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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเปลี่ยนหน่วยวัดโดยใช้
แบบฝึกหัดของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2/1กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560จ านวน 29 คนโดยวิธีเลือกสุ่มแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
คือแบบฝึกหัดเรื่อง  การเปลี่ยนหน่วยวัด จ านวน 5 แบบฝึกหัดที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 
71.16 และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใช้เป็นข้อสอบก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้แบบอัตนัย จ านวน 
3 ข้อซึ่งมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 60.6 การหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะใช้เกณฑ์หาประสิทธิภาพ E1/E2 
เท่ากับ 80/80 ค่าเฉลี่ยค่าร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
 ผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ยานยนต์ เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยวัด ของนักเรียน
โดยใช้แบบฝึกหัดสูงกว่านักเรียนก่อนใช้แบบฝึกหัด 
  
ความส าคัญและความเป็นมาของปัญหา  

การศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นการศึกษาระดับสูงที่มุ่งเน้นพัฒนาคนเพ่ือเข้าสู่วิชาชีพต่าง ๆ อันเป็น
พ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ซึ่งในระยะที่ผ่านมา 
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับสังคมและ
ประเทศชาติ และเป็นสถาบันหลักในการชี้น าสังคมมาโดยตลอด ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้เกิดการพัฒนาและแข่งขันในสังคมอย่าง
มากมาย สภาพการณ์เช่นนี้มีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่า เป็นจุดที่
คาดว่าจะส่งผลกระทบถึงกันทั่วโลก ดังนั้น“การศึกษา” เป็นสาระส าคัญ ที่จะพัฒนาให้เรียนรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นการพัฒนาคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพ จึงเป็นเป้าหมายหลักของ
การพัฒนาในศตวรรษนี้ ดังจะเห็นได้จาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้เน้นให้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ ในหมวดที่ 1 มาตรา 7 กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ควรมุ่งปลูกฝังการรู้จักพ่ึงตนเอง
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ในหมวด 3 มาตรา 15 กล่าวว่าระบบ
การศึกษาเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส 
โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ ในหมวด 4 มาตรา 22 
กล่าวว่า แนวการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ความสามารถตาม
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ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 24 กล่าวว่า ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ้านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ (ส านักงาน
ปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ , 2542) สิ่งที่นักการศึกษาให้ความสนใจในการจัดการเรียน การสอน คือ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน พฤติกรรมการเรียนการสอน เป็นปัจจัยที่ส าคัญอันหนึ่ง ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของ นักศึกษา การเรียนการสอนมุ่งเน้นการเรียน โดยวิธีท่องจ าเพ่ือสอบมากกว่ามุ่งให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ 
เสาะหาความ รู้ได้ด้วยตนเอง ท าให้เด็กไทยจ านวนมากคิดไม่เป็น ไม่ชอบอ่านหนังสือ ไม่รู้วิธีการเรียน  
             เมื่อพิจารณาเป้าหมายประการหนึ่งของการจัดการเรียนรู้      คือเพ่ือให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์     
ดี    เก่ง    มีสุข    ผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญในการสร้างผู้เรียน  ให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  โดยจะต้องค านึงถึง
มาตรฐานคุณภาพการจัดการเรียนรู้     และบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัยให้เป็นกระบวนการ
เดียวกัน นั่นคือผู้สอนจะต้องจัดกระบวนการเรียนการสอน และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้  ท าการวิจัยเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา    และน า
ผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน    ส่วนของผู้เรียน     กระบวนการวิจัยจะเป็นการส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีเครื่องมือการเรียนรู้ติดตัวไปตลอดชีวิต  เพราะการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย   จะฝึกให้ผู้เรียน
ค้นคว้าทดลอง     หรือศึกษาหาความรู้อย่างมีแผนงานที่เป็นระบบน่าเชื่อถือได้ 

จากการผลการทดสอบก่อนเรียนรู้ของนักเรียนชั้นปวช. 2/1  ปีการศึกษา  2560  ในรายวิชา
คณิตศาสตร์ยานยนต์ เรื่องการเปลี่ยนหน่วยวัด พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นปวช. 2/1  ปี
การศึกษา 2560  ต่ า  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ตั้งไว้   ผู้วิจัยจึงหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช. 2/1  จึงได้จัดท าแบบฝึกหัดเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้น ปวช. 2/1  ให้สูงขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ยานยนต์ เรื่องการเปลี่ยนหน่วยวัด 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

เรื่อง  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง การเปลี่ยนหน่วย  โดยใช้แบบฝึกหัดของนักเรียนชั้น 
ปวช.2/1 

 
ตัวแปรอิสระ  (Independent  Variables)        ตัวแปรตาม  (dependent  Variables) 
 

 
          

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน   

วิชาคณิตศาสตร์ยานยนต์ ชั้น ปวช.2/1 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
โดยใช้แบบฝึกหัด เรื่องการเปลี่ยนหน่วย 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
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นิยามค าศัพท์ 

เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยมีความชัดเจน จึงก าหนดความหมายนิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัยครั้งนี้ 
ดังนี้  
          แบบฝึกหัด  คือ  แบบฝึกทักษะการเรียนชนิดหนึ่งที่ผู้เรียนใช้   ฝึกฝนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
รวมทั้งเกิดความช านาญในเรื่องนั้น ๆ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
          ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ คะแนนจากการทดสอบ เรื่อง  การเปลี่ยนหน่วยวัด 
           แบบทดสอบ คือ แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อทดสอบนักเรียน   ชั้น ปวช. 2/1  ก่อนเรียนรู้และ
หลังเรียนรู้ 
 
แนวคิด/ทฤษฎี 
  ทฤษฎีการเรียนรู้  (Theory  of  Learing)  De  Cecco  &  Crawford  (อ้างถึง  มาลี  จุฑา,  2542)  

กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นเมื่อมีการฝึก  และการฝึกนั้นต้องมีการเสริมแรงและมีจุดมุ่งหมาย  จึงจะ
ท าให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นซึ่งสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร  ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลง
ชั่วคราว     
 การเรียนรู้   (Learing)  หมายถึงกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก
ประสบการณ์ท่ีแต่ละบุคคลได้รับมา  ผลของการเรียนรู้จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านความรู้  
ทักษะ  และความรู้สึก  กระบวนการเรียนรู้เป็นไปตามขั้นตอนธรรมชาติของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความต้องการ  
สิ่งเร้า  การตอบสนอง  และรางวัล  (มาลี  จุฑา,  2542)   
 สงวน  สุทธิเลิศอรุณ  (2531)  ได้ให้ความหมายการเรียนรู้ว่า  การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ์ 
            ดังนั้น  จึงสรุปความหมายของการเรียนรู้ได้ว่า  การเรียนรู้เป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับมา  ซึ่งผลของการเรียนรู้จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  3  ด้าน  คือความรู้  ทักษะ  และความรู้สึก  ทฤษฎีการเรียนรู้ในปัจจุบัน  แบ่ง
ออกเป็น  3  กลุ่มใหญ่  คือ   (มาลี  จุฑา,  2542)        

1)  กลุ่มทฤษฎีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง  (S-R  Theory)ได้แก่  ทฤษฎี
การเรียนรู้แบบต่อเนื่อง  (Connectionism)  ของEdward  L.  Throndike  นักจิตวิทยาชาวอเมริกันกล่าวว่า  
การเรียนรู้เกิดข้ึนระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองโดยสิ่งเร้าสิ่งหนึ่ง  อาจท าให้เกิดการตอบสนองได้หลายทาง   
ได้กล่าวว่าเมื่อบุคคลพร้อมแล้วได้กระท าจะเกิดความพอใจ  ถ้าบุคคลได้กระท าสิ่งใดแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจก็
อยากจะกระท าสิ่งนั้นอีก  การน าความรู้จากทฤษฎีการเรียนรู้แบบต่อเนื่องไปใช้ในการเรียนการสอน  ก่อนจะ
เริ่มด าเนินการสอนครูจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมและกระตุ้นให้นักเรียนพร้อมที่จะเรียนเสียก่อน  โดยมีการ
น าเข้าสู่บทเรียนทุกครั้ง  ควรมีการมอบหมายงานกิจกรรม  แบบฝึกหัด  และการบ้านให้นักเรียนได้ฝึกหัด
กระท าเพ่ือให้บรรลุตามหลักสูตรที่ว่าให้คิดเป็นท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น  ใช้หลักการ   การให้รางวัลและการ
ลงโทษเพ่ือให้นักเรียนรู้ว่า  “ท าดีได้ดี  ท าชั่วได้ชั่ว”  



4 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลล์  (Hull’s  Systematic  Behavior  Theory)  นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  มี
หลักการเรียนรู้เกิดจากการเสริมแรง  การเสริมแรงเป็นการให้รางวัลเพ่ือก่อให้เกิดการลดแรงขับหรือลดความ
ต้องการลง  ท าให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ขึ้น  ดังนั้นครูผู้สอนควรน าทฤษฎีนี้ไปใช้โดยพยายามจัดการศึกษาโดย
ค านึงถึงความต้องการและสนองความต้องการของผู้เรียน  พยายามสร้างแรงเสริมทุกขั้นตอนของบทเรียน  
จัดการเรียนการสอนจากง่ายไปหายาก  จัดคาบเรียนให้พอเหมาะแก่วัยของผู้เรียนและเปลี่ยนกิจกรรมการ
สอนเมื่อพบว่าผู้เรียนเหนื่อยหล้าหรือง่วงนอน 

2)  กลุ่มทฤษฎีการวางเงื่อนไข  ได้แก่  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสลิค  ทฤษฎีการวางเงื่อนไข
แบบการกระท า 

ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสลิค  (Classic  Coditioning  Theory)  ซึ่ง  Ivan  P.Pavlov  
นักจิตวิทยาชาวรัสเซีย  กล่าวว่า  การเรียนรู้เกิดจากการที่อินทรีย์ได้ตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้หลาย ๆ ชนิด  โดย
ที่การตอบสนองอย่างเดียวกันอาจมาจากสิ่งเร้าต่างชนิดกันได้หากมีการวางเงื่อนไขที่แน่นแฟ้นเพียงพอ  การ
น าทฤษฎีนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนควรปฏิบัติดังนี้  ครูต้องสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนการสอนอันเป็น
การวางเงื่อนไขที่ดี  ครูวางตัวให้นักเรียนศรัทธาและรักเพ่ือจะได้รักวิชาที่ครูสอนด้วย  ครูจัดบทเรียนให้
น่าสนใจและเกิดความสนุกสนาน  ครูสร้างความเป็นกันเองกับนักเรียนและให้ความอบอุ่นแก่นักเรียน  ครู
จัดหาและใช้สื่อการสอนที่ดีเพ่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ครูใช้หลักการลบพฤติกรรมที่ไม่ดีในตัวนักเรียน  ไม่ให้
ความสนใจในพฤติกรรมที่ไม่ดีที่สุดพฤติกรรมดังกล่าวจะหายไป  ครูน ากฎพฤติกรรมการจ าแนกมาใช้  คือให้
นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว  จะได้เรียนรู้เหมือนเดิม  ครูน ากฎพฤติกรรมการจ าแนกมาใช้  
คือให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการจ าแนกหรือวิเคราะห์บุคคล  วัตถุ  สิ่งของ  ทั้งในด้านดีและด้านไม่ดี  ครูใช้ทฤษฎี
การวางเงื่อนไขแบบในการเปลี่ยนเจตคติท่ีไม่ดีต่อวิชาต่าง ๆ ของนักเรียน 

3)  กลุ่มทฤษฎีสนาม  ได้แก่  ทฤษฎีสนาม  ทฤษฎีการเรียนรู้ของเลวิน  และทฤษฎีการเรียนรู้โดยใช้
เครื่องหมายของทอลแมน 

ทฤษฎีสนาม (Fieeld  Theory)  Wolfgang  Kohter  และคณะ  นักจิตวิทยาชาวเยอรมัน  กล่าวว่า  
ในการเรียนรู้หรือในการแก้ปัญหาบุคคลจะพิจารณาสิ่งเร้าหรือโครงสร้างของปัญหาโดยส่วนร่วมทุกแง่ทุกมุม
เสียก่อน   จากนั้นจะแยกเป็นส่วนย่อย ๆ เหล่านั้นจนในที่สุดจะเกิดความคิดหรือเห็นช่องทางในการแก้ปัญหา
นั้นได้โดยฉับพลัน  จะเกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง  หรือเกิดการหยั่งเห็นหรือที่เรียกว่า  พิปัส
ญาณ  (Insigh)  การน าทฤษฎีไปใช้ก่อนด าเนินการสอนควรชี้ให้เห็นถึงจุดมุ่งหมาย  หรือวัตถุประสงค์ของ
บทเรียน  อธิบายให้นักเรียนเห็นภาพรวม ๆ หรือโครงสร้างของบทเรียนก่อนลงมือสอน  แนะน ากิจกรรมที่
นักเรียนควรฝึกปฏิบัติ  เพื่อน าไปสู่ความรู้ความเข้าใจในบทเรียน  สอนให้นักเรียนแก้ปัญหาด้วยตนเอง  อันจะ
น าไปสู่การคิดเป็น  ท าเป็น  และแก้ปัญหาเป็น 

ทฤษฎีการเรียนรู้ของทอลแมน  (Tolman’s  Learning  Theory)  Edward  C.  Tolman  
นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน  มีหลักว่า  การเรียนรู้เกิดจากการที่บุคคลที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า  โดยใช้เครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ์เป็นแนวทางน าไปสู่เป้าหมายท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจ  การน าทฤษฎีไปใช้  การ
จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคิด  เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดและแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
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ส่งเสริมความคิดเป็น  จัดแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มเล็ก ๆ หรือศูนย์การเรียน  มอบงานหรือจัดกิจกรรมให้ทุกกลุ่ม
ได้กระท า  ให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  จัดการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนได้
อภิปรายในชั้นเรียน  หรือใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับครู  กับเพ่ือน ๆ เพ่ือให้เข้าใจ
บทเรียนได้ดียิ่งขึ้น 

1.1  ผลจากการเรียนรู้  (Learning  Outcomes) 
       เมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในบทเรียนที่ครูสอนแล้วจะท าให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้  ดังนี้  (ชูชีพ  

อ่อนโคกสูง, 2522)  
        1.1.1  เกิดการรับรู้  (Perception)  การรับรู้เป็นกระบวนการซึ่งสมองตีความหรือแปล

ความหมายข้อมูลที่ได้จากการสัมผัสของร่างกายหรือของประสาทสัมผัสต่าง ๆ  กับสิ่งแวดล้อมท าให้เราทราบ
ว่าสิ่งเร้าหรือสิ่งแวดล้อมที่เราสัมผัสนั้นเป็นอะไรมีความหมายอย่างไร  มีลักษณะอย่างไร 

         1.1.2  เกิดมโนคติ  (Concept)  เป็นผลมาจากการรับรู้  ความจ าจินตนาการและสิ่งแวดล้อม
อ่ืน ๆ ทั้งภายนอกและภายในตัวบุคคล  มโนคติจะเกิดขึ้นเมื่อมีการประสมประสานกันระหว่างการแยกแยะ  
การย่นย่อและการสรุปรวบยอด  ในระหว่างที่มีการสัมผัส  การท างานของกล้ามเนื้อ  การตั้งค าถาม  การอ่าน
และการแก้ปัญหา 

          1.1.3  เจตคติ  (Attitudes)  เกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของบุคคลซึ่งเป็นความ
พร้อมที่จะตอบสนอง  หรือแสดงความรู้สึกต่อวัตถุ  สิ่งของ  คน  มโนคติอ่ืน ๆ ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ 
ความรู้สึกหรือการตอบสนอง ดังกล่าว  อาจเป็นไปในทางท่ีชอบหรือไม่ชอบก็ได้ 

           1.1.4  เกิดการคิด  (Thinking)  การคิดเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสมองซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่ภาพหรือสัญลักษณ์ของสิ่งของหรือสถานการณ์ต่าง ๆ มาปรากฏในแนวคิดหรือจิตใจเรา 

           1.1.5  เกิดการแก้ปัญหา  (Problem  Solving)  เมื่อบุคคลมีเป้าหมาย  แต่มีอุปสรรค
ขัดขวางไม่ให้ไปถึงหรือไม่ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการที่จะเกิดปัญหาขึ้นดังนั้น  บุคคลจะพยายามขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนให้หมดไปเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

1.2  การรับรู้ของสมอง 
       วารินทร์  รัศมีพรหม  (2531)  กล่าวถึงการวิจัยเกี่ยวกับการรับรู้ของสมองต่อสื่อหรือสารด้าน

ภาพและเสียงว่า  พบลักษณะทั่วไปของสมองมนุษย์โดยท าการทดลองให้คนหลายคนดูสื่อโฆษนาประเภทต่ าง 
ๆ และวัดปฏิกิริยาตอบสนองของสมองคนแต่ละคนในการดูภาพโฆษนานั้น  ผลปรากฏว่า  สมองด้านซ้ายจะมี
ปฏิกิริยามากกว่าด้านขวา   ในขณะที่ดูสื่อโฆษนาที่ไม่ค่อยจะดีนัก  แสดงว่าสื่อโฆษนามรผลต่อสมองด้านซ้าย
นั่นเอง 

     ไสว  เลี่ยมแก้ว  (2528)  กล่าวว่า  ในปัจจุบันมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับหน้าที่ของสมอง
มนุษย์  พบว่า  สมองมนุษย์แบ่งออกเป็น  2  ซีก  คือ  ซีกซ้ายและซีกขวา  ซึ่งแต่ละซีกท าหนี้ท่ในการคิดที่
แตกต่างกัน  กล่าวคือสมองซีกซ้ายมีความสามารถทางภาษาและมีหน้าที่ในการคิดเชิงวิเคราะห์  คือ  จะศึกษา
ส่วนย่อยต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนรวมทั้งหมดซึ่งกระบวนการคิดของสมองซีกซ้ายเป็นทีละขั้นตอน
ตามล าดับก่อนหลัง  และวิเคราะห์ออกจากแนวเส้นตรง  มีลักษณะตรงไปตรงมา  ส่วนสมองซีกขวา  จะมี



6 
 

ความเชี่ยวชาญในการมองภาพรวมทั้งหมดกล่าวคือ  ดึงเอาส่วนย่อยต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพ่ือประกอบเป็น
ส่วนรวม  ดังนั้น  สมองซีกขวาจึงมีหน้าที่ในการสร้างโครงร่าง  โดยการตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นโครงร่างซึ่งลักษณะการท างานหรือการคิดของสมองซีกขวาจะท าการวิเคราะห์ทุกจุด
พร้อมกันหรือคู่ขนานกันไป  ไม่แยกศึกษาเป็นส่วน ๆ เหมือนสมองซีกซ้าย  ดังนั้ นสมองซีกขวาจึงมี
ประสิทธิภาพสูงในการมองเห็น  (Visual)  และการกะระยะในการสร้างภาพรวม  (Spatial)  แต่มี
ความสามารถจ ากัดด้านภาษาอาจกล่าวได้ว่าสมองซีกขวามีลักษณะในการควบคุมเกี่ยวกับภาพ  การมองเห็น  
ความกลมกลืน  ช่องว่าง  และความสมดุล  มีการสังเคราะห์การเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ การมีสามัญ
ส านึก  และมีความคิดแบบตะวันออก 

ดังนั้น  สรุปผลเกี่ยวกับการตอบสนองของสมองทั้งสองส่วน  สามารถน ามาเป็นแนวทางในการจัดท า
แผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนท าให้การรับรู้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  และท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์  (2544)  ให้ความหมายว่าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  คือ  
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  และสามารถถ่ายโอนความรู้  
น าความรู้ไปใช้ได้จัดให้สอดคล้องกับความสนใจ    ความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนเน้นการผสมผสานสาระ
การเรียนรู้  หรือเน้นการบูรณาการค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้หลากหลายด้านตลอดจนมีการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง  ทักษะกระบวนการที่ผู้เรียนใช้ในการสร้างความรู้นั้น  คือ  1)  กระบวนการทางปัญญา  คือ  
การคิดและกระบวนการ  2)  กระบวนการทางสังคม  คือ  กระบวนการท างานเป็นกลุ่ม  ท างานเป็นทีมมี
ปฏิสัมพันธ์กัน  มีการเคลื่อนไหวทางกาย  ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนควรต้องมีการ
ส่งเสริมจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  และอ านวยความสะดวก  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
ซึ่งเป็นไปตามมาตรา  24  ข้อ  5  หมวด  4  แนวการจัดการศึกษา  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.2542  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เป็นวิธีที่จะช่วยให้การพัฒนาคนไทยมีลักษณะของคนยุค
ใหม่  หรือยุคปฏิรูปการศึกษา  คือ  เป็นคนไทยที่รู้เท่าก้าวทันโลก  ทันสมัย  ทันเหตุการณ์  ทันคน  รู้วิธีการ
เรียนรู้  รู้วิธีการคิด  คือ  คิดเป็น  รู้วิธีการวิจัยและพัฒนา  เป็นคนดีมีคุณภาพ  รู้เรา  รู้เขา  เป็นคนดี  เก่ง  มี
สุข  ตามเป้าหมายที่คาดหวัง  แต่ได้พบว่า  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  นั้นมีปัจจัยที่ผู้สอนพึง
ตระหนัก  คือบรรยากาศทางกายภาพและบรรยากาศทางจิตใจและสิ่งที่เป็นปัจจัยส าคัญ  คือ  ผู้สอนเองควร
ต้องมีทักษะที่จ าเป็น  4  ประการ  เพ่ือจะเป็นแบบของการพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นที่
พึงประสงค์  ทักษะจ าเป็น  4  ประการ  คือ  1)  ทักษะความสามารถในการรู้จักตนเองหรือรู้เรา  คือ  
ความสามารถเข้าใจอารมณ์ของตนเองเพ่ือเป็นแนวทางสู่การพัฒนาวินัยตนเอง  การควบคุมตนเอง  และเพ่ือ
การเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ 2)  ทักษะความสามารถเข้าใจผู้อ่ืนหรือรู้เขา  คือ  ความสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ดี  มีความสุข  สามารถสื่อสารเข้าใจ  ร่วมมือร่วมใจท างานกับคนอ่ืนได้  แสดงความคิดเห็น  รับฟัง
ความคิดเห็นผู้ อ่ืนตลอดจนเห็นใจผู้ อ่ืน  3)  ทักษะความมีระบบและความสามารถปรับตัวได้  คือ  
ความสามารถที่จะด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข  ด้วยการมีความรับผิดชอบ  ความสามารถปรับตนได้  ความ
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ยืดหยุ่นต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ และ  4)  ทักษะความสามารถในการตัดสินใจ  คือ  ความสามารถทางปัญญาที่ใช้
ในการประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างฉลาดและรอบคอบ  มีค่านิยมต่อตนเองและต่อสังคม 
 พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์  (2544)  กล่าวว่า  การจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน  เป็นการจัดเพ่ือรองรับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ในด้านต่อไปนี้ 
 1)  ด้านหลักสูตร  ในเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรนั้นต้องมีการก าหนดจุดหมายของหลักสูตรให้ได้ผล
ผลิต  คือ  ผู้เรียนมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
       1.1)  เป็นผู้มีคุณภาพ  (Quality)  คือ  มีความดี  มีจริยธรรม  อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี  ด้วยการ
เป็นผู้มี  คุณธรรมประจ า  มีระเบียบวินัยในตนเอง  รักษาระเบียบประเพณี  วัฒนธรรมอันเป็นสมบัติประจ า
ชาติ  มีค่านิยม  สังคม  ตลอดจนรักชาติเป็นจิตส านึก 
       1.2)  เป็นผู้มีสมรรถภาพ  (Competency)  คือ  มีความเก่งในความคิด  วิเคราะห์  วิพากย์  
วิจารณ์  ท างานกอปรด้วยความคิดริเริ่ม  เก่งในการใช้ภาษา  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นภาษาสากล  
เก่งในการใช้คอมพิวเตอร์  รวมทั้งเครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์ทั้งหลาย 
        1.3)  เป็นผู้มีสุขภาพดี  (Healthy)  คือ  มีสุขภาพดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต  การเป็น
ผู้มีสุขภาพดี  คือมีร่างกายแข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  นอกจากสุขภาพกายดีต้องเป็นผู้มีสุขภาพจิตดี  
คือ  ร่าเริงแจ่มใส  มั่นใจ  ไม่เครียด  มีอัตมโนทัศน์  คือเป็นผู้รู้จักตัวเองและเห็นคุณค่าในชีวิตของตนเอง 
 2)  ด้านการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ต้องเน้นให้นักเรียน
ได้คิด  วิเคราะห์  วิพากย์  วิจารณ์  แก้ปัญหาเป็น  มีความตระหนัก  มีจิตส านึก  และสามารถน าความรู้ไป
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  และชีวิตการท างานได้  เป็นผู้มีความสามารถแก้ปัญหาได้ดีเพ่ือสามารถด ารงชีวิตได้
อย่างมีความสุข  
 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  มีแนวคิดจากปรัชญาคอนสตรัคติวิซึม  
(Constructivism)  ที่เชื่อว่า  การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวผู้เรียน  ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้
จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้  ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมเป็นปรัชญาที่มีข้อสันนิษฐานว่า  
ความรู้ไม่สามารถแยกจากความอยากรู้  ความรู้ได้มาจากการสร้างเพ่ืออธิบาย  แนวคิดคอนสตรัคติวิซึม   เน้น
ให้ผู้เรียนสร้างความรู้  โดยผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเอง  โดยผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง
ปัญญา  (Cognitive  Structure)  ของผู้เรียนได้  แต่ผู้สอนสามารถช่วยผู้เรียนปรับเปลี่ยนโครงสร้างทาง
ปัญญาได้  โดยจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการขัดแย้งทางปัญญาหรือเกิดสภาวะไม่สมดุล  (Unequilibrium)  
ขึ้นซึ่งเป็นสภาวะที่ประสบการณ์ใหม่ไม่สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม  ผู้เรียนต้องพยายามปรับข้อมูลใหม่กับ
ประสบการณ์ท่ีมีอยู่เดิมแล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่    
 2.1  ตัวบ่งชี้ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       พิมพ์พันธ์  เดชะคุปต์  (2544) กล่าวว่า  วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนสามารถใช้
วิธีการใด ๆ ก็ได้ที่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน  อาจใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลาย ๆ วิธี
ในการจัดการเรียนรู้ครั้งหนึ่ง ๆ ดังเช่น  วิธีการอภิปราย  การค้นพบ  การสืบสวนแบบแนะน า  วิ ธีอริยสัจสี่  
กรณีศึกษา  ทักษะกระบวนการ  9  ขั้น  การใช้สถานการณ์จ าลอง  การเชื่อมโยงมโนมติ  วิธีกลุ่มสัมพันธ์  
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การเรียนแบบร่วมมือ  เป็นต้น  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีตัวบ่งชี้ที่จะใช้เป็นแนวทางในการ
ประเมินได้ว่าได้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหรือไม่  โดยประเมินจากผู้สอนเมื่อเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้  และเมื่อน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในห้องเรียน  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
นั้น  ยังมีระดับจากต่ าสุดไปหาสูงสุด  เกณฑ์ที่ใช้ประเมินคือ  สังเกตว่าผู้เรียนมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด  
อย่างไรก็ตาม  ถ้าผู้เรียนมีส่วนร่วมสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างแท้จริงจากสิ่งที่ผู้เรียนต้องการเรียนรู้ด้วย
ตนเองผู้เรียนจะมีบทบาทมากที่สุด  แต่ผู้สอนจะมีบทบาทน้อยลง  ในทางตรงข้ามถ้าผู้สอนมีบทบาทก าหนด
หัวเรื่องกิจกรรม  รวมทั้งสื่อเพ่ือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้เองในลักษณะนี้ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจมีบทบาทเท่า ๆ กัน ซึ่งก็ยังจัดเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเช่นกัน  แต่อยู่ในระดับ
ปานกลาง  เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้สอนจึงอาจเริ่มต้นฝึก
ให้ผู้เรียนเริ่มมีบทบาทในการเรียนรู้จากระดับน้อยจนมากขึ้นตามล าดับ  ซึ่งจะท าให้ผู้สอนมีบทบาทในการ
สอนน้อยลงตามล าดับไปด้วย  ตัวบ่งชี้ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยพิจารณาท้ังผู้สอนและ
ผู้เรียน  มีดังต่อไปนี้ 
 2.1.1  เมื่อพิจารณาผู้สอน  ได้แก่ 
  1.  ผู้สอนจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่เอง 
  2.  ผู้สอนให้ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการ  คือ  กระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่มและ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง 
  3.  ผู้สอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน  คือมีส่วนร่วมทั้งด้านปัญญา  กาย  อารมณ์  
และสังคม  รวมทั้งให้ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทั้งสิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต  เช่น  หนังสือ  สถานที่ต่าง ๆ 
คอมพิวเตอร์  เป็นต้น 
  4.  ผู้สอนสร้างบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้  ทั้งบรรยากาศทางกายภาพ  และจิตใจ  
เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  5.  ผู้สอนมีการวัดและประเมินผลทั้งทักษะกระบวนการ  ขีดความสามารถศักยภาพของ
ผู้เรียน  และผลผลิตจากการเรียนรู้ซึ่งเป็นการประเมินตามสภาพจริง 
  6.  ผู้สอนพัฒนาผู้เรียนให้สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  7.  ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวก  คือ  เป็นผู้จัดประสบการณ์รวมทั้งสื่อ
การจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  คือ  ผู้สอนที่เป็นผู้อ านวยความ
สะดวกนั้นมีบทบาทดังนี้  เป็นผู้น าเสนอ  เป็นผู้สังเกต  เป็นผู้ถาม  เป็นผู้ให้การเสริมแรง  เป็นผู้แนะน า  เป็นผู้
สะท้อนความคิด  เป็นผู้จัดบรรยากาศ  เป็นผู้จัดระเบียบ  เป็นผู้แนะแนว  เป็นผู้ประเมิน  เป็นผู้ให้ค าชื่นชม  
และเป็นผู้ก ากับ  
 2.1.2  เมื่อพิจารณาผู้เรียน  ได้แก่ 
  1.  ผู้เรียนสร้างความรู้  รวมทั้งสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง 
  2.  ผู้เรียนใช้ทักษะกระบวนการ  คือ  กระบวนการคิด  กระบวนการกลุ่ม  และสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง 
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  3.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน  และมีปฏิสัมพันธ์ 
  4.  ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
  5.  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ได้ 
 ดังนั้น  จากแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้วิจัยได้เห็นความส าคัญของแนวคิด
นี้  โดยสามารถน าแนวคิดมาจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเพ่ือพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ ของ
ผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร  และนอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถพัฒนาวิชาชีพของตนเองโดยการ
พัฒนาการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นที่ตัวของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาให้
ยั่งยืนต่อไป 
 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  พบว่า 
 Kahkone  (1991)  ท าการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการสอน  โดยใช้วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบศึกษา
รายกรณีเพ่ือพัฒนาและประเมินผลตามแนว  Constructivism  เรื่อง  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  โดยอาศัย
กรอบของการสอนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร  พบว่า  สื่อการเรียนการสอนที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการ
พัฒนา  และการประเมินผลการเรียนการสอนตามแนว  Constructivism  เนื่องจากนักเรียนมีความเข้าใจมโน
มติที่คลาดเคลื่อนการน าเสนอมโนมติที่ถูกต้องในรูปของเอกสาร  การอ่าน  และการฟังบรรยายนั้นยังไม่
สามารถแก้ปัญหาได้  นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้ยังพบว่า  การให้นักเรียนได้เผชิญกับสถานการณ์จริง  มีส่วนใน
กิจกรรมการเรียนการสอน  ได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันจะช่วยให้สามารถเปลี่ยนมโนคติที่
คลาดเคลื่อนของนักเรียนได ้
 จากการทบทวนงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  พบว่า  การศึกษารูปแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้โครงงาน  ผลจากการศึกษานักเรียนมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ 
เข้าใจเนื้อหา  และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น  ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
 
ระเบียบวิธีวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร 
ประชากร คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2/1 หมวดวิชาช่างยนต์  

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560    วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก จ านวน 29 คน 
2. กลุ่มตัวอย่าง  
   ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมด เป็นประชากร คือ นักศึกษาระดับชั้น 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2/1 หมวดวิชาช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยี
พระรามหก จ านวน 29 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากผู้วิจัยท าการทดลองเองและได้ท าการ
สอนห้องดังกล่าว 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
     เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้  แบ่งออกเป็น  2  ชนิด  ตามลักษณะการใช้ดังนี้ 

1.1 ชุดแบบฝึกหัด  วิชา  คณิตศาสตร์ยานยนต์ เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยวัด จ านวน  2  
แบบฝึกหัด  

1.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยวัด  โดยใช้
แบบทดสอบก่อนการเรียนรู้และหลังการเรียนรู้ เป็นแบบอัตนัย  จ านวน  3  ข้อ 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียนรู้ บันทึกผลคะแนน  
2. สอนโดยวิธีการใช้แบบฝึกหัด 
3. ท าแบบทดสอบหลังเรียนรู้ หลังการใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบใช้แบบฝึกหัด  
บันทึกผลคะแนน 

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
         1. หาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) มีสูตรดังนี้  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกหัด  โดยใช้การทดสอบ 
t – test dependent  มีสูตรดังนี้ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
จากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถน าเสนอผลการวิจัย ได้ตามล าดับ ดังนี้  
1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลังเรียนรู้กับก่อนเรียนรู้ของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้
แบบฝึกหัด 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลังเรียนรู้กับก่อนเรียนรู้ของนักเรียน ที่
เรียนโดยใช้แบบฝึกหัด  

                   คะแนน N คะแนนเต็ม X ร้อยละ 

1.  การประเมินพฤติกรรมกลุ่มระหว่าง
เรียนและการท าแบบฝึกหัด 

2.  การท าแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

29 

 

29 

40 

 

40 

71.16 

 

60.6 

35.58 

 

60.6 

จากตารางที่  1   พบว่า  คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินพฤติกรรมกลุ่มระหว่างเรียนและการท าแบบ
ฝึกทักษะของนักเรียนที่เรียนด้วย  การจัดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ยานยนต์ การเปลี่ยนหน่วยวัด โดยใช้
แบบฝึกหัดชั้น ปวช.2/1 จ านวน  29  คน  เท่ากับ  71.16  จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  
35.58  ของคะแนนเต็ม  และคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนรู้  เท่ากับ  
60.6  จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  60.6  ของคะแนนเต็ม   ดังนั้น  การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ  วิชาคณิตศาสตร์ยานยนต์  เรื่อง  การเปลี่ยนหน่วยวัด ชั้น ปวช.2/1  สูงกว่า
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  
สรุปผลการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ยานยนต์ เรื่องการเปลี่ยนหน่วยวัด ของนักเรียน
โดยใช้แบบฝึกหัด สูงกว่าก่อนใช้แบบฝึกหัด  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรส่งเสริมให้น าการสอนโดยใช้แบบฝึกหัด ไปใช้ในการเรียนในรายวิชาทั่ว ๆ ไป เพราะการเรียน
โดยใช้แบบฝึกหัด จะท าให้นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาด้วยตนเอง นักเรียนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนที่
มีผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์จะมีความส าคัญภายในกลุ่มจึงท าให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนขึ้น  

2. ก่อนท าการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกหัด ควรมีการแนะน าให้นักเรียนเข้าใจการจับกลุ่ม การเรียนก่อน 
เพราะนักเรียนเกิดความสับสน หรือไม่เข้าใจวิธีการเรียน อาจส่งผลให้นักเรียนไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียน
ได้ 
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