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การเรียนคณิตศาสตร์  แบบฝึกทักษะ 

 ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ส าหรับปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่มาจากผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่
ชอบคณิตศาสตร์เพราะเนื้อหามีแต่ตัวเลขและสัญลักษณ์ ความรู้พ้ืนฐานจากการเรียนในเนื้อหาคณิตศาสตร์บางเรื่อง ผู้เรียนไม่ได้
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้ผู้ เรียนขาดประสบการณ์ตรง (วิริยะ บุญยนิวาสน์ 2537: 26 – 27) ส าหรับการจัดการศึกษาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม มีปัญหาอย่างมากใน
การจัดการศึกษา เนื่องจากผู้เรียนในระดับชั้นนี้ ไม่เคยได้ศึกษาเนื้อหาเรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมมาก่อน 
เป็นเนื้อหาที่ไม่มีการจัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งผู้เรียนมีความรู้เรื่องเลขยกก าลัง ที่มีฐานเป็นตัวแปรและเลขชี้ก าลัง
เป็นตัวเลข ขณะที่ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึมนั้นจะมีฐานเป็นจ านวนจริงและเลขชี้ก าลังเป็นตัวแปร ท าให้ผู้เรียน
ส่วนใหญ่เข้าใจเนื้อหาในการเรียนผิด รวมทั้งเรื่องดังกล่าวผู้เรียนไม่มีความเข้าใจในการเขียนกราฟ ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการแก้โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อน เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเรียนวิชาฟิสิกส์หรือการแก้โจทย์ปัญหา
ซับซ้อนในวิชาอ่ืนๆ ต่อไป 

จากประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของผู้วิจัยมากว่า 15 ปี และจากการรวบรวมข้อมูลจาก
เพ่ือนครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พบว่าปัญหาหนึ่งที่ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ประสบความส าเรจจนั้น 
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ส่วนหนึ่งมาจากแบบฝึกทักษะในหนังสือเรียนไม่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน บางเนื้อหาแบบฝึกทักษะยาก
เกินไปไม่เหมาะสมที่จะน าไปใช้ และแบบฝึกทักษะส่วนมากถูกก าหนดมาจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นส่วนใหญ่ ท าให้มีปัญหาในการน าไปใช้กับผู้เรียนอย่างมาก อีกทั้งแบบฝึกทักษะบางเรื่องเหมาะส าหรับครู
มากกว่าจะให้ผู้เรียนได้ฝึกหัดท า ส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ประสบความส าเรจจเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงต้องการพัฒนาแบบฝึก
ทักษะการคิดค านวณประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือให้แบบฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้นเป็นแบบฝึกทักษะที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อผู้เรียน นั่นคือ มีการเรียงเนื้อหาในแบบฝึกทักษะจากง่ายไปหายาก มีตัวอย่างที่หลากหลาย มีความยากง่าย
พอเหมาะ สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้ เรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพ่ิมสูงขึ้นได้ (วรสุดา บุณยไว
โรจน์ 2540: 36) นอกจากนี้แบบฝึกทักษะยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนทราบว่า เขาต้องท าแบบฝึกหัดในแบบฝึกทักษะไปเพ่ืออะไร แบบ
ฝึกทักษะมีคุณค่าอย่างไร (สมทรง สุวพานิช 2539 : 74) แบบฝึกทักษะยังเป็นสื่อการสอนที่ช่วยลดภาระของครูได้อย่างมาก ช่วยให้
ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะได้อย่างเตจมที่ สามารถทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเอง และยังสามารถประเมินผลการเรียนของตนเองได้อีกด้วย 
(วิไลวรรณ พุกทอง 2542: 63) 

จากสภาพดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม มาใช้กับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
เนื่องจากเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีผู้เรียนจ านวนมาก ปัญหาในการจัดการศึกษาวิชาคณิ ตศาสตร์ จึงมีความ
หลากหลายและมากตามไปด้วย รวมทั้งผู้วิจัยปฏิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการครู รับผิดชอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 มานานกว่า 15 ปี จึงมีความสนใจท าการวิจัยเรื่องดังกล่าว เพ่ือเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 และท าให้ได้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพส าหรับการจัดการศึกษาในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อไป 

 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 

2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง 
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ก่อนเรียน
กับหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี  

4. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม กลุ่ม
ทดลองที่ใช้แบบฝึกทักษะกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
จังหวัดลพบุรี 

 ขอบเขตของการวจิัย 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ าเภอ

เมือง จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 12 ห้องเรียน รวมเป็นจ านวน 471 คน 
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กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 2 ห้องเรียน รวมเป็นจ านวน 88 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) แยกเป็นกลุ่มทดลอง 44 คน และกลุ่มควบคุม 44 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 
1. ตัวแปรอิสระ คือ แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ 
2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม

ของนักเรียน จ าแนกเป็นกลุ่มที่ใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณกับกลุ่มที่ไม่ใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ 
ระยะเวลาในการทดลอง 
ระยะเวลาในการทดลองครั้งนี้ ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 30 ชั่วโมง (โดยรวมเวลาในการ

ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ 1 ชั่วโมง และหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ 1 ชั่วโมง) 

 วธิีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้รูปแบบ Pretest – Posttest Randomized Design (ธีรวุฒิ เอกะกุล 2550: 
73) แบบแผนการทดลองที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการทดลองแบบ 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ซึ่งทั้งสองกลุ่มท าการสุ่ม
ผู้เรียนเข้ากลุ่ม โดยกลุ่มทดลองท าการทดสอบก่อนเรียน (O1) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ แล้วท าการ
สอนด้วยแบบฝึกทักษะการคิดค านวณ (X) จ านวน 8 ชุด เมื่อด าเนินการสอนเสรจจสิ้นจึงท าการทดสอบหลังเรียน (O2) ด้วย
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิมอีกครั้ง ขณะที่กลุ่มควบคุมท าการทดสอบก่อนเรียน (O3) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จ านวน 30  ข้อ แล้วท าการสอนตามคู่มือครู ในเนื้อหาวิชาเดียวกันกับกลุ่มทดลอง เมื่อด าเนินการสอนเสรจจสิ้นจึงท าการ
ทดสอบหลังเรียน (O4) ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดิมอีกครั้ง 

 ผลการวจิัย 

1. แบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ส าหรับผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.55/83.41 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. แบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ส าหรับผู้เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .72 ถือได้ว่าแบบฝึก
ทักษะการคิดค านวณที่พัฒนาขึ้นมีค่าประสิทธิผลอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้จริง 

3. ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ของ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ของ
ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี กลุ่มทดลองท่ีใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ กับกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้
แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 86.55/83.41 ซ่ึงหมายความว่าผู้เรียนได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบย่อยทั้ง 8 ชุด คิดเป็นร้อยละ 86.55 
และคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 83.41 นั้นแสดงให้
เหจนว่าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด สอดคล้องกับแนวคิดของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2532: 495) ที่กล่าวว่าวิชาทักษะ 
ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ควรมีเกณฑ์ประสิทธิภาพที่เป็นมาตรฐานไม่ต่ ากว่า 80/80 จึงจะถือว่านวัตกรรมนั้นมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยที่ผู้วิจัยพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดค านวณดังกล่าว เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาทักษะ ถือได้ว่าแบบ
ฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 

นอกจากนั้นผลการวิจัยยังพบว่า แบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .72 ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานในการหาค่าดัชนีประสิทธิผลก าหนดไว้ว่าต้องไม่ต่ า
กว่า .50 (Goodman Fletcher and Schneider 1980 อ้างถึงใน ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, 
2551: 182) จึงถือได้ว่าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณที่พัฒนาขึ้นมีค่าประสิทธิผลอยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้จริง 

จากการวิจัยยังพบอีกว่า ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ที่ใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ 
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ก าหนดไว้ 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเขมา อุปถัมภ์, (2544: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาการใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือในการสอนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้เรียน
ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง ฟังก์ชัน หลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การที่ผลการวิจัยปรากฏเช่นนี้  อาจเนื่องมาจากแบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนอย่างมีระบบและวิธีการที่เหมาะสม โดยเริ่ม จาก
การคิดวิเคราะห์จากเอกสารหลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และศึกษาจากเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
โดยจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ สร้างแบบฝึกทักษะการคิดค านวณให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้รับการตรวจสอบแก้ไขและเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงได้น าไปทดลองใช้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคล และราย
กลุ่มย่อย เพ่ือรวบรวมข้อบกพร่องน ามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะน าไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้
ของฮาร์เลส (Har Less อ้างถึงใน วิหาร พละพร, 2545: 47) ที่เสนอแนะว่า แบบฝึกทักษะควรสร้างโดยใช้หลักจิตวิทยาในการเร้าและ
ตอบสนองดังนี้ 1) เร้าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจโดยการท าแบบฝึกทักษะหลายชนิด และ 2) ให้ผู้เรียนมีโอกาสตอบสนองสิ่งเร้าด้วยการ
แสดงออกทางความสามารถความเข้าใจในแบบฝึกทักษะ นอกจากนั้นแบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์
โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบฝึกทักษะคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ ที่มีการเรียงล าดับขั้นตอนสาระการ
เรียนรู้และกิจกรรมการเรียนการสอนจากง่ายไปหายาก ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะลงมือกระท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองอย่าง
สนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่น่าเบื่อ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของไรเกิลแมน (Rigelman, 2002: 319) ที่พบว่า การสอนเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาควรให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของจอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) ที่กล่าว
ว่า การจัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด เรียนรู้จากประสบการณ์ กิจกรรมและการท างานจากสถานการณ์จริง 

และเพ่ือเป็นการยืนยันผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นนั้น ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มผู้เรียน 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก
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เป็นกลุ่มทดลองที่ใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น อีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุมไม่ได้ใช้แบบฝึกทักษะ
การคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งทั้งสองกลุ่มผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยด้วยตนเองในเวลาเดียวกัน และใช้แผนการจัดการเรียนรู้ลักษณะ
เดียวกันเมื่อทดสอบหลังเรียนเพ่ือตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเสรจจสิ้นการวิจัย ผลปรากฏว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนของกลุ่ม
ทดลองที่ใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ของกลุ่มควบคุมที่ไม่ใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของนวลจันทร์ ผมอุดทา, (2545: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของการสอน
คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า 
ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของผู้เรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบ SSCS สูงกว่าผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบ
ปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและ
ฟังก์ชันลอการิทึม ส าหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้รับการเรียนรู้ 
ด้วยแบบฝึกทักษะการคิดค านวณดังกล่าวสูงขึ้นจริง เป็นผลมาจากการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดค านวณที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลนั่นเอง 

 ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถน าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ซึ่งแบบฝึกทักษะการคิดค านวณนี้ได้แบ่งเนื้อหาเรื่อง ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชัน
ลอการิทึม เป็นสัดส่วนทีละขั้นตอนอย่างชัดเจน ตามล าดับเนื้อหาก่อน – หลังในหลักสูตร รวมทั้งผู้วิจัยได้ใช้กราฟด้วยวิธี GSP (The 
Geometer’s Sketchpad) ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการเรียนเรื่องดังกล่าวได้ง่ายยิ่งขึ้น 

2. ในการใช้แบบฝึกทักษะการคิดค านวณนี้ หลังจากตรวจผลงานของผู้เรียนเสรจจแล้ว หากพบว่าผู้เรียนคนใดยังไม่ผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนด ครูผู้สอนควรช่วยเหลือให้ค าแนะน าเป็นรายบุคคล ด้วยการให้ผู้เรียนเป็นผู้แก้ไขด้วยตนเองจนกว่าผู้เรียนจะมีความเข้าใจจึง
จะท าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณชุดต่อไปได้ 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
น าแบบฝึกทักษะการคิดค านวณนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ิมเติมจากหนังสือเรียน 

 ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. ควรพัฒนาแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาเรื่องอ่ืนๆ เช่น การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เศษส่วน เป็นต้น เพ่ือให้
ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาตัวแปร หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือเป็นข้อมูลที่
จะน ามาพัฒนารูปแบบการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะในเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ เช่น ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา เป็นต้น 

4. ควรศึกษาผลที่เกิดจากการพัฒนาแบบฝึกทักษะการคิดค านวณวิชาคณิตศาสตร์ ในด้านความคงทนในการเรียนรู้ เจตคติต่อ
การใช้แบบฝึกทักษะ 

5. ควรมีการสร้างแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ในระดับชั้นอื่นๆ หรือช่วงชั้นอ่ืนๆ 

 


