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กิตติกรรมประกาศ 
 

 การทําวิจัยคร้ังนี้ ไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากทานผูบริหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท่ี
ใหโอกาสในการทํางานโดยใหทุนอุดหนุนจนสามารถดําเนินการวิจัยไดสําเร็จเรียบรอยดวยดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานรองศาสตราจารย ดร.สรชัย พิศาลบุตร ท่ีปรึกษารองอธิการบดีฝายวิจัยและ
วิทยบริการ ท่ีไดใหความกรุณาสนับสนุน ชวยเหลือท้ังดานความรู โอกาสและกําลังใจ ตลอดจนให
ขอเสนอแนะอันเปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลงได  
 ขอกราบขอบพระคุณ ทานรองศาสตราจารย ดร.อุปถัมภ สายแสงจันทร คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจ ท่ีไดใหการสงเสริมการทําวิจัยนี้ พรอมท้ังรวมใหความเห็นอันเปนประโยชน 
ขอขอบคุณอาจารยวันเพ็ญ พินเผือก อดีตรองผูอํานวยการฝายบริหารศูนยวิจัย รวมท้ังนักวิจัยและ
บุคลากรศูนยวิจัย ท่ีชวยอํานวยความสะดวกในทุกๆ ดาน ทําใหการดําเนินงานตางๆ สามารถ
เปนไปอยางราบร่ืนตลอดเสนทางของการทํางาน 
 สุดทายนี้ งานวิจัยคร้ังนี้จะสําเร็จลงมิได หากไมไดรับการสนับสนุนจากนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ท้ังหลักสูตร 4 ป และหลักสูตร 4 ปเทียบโอน ท่ีศึกษา
วิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน (IM 201) ท่ีไดใหความรวมมือในการทดสอบ  
 
       ผองใส  เพ็ชรรักษ 
       อาทร  จิตสุนทรชัยกุล 

ศิรัตน แจงรักษสกุล 
       ปเนต   เสรีรังสรรค  
                                                                                               เมษายน 2555 
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บทคัดยอ 
            การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบของวิธีการสอนประกอบรวมท่ีเหมาะสมสําหรับ
นักศึกษากลุมท่ีการเรียนดีและผลการเรียนตํ่า การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มุงศึกษานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ท้ัง
หลักสูตร 4 ป ท่ีกําลังศึกษาในวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน (IM 201) ในภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2554 ทําการเลือกกลุมตัวอยางมาจํานวน 4 กลุม จํานวน 279 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
ประกอบดวยประมวลการสอน แบบฝกหัดประกอบการสอนในบทคํานวณ แบบทดสอบยอยหลังประกอบ
หลังจากจบบทเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือขอสอบ โดยผูวิจัยทําการเก็บขอมูลคะแนนจากการ
สอบกลางภาคในขอคํานวณกอนมีการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ และเก็บขอมูลคะแนน
สอบปลายภาคในขอคํานวณหลังจากท่ีมีการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเน้ือหาเชิง
คํานวณ และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใชไดแก คารอยละ คาเฉล่ียเลขคณิต คา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบสมมติฐานไดกําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการศึกษา สรุปไดดังน้ี  
1) หลังจากท่ีมีการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเนื้อหาเชิงคํานวณในกลุมผลการ

เรียนตํ่า พบวา นักศึกษาไดคะแนนสูงเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 4.03 คะแนนหรือเพิ่มข้ึนรอยละ 111.3 และในกลุมผลการ
เรียนดี นักศึกษาไดคะแนนสูงเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 3.12  คะแนนหรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 52.44 

2) หลังจากท่ีมีการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเน้ือหาเชิงคํานวณ นักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด นักศึกษาไดคะแนนสูงเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 3.61 คะแนนหรือเพิ่มข้ึนรอยละ 68.37 นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ นักศึกษาไดคะแนนสูงเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 3.57  คะแนนหรือเพิ่มข้ึนรอยละ 91.30 และนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน นักศึกษาไดคะแนนสูงเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 3.44  คะแนนหรือเพ่ิมข้ึนรอย
ละ 62.89 

II 
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III 
 

 
3) หลังจากท่ีมีการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเน้ือหาเชิงคํานวณ นักศึกษา

สามารถทําคะแนนสอบไดเพิ่มมากข้ึน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
4) หลังจากท่ีมีการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเน้ือหาเชิงคํานวณ นักศึกษา

สามารถทําคะแนนสอบไดเพ่ิมมากข้ึนไมแตกตางกันในแตละสาขาวิชาและในแตละกลุมผลการเรียน ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การเรียนรูของบุคคลนั้นจากคํากลาวของ สุราษฎร (2545) ซ่ึงกลาวไววา จะมีการเรียนรูไดก็

ตอเม่ือผูเรียนมีความสนใจท่ีจะแกปญหา ซ่ึงในกระบวนการน้ีเองเปนเหตุใหเขาตองศึกษาขอมูลหา
วิธีการในการแกปญหานั้นอยางไร และจะตองมีโอกาสท่ีจะทดลองฝกหัด หรือนําขอมูลขาวสารท่ี
ไดรับนั้นไปใชในการแกปญหาดู หากพิสูจนทราบไดวาสามารถแกปญหาไดก็จะเกิดการเรียนรูวิธี
แกปญหานั้น ดังนั้นการเรียนรูจะตองประกอบดวยข้ันตอนตางๆ ดังตอไปนี้ 
         1. ข้ันการสนใจปญหา เปนข้ันท่ีบุคคลสนใจปญหาและอยากท่ีจะแกปญหานั้น 
         2. ข้ันการศึกษาขอมูล เปนข้ันท่ีบุคคลสนใจท่ีจะแกปญหาแลว และดําเนินการศึกษาหาขอมูล
ตางๆ เพื่อนํามาแกปญหานั้น ๆ  
         3. ข้ันพยายาม เปนข้ันท่ีบุคคลนําขอมูลตางๆ จากข้ันการศึกษาขอมูลมาใชในการแกไขปญหา
และพยายามฝกหัดแกปญหานั้นจนเกิดผลสําเร็จ 
         4. ขั้นสําเร็จผล ในข้ันนี้เพื่อทราบผลลัพธจริงๆ นั้นเปนอยางไร 
 

 บุคคลตางๆ จะเกิดการเรียนรูไดก็ตอเม่ือบุคคลนั้นๆ สนใจท่ีจะแกปญหาเปนการเริ่มตนและ
พยายามท่ีจะแกปญหานั้นๆ ดวยการศึกษาหาขอมูลตางๆ มาเพื่อใชในการแกปญหาจนเปนผลสําเร็จ 
กระบวนการนี้เรียกวากระบวนการเรียนการสอน 
 เนื่องจากในการเรียนการศึกษาทุกระดับ ผูเรียนเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการจัดการเรียน
การสอนจึงจําเปนตองมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุงเนนความสําคัญท้ังดานความรูความคิด 
ความสามารถ มีคุณธรรม ซ่ึงตองมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีเทคนิค
การการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคลใน
รูปแบบการคิดและรูปแบบการเรียนรู ทําใหนกัจิตวิทยาและนักการศึกษาเห็นถึงความจําเปน ท่ีผูสอน
จะตองปรับสภาพการเรียนการสอน และกลวิธีการสอนใหเขากับลักษณะของผูเรียน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และชวยใหผูเรียนบรรลุถึงจุดมุงหมายของการเรียน (Saracho, 
1997) โดยผูสอนควรจะสรางความสมดุลในการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนทุกคน ดวยการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนใหมีความหลากหลายและยืดหยุน เพื่อสอดรับกับรูปแบบการเรียนของ
ผูเรียนท่ีแตกตางกัน และชวยใหนักศึกษามีทักษะในการใชรูปแบบการคิดและรูปแบบการเรียนรูท่ีตน
ชอบมากกวา และอีกท้ังจดัรูปแบบการเรียนการสอน ท่ีชวยใหผูเรียนไดเพิ่มทักษะการใชรูปแบบการ
เรียนท่ีตนชอบนอยกวาใหสูงข้ึนดวย (Saracho, 1997)  
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การศึกษาเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศทุกดาน และทุกระดับ โดยเฉพาะ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาท่ีชวยสรางเยาวชนซ่ึงจะเปนผูท่ีตองรับผิดชอบในหนาท่ีอัน
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต มหาวิทยาลัยในฐานะที่เปนสถาบันวิชาการขั้นสูง มี
จุดมุงหมายในการสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ และภารกิจสําคัญอยางหน่ึงคือ การผลิต
บัณฑิตเพื่อออกไปรับใชสังคม ชวยเหลือเกื้อกูลสังคม ยอมเปนท่ีทราบกันดีวาปจจัยหลักท่ีเปน
องคประกอบของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ ผูบริหารสถาบัน อาจารยผูสอน และนิสิต
นักศึกษา ซ่ึงองคประกอบท้ัง 3 ประการนี้จะตองมีสวนเกี่ยวของกัน ดังท่ี วัลลภา เทพหัสดิน ณ 
อยุธยา (2527) ไดกลาวไววา ผูบริหารสถาบันจําเปนตองศึกษาสภาพของอาจารยผูสอน และนักศึกษา
วามีสภาพเปนมาอยางไร มาจากสถานภาพและส่ิงแวดลอมท่ีแตกตางกันอยางไร มีลักษณะธรรมชาติ
เปนอยางไร ท้ังนี้เพื่อจะไดจัดบรรยากาศทางวิชาการและการใหบริการทางการศึกษาไดอยางถูกตอง 
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของผูเรียน คือ นักศึกษาใหมากท่ีสุด ในสวนของอาจารยผูสอน 
จําเปนตองศึกษาสภาพของนักศึกษาหรือผูเรียนเพื่อใหเขาใจสภาพความตองการในการศึกษา อิทธิพล
ท่ีมีผลตอการเรียนรู ความคาดหวังและธรรมชาติของผูเรียน ซ่ึงจะชวยใหอาจารยไดรับทราบขอมูล
พื้นฐานในการจัดการศึกษาไดอยางถูกตองและตรงกับสภาพความเปนจริงมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังชวย
แกปญหาและลดชองวางระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาของนักศึกษาใน
ดานการเรียน เศรษฐกิจและสังคม ปญหาครอบครัวและปญหาสวนตัวท่ีตองอาศัยผูเช่ียวชาญดานการ
ใหคําปรึกษาและแนะแนวเพ่ือชวยแกปญหาของนักศึกษา และในสวนของนักศึกษาจําเปนตองมี
การศึกษาและเขาใจสภาพของนักศึกษาดวยกันเอง เขาใจระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
เพื่อลดความวิตกกังวลและความตึงเครียดตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี 1 
ซ่ึงตองปรับตัวใหเขากับสถาบัน ส่ิงแวดลอม วิธีการศึกษา เพื่อนและคณาจารยเม่ือแรกเขามาศึกษาใน
สถาบัน  

ประกอบกับในดานวิชาการเรียนท่ีเปนเชิงคํานวณยังเปนปญหาปญหาสําหรับผูเรียนอยูไม
นอย ผูเรียนสวนใหญมักมีความคิดวา การคํานวณเปนเร่ืองยากแกการทําความเขาใจ จําเปนตองอาศัย
ความคิดในการตัดสินใจ และผูเรียนไมเห็นประโยชน ไมเห็นความจําเปน ซ่ึงตองมีการจัดการเรียน
การสอนท่ีตอบสนองตอความตองการของผูเรียนในดานตางๆ โดยเฉพาะทักษะกระบวนการทางการ
คํานวณและทักษะการแกปญหาดวยวิธีการท่ีหลากหลายและการใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 
จากการทําวิจัยในช้ันเรียนในปท่ีผานมาเร่ือง การศึกษาถึงความชอบตอวิธีการสอนประกอบ

รวมของนักศึกษาในเนื้อหาวิชาท่ีเปนเชิงคํานวณสําหรับวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 
(IM201): กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซ่ึงมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
คือ ควรมีการศึกษาตอเนื่องจากงานวิจัยในคร้ังนี้ สําหรับเนื้อหาสวนท่ีเปนการคํานวณ จึงทําใหกลุม
ผูวิจัยมีความเห็นวา ควรศึกษาอยางตอเนื่องถึงแบบฝกหัดและแบบทดสอบ ท่ีมีสัดสวนท่ีเหมาะสม
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบของวิธีการสอนประกอบรวมท่ีเหมาะสมสําหรับนักศึกษากลุมท่ีการ
เรียนดีและผลการเรียนตํ่า 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 แบบฝกหัดและแบบทดสอบจะสงผลระหวางคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคของ
นักศึกษาท้ัง 2 กลุม คือ กลุมท่ีผลการเรียนดีและผลการเรียนตํ่าในสวนเนื้อหารายวิชาท่ีเปนเชิง
คํานวณ 
 
1.4 นิยามศัพท 

แบบทดสอบยอย หมายถึง เคร่ืองมือตรวจสอบทางการศึกษาท่ีกระตุนสมองใหแสดง
พฤติกรรมออกมาในเชิงความสามารถของบุคคล  โดยทําการทดสอบหลังจากสอนจบในแตละหวัขอ 

แบบฝกหัด หมายถึง เปนส่ือการเรียนประเภทหนึ่งสําหรับใหนักศึกษาฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจ  และทักษะเพิ่มข้ึน โดยใหนักศึกษาทําในหองเรียนหรือกลับไปทําท่ีบาน 
 
 
 

รูปแบบของเน้ือหา 
1. เน้ือหาเชิงคํานวณ 

คะแนน
สอบปลาย

ภาค 

นักศึกษาท่ีศึกษา
วิชาการจัดการ
การผลิต IM 201 
คณะบริหาร 

คะแนน
สอบกลาง

ภาค 

ผลการเรียนดี 

ผลการเรียนตํ่า 

รูปแบบวิธีการสอนประกอบ 
1. แบบฝกหัด 
2. แบบทดสอบยอย 
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1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจยัคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะนกัศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย คณะบริหารธุรกิจ ท้ัง
หลักสูตร 4 ป ท่ีกําลังศึกษาในวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนนิงาน (IM 201) ในภาคการศึกษา
ท่ี 1 ปการศึกษา 2554 จํานวนท้ังส้ิน 12 กลุม จํานวน 826 คน (ขอมูลจาก ZAP รายวิชาและจํานวน
นักศึกษาวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2554) ซ่ึงตามหลักสูตร คือ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกสาขา หลักสูตร 4 ป ช้ันปท่ี 2  
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหไดขอมูลในการนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบการใชแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบประกอบการสอนในวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน ในเนื้อหาเชิง
คํานวณท่ีเหมาะสม 

2. ใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนซ่ึงจะเปนประโยชนตอ
นักศึกษา อาจารยผูสอน และมหาวิทยาลัยตอไป 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
ผูวิจัยไดศึกษาและคนควาทฤษฎี ความรูท่ีเกี่ยวของมาเปนกรอบในการศึกษาดังนี้ 
                1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการสอน 
                2. บทบาทและความสําคัญของวิธีการสอนประกอบ 
                     2.1 แบบฝกหัด 
                     2.2 การทดสอบยอย 
                3. วิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 
                4. งานวิจยัท่ีเกีย่วของ 
 
2.1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับวิธีการสอน 

เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีแบบการเรียนท่ีแตกตางกัน ฉะนั้นผูสอนตองมีวิธีการสอนท่ี
หลากหลายและจัดการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาและตัวผูเรียน วิธีการสอนท่ีดีจึงตองใชได
เหมาะสมกับสภาพหองเรียน ผูสอน และผูเรียนท่ีจะทํา กิจกรรมรวมกัน (วารี, 2530) ผูสอนจึงตอง
รูจักเลือกวิธีการสอนและปรับปรุงเทคนิควิธี ใหเหมาะสมกับเนื้อหาและผูเรียน โดยไมใชวิธีการสอน
เพียงอยางเดียว ท้ังนี้เพื่อสงเสริมใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรูไดสูงสุด (สุพิน, 2531)
ความหมายของวิธีการสอน การที่จะทําใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จและทําใหผูเรียน
สามารถเรียนไดดียิ่งข้ึน ส่ิงท่ีผูสอนควรตระหนักก็คือ ผูเรียนแตละคนตองการวิธีการสอนท่ีแตกตาง
กัน (รสริน,2543) จึงกลาวไดวาวิธีการสอนของครูเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําให
ความมุงหมายของการศึกษาประสบความสําเร็จได วิธีสอนเปนกระบวนท่ีผูสอนใชในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเหมาะสมใหแกผูเรียน เพ่ือใหเกิดความเจริญงอกงามและพัฒนาไปในทางท่ีพึง
ปรารถนาสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา (วารี, 2530) นอกจากนี้ ผูสอนยังตองใช 
“เทคนิค” ซ่ึงหมายถึง ศิลปะหรือกลวิธีเฉพาะวิชานั้น ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) มาใชในการสอน 
ซ่ึงเรียกวา “เทคนิคการสอน” ดังนั้นเทคนิคการสอนจึงสอดแทรกอยูในขณะดําเนินการสอนไมแยก
อยูโดยอิสระ เปนเคร่ืองชวยเสริมการสอนใหผูเรียนเกิดความเขาใจเพลิดเพลิน สนุกสนาน เรียนวิชา
เกษตรดวยความไมเบ่ือหนาย ทํา ใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (ยุพิน, 2530) สวนกลวิธี
สอน(Instructional Strategy) เปนวิธีการพลิกแพลงการสอนโดยอาศัยความรูในดานตาง ๆ คือ ใช
ปรัชญาการสอน หลักการสอน วิธีสอน ทักษะการสอน เทคนิคการสอน และส่ือการสอน มา
ประกอบกัน (สุทิน, 2542) นอกจากนี้ (บังอร, 2538) ยังกลาวเพิ่มเติมอีกวากลวิธีสอน เปนการกําหนด
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2.2. บทบาทและความสําคัญของวิธีการสอน 
      2.2.1   การใชแบบฝกหัด 
 2.2.1.1  ความหมายของแบบฝกหัด 
        พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  2525  (2525) ไดใหความหมายของ
แบบฝกหัดไววา  หมายถึง  แบบตัวอยาง  ปญหา  หรือคําส่ังท่ีตั้งข้ึนเพื่อใหนักเรียนฝกตอบ  เปนตน 
        ชัยยงค  พรหมวงศ, 2528 ไดกลาวถึงความหมายของแบบฝกหัด  สรุปไดวา  หมายถึง  
ส่ิงท่ีนักเรียนตองใชควบคูกับการเรียน  มีลักษณะเปนแบบฝกหัดท่ีครอบคลุมกิจกรรมท่ีนักเรียนพึง
กระทํา  อาจกําหนดแยกเปนแตละหนวย  หรืออาจรวมเลมก็ได 
        ประพนธ  จายเจริญ, 2536 ใหความหมายวา  แบบฝกหัด  หมายถึง  ส่ิงท่ีผูสอน
มอบหมายใหนักเรียนกระทํา  เพื่อฝกฝนเนื้อหาตาง ๆ  ท่ีไดเรียนไปแลว  ใหเกิดความชํานาญ  และให
ผูเรียนสามารถนําไปใชในการชีวิตประจําวันได 
       อังศุมาลิน  เพิ่มผล, 2542 ไดสรุปไดวา แบบฝกหัด  หมายถึง  งาน  กิจกรรม  หรือ  
ประสบการณท่ีครูจัดใหนักเรียนไดฝกหัด  กระทําเพื่อทบทวนฝกฝนเนื้อหาความรูตาง ๆ  ท่ีไดเรียน
ไปแลว  จนสามารถปฏิบัติไดดวยความชํานาญ  และใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 
        ชุลีพร  แจมถนอม, 2542 กลาววา แบบฝกหัด เปนส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  ซ่ึงชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติดวยตนเอง  ไดฝกทักษะเพ่ิมเติมจากเนื้อหา  
โดยมีครูเปนผูแนะนํา 
        เตือนใจ  ตรีเนตร, 2544 กลาววา แบบฝกหัด  เปนส่ือประกอบการเรียนการสอน  ซ่ึงชวย
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติดวยตนเอง  ไดฝกทักษะเพิ่มเติมจากเนื้อหาจนปฏิบัติไดอยาง
ชํานาญ  และใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  โดยมีครูเปนผูแนะนํา 
       สรุปไดวา  แบบฝกหัดเปนส่ือชนิดหนึ่งท่ีครูสรางข้ึนจากบทเรียนท่ีไดสอนไปแลว  ใช
ประกอบการจัดการเรียนการสอน  เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรูดวยการปฏิบัติ  สรางความ
เขาใจ  เสริมทักษะใหนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนเกิดความชํานาญ  เกิดทักษะบางอยาง  และเปนการ
ทบทวนเนื้อหาความรูตาง ๆ  ท่ีเรียนไปแลว  ใหสามารถจดจําเนื้อหาไดอยางแมนยํามากข้ึน 
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 2.2.1.2  ความสําคัญของแบบฝกหัด 
 โรจนา  แสงรุงรวี, 2531 กลาวถึงความสําคัญของแบบฝกหัดไววา ในการฝกทักษะ
จําเปนตองอาศัยแบบฝกหัดเพื่อทบทวนความเขาใจ ในเร่ืองท่ีเรียนไปแลว  ครูสวนมากจะใช
แบบฝกหัดท่ีมีอยูในหนังสือแบบเรียนใหนักเรียนฝกหัด  บางเลมเปนแบบฝกหัดเล็กนอย  หรือไมมี
เลยจึงเปนหนาท่ีของครูโดยตรงท่ีจะตองสรางแบบฝกหัดใหเหมาะสมกับเร่ืองท่ีสอน  เพื่อใหนักเรียน
เกิดทักษะเขาใจมากยิ่งข้ึน  และมีความชํานาญแมนยําในบทเรียนนั้น ๆ  กอใหเกิดการเรียนรูท่ีดี 
   เกศินี  มีคุณ, 2547 กลาววา  แบบฝกหัดมีความสําคัญในการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  
มีพัฒนาการ  และมีความชํานาญการในเนื้อหานั้น ๆ  ชวยใหครูประสบความสําเร็จในการสอน 

แบบฝกหัด  จึงเปนส่ือการเรียนการสอนท่ีมีความสําคัญในการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู  
มีการพัฒนา  และความชํานาญในเนื้อหาน้ัน ๆ  ชวยใหครูประสบความสําเร็จในการสอน  นอกจากนี้  
ยังชวยแบงเบาภาระในการสอนของครูไดอีกดวย 

 
   2.2.1.3  หลักจิตวิทยาท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบฝกหัด 
        การสรางแบบฝกหัดนั้น  ตองอาศัยหลักจิตวิทยาเพื่อเปนแนวทางในการสรางใหเกิด
ความสมบูรณเหมาะสมกับวัย  และระดับความสามารถของนักเรียน  สุจริต  เพียรชอบ ;  และสายฝน 
อินทรัมพรรย  (2523)  กลาวถึง  หลักจิตวิทยาในการสรางแบบฝกหัด  มีดังนี้ 
        1.  กฎแหงการเรียนรูของธอรนไดด  เกี่ยวกับกฎการฝกหัดซ่ึงสอดคลองกับการทดลอง
ของวัตสัน  นั่นคือ  ส่ิงใดก็ตามท่ีมีการฝกหัดหรือกระทําบอย ๆ  ยอมทําใหผูฝกคลองแคลว  สามารถ
ทําไดดี  ในทางตรงกันขาม  ส่ิงใดก็ตามท่ีไมไดรับการฝกหัด  ทอดท้ิงไปนานแลวยอมทําไดไมดี
เหมือนเดิม  ตอเม่ือมีการฝกฝนหรือกระทําซํ้า ๆ  ก็จะชวยใหเกิดทักษะเพ่ิมข้ึน 
        2.  ความแตกตางระหางบุคคล  เปนส่ิงท่ีครูควรคํานึงถึงดวยวา  นักเรียนแตละคนมี
ความรู  ความถนัด  ความสามารถและความสนใจทีแตกตางกัน  ฉะนั้นในการสรางแบบฝกหัด  จึง
ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม  ไมยากหรืองายจนเกินไป  และควรมีหลายแบบ 
        3.  การจูงใจผูเรียน  ครูสามารถทําไดโดยการจัดการแบบฝกหัดจากงายไปหายาก  เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผูเรียน  เปนการกระตุนใหติดตามตอไป  และทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จใน
การทําแบบฝกหัด  นอกจากนั้นการใชแบบฝกหัดส้ัน ๆ  จะชวยไมใหผูเรียนเกิดความเบ่ือหนาย 
        4.  การนําส่ิงท่ีมีความหมายตอชีวิต  และการเรียนรูมาใหนักเรียนทดลองทํา  ภาษาท่ีใช
พูด  เขียนในชีวิตประจําวัน  จะทําใหผูเรียนไดเรียนและทําแบบฝกหัดในส่ิงท่ีใกลตัว  นอกจากจะจํา
ไดแมนยําแลว  นักเรียนยังสามารถนําหลักความรูท่ีไดรับไปใชประโยชนอีกดวย 
        พรรณี  ชูทัย  (2522)  ไดสรุปแนวคิดของนักจิตวิทยาท่ีเกี่ยวของกับแบบฝกหัดวา  ควร
ประกอบดวย 
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         1.  กฎแหงผลของธอรนไดด  (Thorndike)  แบบฝกหัดท่ีสรางข้ึนตามหลักจิตวิทยา  ขอนี้
จึงตองใหนักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดนั้นไดพอสมควร  ควรมีคําเฉลยใหนักเรียนสามารถตรวจ
คําตอบไดหลังจากการทําแบบฝกหัดเสร็จ 
        2.  กฎการฝกหัดของวัตสัน  (Watson)  การสรางแบบฝกหัดตามหลักจิตวิทยานี้  จึงควร
เนนใหมีการกระทําซํ้า ๆ  เพื่อใหจดจําไดนาน  และสามารถเขียนไดถูกตองเพราะการเขียนเปนทักษะ
ท่ีตองฝกหัดอยูเสมอ 

        3.  กฎการเสริมแรงของธอรนไดด  (Thorndike)  ในการสอนฝกทักษะ  ครูควรใหการ
เสริมแรงโดยหารใหกําลังใจอยางดีแกนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  และ
รูสึกประสบผลสําเร็จในงานท่ีทํา 
           4.  แรงจูงใจ  แรงจูงใจเปนส่ิงสําคัญในการเรียน  ครูตองกระตุนใหนักเรียนต่ืนตัว  
อยากรูอยากเห็น  แบบฝกหัดท่ีนาสนใจจะเปนแรงจูงใจอยางหนึ่งท่ีทําใหนักเรียนอยากทํา  อยากฝก
และเกิดการเรียนรู 
 
 2.2.1.4  หลักการสรางแบบฝกหัด 
        รัชนี  ศรีไพวรรณ  (2517)  กลาวถึงหลักการสรางแบบฝกหัดไวหลายประการ  ดังนี้ 
        1.  ใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก  และลําดับข้ันของการเรียนรู 
        2.  ใหตั้งจุดมุงหมายวา  จะฝกในดานใด  แลวจัดเนื้อหาใหตรงกับความมุงหมายท่ีวางไว 
        3.  ตองคํานึงถึงความแตกตางของเด็ก 
        4.  ในแบบฝกหัด  ควรมีคําช้ีแจงงาย ๆ  ส้ัน ๆ  เพื่อใหเด็กเขาใจ  ถาเด็กยังอานไมได  ครู
ตองช้ีแจงดวยคําพูดท่ีใชภาษางาย ๆ  ใหเด็กสามารถทําตามคําส่ังได 
        5.  แบบฝกหัดตองมีความถูกตอง  ครูตองตรวจพิจารณาดูใหถ่ีถวน  อยาใหมีขอผิดพลาด
ได 
        6.  การใหเด็กทําแบบฝกหัดแตละคร้ัง  ตองใหเหมาะสมกับเวลา  และความเขาใจของ
เด็ก 
        7.  ควรทําแบบฝกหัดหลาย ๆ  แบบ  เพื่อใหเด็กรูกวางขวาง  และสงเสริมใหเกิดความคิด 
        8.  กระดาษท่ีใหเด็กทําแบบฝกหัด  ตองเหนียวและทนทานพอสมควร 
 
        ฉวีวรรณ  กีรติกร  (2545)  ไดกลาวถึงหลักในการสรางแบบฝกหัด  ไวดังนี้ 
        1.  แบบฝกหัดท่ีสรางข้ึนนั้น  ควรสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการและลําดับข้ันตอน
การเรียนรูของผูเรียน  เด็กท่ีเร่ิมเรียนมีประสบการณนอย  จะตองสรางแบบฝกหัดท่ีนาสนใจและจูงใจ
ผูเรียน  ดวยการเร่ิมจากขอท่ีงายไปหายาก  เพื่อใหผูเรียนมีกําลังใจในการฝก 
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        2.  ใหแบบฝกหัดท่ีตรงกับจุดประสงคท่ีตองการฝก  และตองมีเวลาเตรียมการไว
ลวงหนาอยูเสมอ 
        3.  แบบฝกหัด  ควรมุงสงเสริมนักเรียนแตละกลุมตามความสามารถท่ีแตกตางกันของ
ผูเรียน 
        4.  แบบฝกหัดแตละชุด  ควรมีคําช้ีแจงงาย ๆ  ส้ัน ๆ  เพื่อใหนักเรียนเขาใจ  หรือมี
ตัวอยางแสดงวิธีทําจะชวยใหเขาใจไดดียิ่งข้ึน 
        5.  แบบฝกหัด  จะตองถูกตอง  ครูจะตองพิจารณาใหดีอยามีขอผิดพลาดได 
        6.  แบบฝกหัด  ควรมีหลาย ๆ  แบบ  เพื่อใหผูเรียนไดแนวคิดท่ีกวางไกล 
 
        ชุลีพร  แจมถนอม  (2542)  กลาววา  การสรางแบบฝกหัด  ควรคํานึงถึงตัวนักเรียนเปน
หลัก  โดยมีจุดมุงหมายท่ีแนนอนวาฝกเร่ืองอะไร  ดานใด  จัดเน้ือหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  
เนื้อหาไมยากเกินไป  และมีรูปแบบหลายแบบที่นาสนใจ  จะเห็นไดวา  การสรางแบบฝกหัดนั้นควร
จะคํานึงถึงเร่ืองสําคัญ  ดังนี้ 
        1.  ยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
        2.  คํานึงถึงภาษาท่ีใชใหเหมาะสม  ส้ัน ๆ  และชัดเจน 
        3.  มีจุดมุงหมายในการสราง 
        4.  มีการกําหนดเนื้อหาชัดเจน  ไมยากจนเกินไป 
        5.  รูปแบบนาสนใจ 
        กลาวโดยสรุปไดวา  การสรางแบบฝกหัดใหมีประสิทธิภาพ  ครูจะตองคํานึงถึงส่ิงตาง ๆ  
ตอไปนี้  1)  พัฒนาการของผูเรียน  2)  เนื้อหาท่ีสอน  3)  ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน   
4)  วัตถุประสงคในการฝก  และ  5)  เวลาท่ีใชในการฝก 
 
 2.2.1.5  ลักษณะของแบบฝกหัดท่ีดี 
        ในการสรางแบบฝกหัด  ควรมีองคประกอบหลายประการ  ซ่ึงนักการศึกษาหลายทานได
ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของแบบฝกหัดท่ีดี  ไดดังนี้ 
        ฮารเนส  (Harress. n.d. : 93 – 94)  กลาวถึง  ลักษณะของแบบฝกหัดไววา  การเขียน
แบบฝกหัดตองแนใจในภาษาท่ีใชใหเหมาะสมกับนักเรียน  และสรางโดยใชหลักจิตวิทยา  ดังนี้ 
        1.  ใชแบบฝกหัดหลายชนิด  เพื่อเราใหนักเรียนเกิดความสนใจ 
        2.  แบบฝกหัดท่ีสรางข้ึนนั้น   จะตองใหนักเรียนสามารถพิจารณาไดวา  แตละ
แบบฝกหัดและแตละขอตองการใหทําอะไร 
        3.  ใหนักเรียนนําส่ิงท่ีไดเรียนรูจากการเรียนมาตอบในแบบฝกหัดใหตรงตามเปาหมาย 
        4.  ใหนักเรียนตอบสนองตอส่ิงเรา  ดวยการแสดงความสามารถและเขาใจในแบบฝกหัด 
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        5.  กําหนดใหชัดเจนวา  จะใหนักเรียนตอบแบบฝกหัดแตละรูปแบบ  ดวยวิธีการอยางไร 
        วิชัย  เพ็ชรเรืองรอง  (2531)  สรุปไววา 
        1.  แบบฝกหัดตองมีเอกภาพ  และความสมบูรณในตัวเอง 
        2.  เกิดจากความตองการของผูเรียนและสังคม 
        3.  ครอบคลุมหลายลักษณะวิชา  โดยบูรณาการใหเขากับการอาน 
        4.  ใชแนวคิดใหมในการจัดกิจกรรม  
        5.  สนองความสนใจใครรู  และความสามารถของผูเรียน  สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวม
ในการเรียน 
        6.  คํานึงถึงการพัฒนาการและวุฒิภาวะของผูเรียน 
        7.  เนนการแกปญหาครูและนักเรียนไดมีโอกาสวางแผนรวมกัน 
        8.  แบบฝกหัด  ควรเปนส่ิงท่ีนาสนใจ  คือ  เปนส่ิงท่ีมีความแปลกใหมพอสมควร 
        กรรณิการ  พวงเกษม  (2540)  กลาววา  แบบฝกหัดท่ีจะทําใหนักเรียนเกิดทักษะที่ดีและ
ถูกตอง  ควรมีลักษณะดังนี้ 
        1.  ควรมีความชัดเจนท้ังคําส่ังและวิธีทํา  คําส่ังหรือตัวอยางไมควรยาวเกินไป  เพราะจะ
ทําใหเขาใจยาก  ควรปรับใหงายเหมาะสมกับผูใช  ท้ังนี้เพื่อใหนักเรียนสามารถศึกษาดวยตนเองได 
        2.  ควรมีความหมายตอผูเรียน  และตรงจุดมุงหมายของการฝก  ลงทุนนอยใชไดนาน
และทันสมัยอยูเสมอ 
        3.  ภาษาและภาพท่ีใช  มีความเหมาะสมกับวัยและพื้นฐานความรูของนักเรียน 
        4.  ควรแยกฝกเปนเร่ือง  ไมควรยาวเกินไป  ควรมีกิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อใหนักเรียน
เกิดความสนใจ  และไมเบ่ือในการทําและเพื่อฝกทักษะดานหน่ึงจนเกิดความชํานาญ 
        5.  ควรมี  ท้ังกําหนดคําตอบใหและแบบใหตอบ  แบบเสรีการเลือกใชคําขอความ 
หรือรูปภาพในการฝก  ควรเปนส่ิงท่ีนักเรียนคุนเคยและตรงกับความสนใจ 
        6.  ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเอง  ใหรูจักคนควารวบรวมส่ิงท่ีพบเห็น
บอย ๆ  จะทําใหนักเรียนเขาใจเร่ืองนั้นไดดีใชไดอยางถูกตอง  มีหลักเกณฑและมองส่ิงท่ีเขาไดรับ
การฝกฝนนั้นมีความหมายตอผูฝกตลอดไป 
        7.  มีผลตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีความ
แตกตางกันในหลาย ๆ  ดาน  เชน  ความตองการ  ความสนใจ  ความพรอม  ระดับสติปญญา  และ
ประสบการณ  ฉะนั้นการทําแบบฝกหัดควรจัดทําใหมากพอ  และควรมีทุกระดับต้ังแตงาย  ปานกลาง  
จนถึงคอนขางยาก  เพื่อใหนักเรียนทุกคนประสบความสําเร็จในการทําแบบฝกหัด 
        8.  ควรเราความสนใจต้ังแตกิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดทาย 
        9.  ควรไดรับการกรับปรุงควบคูไปกับหนังสือแบบเรียนอยูเสมอ  และควรใชไดดีท้ังใน
หองและนอกหองเรียน 
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        10.  ควรเปนแบบฝกหัดท่ีครูสรางใหนักเรียนไดฝกหัดแลว  สามารถประเมินและจําแนก 
ความเจริญงอกงามของเด็กไดดวย 
        จากขอเสนอแนะของนักการศึกษาท่ีไดกลาวมาขางตน  พอสรุปไดวา  แบบฝกหัดท่ีดี
ควรคํานึงถึงหลักการสรางแบบฝกหัด  มีความหลากหลายนาสนใจ  สอดคลองกับเนื้อหาและ
เปาหมายในการฝก  ใชเวลาในการฝกแตละคร้ังไมมากนัก  มีคําอธิบายท่ีชัดเจนใชภาษาเขาใจงาย  
และเม่ือผูเรียนไดรับการฝกแลว  สามารถพัฒนาตนเองใหดีข้ึนได  จึงจะถือวาเปนแบบฝกหัดท่ีมี
ประโยชนคุมคาตอผูสอนและผูเรียน 
  
 2.2.1.6  ประโยชนของแบบฝกหัด 
        แพตต้ี  (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2535;  อางอิงจาก  Patty.  
1963)  ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกหัดไว  10  ประการ  คือ 
        1.  เปนสวนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียน  ในการเรียนทักษะอุปกรณการสอนท่ีชวยลด
ภาระของครูไดมาก  เพราะแบบฝกหัดเปนส่ิงท่ีจัดข้ึนอยางมีระบบระเบียบ 
        2.  ชวยเสริมทักษะการใชภาษา  แบบฝกหัดเปนการใชเคร่ืองมือท่ีชวยใหเด็กฝกทักษะ
การใชภาษาใหดีข้ึน  แตตองอาศัยการสงเสริมและความดูแลเอาใจใส  จากครูผูสอนดวย 
        3.  ชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล  เนื่องจากเด็กมีความสามารถทางภาษา
แตกตางกัน  การใหเด็กทําแบบฝกหัดท่ีเหมาะสมกับความสามารถของเขา  จะชวยใหเด็กประสบ
ความสําเร็จในดานจิตใจมากข้ึน 
        4.  แบบฝกหัดจะชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน  โดยกระทําดังนี้ 
            1.  ฝกทันทีหลังจากเด็กไดเรียนรูเร่ืองนั้น ๆ 
            2.  ฝกซํ้า ๆ  หลายคร้ัง 
            3.  เนนเฉพาะเร่ืองท่ีตองการ 
        5.  แบบฝกหัดท่ีเปนเคร่ืองมือวัดผลทางการเรียน  หลังจากจบบทเรียนในแตละคร้ัง 
        6.  แบบฝกหัดท่ีจัดทําเปนรูปเลม  เด็กสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทางเพ่ือทบทวน
ดวยตนเองไดตอไป 
        7.  การใหเด็กทําแบบฝกหัด  ชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตาง ๆ  ของเด็กได
ชัดเจน  ซ่ึงจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้นไดทันทวงที 
        8.  แบบฝกหัดท่ีจัดทําข้ึนนอกเหนือจากท่ีอยูในหนังสือเรียน  จะชวยใหเด็กไดฝกฝน
อยางเต็มท่ี 
        9.  แบบฝกหัดท่ีจัดพิมพไวเรียบรอยแลว  จะชวยใหครูประหยัดท้ังแรงงานและเวลาใน
การท่ีตองเตรียมแบบฝกหัดอยูเสมอ  ในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาออกแบบฝกหัดจากตําราเรียน  
ทําใหมีโอกาสฝกทักษะตาง ๆ  มากข้ึน 
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        ดวงเดือน  ออนนวม  และคณะ  (2536)  ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกหัดไว  ดังนี้ 
        1.  ชวยเสริมสรางและเพ่ิมพูนความรูความเขาใจ  ความจํา  แนวทางและทักษะในการ
แกปญหาแกนักเรียน 
        2.  ใชเปนเคร่ืองมือประเมินผลการสอนของครู  ทําใหเราทราบขอบกพรองในการสอน
แตละเร่ือง  แตละตอน  และสามารถปรับปรุงแกไขไดตรงจุด 
        3.  ใชเปนเคร่ืองมือประเมินผลทางการเรียนของนักเรียน  ทําใหครูทราบขอบกพรอง  
จุดออนของนักเรียนแตละคนในแตละเร่ือง  แตละตอน  และสามารถคิดหาทางชวยเหลือ  แกไข
ทันทวงที  และชวยใหนักเรียนทราบจุดออนขอบกพรองของตนเอง  เพื่อหาทางปรับปรุงแกไข  
เชนกัน 
        4.  ชวยกระตุนใหนักเรียนอยากทําแบบฝกหัด 
        5.  ชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะไดอยางเต็มท่ี  และตรงจุดท่ีตองการฝกหัด 
        6.  ชวยใหนักเรียนเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง  คิดอยางมีเหตุผล   แสดงความคิดออกมา
อยางมีระเบียบชัดเจน  และรัดกุม 
        7.  เปนการประหยัดเงินและเวลา 
        สรุปไดวา  แบบฝกหัดมีประโยชนในการท่ีจะชวยใหผูสอนและนักเรียนในการท่ีจะ
เพ่ิมพูนทักษะการเรียนการสอนเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง  ทําใหเกิดความชํานาญในเนื้อหาวิชา  ชวยในการ
สอนซอมเสริมนักเรียน  สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน  และนอกจากนี้แบบฝกหัดยังใช
เปนเคร่ืองมือในการประเมินผลทางการเรียนได 
 
 2.2.1.7  ประสิทธิภาพของแบบฝกหัด 
        ชัยยงค  พรหมวงศ  (2532)  ไดกลาวถึง  ความจําเปนที่จะตองทดสอบประสิทธิภาพของ
ชุดการสอนหรือแบบฝกหัด  มีความจําเปนหลายประการดังนี้  คือ 
        1.  สําหรับหนวยงานผลิตแบบฝกหัด  เปนการประกันคุณภาพของแบบฝกหัดวา  อยูใน
ข้ันสูงเหมาะสมท่ีจะผลิตออกมาจํานวนมาก  หากไมมีการทดลองประสิทธิภาพเสียกอนแลวผลิต
ออกมาใชประโยชนไมไดดี  จะตองทําใหมเปนการส้ินเปลืองเวลาและเงินทอง 
        2.  สําหรับผูใชแบบฝกหัด  แบบฝกหัดจะทําหนาท่ีสอน  โดยท่ีชวยสรางสภาพการ
เรียนรูใหผูเรียนเปล่ียนพฤติกรรมตามท่ีมุงหวัง  บางคร้ังตองชวยครูสอน  บางคร้ังตองสอนแทนครู  
ดังนั้นกอนนําแบบฝกหัดไปใช  ครูจึงควรม่ันใจวาชุดการสอนน้ันมีประสิทธิภาพในการชวยให
นักเรียนเกิดการเรียนรูจริง  การทดสอบประสิทธิภาพตามลําดับข้ันชวยใหเรามีแบบฝกหัดท่ีมีคุณคา
ทางการสอนจริงตามเกณฑท่ีกําหนดไว 
        3.  สําหรับผูผลิตแบบฝกหัดการทดสอบประสิทธิภาพ  จะทําใหผูผลิตม่ันใจไดวา  
เนื้อหาสาระท่ีบรรจุลงในชุดแบบฝกหัดงายตอการเขาใจ  อันชวยใหผูผลิตมีความชํานาญมากข้ึน 
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       2.2.2 แบบทดสอบหรือการทดสอบ 
2.2.2.1 ความหมายและลักษณะของการทดสอบยอย 
ไดมีผูใหความหมายของการทดสอบยอย ซ่ึงจะยกตัวอยางพอสังเขปดังนี้ 
ไพศาล หวังพาณิช  (2521)  ใหความหมายของการทดสอบยอยวาเปนการประเมินผล

หลังจากจบบทเรียนหรือจบเนื้อหาหนึ่งๆ เพื่อตรวจสอบดูวาหลังจากนักเรียนไดเรียนในแตละเร่ือง
แลวไดผลในระดับท่ีปรารถนาหรือไมยังมีขอบกพรองในสวนไหน ตอนใด และควรจะมีการแกไข
ปรับปรุงเกี่ยวกับส่ิงใดในเนื้อหานั้น ท้ังยังชวยใหไดขอมูลเพื่อปรับปรุงวิธีสอนของครู เปนผลให
นักเรียนเกิดการรอบรูในการเรียนอยางสมบูรณเต็มท่ี 

บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2522) ใหความหมายของการทดสอบยอยวาเปนการประเมินผล
ระหวางทําการสอนในแตละรายวิชา โดยจะทําการทดสอบหลังจากจบการเรียนแตละหนวยการเรียน
แลว จะชวยใหครู นักเรียนและผูสรางหลักสูตรไดปรับปรุงการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน เชน การ
ทดสอบยอย (Quiz) ในแตละคร้ังจะตองวิเคราะหผลการทดสอบ 

ยุพิน พิพิธกุล (2527) ไดกลาวถึงลักษณะการทดสอบยอยดังนี้ 
1. ในขณะท่ีครูทําการสอนน้ันยอมจะมีการทดสอบอยูตลอดเวลา เร่ิมตนมาตั้งแตการทํา

ขอสอบกอนเรียน เม่ือไดคะแนนแลวครูก็นํามาประเมินคาดูพื้นฐานความรูของนักเรียนในการที่จะ
เปนแนวทางในการเตรียมการสอนตอไป 

2. ครูอาจจะแบงบทเรียนออกเปนหนวยยอยหลายๆ หนวย หรืออาจจะแบงเปนบทเรียน
หนึ่งๆ เม่ือจบบทเรียนแลวก็มีแบบทดสอบเพ่ือประเมินการเรียนรูของนักเรียน 

3. การทดสอบยอยนี้จะกระทําขณะท่ีครูกําลังดําเนินการอยูและควรจะกระทําตอเนื่องกันโดย
สมํ่าเสมอ เม่ือพบขอบกพรองตอนใดก็จะไดแกไขทันที 

1. การทดสอบยอยนั้นควรจะกระทํากอนท่ีจะสอนเร่ืองใหมตอไป 
2. การทดสอบยอย มุงเพื่อนําผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีข้ึน ไมไดนําผลมาตัดสิน  

ได-ตก แตประการใด 
 เกษม สาหรายทิพย (2531) ไดกลาวถึงการทดสอบยอยวา เปนการทดสอบตามจุดประสงค
การเรียนรูท่ีผูสอนไดกําหนดข้ึน โดยทําการทดสอบระหวางการดําเนินการสอนหรือเมื่อการสอนใน
หนวยการเรียนใดหรือบทเรียนใดเสร็จส้ินลง เพ่ือสํารวจความรูความสามารถของผูเรียนวาผูเรียนมี
ความรู ความสามารถ พอเพียงท่ีจะเรียนในหนวยการเรียนหรือบทเรียนตอไปไดหรือไม 
 บลูม ( Bloom. 1971) ไดใหความหมายของการทดสอบยอยวา เปนการประเมินผลระหวาง
การเรียนหรือการประเมินผลระหวางท่ีการสอนกําลังดําเนินอยู เพ่ือมุงตัดสินคุณคาเบ้ืองตนของการ
เรียนการสอน อันจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุงวิธีสอบเพื่อใหเกิดผลดียิ่งข้ึน 
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 กรอนลันต (Gronlund. 1976) ไดใหความหมายของการทดสอบยอยวา เปนการประเมินผล
ความกาวหนาระหวางการเรียนการสอนกําลังดําเนินอยู และเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยตรง 
 จากขอความดังกลาวขางตนสรุปไดวา การทดสอบยอย  หมายถึง การประเมินผลขณะท่ี
การเรียนการสอนยังคงดําเนินอยูเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงท้ังดานการเรียนของนักเรียนและ
ดานการสอนของครูผูสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
 2.2.2.2 หลักในการสรางแบบทดสอบยอย 
 ไดมีผูใหหลักการสรางแบบทดสอบยอยซ่ึงจะกลาวไดดังนี้ 
 ไพศาล หวังพาณิช (2521) ไดเสนอหลักการพอสรุปไดวา การออกขอสอบยอยนั้นไม
จําเปนตองมีจํานวนขอมากมาย และใชเวลาสอบนานเปนช่ัวโมง อาจใชขอสอบ 10- 20 ขอ และใช
เวลา 10-15 นาทีก็ได ขอสําคัญอยูท่ีวาขอสอบน้ันตองครอบคลุมและสอดคลองกับจุดมุงหมายของ
การสอนท่ีกําหนดไว 
 สุรชัย ขวัญเมือง (2522) ไดสรุปข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบยอยไวดังนี้ 
 1.นําหนวยการเรียนท่ีตองการทดสอบมาวิเคราะหเนื้อหายอยๆ โดยศึกษาจากคูมือครูและ
แบบเรียน 
 2.วิเคราะหพฤติกรรมของเนื้อหายอยท่ีวิเคราะหไวแลว 
 3.กําหนดน้ําหนักท่ีตองการวัดในแตละเนื้อหาของพฤติกรรม 
 4.ปรับปรุงตารางวิเคราะหใหสอดคลองกับจุดประสงคของเนื้อหา 
 5.สรางขอสอบตามตารางท่ีวิเคราะห ขอสอบบางขออาจคัดเลือกไปใชในการประเมินผล
รวมอีกก็ได ขอสอบควรมีลักษณะดังนี้ 
   5.1ตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละหนวยยอย 
   5.2การใชคะแนนจากการตัดสินวาผานหรือไมผาน หนวยยอยใดๆนั้นตองอาศัย
กําหนดกฎเกณฑไวลวงหนา 
   5.3การทดสอบจะตองทําภายหลังการเรียนในหนวยนั้นๆ 
 บลูม (Bloom.1971) ไดกําหนดข้ันตอนในการสรางแบบทดสอบยอยไวดังนี้ 
 1.วิเคราะหหนวยการเรียนรู (Analysis of Learning Units) เพื่อหาจุดมุงหมายและธรรมชาติ
ของบทเรียนในตอนหนึ่งๆ 
 2.สรางตารางเฉพาะของหนวยการเรียนรู (Specification for the Units) 
 3.ดําเนินการสรางขอสอบยอยซ่ึงควรมีลักษณะดังนี้ 
   3.1สรางขอสอบใหครอบคลุมแตละพฤติกรรมท่ีกําหนดไวในตารางเฉพาะอยางนอย   
พฤติกรรมละ 1 ขอ 
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   3.2ขอสอบตองรวมเนื้อหาท้ังหมด ไมใชเฉพาะสวนสําคัญ เพื่อเปนตัวแทนเทานั้น 
   3.3ขอสอบควรมีความยากงายตอเนื่องกัน ผูท่ีทําขอสอบสวนท่ีงายๆได จะเกิดการ
เรียนรูในการทําขอสอบที่ยากกวาไดถูกตอง ไมใชถูกโดยบังเอิญหรือการเดา 
   3.4ขอสอบจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไมเพียงแตบอกวาเขาทําไมได แตควรบอก
สาเหตุท่ีเขาทําไมไดดวย 
   3.5คะแนนจากการทดสอบยอยไมมีผลตอการตัดสินผลการเรียนแตจะเปนเคร่ืองช้ี
ใหผูเรียนรูวาเขาบกพรองท่ีใด ควรแกไขอยางไร เพื่อใหเกิดความรอบรูในเนื้อหานั้นเปนอยางดี 
 โดยสรุปแลวการสรางแบบทดสอบยอยนั้นจะตองสรางตามจุดประสงคของการเรียนรูทุก
จุดประสงค และครอบคลุมเนื้อหาท่ีจะทดสอบ ขอสอบท่ีสรางข้ึนนั้นเปนขอสอบท่ีคอนขางงาย โดย
กําหนดกฎเกณฑการผานการทดสอบไวอยางชัดเจนกอนการทดสอบ ซ่ึงคะแนนการทดสอบจะไมมี
ผลตอการตัดสินได-ตก ของนักเรียนแตอยางไร 
  
 2.2.2.3  แนวปฏิบัติในการทดสอบยอย 
 ผูเสนอแนวทางปฏิบัติในการทดสอบยอย ซ่ึงจะกลาวดังนี้ 
 สุรชัย ขวัญเมือง (2522) ไดเสนอแนวทางปฏิบัติไววาควรกระทําเม่ือสอนจบหนวยการ
เรียนและหลังจากตรวจแบบทดสอบที่นักเรียนทําแลว ก็แจกกระดาษคําตอบใหนักเรียนเพื่อให
นักเรียนไดตรวจสอบขอบกพรองจากตารางเสนอแนะท่ีครูสรางไวหรือเขียนคําช้ีแจงลงใน
กระดาษคําตอบ ในกรณีท่ีนักเรียนสวนใหญทําผิดครูอาจใชวิธีการสอนซอมเสริม 
 ยุพิน พิพิธกุล (2527) กลาววา การทดสอบยอยควรกระทําเม่ือจบตอนหน่ึงๆเพื่อทดสอบดู
วานักเรียนเขาใจหรือไม กอนจะสอนเร่ืองใหมควรกระทําอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ เม่ือพบ
ขอบกพรองตอนใดก็จะไดแกไขทันที ไดพบวานักเรียนไมเขาใจก็อธิบายใหเขาใจกอนท่ีจะสอนเร่ือง
ใหมตอไป 
 บลูม (Bloom. 1971) เสนอแนะใหใชการทดสอบยอยเม่ือทําการทดสอบเนื้อหาตอนหนึ่งๆ 
แลวหลังจากการตรวจก็คืนกระดาษคําตอบใหนักเรียน พรอมกับเสนอแนะวิธีการแกไขขอบกพรอง
ใหนักเรียนดวย อาจเปนการทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม ศึกษาตําราเพ่ิมเติมหรืออาจจะมีการสอนซอมเสริม 
ซ่ึงครูจะตองเลือกวิธีการท่ีเหมาะสม อาจแบงเปนกลุมหรือเปนรายบุคคล หลังจากนั้น ใหนักเรียนทํา
การทดสอบแบบคูขนานกับฉบับแรกเม่ือการแกไขขอบกพรองส้ินสุดลง 
 จากขอเสนอแนะขางตนพอสรุปแนวปฏิบัติในการทดสอบยอยไดดังนี้ 
 1.ควรทําการทดสอบยอยเม่ือจบเนื้อหาในตอนหน่ึงๆ หรือจบหนวยเรียนหรือบทเรียน 
 2.ควรกระทําการทดสอบยอยอยางตอเน่ืองและอยางสมํ่าเสมอ 
 3.หลังจากตรวจกระดาษคําตอบแลว ครูควรคืนกระดาษคําตอบใหนักเรียน เพื่อใหตรวจ
ขอบกพรองของตนเอง 
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 4.เสนอแนะวิธีการแกไขขอบกพรองใหแกนักเรียน 
 5.ใหนักเรียนทําแบบทดสอบคูขนานกับฉบับแรกเพื่อดูผลความกาวหนาของตนเอง 
 
 2.2.2.4 การเฉลยคําตอบหลังการสอบ 
 การเฉลยคําตอบหลังการสอบโดยการอธิบายถึงวิธีการที่จะไดมาของคําตอบท่ีถูกตอง
พรอมกับไดช้ีแจงคําตอบของนักเรียนนั้น ทําใหนักเรียนไดรูผลการสอบของตนเอง และสามารถ
ประเมินผลการเรียนวิชานั้นดวย อีกท้ังยังสามารถใชผลการสอนมาชวยในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 สกินเนอร (Skinner. 1954) ไดกลาววา การรูผลการเรียนเปนตัวแปรท่ีสําคัญในการเรียนรู 
โดยเปนตัวเสริมแรง (Reinforcement) ขณะการเรียนการสอน เพราะผูเรียนรูสวนมากปรารถนาท่ีจะ
ทราบความสําเร็จของตนเองเสมอ อันเปนไปตามบททฤษฎีของสกินเนอร โดยมีแบบทําสอบเปนส่ิง
เรา การนําแบบทดสอบเปนการตอบสนองผลของการทดสอบท่ีแจงไหทราบ เปรียบเสมือนรางวัล
ของความสําเร็จในการเรียนการสอน 
 
 2.2.2.4 ประโยชนของการทดสอบยอย 
  มีผูกลาวถึงประโยชนของการทดสอบยอย พอสรุปไดดังนี้ 
 ไพศาล หวังพาณิช (2521) กลาวถึงประโยชนของการทดสอบยอยวา เปนส่ิงท่ีชวยใหทราบ
ความสามารถในการเรียนครบถวนสมบูรณไมเก็บสะสมในส่ิงท้ีไมรูเร่ืองไว ในดานจิตวิทยาการ
ทดสอบยอย เปนประโยชนในการสรางแรงจูงใจในการเรียน ท้ังนักเรียนเกงและนักเรียนออน 
นักเรียนเกงก็จะมองเห็นความสําเร็จของตนเอง เกิดแรงเสริมท่ีจะเรียนรูตอไป นักเรียนออนก็จะรูสึก
วาไดรับการเอาใจใส นอกจากนี้ยังชวยใหครูผูสอนใหมีโอกาสตรวจสอบความสามารถในการสอน
ของตน การทดสอบยอยๆ ทําใหความ เช่ือม่ันในการวัดอยูในระดับสูง 
 สุรชัย ขวัญเมือง (2522) ไดกลาวถึงประเด็นของการทดสอบยอยวาเปนเคร่ืองมือท่ีใช
สังเกตดูวานักเรียนมีการเรียนรูไปบางหรือยัง มีการพัฒนาไปแลวเพียงใด อยูในข้ันตอนใดของ
กระบวนการเรียนรูท่ีครูจัดไว และยังใชตรวจสอบลําดับข้ันของการเรียนรูวายังบกพรองในข้ันตอน
ใด เพื่อจะไดแกไขใหผานข้ันตอนการเรียนรูนั้นไปได การทดสอบยอยเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการแกไข
ปรับปรุงการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 บลูม ( Bloom. 1971) ไดจําแนกประโยชนของการทดสอบยอยออกเปนฝายๆดังนี้ 
 1.สําหรับนักเรียน การทดสอบยอยชวยใหเรียนรูมากข้ึน เพราะนักเรียนเตรียมตัวอยูเสมอ 
การแบงเนื้อหาออกเปนสวยยอยๆ ทําใหนักเรียนเรียนรูงายข้ึน และไดรับการแกไขสวนบกพรองอยู
ตลอดเวลา ทําใหนักเรียนทราบขอบกพรองของตนและเรียนรูท่ีจะแกไขสวนบกพองนั้น ยังทําให
นักเรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนรูกลาเผชิญปญหาอีกดวย 
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 2.สําหรับครู การทดสอบยอยชวยใหคนพบวิธีการที่เหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน 
ผลการวิเคราะหขอสอบชวยใหครูรูขอบกพรองในการสอน และอธิบายไดตรงจุด ทําใหนักเรียนมี
ความพรอมกอนท่ีจะเรียนเร่ืองใหม นอกจากนี้ยังชวยในการทํานายผลการสอบรวมของนักเรียนได
อีกดวย 
 3.สําหรับผูรางหลักสูตร การทดสอบยอยจะสงผลใหผูรางหลักสูตรเรียงลําดับเนื้อหาได
อยางเหมาะสม 
 โดยสรุปแลว การทดสอบยอยมีประโยชนในดานการเปนขอมูลยอนกลับท่ีจะช้ีใหผูสอน
และผูเรียนมองเห็นขอบกพรองทีควรปรับปรุงแกไข เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค และ
ยังชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมในการทดสอบรวมอีกดวย 
 
2.3. วิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน 
 คําอธิบายรายวิชาของวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงานคือ   ศึกษาทฤษฎี 
แนวความคิด และความสําคัญของการจัดการการผลิต ความสัมพันธระหวางภาคการผลิตกับ
องคประกอบของการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงการ การพยากรณ การจัดการคุณภาพ กลยุทธ
กระบวนการและการวางแผนกําลังการผลิต กลยุทธการเลือกทําเลที่ตั้งสถานประกอบการ กลยุทธการ
วางผังสถานประกอบการ การจัดการสินคาคงคลัง และการจัดตารางการผลิตและการปฏิบัติการระยะ
ส้ัน  โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ  

1. เพื่อใหเรียนรูจนสามารถประยุกตใชเคร่ืองมือและเทคนิคตางๆ ของการจัดการการผลิตได 
2. เพื่อใหสามารถอธิบายกระบวนการผลิตสินคาและบริการ ความรูพื้นฐานทางดานการจัดการ
การผลิต ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบตอการจัดการการผลิต และการดําเนินงาน 

3. เพ่ือใหสามารถวิเคราะหถึงสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการดําเนินงานดาน
การผลิต รวมท้ังเสริมสรางทักษะจากกิจกรรมตางๆ ท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการผลิต
และการบริการ 

 
2.4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

งานวิจัยตางประเทศ 
แบสเลอร (เพลินพิศ  กาสลัก.2542:23;อางอิงจากBassler..1996:978-A) ไดศึกษาเร่ือง 

การสอนมโมติทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาทางการศึกษา ดวยวิธีใหทํา
แบบฝกหัด  2 ชนิด โดยกลุมตัวอยางแรกทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับทฤษฏีทางคณิตศาสตร อีกกลุมทํา
แบบฝกหัดดานการนําไปใช เม่ือเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิภายหลังการทดลอง และคะแนน
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ซีเมนส(Siemens.1986:2954-A) ทําการศึกษาผลของการทําแบบฝกหัดหักวิชาเรขาคณิต
ท่ีมีการทําแบบฝกหัดในเวลาเรียนกับนอกเวลาเรียน โดยศึกษาผลจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลายจํานวน  4  หองเรียน โดยแบงเปนกลุมทดลอง  2  หองเรียน ใหทําแบบฝกหัดเรขาคณิตนอก
เวลาเรียนและกลุมควบคุม2  หองเรียน ทําแบบฝกหัดเรขาคณิตในเวลาเรียนทําการทดลอง  9  เดือน 
ผลการทดลองพบวา  ท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธ์ิไมแตกตางกัน 

มอลซแมน (ประสาท อิศรปรีดา.2532:17;อางอิงจาก Maltzman.1960) ทําการวิจัย
เกี่ยวกับฝกความคิดริเร่ิมซ่ึงเปนองคประกอบดานหน่ึงของความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการทดลองนั้น 
มองซแมนไดเสนอกลุมคําใหเด็กดูทีละคําแลวใหเด็กคิดหาคําตอบใดก็ไดท่ีมีความสัมพันธเช่ือมโยง
กับคําท่ีกําหนดใหนั้น (Free Associate Situation) ดําเนินการทดลองโดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2  
กลุม กลุมแรกไดรับการฝกใหคิดพรอมกับไดรับตัวเสริมแรง สวนท่ีกลุมหนึ่งเปนกลุมไมไดรับการ
ฝกหรือตัวเสริมแรงใด ๆ จากการศึกษาพบวากลุมทดลองมีความคิดริเร่ิมสูงกลาวกลุมรวบคุมอยาง
เห็นไดชัด 

 
งานวิจัยในประเทศ 
ดิลก ดิลกานนท (2534) ไดทดลองใชแบบฝกหัดทักษะการคิดท่ีสรางข้ึนกับตัวอยาง

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  4  จํานวน  300  คน ซ่ึงแบงกลุมทดลองใชแบบฝกหัด  149  คน และ
กลุมควบคุม  151  คน ผลการทดลองสรุปไดวาแบบฝกหัดทักษะการคิดท่ีสรางข้ึนนี้ สามารถ ในการ
คิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนท่ีไมไดใชแบบฝกหัดอยางมีนัยสําคัญ  

อรุณศรี  ประทุมวัลย  (2534)การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซอมเสริมวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เร่ือง “การแยกตัวประกอบของพหุนาม” ระหวางกลุมท่ี
ทําแบบฝกหัดและกลุมท่ีทําการทดสอบยอยหลังเรียน โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา การวิจัย
คร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เร่ือง “การแยกตัวประกอบของพหุนาม” ระหวางกลุมท่ีทําแบบฝกหัดและกลุมท่ี
ทําการทดสอบยอยหลังเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนระโนดวิทยา ท่ี
ไดคะแนนตํ่ากวาเกณฑรอยละ 50 จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ือง 
“การแยกตัวประกอบของพหุนาม” ซ่ึงไดมาโดยการสุมแบบกลุม จํานวน 2 หองเรียนและทําการสุม
นักเรียนโดยการสุมอยางงายมาหองเรียนละ 20 คน หลังจากนั้นนําหองเรียนท่ีสุมไดมาจับสลาก
จัดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ไดกลุมทดลองทําการทดสอบยอยหลังเรียนและกลุมควบคุมทํา
แบบฝกหัด เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แผนการสอน แบบฝกหัด แบบทดสอบยอยหลังเรียนและ
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรซ่ึงมีคาความเท่ียง 0.89 หลังจากส้ินสุดการทดลองได
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นลินี จูงพงศ (2537) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เร่ือง “ทรงและปริมาตร” ระหวางกลุมท่ีทําแบบฝกหัดและกลุมท่ีทําการ
ทดสอบยอยหลังเรียน โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพมหานคร การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปท่ี 6 เร่ือง 
“ทรงและปริมาตร” ระหวางกลุมท่ีทําแบบฝกหัดและกลุมท่ีทําการทดสอบยอยหลังเรียน โรงเรียน
ราชินีบน กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาช้ันปท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2536 จํานวน 96 คน ซ่ึงไดทําการสุมแบบกลุมหองเรียนละ 48 คน และจับสลากเปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม ใหกลุมทดลองทําการทดสอบยอยและกลุมควบคุมทําแบบฝกหัด เคร่ืองมือ
ท่ีใชในการวิจัยคือ แผนการสอน แบบฝกหัด แบบทดสอบยอยหลังเรียนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ซ่ึงมีคาดัชนีความเท่ียง 0.72 เม่ือส้ินสุดการสอนแลวนักเรียนท้ัง
สองกลุมไดทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชแบบทดสอบชุด
เดียวกัน วิเคราะหขอมูลโดยใช Pooled variance t-test ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 เร่ือง “ทรงและปริมาตร” ของกลุมท่ีทําการ
ทดสอบยอยไมสูงกวากลุมท่ีทําแบบฝกหัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

พงศสุวรรณ ดับกลาง (2543) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความคงทนทางการ
เรียนและความวิตกกังวลตอการสอบยอยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีใชแบบทดสอบยอย
ตางกันในวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการแยกตัวประกอบพหุนาม การวิจัยในคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนทางการเรียนและความวิตกกังวลตอการสอบยอย
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 วิชาคณิตศาสตรระหวางกลุมท่ีสอบดวยแบบทดสอบส้ัน แบบ
อัตนัยแสดงวิธีทํา และแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ กลุมตัวอยาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
จํานวน 120 คน โรงเรียนพิมายวิทยา อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sample) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนความคงทนในการเรียนและแบบสอบถามวัดความวิตกกังวลตอการสอบยอย สถิติท่ีใชในการ
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 1. นักเรียนกลุมท่ีสอบดวยแบบทดสอบตอบส้ัน แบบอัตนัยแสดงวิธีทําและแบบปรนัย
เลือกตอบมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยกลุมท่ีสอบดวยการทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมท่ีสอบดวย
แบบทดสอบตอบส้ันและแบบอัตนัยแสดงวิธีทําและกลุมท่ีสอบดวยแบบทดสอบตอบส้ันมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมท่ีสอบดวยแบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทํา 
 2. นักเรียนกลุมท่ีสอบดวยแบบทดสอบตอบส้ัน แบบอัตนัยแสดงวิธีทําและแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบมีความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
โดยกลุมท่ีสอบดวยแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบมีความคงทนในการเรียนสูงกวากลุมท่ีสอบดวย
แบบทดสอบตอบส้ันและแบบอัตนัยแสดงวิธีทํา และกลุมท่ีสอบดวยแบบทดสอบตอบส้ันมีความ
คงทนในการเรียนสูงกวากลุมท่ีสอบดวยแบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทํา 
 3. นักเรียนท่ีสอบดวยแบบทดสอบตอบส้ัน แบบอัตนัยแสดงวิธีทําและแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบมีความวิตกกังวลตอการสอบยอยวิชาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยกลุมท่ีสอบดวยแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบมีความวิตกกังวลตอการสอบยอยต่ํา
กวากลุมท่ีสอบดวยแบบทดสอบตอบส้ันและแบบอัตนัยแสดงวิธีทํา และกลุมท่ีสอบดวยแบบทดสอบ
ตอบส้ันมีความวิตกกังวลตอการสอบยอยต่ํากวากลุมท่ีสอบดวยแบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทํา 
 

สัตยา ตั้งสมบูรณ (2540) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความคงทนทางการเรียนจาก
บทเรียนจากบทเรียนสไลดเทป โดยผูเรียนทําแบบฝกหัดเม่ือจบบทเรียนแตละตอน กับทําแบบฝกหัด
เม่ือเรียนจบบทเรียนท้ังหมดในเร่ือง “พันธโคเน้ือ” การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความคงทนทางการเรียน จากบทเรียนสไลดเทป 
โดยผูเรียนทําแบบฝกหัดเม่ือจบบทเรียนแตละตอนกับทําแบบฝกหัดเม่ือเรียนจบบทเรียนท้ังหมด ใน
การสอนเร่ือง “พันธโคเน้ือ” กลุมตัวอยางเปนนิสิตระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 2 สาขาวิชาสัตวบาล คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม 
ๆ ละ 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไดแก สไลดประกอบเสียงบรรยาย 2 ชุด ท่ีมีเนื้อหาเหมือนกัน 
แตวิธีเรียนตางกัน คือ กลุมท่ี 1 ผูเรียนทําแบบฝกหัดเม่ือจบบทเรียนแตละตอน กลุมท่ี 2 ผูเรียนทํา
แบบฝกหัดเม่ือเรียนจบบทเรียนท้ังหมด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิและความคงทนทางการเรียน 
และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียท้ัง 2 กลุม โดยใช t-test ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธ์ิ
และความคงทนทางการเรียนของนิสิตท้ัง 2 กลุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

DPU



บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
              การวจิัยนี้เปนการศึกษาถึงผลของการใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเนื้อหาวิชาท่ีเปนเชิง
คํานวณสําหรับวิชาการจดัการการผลิตและการดําเนินงานท่ีมีตอการเรียนของนักศึกษาซ่ึงเปนการ
ดําเนินการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีข้ันตอนการดําเนนิการวิจยัตามลําดับตอไปนี ้
 
             3.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 
  3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  3.4 การวิเคราะหขอมูล 
  3.5 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

3.1.1 ประชากร 
                การวิจัยคร้ังนี้ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย คณะ
บริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ป ท่ีกําลังศึกษาในวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน (IM 201) ใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 12   กลุม (ขอมูลจาก ZAP รายวิชาและจํานวนนักศึกษา
วิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2553) 
          3.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
                  จะทําการพิจารณาเลือกจากนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ท้ังหลักสูตร 4 ป ท่ีกําลังศึกษาใน
วิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน (IM 201) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 ทําการ
เลือกกลุมตัวอยางมาจํานวน 4 กลุม แบงเปนกลุมท่ีผลการเรียนสูง 2 กลุมและกลุมท่ีผลการเรียนต่ํา 2 
กลุมและท้ัง 2 กลุมใชวิธีการสอนเหมือนกันและอาจารยผูสอนกลุมเดียวกัน 
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ประกอบดวย ประมวลการสอน แบบฝกหัดประกอบการ
สอนในบทคํานวณ แบบทดสอบยอยหลังประกอบหลังจากจบบทเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหรือขอสอบ ซ่ึงผูวิจัยจะทําการแบงกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยออกเปน 2 กลุม คือ กลุม
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            ระดับเกรดเฉล่ีย      กลุม 
 นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉล่ียตํ่ากวา   2.00  ผลการเรียนตํ่า 
 นักศึกษาท่ีเกรดเฉล่ียสูงกวาหรือเทากับ  2.00  ผลการเรียนดี 
 
              ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลคะแนนจากการสอบกลางภาคในขอคํานวณกอนมีการเรียนการ
สอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ และเก็บขอมูลคะแนนสอบปลายภาคในขอคํานวณหลังจาก
ท่ีมีการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเน้ือหาเชิงคํานวณ ในการรวบรวมขอมูล
ผลคะแนนสอบท่ีเปนขอคํานวณนั้นจะใชบทเรียนท่ีตองมีการคํานวณประกอบการเรียนการสอน  
 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
              การเก็บรวบรวมขอมูลจะคนหาขอมูลโดยจะใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบคือ 
     
     ขอมูลปฐมภูมิ  

ทําการรวบรวมขอมูลโดยการใชคะแนนจากการสอบขอคํานวณในการสอบกลางภาคและ
การสอบปลายภาค โดยเมื่อมีการสอบกลางภาคเสร็จแลวจะทําการรวบรวมคะแนนสอบกลางภาคที่
เปนขอคํานวณเก็บไว จากนั้นก็ทําการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบประกอบในบทเรียนท่ี
เปนการคํานวณ โดยกลุมตัวอยางท้ัง 4 กลุมนั้นจะถูกสอนวิธีการเดียวกัน โดยใชแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบเดียวกัน จากนั้นเม่ือมีการสอบปลายภาคก็จะทําการเก็บขอมูลคะแนนสอบปลายภาคท่ี
เปนขอคํานวณ เพื่อนํามาใชในการวิเคราะห  
 
         ขอมูลทุติยภูมิ 
                   เปนขอมูลท่ีไดจากการ คนควา รวบรวมงานวิจัย บทความ วารสาร เอกสารการสัมมนา 
สถิติในรายงานตาง ๆ ท้ังของภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนสวนประกอบในเนื้อหาและนําไปใชในการ
วิเคราะหขอมูล 
 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคแลว นํามาตรวจความ
ครบถวนสมบูรณและนําผลคะแนนมาทําการประมวลผลขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร ขอมูลจะถูก
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         1.  ตรวจความถูกตองครบถวน 
         2. นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและแปลผลโดยใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร 
โดยขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม นําขอมูลท่ีไดมาหาคารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ยเลข
คณิต (Arithmetic Mean) และขอมูลคะแนนท่ีไดมาหาคารอยละ (Percentage), คาเฉล่ียเลขคณิต 
(Arithmetic Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นํามาเปรียบเทียบเพื่อแปล
ความหมายกับเกณฑท่ีตั้งไว  
 
3.5 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
              สถิติท่ีนํามาใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ 
         3.7.1 สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) เปนสถิติท่ีนํามาใชบรรยายคุณลักษณะของขอมูลท่ี
เก็บรวบรวมมาจากกลุมตัวอยางท่ีนํามาศึกษา ไดแก 
                   3.7.1.1 คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามตอนท่ี 1 ในเร่ือง
เกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
                   3.7.1.2 คาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ใชสําหรับแบบสอบถามในตอนท่ี 2 เร่ือง
ความชอบตอวิธีการสอนประกอบรวมท้ัง 4 รูปแบบ โดยใชสูตรสําหรับขอมูลท่ีจัดกลุมเปนช้ัน
คะแนน (Group Data) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543) 
                   3.7.1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชในการวิเคราะหและแปล
ความหมายของขอมูลตางๆ รวมกับคาเฉลี่ยในแบบสอบถามตอนท่ี 2 เพื่อแสดงถึงลักษณะการ
กระจายของคะแนน โดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543) 
          3.7.2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เปนสถิติท่ีใชสรุปถึงลักษณะของนักศึกษา โดยใช
ขอมูลจากกลุมตัวอยางดังนี้ 
                   3.7.2.1 การวิเคราะหโดยวิธี One-Way ANOVA (Analysis of variance) ใชในการ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมท่ีไมเกี่ยวของกัน (Independent 
Sample) คือ สาขาวิชาและเกรดเฉล่ียของนักศึกษากับตัวแปรตาม คือ ความชอบตอวิธีการสอน
ประกอบรวมท้ัง 4 วิธี และวิเคราะหความแปรปรวนโดยใชสูตร One-Way ANOVA 
                   3.7.2.2 การวิเคราะห Least Significant Difference (LSD) ใชในการเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉล่ียเปนรายคูกรณีท่ี ผลการวิเคราะหของปจจัยจากวิธี One-way ANOVA มีนัยสําคัญ 
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บทท่ี 4 

ผลการวิจยั 
 

                ในการศึกษาถึงผลของการใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเนื้อหาวิชาท่ีเปนเชิงคํานวณ
สําหรับวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงานท่ีมีตอการเรียนของนักศึกษา ซ่ึงเปนการดําเนินการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ กลุมนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ป ท่ีกําลังศึกษาในวิชาการจัดการการผลิตและการ
ดําเนินงาน (IM 201) ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 12   กลุม  
 

   โดยกลุมตัวอยาง พิจารณาเลือกเลือกจากนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ท้ังหลักสูตร 4 ป ท่ี
กําลังศึกษาในวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน (IM 201) ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 
2554 ทําการเลือกกลุมตัวอยางมาจํานวน 4 กลุม   โดยทําการเก็บขอมูลคะแนนจากการสอบกลางภาค
ในขอคํานวณกอนมีการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ และเก็บขอมูลคะแนนสอบ
ปลายภาคในขอคํานวณหลังจากท่ีมีการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเน้ือหา
เชิงคํานวณ ซ่ึงรวบรวมขอมูลนักศึกษาจากกลุมตัวอยาง 4 กลุม จํานวน 279 ราย จึงใชขอมูลจํานวนนี้
ในการวิจัย  

 

                ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล จะแบงออกเปน 2 ตอนดังนี้ 
                4.1  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สาขาวิชาท่ีศึกษา ผลการ
เรียน และเกรดเฉล่ีย  
     4.2 การวิเคราะหขอมูลคะแนนสอบ โดยจะวิเคราะหขอมูลคะแนนสอบกลาง ปลายภาค 
ความแตกตางระหวางคะแนนและรอยละของคะแนนท่ีเพิ่ม 
                4.2 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 
 

4.1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล  
 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลนี้ จะวิเคราะหจากกลุมนักศึกษา 4 กลุมตัวอยาง จํานวน 279 
ราย ซ่ึงจะทําการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ สาขาวิชาท่ีศึกษา เกรดเฉล่ียและผลการ
เรียน ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูล แสดงดังตอไปนี้ 
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เพศ ของนักศึกษา ดังตารางท่ี 4.1 พบวา 
นักศึกษา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 183 ราย คิดเปนรอยละ 65.59 รองลงมาคือเพศชาย 

จํานวน 96 ราย คิดเปนรอยละ 34.41  
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของเพศนักศึกษา 

เพศ ความถ่ี รอยละ 
หญิง 183 65.59 
ชาย 96 34.41 
รวม 279 100.00 

 
สาขาวิชาท่ีศึกษา ดังตารางท่ี 4.2 พบวา 
นักศึกษา สวนใหญศึกษาในสาขาวิชาการตลาด จํานวน 103 ราย คิดเปนรอยละ 36.92 

รองลงมาศึกษาในสาขาวิชาการจัดการ จํานวน 98 ราย คิดเปนรอยละ 35.13 และสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน จํานวน 78 ราย คิดเปนรอยละ 27.96 

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจํานวนและรอยละของสาขาวิชาท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยู 

สาขาวิชา ความถ่ี รอยละ 
การตลาด 103 36.92 
การจัดการ 98 35.13 
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 78 27.96 

รวม 279 100.00 
 

ผลการเรียนของนักศึกษา ดังตารางท่ี 4.3 พบวา 
 นักศึกษา สวนใหญศึกษา มีผลการเรียนดี จํานวน 147 ราย คิดเปนรอยละ 52.69 และผลการ
เรียนตํ่า จํานวน 132 ราย คิดเปนรอยละ 47.31 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจํานวนและรอยละของผลการเรียนนักศึกษา 

ผลการเรียน ความถ่ี รอยละ 
ผลการเรียนตํ่า 132 47.31 
ผลการเรียนด ี 147 52.69 

รวม 279 100.00 
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เกรดเฉล่ียของนักศึกษาจําแนกตามผลการเรียน ดังตารางท่ี 4.4 พบวา 

 นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนตํ่า มีคาเฉล่ีย GPA เทากับ 1.47 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.44 และนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี มีคาเฉล่ีย GPA เทากับ 2.63 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.50 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงเกรดเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของเกรดเฉล่ียของนักศึกษาจําแนกตามผล
การเรียน 

ระดับผลการเรียน เกรดเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการเรียนตํ่า 1.47 0.44 
ผลการเรียนด ี 2.63 0.50 

เฉล่ียรวม 2.08 0.75 
 

เพศนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา ดังตารางท่ี พบวา 
 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จํานวน 103 ราย สวนใหญเพศหญิง จํานวน 66 ราย คิดเปนรอย
ละ 64.08 และเพศชาย จํานวน 37 ราย คิดเปนรอยละ 35.92 
 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จํานวน 98 ราย สวนใหญเพศหญิง จํานวน 78 ราย คิดเปนรอย
ละ 79.59 และเพศชาย จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 20.41 
 นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน จํานวน 78 ราย สวนใหญเพศหญิงและ
เพศชายเทากัน จํานวนอยางละ 39 ราย คิดเปนเพศละรอยละ 50.00  
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงความถ่ีและรอยละของเพศนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา จํานวน 

เพศของนักศึกษา 

หญิง ชาย 

ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 
การตลาด 103 66 64.08 37 35.92 
การจัดการ 98 78 79.59 20 20.41 
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 78 39 50.00 39 50.00 

รวม 279 183 65.59 96 34.41 
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ผลการเรียนของนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา ดังตารางท่ี 4.6 พบวา 

 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จํานวน 103 ราย สวนใหญมีผลการเรียนดี จํานวน 59 ราย คิด
เปนรอยละ 57.28 และผลการเรียนตํ่า จํานวน 44 ราย คิดเปนรอยละ 42.72 
 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จํานวน 98 ราย สวนใหญมีผลการเรียนต่ํา จํานวน 53 ราย คิด
เปนรอยละ 54.08 และผลการเรียนดี จํานวน 45 ราย คิดเปนรอยละ 45.92 
 นักศึกษาสาขาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน จํานวน 78 ราย สวนใหญมีผลการดี 
จํานวน 43 ราย คิดเปนรอยละ 55.13 และผลการเรียนตํ่า จํานวน 35 ราย คิดเปนรอยละ 44.87 
 
ตารางท่ี 4.6 แสดงความถ่ีและรอยละของผลการเรียนของนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา 

สาขาวิชา 

จํานวน 

กลุมผลการเรียน 

ผลการเรียนต่าํ ผลการเรียนด ี

ความถ่ี รอยละ ความถ่ี รอยละ 
การตลาด 103 44 42.72 59 57.28 
การจัดการ 98 53 54.08 45 45.92 
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน 78 35 44.87 43 55.13 

รวม 279 132 47.31 147 52.69 
 
 
4.2 การวิเคราะหขอมูลคะแนนสอบ 
 

การวิเคราะหผลคะแนนของนักศึกษาจากการสอบกลางภาค ปลายภาค ความแตกตาง
ระหวางคะแนนในขอคํานวณและรอยละของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึน ดังตารางท่ี 4.7 พบวา 
 ผลคะแนนของนักศึกษาขอคํานวณจากการสอบกลางภาค พบวา นักศึกษาไดคะแนนเฉล่ีย 
4.85 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.95 
 ผลคะแนนของนักศึกษาขอคํานวณจากการสอบปลายภาค พบวา นักศึกษาไดคะแนนเฉล่ีย 
8.40 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.69 
 ความแตกตางระหวางคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาค พบวา มีความ
แตกตางเฉล่ีย 3.55 คะแนน และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.94 
 นักศึกษามีคะแนนปลายภาคสูงกวากลาง เพิ่มข้ึนรอยละ 73.20 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงคะแนนเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนของคะแนนสอบกลางภาค ปลายภาค ความแตกตาง
และรอยละของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึน 

ผลคะแนน 
คะแนนสอบ
กลางภาค 

คะแนนสอบ
ปลายภาค 

ความแตกตาง คะแนนเพิ่มขึน้
รอยละ 

คะแนนเฉล่ีย 4.85 8.40 3.55 
73.20 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.95 2.69 3.94 
 
 

การวิเคราะหผลคะแนนของนักศึกษาจากการสอบกลางภาค ปลายภาค ความแตกตาง
ระหวางคะแนนและรอยละของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนจําแนกตามเพศ ดังตารางท่ี 4.8 พบวา 
 นักศึกษาเพศหญิง พบวา นักศึกษามีผลคะแนนขอคํานวณจากการสอบกลางภาคไดคะแนน
เฉล่ีย  4.76 คะแนนและมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.88 สวนผลคะแนนขอคํานวณจาการสอบ
ปลายภาคไดคะแนนเฉล่ีย   8.52  คะแนนและมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.56 ซ่ึงคิดเปนรอยละ
ของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนเทากับ 78.98 
 นักศึกษาเพศชาย พบวา นักศึกษามีผลคะแนนขอคํานวณจากการสอบกลางภาคไดคะแนน
เฉล่ีย  5.02 คะแนนและมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.10 สวนผลคะแนนขอคํานวณจาการสอบ
ปลายภาคไดคะแนนเฉล่ีย   8.16  คะแนนและมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 2.96 ซ่ึงคิดเปนรอยละ
ของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนเทากับ 62.63 
 
ตารางท่ี 4.8 แสดงคะแนนเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนของคะแนนสอบกลางภาค ปลายภาค ความแตกตาง
ระหวางคะแนน และรอยละของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึน จําแนกตามกลุมผลการเรียน 

เพศ 

คะแนนสอบกลางภาค  คะแนนสอบปลายภาค  ความแตกตาง รอยละของ
คะแนนท่ี
เพ่ิมขึ้น คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

หญิง 4.76 3.88 8.52 2.56 3.76 3.92 78.98 

ชาย 5.02 4.10 8.16 2.92 3.14 3.97 62.63 
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การวิเคราะหผลคะแนนของนักศึกษาจากการสอบกลางภาค ปลายภาค ความแตกตาง
ระหวางคะแนนและรอยละของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนจําแนกตามผลการเรียน ดังตารางท่ี 4.9 พบวา 
 ผลคะแนนของนักศึกษาขอคํานวณจากการสอบกลางภาค ในกลุมผลการเรียนตํ่า พบวา 
นักศึกษาไดคะแนนเฉล่ีย  3.62  คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.74 สวนในกลุมผลการ
เรียนดี นักศึกษาไดคะแนนเฉล่ีย   5.95  คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.82 
 ผลคะแนนของนักศึกษาขอคํานวณจากการสอบปลายภาค ในกลุมผลการเรียนต่ํา พบวา 
นักศึกษาไดคะแนนเฉล่ีย  7.65  คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.13 สวนในกลุมผลการ
เรียนดี นักศึกษาไดคะแนนเฉล่ีย   9.07  คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.01 
 ความแตกตางระหวางผลคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาค พบวา ในกลุมผล
การเรียนตํ่า พบวา มีความแตกตางเฉล่ีย  4.03  คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.07 สวน
ในกลุมผลการเรียนดี มีความแตกตางเฉล่ีย   3.12  คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.78 
 รอยละของคะแนนที่เพิ่มข้ึน ในกลุมท่ีมีผลการเรียนตํ่า พบวา รอยละของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึน
เทากับ 111.33 และกลุมท่ีมีผลการเรียนดี รอยละของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนเทากับ 52.44 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงคะแนนเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนของคะแนนสอบกลางภาค ปลายภาค ความแตกตาง
ระหวางคะแนน และรอยละของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึน จําแนกตามกลุมผลการเรียน 

ผลคะแนน 

คะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค ความแตกตาง 
รอยละของคะแนนที่

เพ่ิมขึ้น 

ผลการ
เรียนตํ่า 

ผลการ
เรียนดี 

ผลการ
เรียนตํ่า 

ผลการ
เรียนดี 

ผลการ
เรียนตํ่า 

ผลการ
เรียนดี 

ผลการ
เรียนตํ่า 

ผลการ
เรียนดี 

คะแนนเฉลี่ย 3.62 5.95 7.65 9.07 4.03 3.12 

111.33 52.44 สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

3.74 3.82 3.13 2.01 4.07 3.78 

 
 
การวิเคราะหผลคะแนนของนักศึกษาจากการสอบกลางภาค ปลายภาค ความแตกตาง

ระหวางคะแนนและรอยละของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนจําแนกตามสาขาวิชา ดังตารางท่ี 4.10 พบวา 
 สาขาวิชาการตลาด ผลคะแนนของนักศึกษาขอคํานวณจากการสอบกลางภาค พบวา 
นักศึกษาไดคะแนนเฉล่ีย  5.28  คะแนนและมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.91 ผลคะแนนสอบ
ปลายภาค นักศึกษาไดคะแนนเฉล่ีย   8.88 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.28 ความ
แตกตางระหวางผลคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค พบวา มีความแตกตางเฉล่ีย 3.61 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.68 และรอยละของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนเทากับ 68.37 
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 สาขาวิชาการการจัดการ ผลคะแนนของนักศึกษาขอคํานวณจากการสอบกลางภาค พบวา 
นักศึกษาไดคะแนนเฉล่ีย  3.91 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.98 ผลคะแนนสอบ
ปลายภาค นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ย   7.48 คะแนนและมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.20 ความ
แตกตางระหวางผลคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค พบวา มีความแตกตางเฉล่ีย 3.57 และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.25 และรอยละของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนเทากับ 91.30 
 สาขาวิชาการการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ผลคะแนนของนักศึกษาขอคํานวณจาก
การสอบกลางภาค พบวา นักศึกษาไดคะแนนเฉล่ีย  5.47 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
3.80 ผลคะแนนสอบปลายภาค นักศึกษาไดคะแนนเฉล่ีย   8.91 คะแนนและมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 2.16 ความแตกตางระหวางผลคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค พบวา มีความแตกตาง
เฉล่ีย  3.44 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.92 และรอยละของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนเทากับ 62.89 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนของคะแนนสอบกลางภาค ปลายภาค ความ
แตกตางระหวางคะแนนและรอยละของคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนจําแนกตามสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา การตลาด การจัดการ 
การจัดการโลจิสติกส

และโซอุปทาน 
คาเฉล่ีย
รวม 

คะแนนสอบกลาง
ภาค 

คะแนนเฉล่ีย 5.28 3.91 5.47 4.85 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.91 3.98 3.8 3.95 

คะแนนสอบ
ปลายภาค 

คะแนนเฉล่ีย 8.88 7.48 8.91 8.4 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.28 3.2 2.16 2.69 

ความแตกตาง คะแนนเฉล่ีย 3.61 3.57 3.44 3.55 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.68 4.25 3.92 3.94 

รอยละของคะแนนท่ีเพิ่มขึ้น 68.37 91.3 62.89 73.2 
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4.3 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมติฐาน  
 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1  หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนน
สอบไดเพิ่มมากขึ้น ทดสอบ กอนหลัง คะแนนเพ่ิมข้ึน paired sample T-test 
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังแสดงในตารางท่ี 4.11 พบวา 
 หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบไดเพิ่ม
มากข้ึน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยพิจารณาจาก คา Sig. ซ่ึงกรณีศึกษา มีคาเทากับ 0.00 จึงยอมรับ
สมมติฐาน 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการทดสอบความแตกตางระหวางผลคะแนนกอนและหลังการใชแบบฝกหัด
และแบบทดสอบ 

คาเฉล่ียความแตกตาง สวนเบียงเบนมาตรฐาน t df Sig. 
คะแนนสอบกลางภาค - 
คะแนนสอบปลายภาค -3.55 3.94 -15.05 278.00 0.00* 

* ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
 
 
สมมติฐานวิจัยท่ี 2 หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบ
ไดเพิ่มมากขึ้นแตกตางกันในแตละสาขาวิชา  
 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังแสดงในตารางท่ี 4.12 พบวา 
 หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบไดเพิ่ม
มากข้ึนไมแตกตางกันในแตละสาขาวิชา โดยพิจารณาจากคา Sig. ซ่ึงเทากับ 0.958 จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน 
 
ตารางท่ี 4.12 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนในแตละสาขาวิชา 

คาเฉล่ียของแตละสาขาวิชา 

F Sig. 
การตลาด การจัดการ การจัดการโลจิสติกส

และโซอุปทาน 
คะแนนท่ีเพิ่มข้ึน 3.61 3.57 3.44 .043 .958 
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สมมติฐานวิจัยท่ี 3 หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบ
ไดเพิ่มมากขึ้นแตกตางกันในแตละกลุมผลการเรียน 
 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังแสดงในตารางท่ี 4.13 พบวา 
 หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบไดเพิ่ม
มากข้ึนไมแตกตางกันในแตละกลุมผลการเรียน โดยพิจารณาจากคา Sig. ซ่ึงเทากับ 0.054 จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน 
 
ตารางท่ี 4.13 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนท่ีเพิ่มข้ึนในแตละกลุมผลการ
เรียน 

กลุมผลการเรียน 
 t Sig. กลุมผลการเรียนตํ่า กลุมผลการเรียนดี 

 
 

Χ Χ

คะแนนท่ีเพิ่มข้ึน 4.03 3.12 1.935 0.054 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
                ในบทนี้ผูวิจัยจะกลาวโดยสรุปถึงผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
คร้ังตอไป รวบรวมขอมูลโดยการเก็บขอมูลคะแนนจากการสอบกลางภาคในขอคํานวณกอนมีการ
เรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ และเก็บขอมูลคะแนนสอบปลายภาคในขอคํานวณ
หลังจากท่ีมีการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเนื้อหาเชิงคํานวณ 

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ท้ังหลักสูตร 4 ป ท่ีกําลังศึกษาในวิชาการจัดการ
การผลิตและการดําเนินงาน (IM 201) ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 4 กลุม 279 ราย   
และทําการแบงเปนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยออกเปน 2 กลุม คือ กลุมท่ีผลการเรียนสูง 2 กลุมและ
กลุมท่ีผลการเรียนต่ํา   
 
5.1  สรุปผลการวิจัย   สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปน้ี 
       5.1.1  ขอมูลสวนบุคคล 

นักศึกษา สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 65.59 รองลงมาคือเพศชาย รอยละ 34.41 
 

นักศึกษา สวนใหญศึกษาในสาขาวิชาการตลาด รอยละ 36.92 รองลงมาศึกษาในสาขาวิชา
การจัดการ รอยละ 35.13 และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน รอยละ 27.96 

 

นักศึกษา สวนใหญศึกษา มีผลการเรียนดี รอยละ 52.69 และผลการเรียนตํ่า รอยละ 47.31 
 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่า มีคาเฉล่ีย GPA เทากับ 1.47 และนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มี
คาเฉล่ีย GPA เทากับ 2.63  
 
       5.1.2 ขอมูลคะแนนสอบ 
 ผลคะแนนของนักศึกษาขอคํานวณจากการสอบกลางภาคและปลายภาค พบวา นักศึกษาได
คะแนนสูงเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 3.55 คะแนน และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.94 หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 
73.20 
 

ผลคะแนนของนักศึกษาจากการสอบกลางภาคและปลายภาคจําแนกตามผลการเรียน 
 ในกลุมผลการเรียนตํ่า พบวา นักศึกษาไดคะแนนสูงเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 4.03 คะแนน และมีสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.07 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 111.3 

DPU



34 

 

 ในกลุมผลการเรียนดี พบวา นักศึกษาไดคะแนนสูงเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 3.12  คะแนนและมีสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.78 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 52.44 
 

ผลคะแนนของนักศึกษาจากการสอบกลางภาคและปลายภาคจําแนกตามสาขาวิชา 
 สาขาวิชาการตลาด พบวา นักศึกษาไดคะแนนสูงเพิ่มข้ึนเฉลี่ย 3.61 คะแนน และมีสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.68 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 68.37 
 สาขาวิชาการจัดการ พบวา นักศึกษาไดคะแนนสูงเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 3.57  คะแนนและมีสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.25 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 91.30 
 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน พบวา นักศึกษาไดคะแนนสูงเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 
3.44  คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.92 หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 62.89 
 
       5.1.3  การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐาน 

 
สมมติฐานในการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัย ท่ี 1  หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถ

ทําคะแนนสอบไดเพิ่มมากขึ้น 
สมมติฐานการวิจัย ท่ี 2  หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถ

ทําคะแนนสอบไดเพิ่มมากขึ้นแตกตางกันในแตละสาขาวิชา  
สมมติฐานการวิจัย ท่ี 3  หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถ

ทําคะแนนสอบไดเพิ่มมากขึ้นแตกตางกันในแตละกลุมผลการเรียน  
 
               ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย ท่ี 1  หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถ
ทําคะแนนสอบไดเพิ่มมากขึ้น 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
 หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบไดเพิ่ม
มากข้ึน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน ท่ีวา หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบไดเพิ่มมากข้ึน 
 

สมมติฐานวิจัยท่ี 2 หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทํา
คะแนนสอบไดเพิ่มมากขึ้นแตกตางกันในแตละสาขาวิชา  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
 หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบไดเพิ่ม
มากข้ึนไมแตกตางกันในแตละสาขาวิชา ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน ท่ีวาหลังการสอนโดยใช
แบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบไดเพิ่มมากข้ึนแตกตางกันในแตละ
สาขาวิชา 
 

สมมติฐานวิจัยท่ี 3 หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทํา
คะแนนสอบไดเพิ่มมากขึ้นแตกตางกันในแตละกลุมผลการเรียน 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังแสดงในตารางท่ี 4.12 พบวา 
 หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบไดเพิ่ม
มากข้ึนไมแตกตางกันในแตละกลุมผลการเรียน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน ท่ีวาหลังการสอนโดยใช
แบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบไดเพิ่มมากข้ึนแตกตางกันในแตละ
กลุมผลการเรียน 
 
5.2  อภิปรายผล 
 การวิจัยเร่ือง ผลของการใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเน้ือหาวิชาท่ีเปนเชิงคํานวณ
สําหรับวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงานท่ีมีตอการเรียนของนักศึกษา สามารถนําผลการวิจัย
มาอภิปราย ไดดังน้ี 
 
 ผลคะแนนของนักศึกษาขอคํานวณจากการสอบกลางภาคในภาพรวมจะเห็นวานักศึกษาได
คะแนนตํ่ากวาคร่ึงหรือตํ่ากวารอยละ 50 ซ่ึงแสดงใหเห็นวานักศึกษาไมมีความเขาใจหรือไมสามารถท่ี
ทําคะแนนได และเม่ือมีการใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบเขามาใชประกอบเขาในการสอนจะเห็นวา
คะแนนสอบปลายภาคน้ันนักศึกษาในภาพรวมจะมีคะแนนเกินรอยละ 50 หรือเพิ่มข้ึนจากเดิมรอยละ 
73.20 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา หากมีการนําแบบฝกหัดและแบบทดสอบมาใชประกอบการสอน มีสวนทํา
ใหนักศึกษามีความเขาใจในเนื้อหามากข้ึนสงผลใหนักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบในขอคํานวณได
สูงข้ึน   
 
 ผลคะแนนของนักศึกษาขอคํานวณจากการสอบกลางภาคในกลุมท่ีผลการเรียนตํ่า จะเห็นวา
ไดคะแนนต่ํามาก ถาคิดจากรอยละ 100 นักศึกษาสามารถทําคะแนนไดประมาณรอยละ 3.62 เทานั้น 
และเม่ือมีการใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบเขามาใชประกอบเขาในการสอนจะเห็นวาคะแนนสอบ
ปลายภาคน้ันนักศึกษาในภาพรวมจะมีคะแนนเพิ่มข้ึนจากเดิมรอยละ 111.33 ในขณะท่ีนักศึกษากลุม
ที่มีผลการเรียนดี จะมีคะแนนเพิ่มข้ึนรอยละ 52.44 ซ่ึงแสดงใหเห็นวา หากมีการนําแบบฝกหัดและ
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 ดังนั้น การใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบจึงมีสวนชวยตอความเขาใจในเน้ือหาที่เปนการ
คํานวณของนักศึกษาท้ังกลุมท่ีผลการเรียนตํ่าและกลุมท่ีผลการเรียนดี 
   
            จากขอมูลท่ีไดในบทท่ี 4 กลุมผูวิจัยจึงสามารถท่ีกําหนดแนวทางการสอนโดยสําหรับนักศึกษา
กลุมท่ีมีผลการเรียนดีและกลุมที่มีผลการเรียนต่ํา 
 ในแตละคร้ังท่ีมีการเรียนการสอนวิชาการจัดการการผลิตในสวนท่ีเปนการคํานวณ อาจารย
ผูสอนทุกทานจะตองมีการใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบประกอบเขาไปในการสอนทุกคร้ัง โดยเม่ือ
นักศึกษาทําแบบฝกหัด อาจารยผูสอนจะสามารถสังเกตนักศึกษาไดสวนหน่ึงจากแบบฝกหัดวา
นักศึกษาคนไหนท่ียังไมคอยเขาใจหรือทําแบบฝกหัดไมได ก็ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดเพ่ิมเติม หรือ
สังเกตจากการใหนักศึกษาทําแบบทดสอบแลวพิจารณาวายังคงมีนักศึกษาสวนไหนท่ียังคงทํา
แบบทดสอบไมได เพื่อใหนักศึกษาไดทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมและทําการทดสอบซํ้าอีกคร้ัง 
  
5.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
      1. เนื่องจากในคร้ังนี้ใชผลจากคะแนนสอบกลางภาคและปลาย จึงควรจะมีการศึกษาตอเนื่องจาก
งานวิจัยในคร้ังนี้ วาจะมีการใชรูปแบบวิธีการสอนใดท่ีจะสามารถทําใหนักศึกษาในกลุมท่ีมีผลการ
เรียนตํ่าสามารถทําคะแนนสอบไดสูงเทากับกลุมท่ีมีผลการเรียนดี 
      2. ควรที่จะมีการศึกษาในลักษณะนี้ในวิชาอ่ืนๆ ในภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
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