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คาํนํา 
 

งานวิจยัเร่ือง การแก้ปัญหาเร่ืองพืน้ความรู้ด้านเรขาคณติและตรีโกณมิติของนักศึกษา วชิา       
วก 306 วศิวกรรมสํารวจ ด้วยชุดแบบฝึกหัดประกอบกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล     
เป็นงานวิจยัในชั้นเรียนท่ีไดรั้บการอนุมติัใหด้าํเนินการจากคณะกรรมการกองทุนสนบัสนุนงานวชิาการ 
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ี 1/2552 แต่การดาํเนินการมีอุปสรรคหลาย
ประการทาํใหไ้ม่ประสบผลสาํเร็จในภาคการศึกษาดงักล่าว ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดย้กมาเร่ิมดาํเนินการใหม่
ระหวา่งการเรียนการสอนวชิาน้ี ในภาคการศึกษาท่ี 1/2553 และเสร็จสมบูรณ์ตอนส้ินสุดภาคการศึกษา
เดียวกนัน้ี ผูท้าํวิจยัจึงขอขอบคุณคณะกรรมการกองทุนสนบัสนุนงานวิชาการ คณะวิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร ท่ีใหก้ารสนบัสนุนไว ้ณ โอกาสน้ี  

อน่ึง งานวิจยัน้ีสาํเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยความร่วมมืออยา่งดียิง่ของนกัศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตร 
คณะวิศวกรรมและกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้  ซ่ึงผูท้าํวิจยัขอขอบคุณนกัศึกษาทุกคนท่ีใหข้อ้มูล
อยา่งตรงไปตรงมา และจะไดน้าํผลงานวจิยัน้ีไปใชป้รับปรุงการเรียนการสอนวิชา วก 306 วิศวกรรม
สาํรวจ ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิยิง่ข้ึนในปีการศึกษาต่อๆไป และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ งานวิจยัน้ีจะมีส่วนช่วย
กระตุน้ใหอ้าจารยท่์านอ่ืนๆของคณะฯ ไดห้นัมาใหค้วามสนใจการทาํวิจยัในชั้นเรียนมากยิง่ข้ึน ทั้งน้ีเพื่อ
ช่วยใหเ้กิดการพฒันาการเรียนการสอนแบบเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของคณะฯใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึนใน
อนาคต ตามมาตรการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 
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 บทนํา 
 

วิชา วก 306 วิศวกรรมสาํรวจ เป็นวิชาเอกบงัคบัในหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขา
วิศวกรรมเกษตร ซ่ึงเป็นวิชาท่ีจดัใหน้กัศึกษาเรียนในชั้นปีท่ี 3 และเป็นวิชาบงัคบัก่อนของวิชา วก 450 
วิศวกรรมชลประทาน ซ่ึงเป็นวิชาเอกบงัคบัสาํหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร
วิศวกรรมเกษตร สาํหรับนกัศึกษาท่ีเขา้เรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 (รหสั 48) เป็นตน้มา 

เน่ืองจากในภาคการศึกษาท่ี 1/2551 และภาคการศึกษาก่อนหนา้นั้น ผลการเรียนของนกัศึกษา
ในวิชา วก 306 วิศวกรรมสาํรวจน้ี อยูใ่นเกณฑท่ี์ค่อนขา้งตํ่า ซ่ึงการท่ีนกัศึกษามีผลการเรียนวิชาน้ี
ค่อนขา้งตํ่าจะมีผลกระทบต่อไปถึงการเรียนวิชา วก 450 วิศวกรรมชลประทาน ซ่ึงเป็นวิชาเอกบงัคบัใน
ลาํดบัต่อไปอีกวิชาหน่ึงของหลกัสูตรวิศวกรรมเกษตร และมีผลกระทบต่อเน่ืองใหน้กัศึกษาส่วนใหญ่มี
คะแนนเฉล่ียสะสม (GPA) ตํ่า สุดทา้ยเป็นสาเหตุใหน้กัศึกษาพน้สภาพ (Retired) หรือไม่สามารถเรียน
จบตามเกณฑข์องหลกัสูตรไดภ้ายในเวลาท่ีกาํหนด (ส่ีปี) เป็นจาํนวนมาก (มากกวา่ร้อยละ 50) นบัเป็น
ความสูญเปล่าทางการศึกษาท่ีค่อนขา้งสูงของคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้ 

การทาํวิจยัในชั้นเรียนเพื่อหาแนวทางพฒันาใหน้กัศึกษามีผลการเรียนวิชาน้ีดีข้ึน ซ่ึงคาดว่า
น่าจะมีส่วนช่วยใหน้กัศึกษามีโอกาสเรียนจบตามกาํหนดเวลาของหลกัสูตรเพิ่มมากข้ึน อนัจะเป็นส่วน
หน่ึงของการแกปั้ญหาความสูญเปล่าทางการศึกษาท่ีเกิดข้ึน การวิจยัน้ีจึงมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1.  เพื่อศึกษาผลของการใชชุ้ดแบบฝึกหดัความรู้ดา้นเรขาคณิตและตรีโกณมิติสาํหรับวิชา วก 
306 วิศวกรรมสาํรวจ  

2.  เพื่อยกระดบัผลการเรียนรู้ของนกัศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตรในวิชา วก 306 วิศวกรรม
สาํรวจใหสู้งข้ึน   
 

ทฤษฏีหรือกรอบแนวความคดิของโครงการวจิยั 
 

สาเหตุสาํคญัท่ีนกัศึกษาวิชา วก 306 วิศวกรรมสาํรวจ มีผลการเรียนอยูใ่นเกณฑต์ํ่า เน่ืองมาจาก
วิชาวิศวกรรมสาํรวจ เป็นวชิาท่ีวา่ดว้ยเทคนิคการวดัระยะทาง ทิศทาง และมุม เพือ่มุ่งเนน้การนาํไปใช้
ในการทาํแผนท่ี การหาพื้นท่ี และปริมาตรดิน ซ่ึงตอ้งใชพ้ื้นความรู้เร่ืองเรขาคณิตและตรีโกณมิติมา
ประยกุตใ์ชค้่อนขา้งมาก จึงจาํเป็นท่ีผูเ้รียนจะตอ้งมีพื้นความรู้ในเร่ืองดงักล่าวค่อนขา้งดี แต่นกัศึกษาท่ี
ตอ้งเรียนวิชาน้ี (นกัศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมเกษตร) มีพื้นความรู้เร่ืองเรขาคณิตและตรีโกณมิติคอ่นขา้ง
ตํ่ามาก ดงัผลการวิจยัในชั้นเรียนเร่ือง การแกปั้ญหาดา้นทกัษะพื้นฐานการคิดคาํนวณของนกัศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์ ท่ีพบวา่ นกัศึกษามีขอ้ดอ้ยดา้นคณิตศาสตร์มากในเร่ืองของตรีโกณมิติ เลขฐาน และ
เลขยกกาํลงั คิดเป็นร้อยละ 59.26, 37.04 และ 14.81 ตามลาํดบั (สุพจน์, 2551) โดยมีนกัศึกษาบางส่วน
ตอ้งการทาํแบบฝึกหดัดา้นคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติเพิม่ข้ึน เพราะเช่ือวา่จะช่วยใหต้นเองมีพื้นความรู้
ดา้นน้ีสูงข้ึนพอท่ีจะเรียนวิชาพื้นฐานอ่ืนๆดา้นวิศวกรรมต่อไปได ้



 

การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัอีก
รูปแบบหน่ึง ซ่ึงมีเทคนิคหลายประการท่ีผูส้อนสามารถนาํมาใชก้ระตุน้ผูเ้รียนใหเ้กิดความสนใจในการ
เรียนรู้ และสามารถช่วยพฒันาขีดความสามารถของผูเ้รียนใหสู้งข้ึนไดอี้กวิธีหน่ึง แต่สาํหรับการเรียน
การสอนเป็นกลุ่มใหญ่ จาํเป็นท่ีผูส้อนจะตอ้งใชเ้ทคนิคหลายๆวิธีประกอบกนัเพื่อตอบสนองผูเ้รียนท่ีมี
ปัญหาแตกต่างกนัดว้ย อาทิเช่น การใชเ้ทคนิค Concept Mapping เทคนิค Learning Contracts เทคนิค 
Know-Want-Learn และเทคนิคกระบวนการกลุ่ม (Group Process) เป็นตน้ (สาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2550) 

สุพจน์ (2552) ไดส้รุปผลการวิจยัในชั้นเรียนเร่ือง การแกปั้ญหานกัศึกษาตกคา้งวิชา กธ 320 
หลกัการชลประทานดว้ยกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคลวา่ สามารถนาํกระบวนการ
สอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคลมาใชใ้นวิชา กธ 320 หลกัการชลประทานไดผ้ลดีในระดบัท่ีน่าพอใจ 
เพราะมีส่วนช่วยใหผ้ลการเรียนของนกัศึกษาดีข้ึน  

งานวิจยัน้ี เนน้การนาํผลงานการวจิยัในชั้นเรียนขา้งตน้มาประยกุตใ์ชร่้วมกบัชุดแบบฝึกหดัท่ีได้
สร้างข้ึน เพื่อใชพ้ฒันาพื้นความรู้เร่ืองเรขาคณิตและตรีโกณมิติของนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา วก 
306  วิศวกรรมสาํรวจ โดยมุ่งท่ีผลสมัฤทธ์ิในการเรียนของนกัศึกษาเป็นสาํคญั โดยตั้งสมมุติฐานวา่ 
นกัศึกษาไดเ้กรดตั้งแต่ C+ ข้ึนไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 

 

วธีิการดาํเนินการวจิยั 
 

1. กลุ่มตวัอยา่ง 
ศึกษาจากประชากรคือ นกัศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตรท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา วก 306 วิศวกรรม

สาํรวจ จาํนวน 41 คน เท่านั้น 
2. เคร่ืองมือ 

(1) กระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคลดว้ยชุดแบบฝึกหดั 
(2) แบบสอบถามความพึงพอใจผลสมัฤทธ์ิในการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
(3) ขอ้สอบวดัผลการเรียนวชิา วก 306 วิศวกรรมสาํรวจ    

3. ขั้นตอนการดาํเนินการ 
(1) ช้ีแจงทาํความเขา้ใจและร่วมทาํขอ้ตกลงในการเรียนกบันกัศึกษา 
(2) ทยอยแจกแบบฝึกหดัใหน้กัศึกษาแต่ละคนทาํนอกเวลารวม 3 ชุดใน 3 สปัดาห์แรก 
(3) จดักลุ่มนกัศึกษาใหท้าํงานร่วมกนัโดยใหค้ละกนัตามระดบัผลการเรียนและความสมคัรใจ 
(4) ผูส้อนวางแผนการใชเ้ทคนิคกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(5) ใหน้กัศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้หลงัสอบกลางภาค 
(6) สรุปผลจากแบบสอบถามหลงัสอบกลางภาค 
(7) ปรับแผนและเทคนิคการสอนตามความเหมาะสม 



 

(8) ใหน้กัศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้หลงัสอบปลายภาค 
(9)  สรุปผลจากแบบสอบถามหลงัสอบปลายภาค 
(10) เปรียบเทียบผลจากแบบสอบถามทั้งสองคร้ังและสรุปการประเมินผลการเรียน (เกรด) 
(11) สรุปผลงานวิจยัและเขียนรายงาน 

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
(1) สงัเกตและจดบนัทึกพฤติกรรมของผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
(2) รวบรวมและแจกแจงคะแนนความถ่ีจากแบบสอบถาม 
(3) รวบรวมและแจกแจงคะแนนจากผลการสอบ (เกรด) 

5. วิธีวิเคราะห์และสถิติท่ีใช ้ 
ใชส้ถิติเชิงพรรณนาและค่าร้อยละวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามและคะแนนจากผลการเรียน 

(เกรด) ของนกัศึกษา   
 
 

ผลการวจิยั 
 

ผลการวิจยัมาจากขอ้มูล 2 ส่วนคือ คะแนนจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัการ
สอบกลางภาคและปลายภาครวม 2 คร้ัง (ตารางท่ี 1) และคะแนนจากการวดัผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา
อีก 2 คร้ัง ในการสอบกลางภาคและปลายภาค (ตารางท่ี 2) สาํหรับผลจากแบบสอบถามทั้ง 2 ชุดสามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียน (เฉพาะท่ีนกัศึกษาตอบวา่ใช่) 

 
หวัขอ้แบบสอบถาม กลางภาค 

จาํนวน (ร้อยละ) 
ปลายภาค 

จาํนวน (ร้อยละ) 
จาํนวน 

(ร้อยละ) 
1. ท่านไดท้าํแบบฝึกหดัท่ีใหด้ว้ยตนเอง
ทั้งหมดหรือไม่ 

29 (70.73) 29 (76.32) เท่าเดิม   
(เพิ่ม)        

2. ท่านเขา้ใจคาํเฉลยทั้งหมดของแบบฝึกหดั
ท่ีใหห้รือไม่ 

32 (78.05) 29 (76.32) ลด        
(ลด) 

3. ชุดแบบฝึกหดัน้ีช่วยใหท่้านเขา้ใจเน้ือหา
ท่ีเรียนมากข้ึนหรือไม่ 

37 (90.24) 37 (97.37) เท่าเดิม 
(เพิ่ม) 

4. ชุดแบบฝึกหดัน้ีมีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัเน้ือหาของรายวิชาน้ีหรือไม่ 

40 (97.56) 36 (94.74) ลด        
(ลด) 



 

5. ชุดแบบฝึกหดัน้ีมีส่วนช่วยในการสอบ
บา้งหรือไม่ 

40 (97.56) 37 (97.37) ลด         
(ไม่ต่าง) 

6. เน้ือหาวิชาท่ีไดเ้รียนมีความเหมาะสมกบั
รายวิชาหรือไม่ 

39 (95.12) 38 (100.0) ลด      
(เพิ่ม) 

7. ท่านไดรั้บความรู้ความเขา้ใจใน
เน้ือหาวิชาท่ีเรียนน้ีดีพอหรือไม่ 

26 (63.41) 31 (81.58) เพิ่ม     
(เพิ่ม) 

8. ท่านมีความสุขกบัแนวทางการเรียนรู้ใน
การเรียนวิชาน้ีหรือไม่ 

37 (90.24) 36 (94.74) ลด      
(เพิ่ม) 

9. ท่านเช่ือวา่เพื่อนร่วมชั้นเรียนพอใจแนว
ทางการเรียนรู้แบบน้ีหรือไม่ 

37 (90.24) 31 (81.58) ลด        
(ลด) 

10. ท่านคิดวิชาน้ีมีความสาํคญัต่อหลกัสูตร
วิศวกรรมเกษตรหรือไม่ 

39 (95.12) 38 (100) ลด      
(เพิ่ม) 

จํานวนนักศึกษาทีต่อบแบบสอบถาม 41 38 ลด 

 
 
การสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนคร้ังแรก (หลงัสอบกลางภาค) มีผูต้อบแบบสอบถาม

จาํนวน 41 ราย คะแนนในคร้ังแรกอยูใ่นเกณฑน่์าพอใจหลายหวัขอ้ กล่าวคือ ผูเ้รียนส่วนใหญ่ (มากกวา่
ร้อยละ 90) เห็นวา่ ชุดแบบฝึกหดัมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบัเน้ือหาของรายวิชาท่ีเรียน ชุด
แบบฝึกหดัช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน รวมทั้งมีส่วนช่วยในการทาํขอ้สอบมากดว้ย ยกเวน้ ใน
หวัขอ้ท่ี 7 มีผูเ้รียนเพยีงร้อยละ 63.41 เท่านั้นท่ีคิดวา่ ตนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจวิชาน้ีดีพอแลว้ แต่
อยา่งไรกดี็ ผูเ้รียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90.24) เห็นวา่ ตนเองมีความสุขกบัแนวทางการเรียนรู้ในการเรียน
วิชาน้ี และยงัเช่ือวา่เพื่อนร่วมชั้นเรียนมีความพอใจในแนวทางการเรียนรู้แบบน้ีเช่นเดียวกนัอีกดว้ย  

การสอบถามความพึงพอใจของผูเ้รียนคร้ังท่ีสอง (หลงัสอบปลายภาค) มีผูต้อบแบบสอบถาม
จาํนวน 38 ราย (ถอนไป 3 ราย) คะแนนความพึงพอใจของผูเ้รียนหลงัสอบปลายภาคอยูใ่นเกณฑดี์มาก
ในทุกหวัขอ้ (มากกวา่ร้อยละ 90 ทุกขอ้) ยกเวน้ขอ้ท่ี 1 มีนกัศึกษาทาํแบบฝึกหดัดว้ยตนเอง เพียงร้อยละ 
76.32 และหวัขอ้ท่ี 2 มีนกัศึกษาท่ีเขา้ใจคาํเฉลยของชุดแบบฝึกหดัทั้งหมดเพียง ร้อยละ 76.32 เท่านั้น ซ่ึง
กรณีทั้งสองน้ีช้ีใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ในการเรียนรู้ของนกัศึกษาส่วนหน่ึง (ราวร้อยละ 24) อยูใ่นเกณฑท่ี์
ตํ่ามาก ซ่ึงน่าจะเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหมี้นกัศึกษาเพียงร้อยละ 81.58 เท่านั้น (ไม่ถึงร้อยละ 90) ท่ีมีความ
มัน่ใจวา่ ตนมีความรู้มีความเขา้ใจในวิชาน้ีดีพอ และมีความเช่ือวา่ เพื่อนร่วมชั้นพอใจในแนวทางการ
เรียนรู้แบบน้ีดว้ยเช่นกนั  

นอกจากน้ียงัพบวา่ นกัศึกษาทุกคน (ร้อยละ 100) มีความเห็นวา่ เน้ือหาวิชาน้ีมีความเหมาะสม
กบัรายวิชาน้ี และมัน่ใจวา่ วิชาน้ีมีความสาํคญัต่อหลกัสูตรวิศวกรรมเกษตร ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกนัเป็น



 

เม่ือนาํผลสรุปจากแบบสอบถามทั้งสองคร้ังมาเปรียบเทียบกนั (ตารางท่ี 1) พบวา่ ส่วนใหญ่จะมี
ความผนัแปรของตวัเลข (ทั้งจาํนวนและร้อยละ) ในแต่ละหวัขอ้เพียงเลก็นอ้ย ทั้งน้ีมีสาเหตุมาจาก
นกัศึกษาจาํนวน 3 รายไดถ้อนการลงทะเบียนเรียน (Drop) รายวิชาน้ี หลงัการประกาศผลคะแนนสอบ
กลางภาค (Midterm) ซ่ึงมีผลทาํใหค้ะแนนจากแบบสอบถามบางหวัขอ้สูงข้ึนและบางหวัขอ้ลดลงตาม
หลกัคณิตศาสตร์ (จาํนวนเตม็ลดลง) ยกเวน้ในหวัขอ้ท่ี 7 ท่ีนกัศึกษาเห็นวา่ ตนไดรั้บความรู้ความเขา้ใจ
วิชาน้ีดีพอแลว้ เพิ่มจาก 26 รายเป็น 31 ราย หรือจากร้อยละ 63.41 เป็นร้อยละ 81.58 สาเหตุน่าเช่ือไดว้า่ 
มีผลมาจากนกัศึกษาจาํนวน 3 รายดงักล่าวเห็นวา่ ตนไม่ไดรั้บความรู้ความเขา้ใจวชิาน้ีดีพอจึงไดถ้อน
การลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ี ประกอบกบัมีนกัศึกษาท่ีไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในการเรียนวิชาน้ีเพิ่ม
มากข้ึนอีกจาํนวนหน่ึงหลงัจากไดเ้รียนรู้เน้ือหาวิชาน้ีมากข้ึนตามลาํดบั แต่อยา่งไรกดี็พบวา่ นกัศึกษาท่ี
ตอบวา่ ไดท้าํแบบฝึกหดัท่ีใหท้ั้งหมดดว้ยตนเอง และมีความเห็นวา่ ชุดแบบฝึกหดัช่วยใหเ้ขา้ใจเน้ือหาท่ี
เรียนมากข้ึน มีจาํนวนเท่าเดิมไม่เปล่ียนแปลง (29 และ 37 ราย ตามลาํดบั) แสดงวา่ นกัศึกษาท่ีถอนการ
ลงทะเบียนเรียนไปนั้นเป็นนกัศึกษากลุ่มท่ีไม่ไดท้าํแบบฝึกหดัท่ีใหท้ั้งหมดดว้ยตนเอง นกัศึกษากลุ่มน้ี
จึงไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีเรียนเท่าท่ีควรเพราะไม่ไดป้ระโยชน์จากชุดแบบฝึกหดัท่ีใหด้งักล่าว  

สาํหรับการประเมินผลการเรียนของนกัศึกษา (เกรด) จากการวดัผลการเรียนกลางภาคและปลาย
ภาค (คะแนนสอบ) สามารถจาํแนกได ้ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 2 การจาํแนกผลการเรียน (เกรด) ของนกัศึกษา 
 

เกรด ช่วงคะแนน จาํนวนเกรด ร้อยละ หมายเหตุ 
A 74-77 3 7.32 สูงสุด 77 

B+ 72-73 4 9.76  
B 66-71 9 21.95  

C+ 64-65 3 7.32  
C 60-63 9 21.95 เฉล่ีย 63.79 

D+ 55-59 5 12.20  
D 50-54 3 7.32  
F < 50 2 4.88 ตํ่าสุด 47 

ถอน  3 7.32  
หมายเหตุ นกัศึกษาจะไดเ้กรด F กรณีไดค้ะแนนไม่ถึงร้อยละ 50 (อิงเกณฑต์ามขอ้ตกลง) 
 



 

นกัศึกษาทาํคะแนนไดสู้งสุด 77 คะแนนและตํ่าสุด 47 คะแนน โดยมีค่าเฉล่ียท่ี 63.79 คะแนน 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 7.80 คะแนน มีลกัษณะการกระจายความถ่ีเป็นปกติ (Normal distribution) 
ดงันั้น เม่ือตดัเกรดดว้ยพิสยั (Range) นกัศึกษาจึงไดเ้กรดตั้งแต่ C+ ข้ึนไป (คะแนนสูงกวา่ค่าเฉล่ีย) รวม
จาํนวน 19 ราย จากจาํนวนนกัศึกษาทั้งหมด 38 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ซ่ึงตํ่ากวา่สมมุติฐานของ
งานวิจยั (นกัศึกษาไดเ้กรดตั้งแต่ C+ ข้ึนไปไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60)  

 

สรุป 
 

ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ ชุดแบบฝึกหดัความรู้พื้นฐานเร่ืองเรขาคณิตและตรีโกณมิติมีผลอยา่งมาก
ต่อการเรียนรู้วชิา วก 306 วิศวกรรมสาํรวจ เพราะช่วยใหน้กัศึกษาไดป้รับพื้นความรู้และมีความพร้อมท่ี
จะรับความรู้เพิ่มดา้นวิศวกรรมสาํรวจ แต่ผลสมัฤทธิของการเรียนวิชาน้ียงัไม่บรรลุวตัถุประสงคต์าม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะนกัศึกษาจาํนวนหน่ึงยงัไม่ยอมปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการเรียนรู้ 
นัน่คือ ไม่ยอมทาํแบบฝึกหดัท่ีผูส้อนเตรียมใหด้ว้ยตนเอง จึงไม่เกิดการพฒันาพื้นความรู้แต่ประการใด 
ขณะท่ีกระบวนการสอนแบบการเรียนรู้เป็นรายบุคคลนั้น จาํเป็นตอ้งไดรั้บการตอบสนองจากผูเ้รียน
ดว้ยจึงจะเกิดสมัฤทธิผลไดสู้งสุด  

 

ข้อเสนอแนะ 
 

แมง้านวิจยัในชั้นเรียนน้ีจะบรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัเพียงบางส่วนเท่านั้น แต่มีขอ้สงัเกต
วา่ นกัศึกษา (ทั้งนกัศึกษาท่ีสอบตกและท่ีถอนการลงทะเบียนรายวิชาน้ีไป) น่าจะไดรั้บประสบการณ์ท่ีดี
จากชุดแบบฝึกหดัพื้นฐานความรู้สาํหรับการเรียนรู้วิชาน้ี และทาํใหผู้ส้อนเห็นแนวทางในการปรับปรุง
การใชชุ้ดแบบฝึกหดัดงักล่าวใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในคร้ังต่อไป ถา้ผูส้อนสามารถใชเ้ทคนิคการสอน
ในแบบอ่ืนๆมาประกอบเพ่ือใหน้กัศึกษาทุกรายตั้งใจทาํแบบฝึกหดัดว้ยตนเอง การใชชุ้ดแบบฝึกหดั
ดงักล่าวน่าจะไดผ้ลดียิง่ข้ึนจนเห็นผลสมัฤทธิของการเรียนรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน 

ดงันั้น การใชชุ้ดแบบฝึกหดัประกอบการสอนจาํเป็นตอ้งมีการผสมผสานเทคนิคการสอนแบบ
อ่ืนร่วมดว้ยจึงจะไดผ้ลสมัฤทธิของการเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ 
 

----------------------------------------------------------------
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ชุดแบบฝึกหัดที ่1 
(เรขาคณติ) 

 
ใหแ้สดงการคาํนวณและเขียนรูปประกอบดว้ยทุกขอ้ 
 

1. จงใหเ้หตุผลวา่ เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีสามเหล่ียม ABC จะมีดา้นยาว 30, 40 และ 80 ม. ตามลาํดบั 
2. จงใหเ้หตุผลวา่ เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีสามเหล่ียม XYZ จะมีดา้นยาว 60, 40 และ 20 ม. ตามลาํดบั 
3. สามเหล่ียมมุมฉากท่ีมีดา้นประกอบมุมฉากยาว 15 และ 20 ม. จะมีดา้นตรงขา้มมุมฉากยาว

เท่าไร 
4. สามเหล่ียมมุมฉากมีดา้นตรงขา้มมุมฉากยาว 15 ม. ดา้นประกอบมุมฉากดา้นหน่ึงยาว 12 ม. 

ดา้นท่ีเหลือยาวเท่าไร 
5. จงพิสูจนว์า่สามเหล่ียมท่ีมีดา้นแต่ละดา้นยาว 40, 32 และ 24 ม.เป็นสามเหล่ียมมุมฉาก และจง

หาค่าของอีกสองมุมท่ีเหลือ 
6. จงหาความสูงของสามเหล่ียมหนา้จัว่รูปหน่ึงท่ีมีเสน้ฐานยาว 24 ม. ดา้นท่ีเหลือยาวดา้นละ 15 ม. 
7. จงหาความยาวของเส้นฐานของสามเหล่ียมหนา้จัว่ท่ีมีความสูง 20 ม.  มีดา้นท่ีเหลือยาวดา้นละ 

25 ม. 
8. สามเหล่ียมหนา้จัว่ท่ีมีเสน้ฐานยาว 12 ม.และสูง 8 ม. จงหาความยาวของอีกสองดา้นท่ีเหลือของ

สามเหล่ียมน้ี 
9. สามเหล่ียมคลา้ยสองรูปมีอตัราส่วนของดา้นเป็น 4:5 ถา้สามเหล่ียมเลก็มีดา้นยาว 40, 60 และ 

80 ม.ตามลาํดบั สามเหล่ียมใหญ่จะมีดา้นยาวดา้นละเท่าไร 
10. สามเหล่ียม ABC และ XYZ  เป็นสามเหล่ียมคลา้ย หากดา้นตรงขา้มมุม A, B และ C ยาว 20, 30 

และ 40 ม.ตามลาํดบั ถา้ดา้นตรงขา้มมุม X ยาว 10 ม. ดา้นตรงขา้มมุม Y และ Z จะยาวเท่าไร 
 
 

------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชุดแบบฝึกหัดที ่2 
(ตรีโกณมิต)ิ 

 
จงแสดงวิธีหาค่าและตอบคาํถามต่อไปน้ี 
 

1. Tan C = 0.20 Cot C = ? 
2. Cos A = 0.50  Sin (90-A) = ? 
3. Sin B = 0.75  Cos (90-B) = ? 
4. ถา้ Sin A = 0.25 จงหาค่า Sin (180-A) Sin(180+A) และ Sin(-A) 
5. ถา้ Cos B = 0.45 จงหาค่า Cos(180-B) Cos(180+B) และ Cos(-B) 
6. ถา้ Tan C = 5.50 จงหาค่า Tan(180-C) Tan(180+C) และ Tan(-C) 
7. ถา้ดา้นประกอบมุม A ยาว 12 ม. จงหาดา้นตรงขา้มมุมฉาก เม่ือ Cos A = 0.75   
8. ถา้ดา้นตรงขา้มมุมฉาก ยาว 15 ม. จงหาดา้นประกอบมุม A เม่ือ Cos A = 0.60 
9. ถา้ดา้นตรงขา้มมุม B ยาว 10 ม. จงหาดา้นตรงขา้มมุมฉาก เม่ือ Sin B = 0.50 
10. ถา้ดา้นตรงขา้มมุมฉาก ยาว 20 ม. จงหาดา้นตรงขา้มมุม B เม่ือ Sin B = 0.40 
11. เป็นไปไดห้รือไม่? ค่า Sin และ Cos ของมุมใดๆจะมีค่านอ้ยกวา่ -1 
12. เป็นไปไดห้รือไม่? ค่า Sin และ Cos ของมุมใดๆจะมีค่ามากกวา่ 1 
13. ค่า Tan ของมุมใดๆตอ้งอยูร่ะหวา่ง -1 ถึง +1 เท่านั้นใช่หรือไม่?  
14. จงหาค่า Sin และ Cos ของมุมภายในสามเหล่ียมท่ีมีดา้นประกอบมุมฉากยาว 9 และ 12 ม. 
15. จงหาค่า Tan X ของมุมภายในสามเหล่ียมท่ีมีดา้นตรงขา้มมุมฉากยาว 40 ม.และดา้นประกอบ

มุม X ยาว 24 ม. 
 

----------------------------------------------------------- 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชุดแบบฝึกหัดที ่3 
(ตรีโกณมิต)ิ 

 
จงแสดงวิธีหาค่าและตอบคาํถามต่อไปน้ี 
 

1. ถา้ดา้นประกอบมุมฉากยาว 12 และ 16 ม. จงหาค่ามุมท่ีเหลือของสามเหล่ียมน้ี 
2. ถา้ Tan C = 3.00 และดา้นตรงขา้มมุม C = 24 ม. ดา้นประกอบมุม C = ?  
3. ถา้ Tan C = 5.00 และดา้นประกอบมุม C = 5 ม. ดา้นตรงขา้มมุม C = ? 
4. ถา้ Sin X = 0.75 และ Cos X = 0.25 ค่า Tan X = ? 
5. จงอธิบาย Sin 2X = 2 Sin X หรือไม่? 
6. จงอธิบาย Cos 2X = 2 Cos X หรือไม่? 

7. จงอธิบาย Sin2 X = Sin X2 หรือไม่? 

8. จงอธิบาย Cos2 X = Cos X2 หรือไม่? 

9. จงอธิบาย Sin2 X = (Sin X)2หรือไม่? 

10. จงอธิบาย Cos2 X = (Cos X)2หรือไม่? 

11. จงหาค่า Sin-1 0.50 เป็นองศา 

12. จงหาค่า Cos-1 0.50 เป็นองศา 

13. จงหาค่า Tan-1 0.268 เป็นองศา 

14. จงหาค่า Sin-1 0.259 เป็นเรเดียน 

15. จงหาค่า Cos-1 0.966 เป็นเรเดียน 

 
------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 



 
 

ประวตัผู้ิวจิัย 
 

ตาํแหน่งปัจจุบนั: ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
ประวติัการศึกษา:  
 
ปีท่ีจบ

การศึกษา 
ระดบั
ปริญญา 

คุณวฒิุ สาขาวิชา สถานศึกษา ประเทศ 

2523 ตรี วท.บ.
(เกษตรศาสตร์) 

เกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ 

ไทย 

2531 โท วท.ม.
(เกษตรศาสตร์) 

ปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ 

ไทย 
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