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บทคัดยอ 

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลคะแนนในการทําเอกสารฝกหัดของนิสิตที่ไดรับ
การสอนซอมเสริม และศึกษาผลของการแกไขขอบกพรองทางการเรียนเรื่อง ลอการิทึม ของนิสิตที่
ไดรับการสอนซอมเสริมโดยใชเอกสารฝกหัด กลุมตัวอยางเปนนิสิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 ที่มีขอบกพรองทางการ
เรียนเรื่อง ลอการิทึม จํานวน 26 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการสอนรายคาบ  เอกสาร
ฝกหัดและแบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง ลอการิทึม  วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย 
รอยละ และการทดสอบดวยไคกําลังสอง (X2) ผลการวิจัยพบวา 1) นิสิตทําคะแนนในเอกสารฝกหัด

โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ความหมายของลอการิทึมรอยละ 71.55  การเปลี่ยนฐาน
ของลอการิทึมรอยละ 52.10   ลอการิทึมสามัญรอยละ 52.07  สมบัติของลอการิทึมรอยละ 43.47 และ
การหาคาประมาณโดยใชลอการิทึมรอยละ 21.35 2) สัดสวนของนิสิตที่สามารถแกไขขอบกพรอง
ทางการเรียนเรื่อง ลอการิทึม ดวยการสอนซอมเสริมโดยใชเอกสารฝกหัด  “ได”  และ  “ไมได”  ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 

คําสําคัญ: ลอการิทึม/ เอกสารฝกหัด 
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Abstract 
  The purposes of this research were to study the score result of worksheets that students 
attended the remedial teaching and to study the effects of deficiency dissolution on Logarithm of the 
students who took the remedial teaching using worksheets.  The sample group was 26 students from 
faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University, in the 2nd semester, 
Academic year 2011. They were defective on Logarithm learning. The research tools were lesson 
plan, worksheets and Logarithm achievement test.  The data were analyzed by average, percentage 
and Chi-square test (X2). The research found that 1) Worksheet achievement show that the 

descending score as follows: Logarithm Meaning at 71.55%, Change Logarithm Base at 52.10%, 
Common Logarithm at 52.07%, Properties of Logarithm at 43.47% and Logarithm Approximation 
Value at 21.35%;  2) The proportion of students who were corrected and not corrected deficiency 
dissolution on Logarithm by remedial teaching using worksheets had no statistically significant 
difference at .05 level.    
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บทนํา 
  ป จ จุ บั น ก า ร เ รี ย นก า รสอนวิ ช า
คณิตศาสตรในระดับอุดมศึกษายังคงเปน
อุปสรรคตอผูสอนเปนอยางมาก สาเหตุหนึ่งก็
คือผูเรียนยังขาดความรูพื้นฐานที่จําเปนตอการ
เรียน โดยเฉพาะเรื่อง ลอการิทึม เพราะไมวา
ผูสอนจะอธิบายเนื้อหาในรายวิชาแคลคูลัส
หรือพื้นฐานคณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร
ประยุกต ก็ลวนแตเขาใจยากทั้งสิ้น จึงตอง
ไดรับการจัดการเรียนการสอนซอมเสริมอยาง
เรงดวน  ดังคํากลาวของ  พันทิพา  อุทัยสุข 
(2526) ที่วา การสอนซอมเสริมจําเปนมากใน
การเรียนการสอนทุกระดับ เพราะเมื่อผูเรียน
เร่ิมฝกฝนทักษะตางๆ ก็ควรฝกใหถูกตองจริง
อันจะมีผลตอการเรียนการสอนภายหลัง

กลาวคือ ถาผูเรียนมีทักษะหนึ่งผิดตั้งแตตน 
การฝกทักษะตอๆ ไปที่ตองอาศัยทักษะนั้นๆ  
จะเปนปญหามาก   แตถาผู เรียนไดรับการ
แกไขทักษะนั้นตั้งแตเพิ่งเริ่มเรียน  ผูเรียนก็จะ
มีพื้นฐานที่ดี  ที่จะทําใหการเรียนตอๆ  ไป
ไดผลดียิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
พัฒนาแกไขขอบกพรองทางการเรียนเรื่อง 
ลอการิทึม ของนิสิตคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ดวยการสอนซอมเสริมโดยใช
เอกสารฝกหัด  
 
วัตถุประสงคการวิจัย  
  1. เพื่อศึกษาผลคะแนนการทําเอกสาร
ฝ กหั ดของนิ สิ ตคณะวิ ทย าศ าสตร และ
เทคโนโลยีที่ไดรับการสอนซอมเสริม  
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  2. เพื่อศึกษาผลของการแกไขขอบก-
พรองทางการเรียนเรื่อง ลอการิทึม ดวยการ
สอนซอมเสริมโดยใชเอกสารฝกหัดของนิสิต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 

ขอบเขตของการวิจัย  
  1. ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปน
นิ สิตคณะวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ซ่ึง
ผานการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ือง ลอการิทึม 
ต า ม ห ลั ก สู ต ร ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น 
พุทธศักราช 2544 ของสถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  2. เนื้อหาที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ เรื่อง 
ลอการิทึม  ประกอบดวย  ความหมายของ
ลอการิทึม สมบัติของลอการิทึม ลอการิทึม
สามัญ การหาคาประมาณโดยใชลอการิทึม 
และการเปลี่ยนฐานของลอการิทึม  
  3. ตัวแปรที่ศึกษา  
     ตัวแปรตน คือ การไดรับการสอน
ซอมเสริมเพื่อแกไขขอบกพรองของการเรียน
เร่ือง ลอการิทึม โดยใชเอกสารฝกหัด  
     ตัวแปรตาม คือ ผลคะแนนในการ
ทํ า เอกสารฝกหัดและผลของการแก ไข
ขอบกพรองทางการเรียนเรื่อง ลอการิทึมดวย
การสอนซอมเสริมโดยใชเอกสารฝกหัด  
  4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คือ ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 โดยใชเวลาสอน
ซอมเสริมสัปดาหละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที 
จํานวน 24 คาบ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
  1. เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูสอนคณิต- 
ศาสตรในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อ
แกไขขอบกพรองทางการเรียนเรื่อง ลอการิทึม  
  2. เพื่อเปนแนวทางในการวิจัยขอ-
บกพรองในเรื่องอื่นๆ ในรายวิชาคณิตศาสตร  
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
  1. การคัดเลือกกลุมตัวอยาง  
     ผูวิ จั ย คัดเลือกกลุมตัวอย างจาก
ประชากรแบบเจาะจง  โดยเลือกนิสิตคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2554 ซ่ึงดําเนินการคัดเลือกกลุม
ตัวอยางเพื่อจัดเขากลุมทดลอง โดยนําแบบ
สอบวั ดผลสั มฤท ธ์ิทางการ เ รี ยน  เ ร่ื อ ง 
ลอการิทึม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปสอบกับนิสิต 1 
หมูเรียน จํานวน 32 คน จากนั้นนําผลการสอบ
มาพิจารณา  ถานิสิตไดคะแนนไมผานเกณฑ
รอยละ 50 ของคะแนนสอบทั้งฉบับถือวาเปน
นิ สิตที่ มี ข อบกพรองทางการ เรี ยน เรื่ อ ง 
ลอการิทึม ซ่ึงไดเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการ
ทดลอง จํานวนทั้งสิ้น 26 คน  
 2. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง  
      2.1 เอกสารฝกหัด เปนสื่อการเรียน
ที่ ใชประเมินผลการสอนซอมเสริม  ซ่ึงมี
ขั้นตอนการสรางดังนี้  
           2.1.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวของและศึกษาโจทย เร่ือง ลอการิทึม ใน
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หนังสือแบบเรียนคณิตศาสตรช้ันมัธยมศึกษา
ปที่ 5  
            2.1.2 สรางเอกสารฝกหัดแบบ
อัตนัย จํานวน 5 ชุด คะแนนเต็ม 120 คะแนน 
ซ่ึงประกอบดวย  ชุดที่ 1 ความหมายของ
ลอการิทึม 20 คะแนน   ชุดที่ 2 สมบัติของ
ลอการิทึม 30 คะแนน  ชุดที่ 3 ลอการิทึม
สามัญ 30 คะแนน  ชุดที่ 4 การหาคาประมาณ
โดยใชลอการิทึม 20 คะแนน  และชุดที่ 5 การ
เปลี่ยนฐานของลอการิทึม 20 คะแนน นําไป
ใหคณาจารยในสาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ
ประยุกตตรวจความถูกตองและความตรงเชิง
เนื้อหา แลวจึงนํามาปรับปรุงแกไขใหมีความ
กระทัดรัดและการใชภาษาที่ชัดเจนมากขึ้น   
        2.1.3 นําเอกสารฝกหัดที่ปรับปรุง
แกไขแลวไปทดลองใชกับนิสิตสาขาวิชา
คณิตศาสตร จํานวน 10 คน แลวนํามาหาคา
ความเที่ยง  โดยวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา-
ครอนบาค (Cronbach’s alpha) ซ่ึงไดคาความ
เที่ยงเทากับ 0.71   
      2.2 แผนการสอนรายคาบเพื่อแกไข
ขอบกพรองทางการเรียนเรื่อง ลอการิทึม 
             2.2.1 ศึกษาจุดมุงหมายของ
หลักสูตรและจุดประสงคของวิชาคณิตศาสตร
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2544 
 
 
 
 

            2.2.2 ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู
ของบทเรียนและรายละเอียดของเนื้อหาโดย
ศึกษาจากหลักสูตร แบบเรียน คูมือครูและ
เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร  
            2.2.3 เขียนแผนการสอนรายคาบ
ทั้งหมด 24 คาบ ครอบคลุมเนื้อหาเรื่อง 
ลอการิทึม โดยแผนการสอนแตละคาบระบุ
รายละเอียดหัวขอเร่ือง จุดประสงคการเรียนรู 
เนื้อหา กิจกรรม การเรียนการสอน ส่ือการ
เรียนการสอน การวัดผลประเมินผล  
     2.3 สรางแบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเร่ือง ลอการิทึม ซ่ึงเปนแบบสอบ
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีจํานวนทั้งหมด 40 ขอ นําไป
สอบนิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร จํานวน 10 คน 
แลวนํามาหาคาความเที่ยงของแบบสอบอิง
เกณฑตามวิธีลิฟวิงสตัน (Livingston) ซ่ึงไดคา
ความเที่ยงเทากับ 0.72  
 3. การดําเนินการทดลอง  
       3.1 ผูวิจัยจัดกลุมตัวอยางทดลองที่
มีขอบกพรองทางการเรียนเรื่อง ลอการิทึม 
จํานวน 26 คน มาเรียนซอมเสริม โดยใชเวลา
สอนสัปดาหละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที จํานวน 
24 คาบ ซ่ึงแสดงรายละเอียดของคาบที่ใช
ทดลองดังนี้  
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คาบที่ 1 – 3      เปนการสอนเพื่อแกไขขอบกพรองในหัวขอเร่ือง ความหมายของลอการิทึม 
คาบที่ 4           ทํากิจกรรมในเอกสารฝกหัด 
คาบที่ 5 – 7      เปนการสอนเพื่อแกไขขอบกพรองในหัวขอเร่ือง สมบัติของลอการิทึม  
คาบที่ 8           ทํากิจกรรมในเอกสารฝกหัด 
คาบที่ 9 – 11    เปนการสอนเพื่อแกไขขอบกพรองในหัวขอเร่ือง ลอการิทึมสามัญ  
คาบที่ 12          ทํากิจกรรมในเอกสารฝกหัด 
คาบที่ 13 – 15   เปนการสอนเพื่อแกไขขอบกพรองในหัวขอเร่ือง การหาคาประมาณโดยใช           

ลอการิทึม  
คาบที่ 16          ทํากิจกรรมในเอกสารฝกหัด 
คาบที่ 17 – 19   เปนการสอนเพื่อแกไขขอบกพรองในหัวขอเร่ือง การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม  
คาบที่ 20          ทํากิจกรรมในเอกสารฝกหัด 
คาบที่ 21 – 24   เปนการสอนทบทวนโดยเฉลยเอกสารฝกหัดตั้งแตชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 5   
 
   
    3.2  ผูวิจัยใหคะแนนในเอกสารฝกหัด
แลวรวบรวมคะแนนในแตละชุดมาคิดคะแนน
เฉลี่ยแลวจึงสงคืนนิสิตเพื่อนําไปเฉลยคําตอบ  
   3.3  เมื่อผูวิจัยสอนจนครบตามจํานวน
คาบที่กําหนดไวในแผนการสอนแลวจึงนํา
แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง 
ลอการิทึม มาสอบนิสิตกลุมตัวอยางทดลอง 
ถานิสิตไดคะแนนไมผานเกณฑรอยละ50 ของ
คะแนนสอบทั้งฉบับ ถือวาไมผานเกณฑการ

แก ไ ขข อบกพร อ งท า งก า ร เ รี ย น  เ ร่ื อ ง 
ลอการิทึม  
 

ผลการวิจัย  
 ตอนที่ 1 ผลคะแนนในการทําเอกสาร
ฝ กหั ดของนิ สิ ตคณะวิ ทย าศ าสตร และ
เทคโนโลยี ที่ไดรับการสอนซอมเสริม แสดง
ในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงรอยละของคะแนนเฉลี่ยของเอกสารฝกหัด  
 

ชุดท่ี เอกสารฝกหัดเรื่อง คะแนนเต็ม 
คะแนน
เฉล่ีย 

รอยละของ
คะแนนเฉลี่ย 

1 ความหมายของลอการิทึม 20 14.31 71.55 
2 สมบัติของลอการิทึม 30 13.04 43.47 
3 ลอการิทึมสามัญ 30 15.62 52.07 
4 การหาคาประมาณโดยใชลอการิทึม 20     4.27 21.35 
5 การเปลี่ยนฐานของลอการิทึม 20 10.42 52.10 

 
  
 จากตารางที่ 1 คะแนนในการทําเอก-
สารฝกหัดของนิสิตที่ไดรับการสอนซอมเสริม 
พบว า  คะแนน เฉลี่ ย ม า กที่ สุ ด คื อ เ ร่ื อ ง 
ความหมายของลอการิทึมคิดเปนรอยละ 71.55 
รองลงมาคื อ เ ร่ื อง  การ เปลี่ ยนฐานของ
ลอการิทึมคิดเปนรอยละ 52.10 และคะแนน

เฉลี่ยนอยที่สุดคือเร่ือง การหาคาประมาณโดย
ใชลอการิทึมคิดเปนรอยละ 21.35  
 ตอนที่ 2 ผลของการแกไขขอบกพรอง
ทางการเรียนเรื่อง ลอการิทึม ดวยการสอน
ซอมเสริม โดยใชเอกสารฝกหัดของนิสิตคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แสดงในตาราง
ที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการทดสอบความแตกตางของสัดสวนนิสิตที่สามารถแกไขขอบกพรองทางการ 
              เรียนเรื่อง ลอการิทึม   
 

กลุม 
ผลของการแกไขขอบกพรอง 

ทางการเรียน รวม X2 

ผาน (คน) ไมผาน (คน) 
นิสิตทดลอง 15 11 26 0.62 ** 
นิสิตที่คาดหวงั 13 13 26 (** p > .05) 

 
จากตารางที่ 2  คา X2 เทากับ 0.62  ซ่ึง

ต่ํากวาคาวิกฤต 3.84 แสดงวา สัดสวนของ
นิสิตที่สามารถแกไขขอบกพรองทางการเรียน
เร่ือง ลอการิทึม ดวยการสอนซอมเสริมโดยใช

เอกสารฝกหัด “ได” และ “ไมได” ไมแตกตาง
กันที่ ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ  .05 
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สรุปผล  
  1. นิสิตทําคะแนนในเอกสารฝกหัด
โดยเรียงคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ 
ความหมายของลอการิทึม การเปลี่ยนฐานของ
ลอการิทึม  ลอการิทึมสามัญ  สมบัติของ
ลอการิทึม  และการหาคาประมาณโดยใช
ลอการิทึม ตามลําดับ  
  2. สัดสวนของนิสิตที่สามารถแกไข
ขอบกพรองทางการเรียนเรื่อง ลอการิทึม ดวย
การสอนซอมเสริม โดยใชเอกสารฝกหัด “ได” 
และ “ไมได” ไมแตกตางกันที่ระดับความมี
นัยสําคัญทางสถิติ .05 
 

อภิปรายผล  
  1. นิสิตทําคะแนนในเอกสารฝกหัด
โดยมีคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังหัวขอ
ตอไปนี้ ความหมายของลอการิทึมคิดเปนรอย
ละ 71.55 การเปลี่ยนฐานของลอการิทึมคิดเปน
รอยละ 52.10 ลอการิทึมสามัญคิดเปนรอยละ 
52.07 สมบัติของลอการิทึมคิดเปนรอยละ 43.47 
และการหาคาประมาณโดยใชลอการิทึมคิดเปน
รอยละ 21.35 ตามลําดับ ซ่ึงจะเห็นวาในหัวขอ
ที่นิสิตทําคะแนนไดสูงกวารอยละ 50 ก็เนื่อง-
มาจากนิสิตมีความรูความจําและความเขาใจใน
เนื้อหาคอนขางดี ผนวกกับการไดทําเอกสาร
ฝกหัด จึงทําใหเกิดความคิดรวบยอดในเนื้อหา
ไดดีกวา แตสําหรับหัวขอที่นิสิตทําคะแนนได
ตํ่ากวารอยละ 50 ก็เนื่องมาจากนิสิตไมมีความ
เขาใจอยางดีพอ ยังสับสนในการใชสูตรและ
วิเคราะหโจทยผิดพลาด  ถึงแมวาจะไดทํา

เอกสารฝกหัดแลวก็ตาม ก็ไมสามารถบรรลุ
ตามจุดประสงคได 
  2. จากการศึกษาจํานวนนิสิตที่ผาน
เกณฑการแกไขขอบกพรองทางการเรียนเรื่อง 
ลอการิทึม พบวา นิสิตที่ผานเกณฑมีจํานวน 
15 คน และนิสิตที่ไมผานเกณฑมีจํานวน 11 
คน ซ่ึงจะเห็นวาจํานวนนิสิตที่ผานเกณฑ  สูง
กวารอยละ 50  ทั้งนี้เนื่องมาจากนิสิตไดรับ
การสอนซอมเสริมอยางตอเนื่องประกอบกับ
ไดทําเอกสารฝกหัดในทุกๆ คาบ จึงทําใหนิสิต
มีประสบการณที่ดี มีความรู ความเขาใจได
เปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของกําจร 
มุณีแกว (2554) ที่ศึกษาการแกไขขอบกพรอง
ที่เปนความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร เร่ือง เลข
ยกกําลังที่มีเลขชี้กําลังเปนจํานวนตรรกยะโดย
ใชแบบฝกทักษะ พบวา จํานวนนิสิตที่ผาน
เกณฑหลังการแกไขขอบกพรองทั้งสองครั้ง
สูงกวารอยละ 50 นอกจากนี้ยัง พบวา สัดสวน
ของนิสิตที่สามารถแกไขขอบกพรองทางการ
เรียน เร่ือง ลอการิทึม ดวยการสอนซอมเสริม
โดยใชเอกสารฝกหัด “ได” และ “ไมได” ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ทั้งนี้
เพราะวานิสิตยังไมประสบผลสําเร็จในการทํา
เอกสารฝกหัดไดมากเทาที่ควร ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ  จารึก  วิเชียรเกื้อ (2529) ที่
ศึกษาพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนจากการสอนโดยใชแบบฝกหัด
ที่สรางขึ้นไมแตกตางจากนักเรียนที่เรียนจาก
การสอนโดยใชแบบฝกหัดในแบบเรียน   
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ขอเสนอแนะ  
  1. ควรสํารวจขอบกพรองของผูเรียน
เพื่อที่จะหาวิธีแกไขขอบกพรองนั้น 
  2. ควรมีการวินิจฉัยขอบกพรองใน
เร่ืองอื่นๆ พรอมทั้งหาเครื่องมือที่ใชในการ
แกไข ขอบกพรองทางการเรียนในเรื่องนั้น  
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