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ความเป็นมาของการท าวิจัย 

ส าหรับปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่มาจากผู้เรียนพบว่า ผู้เรียน
ส่วนใหญ่ไม่ชอบคณิตศาสตร์เพราะเนื้อหามีแต่ตัวเลขและสัญลักษณ์ ความรู้พื้นฐานจากการเรียนในเนื้อหาคณิตศาสตร์บาง
เรื่อง ผู้เรียนไม่ได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้เรียนขาดประสบการณ์ตรง (วิริยะ บุญยนิวาสน์ 2537: 26 – 27) ส าหรับ
การจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม มีปัญหาอย่างมากในการจัดการศึกษา เนื่องจากผู้เรียนในระดับชั้นนี้ ไม่เคยได้ศึกษาเนื้อหาเรื่อง ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมมาก่อน เป็นเนื้อหาที่ไม่มีการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซ่ึงผู้เรียนมี
ความรู้เรื่องเลขยกก าลัง ที่มีฐานเป็นตัวแปรและเลขชี้ก าลังเป็นตัวเลข ขณะที่ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
นั้นจะมีฐานเป็นจ านวนจรงิและเลขชี้ก าลังเป็นตัวแปร ท าให้ผู้เรียนส่วนใหญ่เข้าใจเนื้อหาในการเรียนผิด รวมทั้งเรื่องดังกล่าว
ผู้เรียนไม่มีความเข้าใจในการเขียนกราฟ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เป็นพื้นฐานส าคัญในการแก้โจทย์
ปัญหาท่ีซับซอ้น เป็นพื้นฐานส าคัญในการเรียนวิชาฟิสิกส์หรือการแก้โจทย์ปัญหาซับซ้อนในวิชาอื่นๆ ต่อไป 

จากประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 5 ของผู้วิจัยมากว่า 15 ปี และจากการรวบรวม
ข้อมูลจากเพื่อนครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่าปัญหาหนึ่งที่ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่
ประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากแบบฝึกทักษะในหนังสือเรียนไม่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรยีน 
บางเนื้อหาแบบฝึกทักษะยากเกินไปไม่เหมาะสมที่จะน าไปใช้ และแบบฝึกทักษะส่วนมากถูกก าหนดมาจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการเป็นส่วนใหญ่ ท าให้มีปัญหาในการน าไปใช้กับผู้เรียนอย่างมาก อีก
ทั้งแบบฝึกทักษะบางเรื่องเหมาะส าหรับครูมากกว่าจะให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดท า ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดค านวณประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพื่อให้แบบฝึก
ทักษะที่พัฒนาข้ึนเป็นแบบฝึกทักษะที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพียงพอต่อผู้เรียน นั่นคือ มีการเรียงเนื้อหาในแบบฝึก
ทักษะจากง่ายไปหายาก มีตัวอย่างท่ีหลากหลาย มีความยากง่ายพอเหมาะ สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียน 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่มสูงข้ึนได้ (วรสุดา บุณยไวโรจน์ 2540: 36) นอกจากนี้แบบฝึกทักษะยัง
สามารถช่วยให้ผู้เรียนทราบว่า เขาต้องท าแบบฝึกหัดในแบบฝึกทักษะไปเพื่ออะไร แบบฝึกทักษะมีคุณค่าอย่างไร (สมทรง 
สุวพานิช 2539: 74) แบบฝึกทักษะยังเป็นส่ือการสอนที่ช่วยลดภาระของครูได้อย่างมาก ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะได้
อย่างเต็มที่ สามารถทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง และยังสามารถประเมินผลการเรียนของตนเองได้อีกด้วย (วิไลวรรณ พุก
ทอง 2542: 63) 

จากสภาพดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม มาใช้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี เนื่องจากเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีผู้เรียนจ านวนมาก ปัญหาในการจัดการศึกษาวิชา
คณิตศาสตร์ จึงมีความหลากหลายและมากตามไปด้วย รวมทั้งผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการครู รับผิดชอบการสอนวชิา
คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มานานกว่า 15 ปี จึงมีความสนใจท าการวิจัยเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนา



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และท าให้ได้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพส าหรับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 

2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัด
ลพบุรี 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 
ก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัด
ลพบุรี  

4. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 
กลุ่มทดลองที่ใช้แบบฝึกทักษะกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี  

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิบูล
วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 12 ห้องเรียน รวมเป็นจ านวน 471 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิบูล
วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมเป็นจ านวน 88 คน ได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แยกเป็นกลุ่มทดลอง 44 คน และกลุ่มควบคุม 44 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 

1. ตัวแปรอิสระ คือ แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ 

2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึมของนักเรียน จ าแนกเป็นกลุ่มท่ีใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณกับกลุ่มที่ไม่ใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ 

ระยะเวลาในการทดลอง 

ระยะเวลาในการทดลองครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 30 ชั่วโมง (โดยรวม
เวลาในการทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบฝกึทักษะการคิดค านวณ 1 ชั่วโมง และหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ 
1 ชั่วโมง)  

ระเบียบวิธีวิจัย 

แหล่งข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิบูล
วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมเป็น 88 คน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) แยกเป็นกลุ่มทดลอง 44 คน และกลุ่มควบคุม 44 คน มีข้ันตอนการได้กลุ่ม
ตัวอย่างดังนี้ 



1. ท าการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลากผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เป็นประชากรจ านวน 471 คน จ านวน 12 
ห้องเรียน คือห้องท่ี 1 ถึงห้องที่ 12 เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 ห้องเรียน เนื่องจากทุกห้องเรียนในระดับชั้นนี้จัดคุณลกัษณะ
ผู้เรียนทั้งระดับเก่ง ปานกลางและอ่อน เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ที่คละระดับสติปัญญากันทั้ง 12 ห้องเรียน 

2. ท าการสุ่มผู้เรียนแยกเป็น 2 กลุ่ม ด้วยวิธีการจับฉลาก ด้วยการแยกผู้เรียนเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

3. ท าการสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก ก าหนดให้กลุ่มแรกเป็นกลุ่มทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่มีแบบฝึก
ทักษะการคิดค านวณที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน ได้ห้อง 5/9 เป็นกลุ่มทดลองมีจ านวน 44 คน ส่วนกลุ่มที่สอง ก าหนดให้เป็นกลุ่ม
ควบคุม ได้ห้อง 5/4 เป็นกลุ่มควบคุมมีจ านวน 44 คนใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนตามคู่มือครูไม่มีแบบฝึกทักษะการคิด
ค านวณ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ประเภท ดังนี้ 

1. แบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ส าหรับ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 8 ชุดคือชุดที่ 1 เลขยกก าลัง ชุดที่ 2 รากท่ี n ในระบบจ านวนจรงิและจ านวนจรงิในรปู
กรณฑ์ ชุดที่ 3 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล ชุดที่ 4 ฟังก์ชันลอการิทึม ชุดที่ 5 การหาค่าลอการิทึม ชุดที่ 6 การเปลี่ยนฐาน
ของลอการิทึ่ม ชุดที่ 7 สมการเอกซ์โพเนนเชียลและสมการลอการิทึ่ม และชุดที่ 8 การประยุกต์ของฟังก์ชันเอกซ์โพเนน
เชียลและฟังก์ชันลอการิทึม 

2. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ส าหรับผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 8 แผน ตามข้อ 1. ที่ใช้ประกอบการสอนแบบฝึกทักษะการคิดค านวณในกลุ่มทดลอง 

3. แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ส าหรับผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 8 แผน ที่ไม่ใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณโดยสอนตามคู่มือครูในกลุ่มควบคุม 

4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม จ านวน 30 ข้อ 

5. น าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยทุกประเภทน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
(หาค่า IOC) โดยได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 ทุกเครื่องมือ ซ่ึงรายชื่อผู้เชี่ยวชาญมีดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ เอกะ
กุล สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2) ดร.อรุณี จันทร์ศิลา 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3) ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง สาขาวิชาวัดผลและ
วิจัยทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 4) คุณครูประยูร ศรีสัชชนกูล ครูวิทย
ฐานะช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี และ 5) คุณครูมณฑาทิพย์ 
ตันติสุข ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 

6. น าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณไปทดลองใช้ กับผู้เรียนแบบ 1 : 1 กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย ซ่ึงเป็นผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียน
ระดับเก่ง ปานกลางและอ่อน อย่างละ 1 คน ท าการทดลองครั้งละ 1 คน โดยเรียงล าดับจากผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียน
ระดับอ่อน ปานกลางและเก่งตามล าดับ เพื่อหาข้อบกพร่องทั้งในด้านความชัดเจนของค าชี้แจง ค าแนะน าอธิบายในการใช้
แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ ภาษา ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกทักษะ ตลอดจนปัญหาที่เกิดข้ึนจากการทดลองพบว่า แบบฝึก
ทักษะการคิดค านวณบางหน้ามีการพิมพ์ผิด การใช้ภาษาไม่รัดกุม และเวลาที่ใช้ไม่เหมาะสม ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าแบบฝึก
ทักษะการคิดค านวณมาปรับปรุงแก้ไข 

7. น าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณไปทดลองใช้ กับผู้เรียนแบบ 1 : 10 กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย ซ่ึงเป็นผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียน
ระดับเก่ง จ านวน 3 คน ระดับปานกลางจ านวน 4 คน และระดับอ่อน จ านวน 3 คน ท าการทดลองด้วยแบบฝึกทักษะการ
คิดค านวณเป็นกลุ่มครั้งละ 1 กลุ่ม โดยเรียงล าดับจากผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนระดับอ่อน ปานกลางและเก่งตามล าดับ 
เพื่อหาข้อบกพร่องทั้งในด้านความชัดเจนของค าชี้แจง ค าแนะน าอธิบายในการใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ ภาษา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกทักษะ ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการทดลองพบว่า แบบฝึกทักษะการคิดค านวณบางชุดมีข้อความ
ส าคัญไม่ชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณมาปรับปรุงแก้ไข 



8. จัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ น าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มทดลอง คือผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
พิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 44 คน น าผลมาวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพและหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการคิดค านวณต่อไป 

9. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วน าไปทดลองใช้กับผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ท่ีศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ที่เคยเรียนเนื้อหา
เรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมมาแล้ว และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 44 คน น าคะแนนมาวิเคราะห์หา
ค่าความยาก (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ ด้วยวิธีของ เบรนนอน (Brennon) (บุญชม ศรี
สะอาด 2545: 84) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาค่าความยากระหว่าง .20 – .80 และเกณฑ์การพิจารณาค่าอ านาจจ าแนก
ต้ังแต่ 0.20 ข้ึนไป (ธีรวุฒิ เอกะกุล 2550: 184 - 186) ผลการวิเคราะห์ข้อสอบพบว่า ได้คัดเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก
ระหว่าง .30 ถึง .75 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง .30 ถึง .82 มีจ านวนข้อสอบที่ใช้ได้ 30 ข้อ 

10. น าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้ไปทดสอบกับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ที่
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ที่เคยเรียนเนื้อหาเรื่องฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมมาแล้ว 
และไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 44 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ตามวิธีของโลเวตต์ (Lovett) (บุญชม 
ศรีสะอาด 2545: 96) ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .88 

รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้รูปแบบ Pretest – Posttest Randomized Design (ธีรวุฒิ เอกะ
กุล 2550: 73) ดังนี้ 
 
                             R O1       X O2 
                             R O3       O4 
 
   R  แทน การสุ่มผู้เรียนเข้ากลุ่มทดลองหรือกลุ่มควบคุม 
   X  แทน การสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ 
   O1 แทน การทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มทดลอง 
   O2 แทน การทดสอบหลังเรียนของกลุ่มทดลอง 
   O3 แทน การทดสอบก่อนเรียนของกลุ่มควบคุม 
   O4 แทน การทดสอบหลังเรียนของกลุ่มควบคุม 

แบบแผนการทดลองที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการทดลองแบบ 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ซ่ึงทั้งสอง
กลุ่มท าการสุ่มผู้เรียนเข้ากลุ่ม โดยกลุ่มทดลองท าการทดสอบก่อนเรียน (O1) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จ านวน 30 ข้อ แล้วท าการสอนด้วยแบบฝึกทักษะการคิดค านวณ (X) จ านวน 8 ชุด เม่ือด าเนินการสอนเสร็จสิ้นจึงท าการ
ทดสอบหลังเรียน (O2) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิมอีกครั้ง ขณะที่กลุ่มควบคุมท าการทดสอบก่อน
เรียน (O3) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30  ข้อ แล้วท าการสอนตามคู่มือครู ในเนื้อหาวิชา
เดียวกันกับกลุ่มทดลอง เม่ือด าเนินการสอนเสร็จส้ินจึงท าการทดสอบหลังเรียน (O4) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนชุดเดิมอีกครั้ง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยด าเนินการทดลองด้วยตนเองท้ังกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ตามข้ันตอนดังนี้ 

1. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ที่ผู้วิจัยสร้าง
ข้ึน ซ่ึงผ่านกระบวนการหาคุณภาพมาแล้ว ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนท าการสอนด้วย
แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ 1 วัน ตรวจให้คะแนนแล้วเก็บข้อมูลไว้ 

2. กลุ่มทดลอง ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 



  2.1 ก่อนด าเนินการทดลอง ได้ชี้แจงให้ผู้เรียนทราบจุดประสงค์ในการวิจัย วิธีการเรียนว่าต้องเรียนเนื้อหาให้
เข้าใจก่อน แล้วจึงไปท าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณรายบุคคล และมีการทดสอบย่อยท้ายแบบฝึกทักษะการคิดค านวณทุก
ครั้ง 

  2.2 ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู ้โดยสอนเนื้อหาก่อน 20 นาที แล้วให้ผู้เรียนท าแบบฝึกทักษะการ
คิดค านวณ และแบบทดสอบย่อยท้ายแบบฝึกทักษะการคิดค านวณ ใช้เวลา 40 นาที ในแต่ละครั้งๆ ละ 1 ชุด จ านวน 8 ครั้งๆ 
ละ 1- 2 ชั่วโมง รวมเป็น 30 ชั่วโมง แล้วตรวจให้คะแนนบันทึกผลไว้และแจ้งผลให้ผู้เรียนทราบ 

  2.3 แบบฝึกทักษะการคิดค านวณมี 8 ชุด โดยสอนเนื้อหาก่อนที่จะใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณครูผู้สอน
จะต้องทบทวนเนื้อหาก่อน และกระบวนการที่เรียนผ่านมาแลว้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดต่อเนื่องเชื่อมโยงความรู้เดิมที่เรยีน
ผ่านมาแล้วกับเนื้อหาใหม่เข้าด้วยกัน 

2.4 หลังการทดลองส้ินสุดทั้ง 8 แบบฝึกแล้ว ผู้วิจัยน าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ชุดเดิมไปท าการทดสอบผู้เรียนกลุ่มทดลองอีกครั้ง แล้วตรวจให้คะแนน 

  2.5 น าคะแนนจากการท าแบบทดสอบย่อย ท้ายแบบฝึกทักษะการคิดค านวณทุกชุด คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการคิดค านวณ และน าคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนจากการท าแบบทดสอบทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

3. กลุ่มควบคุม ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเช่นเดียวกันกับกลุ่มทดลอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการคิดค านวณ โดยน าคะแนนของผู้เรียนทุกคนจากกลุ่มทดลอง ที่ได้จากการ
ท าแบบทดสอบย่อยหลังแบบฝึกทักษะการคิดค านวณทุกชุดมารวมกัน แล้วหาค่าเฉลี่ย  เทียบกับคะแนนจากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนทุกคนจากกลุ่มทดลองรวมกัน ซ่ึงผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพ 80/80 
เนื่องจากส่ิงท่ีท าการวิจัยเป็นเนื้อหาในกลุม่ทักษะ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา, 2551: 
180) 

2. หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการคิดค านวณ โดยน าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนกับคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
มาค านวณกับคะแนนเต็มหลังเรียน ซ่ึงผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ค่าดัชนีประสิทธิผลที่ใช้ได้มากกว่า .50 ข้ึนไป (ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2551: 182) 

3. เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการคิดค านวณ ของผู้เรียนกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ
การทดสอบค่า t (t – test) แบบ Dependent โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  

4. เปรียบเทียบคะแนนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม โดยใช้สถิติการทดสอบค่า t (t–test) แบบ Independent โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 สรุปผลการวิจัย 

1. แบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ส าหรับ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
86.55/83.41 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. แบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ส าหรับ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากบั 
.72 ถือได้ว่าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณที่พัฒนาขึ้นมีค่าประสิทธิผลอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้จริง 



3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ
คิดค านวณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี กลุ่มทดลองที่ใช้แบบฝึกทักษะการคิด
ค านวณ กับกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ที่ผู้วิจัย
สร้างข้ึน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.55/83.41 ซ่ึงหมายความว่าผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบย่อยทั้ง 8 ชดุ 
คิดเป็นร้อยละ 86.55 และคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิด
เป็นร้อยละ 83.41 นั้นแสดงให้เห็นว่าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด สอดคล้องกับแนวคิดของชัยยงค์ 
พรหมวงศ์ (2532: 495) ที่กล่าวว่าวิชาทักษะ ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ควรมีเกณฑ์ประสิทธิภาพที่เป็น
มาตรฐานไม่ต่ ากว่า 80/80 จึงจะถือว่านวัตกรรมนั้นมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลการวิจัยที่ผู้วิจัยพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิด
ค านวณดังกล่าว เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาทักษะ ถือได้ว่าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน
เอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบว่า แบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีค่าดัชนปีระสิทธิผลเท่ากับ .72 ซ่ึงเกณฑ์มาตรฐานในการหาค่าดัชนีประสิทธิผลก าหนด
ไว้ว่าต้องไม่ต่ ากว่า .50 (Goodman Fletcher and Schneider 1980 อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา, 2551: 182) จึงถือได้ว่าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณที่พัฒนาขึ้นมีค่าประสิทธิผลอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้
จริง 

จากการวิจัยยังพบอีกว่า ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ที่ใช้แบบฝึกทักษะการ
คิดค านวณ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของเขมา อุปถัมภ์, (2544: บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาการใช้กิจกรรมการเรียน
แบบร่วมมือในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 
จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์เรื่อง ฟังก์ชัน หลังเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การที่ผลการวิจัยปรากฏ
เช่นนี้ อาจเนื่องมาจากแบบฝึกทักษะการคิดค านวณวชิาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ที่
ผู้วิจัยสร้างข้ึนได้ผ่านข้ันตอนอย่างมีระบบและวิธีการที่เหมาะสม โดยเริ่มจากการคิดวิเคราะห์จากเอกสารหลักสูตรสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และศึกษาจากเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ สร้างแบบฝึกทักษะการคิดค านวณให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการเรียนรู้ 
ได้รับการตรวจสอบแก้ไขและเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงได้น าไปทดลองใช้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่มย่อย 
เพื่อรวบรวมข้อบกพร่องน ามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะน าไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริง ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
ของฮาร์เลส (Har Less อ้างถึงใน วิหาร พละพร, 2545: 47) ที่เสนอแนะว่า แบบฝึกทักษะควรสร้างโดยใช้หลักจิตวิทยา
ในการเร้าและตอบสนองดังนี้ 1) เร้าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจโดยการท าแบบฝึกทักษะหลายชนิด และ 2) ให้ผู้เรียนมีโอกาส
ตอบสนองส่ิงเร้าด้วยการแสดงออกทางความสามารถความเข้าใจในแบบฝึกทักษะ นอกจากนั้นแบบฝึกทักษะการคิดค านวณ
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนเป็นแบบฝึกทักษะคู่กับแผนการ
จัดการเรียนรู้ ที่มีการเรียงล าดับข้ันตอนสาระการเรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนจากง่ายไปหายาก ท าให้ผู้เรียนได้
ฝึกทักษะลงมือกระท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองอย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของไร
เกิลแมน (Rigelman, 2002: 319) ที่พบว่า การสอนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 
เรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรมและการท างานจากสถานการณ์จริง 



และเพื่อเป็นการยืนยันผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
และฟังก์ชันลอการิทึม ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึนนั้น ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่ม
ผู้เรียน 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มทดลองท่ีใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น อีกกลุ่มหนึ่ง
เป็นกลุ่มควบคุมไม่ได้ใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ ซ่ึงทั้งสองกลุ่มผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยด้วยตนเองใน
เวลาเดียวกัน และใช้แผนการจัดการเรียนรู้ลักษณะเดียวกันเม่ือทดสอบหลังเรียนเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเม่ือ
เสร็จส้ินการวิจัย ผลปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุ่มทดลองที่ใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน ของกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของนวลจันทร์ ผมอุดทา, (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของการสอนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ความสามารถในการแก้โจทย์
ปัญหาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS สูงกว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้รับ
การเรียนรู้ ด้วยแบบฝึกทักษะการคิดค านวณดังกล่าวสูงข้ึนจริง เป็นผลมาจากการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดค านวณที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั่นเอง 

 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถน าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณที่ผู้วิจัยสร้างข้ึนไปใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึน ซ่ึงแบบฝึกทักษะการคิดค านวณนี้ได้แบ่งเนื้อหาเรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เป็นสัดส่วนทีละข้ันตอนอย่างชัดเจน ตามล าดับเนื้อหาก่อน – หลังในหลักสูตร รวมทั้ง
ผู้วิจัยได้ใช้กราฟด้วยวิธี GSP (The Geometer’s Sketchpad) ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเรียนเรื่องดังกล่าวได้ง่าย
ยิ่งข้ึน 

2. ในการใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณนี้ หลังจากตรวจผลงานของผู้เรียนเสร็จแล้ว หากพบว่าผู้เรียนคนใดยัง
ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ครูผู้สอนควรช่วยเหลือให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคล ด้วยการให้ผู้เรียนเป็นผู้แก้ไขด้วยตนเองจนกว่า
ผู้เรียนจะมีความเข้าใจจึงจะท าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณชุดต่อไปได้ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 น าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมจากหนังสือเรียน  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรพัฒนาแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาเรื่องอื่นๆ เช่น การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เศษส่วน 
เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาตัวแปร หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ 
เพื่อเป็นข้อมูลที่จะน ามาพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งข้ึน 

3. ควรมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะในเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เช่น 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เป็นต้น 

4. ควรศึกษาผลที่เกิดจากการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ ในด้านความคงทนในการ
เรียนรู้ เจตคติต่อการใช้แบบฝึกทักษะ 

5. ควรมีการสร้างแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ในระดับชั้นอื่นๆ หรือช่วงชั้นอื่นๆ  

 


