของสิ่งที่ต้องการวัด 

มาตรฐาน  ค 2.2    แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด 

สาระท่ี 3  เรขาคณิต 
  มาตรฐาน  ค 3.1    อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ 
    มาตรฐาน  ค 3.2   ใช้การนึกภาพ (visualization) ใช้เหตุผลเกี่ยวกับ
ปริภูมิ (spatial reasoning)และใช้แบบจ าลองทางเรขาคณิต (geometric model) ในการแก้ปัญหา 

สาระท่ี 4  พีชคณิต 

    มาตรฐาน  ค 4.1     เข้าใจและวิเคราะห์แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ 
และฟังก์ชัน  

    มาตรฐาน ค 4.2   ใช้นิพจน์ สมการ อสมการ กราฟ และตัวแบบเชิง
คณิตศาสตร์ (mathematical  model)  อ่ืน ๆ แทนสถานการณ์ต่าง ๆ   ตลอดจนแปลความหมาย และ
น าไปใช้แก้ปัญหา   

สาระท่ี 5  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 
    มาตรฐาน ค 5.1    เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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    มาตรฐาน ค 5.2   ใช้วิธีการทางสถิติและความรู้เกี่ยวกับความน่าจะเป็นใน
การคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล 

   มาตรฐาน ค 5.3   ใช้ความรู้เกี่ยวกับสถิติและความน่าจะเป็นช่วยในการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 

สาระท่ี 6  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
   มาตรฐาน ค 6.1  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล   การ 
สื่อสาร  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการน าเสนอ  การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทาง 
คณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืน ๆ  และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 มีผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเก่ียวกับแบบฝึกเสริมทักษะไว้หลายท่าน  ดังนี้   

จรณวิชณ์ ก๋องแก้ว (2553: 17) ได้ท าการศึกษาการวิเคราะห์การแก้โจทย์ปัญหาเมตริกซ์ทาง
คณิตศาสตร์ ระดับ ปวส.2 นักศึกษากลุ่ม AU501, EL501, EL502 โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและ
บริหารธุรกิจ พบว่าการวิเคราะห์แก้ปัญหาโจทย์เมตริกซ์ทาง คณิตศาสตร์ มีความสอดคล้องกับ 
การศึกษาข้อบกพร่องในกระบวนการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ของ
โรงเรียน สาธิตสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยผลที่ได้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกันและ
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์แก้โจทย์ปัญหาเมตริกซ์ ทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างด ี

สุกัญญา  เมฆฉาย (2555: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค31202 เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่พบว่า    1.  ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  รายวิชาคณิตศาสตร์
เพ่ิมเติม  ค31202  เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าประสิทธิภาพ 
78.46/77.86  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์  75/75  ที่ก าหนดไว้  2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด้วย
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ค31202  เรื่องระบบสมการเชิงเส้น
และเมทริกซ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั  .05 

จิราวัจน์  ด าสะอาด (2557:107) ได้ท าการศึกษาการคูณ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3  พบว่าการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การคูณ  โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในเรื่อง
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ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี   ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรน าวิธีการเรียนรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ศักดิ์ชาย ขวัญสิน (2558: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษา การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการแก้
โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
พบว่า  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ มี
คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 52.71 โดยคะแนน การ
ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 26.52 และ 78.85 ตามล าดับ 

พนารัตน์  จ าศักดิ์ (2558:57)  พบว่า 1.) ได้ศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
เรื่อง  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและ 
การแก้สมการ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อน 

จารุวรรณ สิงห์ม่วงและสุภาภรณ์ แจ้งสุข (2559: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหาร จ านวนที่มีหลาย
หลักของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะ  พบว่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ
เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนที่มีหลายหลัก ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.72/90.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
ทักษะ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารจ านวนที่มีหลายหลัก สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วณชพร จิตอาร ี(2559: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่อง 
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  พบว่าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมป่ากลาง มีค่าประสิทธิภาพโดยรวม E1/E2 
เท่ากับ 82.65 / 81.46  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วย
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เรื่องเมทริกซ์  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะจะเห็นได้ว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์เรื่อง  เมทริกซ์ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ตัวแปนต้น 
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 

เรื่อง  เมทริกซ์ 
  

 

ตัวแปนตาม 
ผลสัมฤทธ์ทางการเรียน 

เรื่องเมทริกซ์ 
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บทที่ 3 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง เมทริกซ์ ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เป็น
งานวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์เรื่องเมทริกซ์  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ   2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องเมทริกซ์หลังรียนสูงกว่าก่อนเรียน  โดย
ใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. กลุ่มเป้าหมาย  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. กลุม่เป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน  5  คน 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้มีผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเมทริกซ์อยู่
ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  

2.1  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 

 2.1.1  แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง เมทริกซ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
 2.1.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เมทริกซ์ ชนิดเลือกตอบ 4 

ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  
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 2.2  ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ ผู้วิจัยด าเนินการสร้างตามข้ันตอน ดังนี้ 
  2.2.1  แบบฝึกเสริมทักษะ มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
   1) ศึกษาทฤษฎีและหลักการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2) ศึกษาจุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์  มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้ จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   3)  ศึกษารายละเอียดเนื้อหาจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยน าเนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง เมทริกซ์   มาจัดท าแบบฝึกเสริมทักษะ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
เรื่อง เมทริกซ ์  
   4) จัดล าดับเนื้อหา และส่วนประกอบของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องเมทริกซ์ 
โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
    1.  ค าชี้แจงและค าแนะน าการใช้ 
    2.  เนื้อหาบทเรียน 
    3.  แบบฝึกเสริมทักษะ ใบงาน และกิจกรรม 
    4.  เฉลยแบบฝึกเสริมทักษะหรือแนวทางในการตอบ 

5)  น าแบบฝึกเสริมทักษะที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ จ านวน 3 คน 
แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแบบฝึกเสริมทักษะว่ามีความ
สอดคล้องกับเนื้อหาหรือไม่ โดยก าหนดระดับความคิดเห็นดังนี้ 

+1 หมายถึง  แน่ใจว่าแบบฝึกเสริมทักษะว่ามีความสอดคล้องกับเนื้อหา 
0 หมายถึง   ไม่แน่ใจว่าแบบฝึกเสริมทักษะว่ามีความสอดคล้องกับเนื้อหา 
 -1 หมายถึง   แน่ใจว่าแบบฝึกเสริมทักษะว่ามีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

6)  น าแบบฝึกเสริมทักษะที่ตรวจสอบแล้วมาแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน า 
ของผู้เชี่ยวชาญ 
   7)  จัดพิมพ์แบบฝึกเสริมทักษะและน าไปใช้ในการศึกษาต่อไป 

2.2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
   1)  ศึกษาทฤษฎีและหลักการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2)  ศึกษาเนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้ จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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พุทธศักราช 2551 เรื่อง เมทริกซ์ สาระคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
   3)  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามจุดประสงค์การเรียนรู้ 
จ านวน 1 ฉบับ โดยใช้วัดก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นฉบับเดียวกัน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ 
   4)  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ จ านวน 3 คน แล้วน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาข้อสอบแต่ละข้อว่าใช้วัดความรู้ของผู้เรียนตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้หรือไม่ โดยก าหนดระดับความคิดเห็นดังนี้ 
 
 +1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบวัดความรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้น 

0 หมายถึง   ไม่แนใ่จว่าข้อสอบวัดความรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้น 
 -1 หมายถึง   แน่ใจว่าข้อสอบไม่ได้วัดความรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อนั้น 

5) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตรวจสอบแล้วมาแก้ไข
ปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
   6) จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เมทริกซ์ สาระ
คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และน าไปใช้ในการศึกษาต่อไป 
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.1  แบบแผนการทดลอง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการทดลองแบบ The 

single group pretest – posttest design (สุวิมล ติรกานันท,์ 2551: 21)  
 

ตารางที ่3.1 แบบแผนการทดลอง 
 

Pre – test Treatment Post – test 
O1 X O2 

 
เมื่อ  O1  หมายถึง  ทดสอบก่อนเรียน 
  X  หมายถึง  การทดลองใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
  O2  หมายถึง  ทดสอบหลังเรียน 
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 3.2  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ดังนี้ 
  3.2.1 ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  โดยท าการชี้แจงการเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้นักเรียนรับทราบ 
   3.2.2  ผู้วิจัยท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  กับนักเรียน  จ านวน 20 ข้อ 

เวลา 40 นาที 

   3.2.3  ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะกับ

นักเรียน ทั้งหมด 3 สัปดาห์ แบ่งเป็นสัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง 

   3.2.4  เมื่อท าการจัดการเรียนการสอนเสร็จแล้ว จากนั้นให้นักเรียนท าแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจ านวน 20 ข้อ หลังเรียน (Post-test) โดยแบบทดสอบหลังเรียนเป็นชุด

เดยีวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

   3.2.5 เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบทดสอบเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลไป
วิเคราะห์ผลต่อไป 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยน าผลการทดสอบมาด าเนินการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  ผู้วิจัยได้น าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับต่อไปนี้ 

4.1  วิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ใช้สูตรดัชนีความสอดคล้อง IOC 

4.2  วิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เมทริกซ์ โดยใช้สถิติ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนที่ได้รับจากผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

4.3  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3.1  สถิติพ้ืนฐาน 

    1)  ร้อยละ (Percent) ใช้สูตร (สุวิมล ติรกานันท์, 2551: 199)  
ร้อยละ =  สัดส่วน x 100 

    2)  ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยค านวณจากสูตร  
(สุวิมล ติรกานันท์, 2551: 201)     

    
N

x
X
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   เมื่อ x  แทน ค่าเฉลี่ย 
    x  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
    N แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 

3)  การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร 
(สุวิมล ติรกานันท์, 2551: 203) 

 
    
   เมื่อ S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    2  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
    N แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 
   4.3.2  สถิติที่ใช้วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 

การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้สูตรค่าความสอดคล้อง IOC (สุวิมล ติรกานันท,์ 2551: 148) 

 

N

R
IOC


  

 
เมื่อ    IOC    แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหาหรือ 

                                               ระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์            
   R     แทน  ผลรวมระหว่างคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
    N      แทน  จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
 
 

 

  
) 1 ( 

. . 
2 2 

 
   

N N 
x x N 

D =  S 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการแก้โจทย์
ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะและ เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้แบบฝึกเสริม
ทักษะ โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน                  
      โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะจ าแนกเป็นรายบุคคล 
 

 

นักเรียน 
คะแนน  

(20 คะแนน) 
คนที่ 1 15 
คนที่ 2 12 
คนที่ 3 15 
คนที่ 4 15 
คนที่ 5 11 

X  13.6 
S.D. 1.95 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า นักเรียนทั้งหมดมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้แบบฝึก
เสริมทักษะ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.6 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.95  
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ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ 
                นักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะจ าแนกเป็นรายบุคคล  
 

 

นักเรียน 
ก่อนเรียน  

(15 คะแนน) 
หลังเรียน  

(15 คะแนน) 
คนที่ 1 5 15 
คนที่ 2 7 12 
คนที่ 3 7 15 
คนที่ 4 6 15 
คนที่ 5 3 11 

X  5.6 13.6 
S.D. 1.67 1.95 

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
13.6 (S.D.= 1.95) สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.6 (S.D.= 1.67)   
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บทที่ 5 

 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้
แบบฝึกเสริมทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและได้ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
      วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง
เมทริกซ์  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 

2.เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหา ทาง
คณิตศาสตร์เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 
  

กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/5  โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน  5 
คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากนักเรียนกลุ่มนี้มีผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเมทริกซ์
อยู่ในระดับไม่ผ่านเกณฑ์ 
        เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 
1. แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่อง

เมทริกซ์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยได้ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างแบบฝึกเสริมทักษะกับจุดประสงค์ 
ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเมทริกซ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 
20 ข้อ เป็นแบบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ผู้วิจัยได้ตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับจุดประสงค์ (IOC) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.00 ทุกข้อ 
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สรุปผลการวิจัย  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่องเมทริกซ์  

โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 13.6(S.D. = 1.95) 
2.ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาทาง

คณิตศาสตร์เรื่องเมทริกซ์  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน 

 
อภิปรายผล   
 
 จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเมทริกซ์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้วิจัยขออภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์เรื่องเมทริกซ์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 13.6(S.D. 
= 1.95) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากแบบฝึกเสริมทักษะมีการสร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจเป็นการเสริมให้เกิดทักษะที่ถูกต้อง เป็นตัวเสริมเพ่ิมเติมจาก
บทเรียนช่วยฝึกทักษะการเรียนรู้ได้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อนงพันธุ์ ใบสุขันธ์ ( 
2551 :33) พบว่าแบบฝึกทักษะ หมายถึงสื่อการเรียนการสอนที่ครูสร้างขึ้นเพ่ือใช้ฝึกทักษะผู้เรียน
หลังจากเรียนจบเนื้อหา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเกิดทักษะสูงสุดโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภรณ์ ภูวัด (2553 : 
21) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะ เป็นสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง ได้ฝึกทักษะเพ่ิมเติมจากเนื้อหาจนปฏิบัติได้อย่างช านาญและให้เรียน
สามารถไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้โดยมีครูเป็นผู้แนะน าและสอดคล้องกับอัจฉรา ชีวพันธ์ (2549 :48) 
ได้กล่าวว่าแบบฝึกหมายถึงสิ่ งที่สร้างขึ้นเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ ตามแนวของหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ และเสริมเพ่ิมเติมเนื้อหาบางส่วนช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจไปใช้ได้
อย่างแม่นย าถูกต้อง และคล่องแคล่ว  

2. ผลการวิเคราะห์การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องเมทริกซ์
โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทามีดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์เรื่อง



 32 

เมทริกซ์  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 13.6(S.D. = 1.95) 2.ผล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องเมท
ริกซ์  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยพนารัตน์  จ าศักดิ ์(2558:57)  พบว่า 1.) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและ การแก้สมการ  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อน  และสอดคล้องกับจิรา
วัจน์  ด าสะอาด(2557:107) พบว่าการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การคูณ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ช่วยให้นักเรียนมี
ความสามารถในการจัดการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่าง
ดี   ดังนั้นครูผู้สอนจึงควรน าวิธีการเรียนรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะ    
 

1. ในการเลือกแบบฝึกเสริมทักษะครูผู้สอนควรเลือกใช้สื่อและเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน 
2. ในการจัดท าแบบฝึกเสริมทักษะควรเลือกเนื้อหา แบบฝึกหัด และกิจกรรมให้เหมาะสม

กับช่วงวัยของผู้เรียนและตรงตามวัตถุประสงค์ของวิชานั้นๆ 
 
 
 
 


