รายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง
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ผลของการใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเนื้อหาวิชาที่เปนเชิงคํานวณ
สําหรับวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน (IM201)
ที่มีตอการเรียนของนักศึกษา

โดย
ผองใส เพ็ชรรักษ
อาทร จิตสุนทรชัยกุล
ศิรัตน แจงรักษสกุล
ปเนต เสรีรังสรรค

รายงานการวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
พ.ศ. 2554
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การทําวิจัยครั้งนี้ ไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากทานผูบริหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่
ใหโอกาสในการทํางานโดยใหทุนอุดหนุนจนสามารถดําเนินการวิจัยไดสําเร็จเรียบรอยดวยดี
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานรองศาสตราจารย ดร.สรชัย พิศาลบุตร ที่ปรึกษารองอธิการบดีฝายวิจัยและ
วิทยบริการ ที่ไดใหความกรุณาสนับสนุน ชวยเหลือทั้งดานความรู โอกาสและกําลังใจ ตลอดจนให
ขอเสนอแนะอันเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหงานวิจัยนี้สําเร็จลงได
ขอกราบขอบพระคุ ณ ท านรองศาสตราจารย ดร.อุ ปถัม ภ สายแสงจัน ทร คณบดี คณะ
บริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ ไ ด ใ ห ก ารส ง เสริ ม การทํ า วิ จั ย นี้ พร อ มทั้ ง ร ว มให ค วามเห็ น อั น เป น ประโยชน
ขอขอบคุณอาจารยวันเพ็ญ พินเผือก อดีตรองผูอํานวยการฝายบริหารศูนยวิจัย รวมทั้งนักวิจัยและ
บุคลากรศูนยวิจัย ที่ชวยอํานวยความสะดวกในทุกๆ ดาน ทําใหการดําเนินงานตางๆ สามารถ
เปนไปอยางราบรื่นตลอดเสนทางของการทํางาน
สุดทายนี้ งานวิจัยครั้งนี้จะสําเร็จลงมิได หากไมไดรับการสนับสนุนจากนักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ทั้งหลักสูตร 4 ป และหลักสูตร 4 ปเทียบโอน ที่ศึกษา
วิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน (IM 201) ที่ไดใหความรวมมือในการทดสอบ
ผองใส เพ็ชรรักษ
อาทร จิตสุนทรชัยกุล
ศิรัตน แจงรักษสกุล
ปเนต เสรีรังสรรค
เมษายน 2555
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบรูปแบบของวิธีการสอนประกอบรวมที่เหมาะสมสําหรับ
นักศึกษากลุมที่การเรียนดีและผลการเรียนต่ํา การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษานักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ทั้ง
หลักสูตร 4 ป ที่กําลังศึกษาในวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน (IM 201) ในภาคการศึกษาที่ 1 ป
การศึกษา 2554 ทําการเลือกกลุมตัวอยางมาจํานวน 4 กลุม จํานวน 279 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบดวยประมวลการสอน แบบฝกหัดประกอบการสอนในบทคํานวณ แบบทดสอบยอยหลังประกอบ
หลังจากจบบทเรียนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือขอสอบ โดยผูวิจัยทําการเก็บขอมูลคะแนนจากการ
สอบกลางภาคในขอคํานวณกอนมีการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ และเก็บขอมูลคะแนน
สอบปลายภาคในขอคํานวณหลังจากที่มีการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเนื้อหาเชิง
คํานวณ และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติที่ใชไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบสมมติฐานไดกําหนดระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษา สรุปไดดังนี้
1) หลังจากที่มีการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเนื้อหาเชิงคํานวณในกลุมผลการ
เรียนต่ํา พบวา นักศึกษาไดคะแนนสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.03 คะแนนหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 111.3 และในกลุมผลการ
เรียนดี นักศึกษาไดคะแนนสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.12 คะแนนหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 52.44
2) หลังจากที่มีการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเนื้อหาเชิงคํานวณ นักศึกษา
สาขาวิชาการตลาด นั ก ศึ ก ษาได ค ะแนนสูง เพิ่มขึ้ นเฉลี่ ย 3.61 คะแนนหรื อเพิ่ มขึ้ น รอยละ 68.37 นัก ศึก ษา
สาขาวิชาการจัดการ นักศึกษาไดคะแนนสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.57 คะแนนหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 91.30 และนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน นักศึกษาไดคะแนนสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.44 คะแนนหรือเพิ่มขึ้นรอย
ละ 62.89
II
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3) หลังจากที่มีการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเนื้อหาเชิงคํานวณ นักศึกษา
สามารถทําคะแนนสอบไดเพิ่มมากขึ้น ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
4) หลังจากที่มีการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเนื้อหาเชิงคํานวณ นักศึกษา
สามารถทําคะแนนสอบไดเพิ่มมากขึ้นไมแตกตางกันในแตละสาขาวิชาและในแตละกลุมผลการเรียน ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05
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บทที่ 1
บทนํา
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1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเรียนรูของบุคคลนั้นจากคํากลาวของ สุราษฎร (2545) ซึ่งกลาวไววา จะมีการเรียนรูไดก็
ตอเมื่อผูเรียนมีความสนใจที่จะแกปญหา ซึ่งในกระบวนการนี้เองเปนเหตุใหเขาตองศึกษาขอมูลหา
วิธีการในการแกปญหานั้นอยางไร และจะตองมีโอกาสที่จะทดลองฝกหัด หรือนําขอมูลขาวสารที่
ไดรับนั้นไปใชในการแกปญหาดู หากพิสูจนทราบไดวาสามารถแกปญหาไดก็จะเกิดการเรียนรูวิธี
แกปญหานั้น ดังนั้นการเรียนรูจะตองประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้
1. ขั้นการสนใจปญหา เปนขั้นที่บุคคลสนใจปญหาและอยากที่จะแกปญหานั้น
2. ขั้นการศึกษาขอมูล เปนขั้นที่บุคคลสนใจที่จะแกปญหาแลว และดําเนินการศึกษาหาขอมูล
ตางๆ เพื่อนํามาแกปญหานั้น ๆ
3. ขั้นพยายาม เปนขั้นที่บุคคลนําขอมูลตางๆ จากขั้นการศึกษาขอมูลมาใชในการแกไขปญหา
และพยายามฝกหัดแกปญหานั้นจนเกิดผลสําเร็จ
4. ขั้นสําเร็จผล ในขั้นนี้เพื่อทราบผลลัพธจริงๆ นั้นเปนอยางไร
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บุคคลตางๆ จะเกิดการเรียนรูไดก็ตอเมื่อบุคคลนั้นๆ สนใจที่จะแกปญหาเปนการเริ่มตนและ
พยายามที่จะแกปญหานั้นๆ ดวยการศึกษาหาขอมูลตางๆ มาเพื่อใชในการแกปญหาจนเปนผลสําเร็จ
กระบวนการนี้เรียกวากระบวนการเรียนการสอน
เนื่องจากในการเรียนการศึกษาทุกระดับ ผูเรียนเปนองคประกอบที่สําคัญในการจัดการเรียน
การสอนจึงจําเปนตองมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุงเนนความสําคัญทั้งดานความรูความคิด
ความสามารถ มีคุณธรรม ซึ่งตองมีกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีเทคนิค
การการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความแตกตางระหวางบุคคลใน
รูปแบบการคิดและรูปแบบการเรียนรู ทําใหนกั จิตวิทยาและนักการศึกษาเห็นถึงความจําเปน ที่ผูสอน
จะตองปรับสภาพการเรียนการสอน และกลวิธีการสอนใหเขากับลักษณะของผูเรียน เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และชวยใหผูเรียนบรรลุถึงจุดมุงหมายของการเรียน (Saracho,
1997) โดยผูสอนควรจะสรางความสมดุลในการจัดการเรียนการสอนใหแกผูเรียนทุกคน ดวยการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนใหมีความหลากหลายและยืดหยุน เพื่อสอดรับกับรูปแบบการเรียนของ
ผูเรียนที่แตกตางกัน และชวยใหนักศึกษามีทักษะในการใชรูปแบบการคิดและรูปแบบการเรียนรูท ี่ตน
ชอบมากกวา และอีกทั้งจัดรูปแบบการเรียนการสอน ที่ชวยใหผูเรียนไดเพิ่มทักษะการใชรูปแบบการ
เรียนที่ตนชอบนอยกวาใหสูงขึ้นดวย (Saracho, 1997)
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การศึกษาเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศทุกดาน และทุกระดับ โดยเฉพาะ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนการศึกษาที่ชวยสรางเยาวชนซึ่งจะเปนผูที่ตองรับผิดชอบในหนาที่อัน
เปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต มหาวิทยาลัยในฐานะที่เปนสถาบันวิชาการขั้นสูง มี
จุดมุงหมายในการสรางสรรคความกาวหนาทางวิชาการ และภารกิจสําคัญอยางหนึ่งคือ การผลิต
บัณ ฑิ ตเพื่ อออกไปรับ ใช สังคม ชวยเหลือเกื้อกูลสังคม ยอมเป น ที่ทราบกัน ดีวาปจ จั ยหลักที่เ ปน
องคประกอบของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ ผูบริหารสถาบัน อาจารยผูสอน และนิสิต
นักศึกษา ซึ่งองคประกอบทั้ง 3 ประการนี้จะตองมีสวนเกี่ยวของกัน ดังที่ วัลลภา เทพหัสดิน ณ
อยุธยา (2527) ไดกลาวไววา ผูบริหารสถาบันจําเปนตองศึกษาสภาพของอาจารยผูสอน และนักศึกษา
วามีสภาพเปนมาอยางไร มาจากสถานภาพและสิ่งแวดลอมที่แตกตางกันอยางไร มีลักษณะธรรมชาติ
เปนอยางไร ทั้งนี้เพื่อจะไดจัดบรรยากาศทางวิชาการและการใหบริการทางการศึกษาไดอยางถูกตอง
เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพของผูเรียน คือ นักศึกษาใหมากที่สุด ในสวนของอาจารยผูสอน
จําเปนตองศึกษาสภาพของนักศึกษาหรือผูเรียนเพื่อใหเขาใจสภาพความตองการในการศึกษา อิทธิพล
ที่มีผลตอการเรียนรู ความคาดหวังและธรรมชาติของผูเรียน ซึ่งจะชวยใหอาจารยไดรับทราบขอมูล
พื้นฐานในการจัดการศึกษาไดอยางถูกตองและตรงกับสภาพความเปนจริงมากที่สุด นอกจากนี้ยังชวย
แกปญหาและลดชองวางระหวางนักศึกษากับอาจารยผูสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาของนักศึกษาใน
ดานการเรียน เศรษฐกิจและสังคม ปญหาครอบครัวและปญหาสวนตัวที่ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญดานการ
ใหคําปรึกษาและแนะแนวเพื่อชวยแกปญหาของนักศึกษา และในสวนของนักศึกษาจําเปนตองมี
การศึกษาและเขาใจสภาพของนักศึกษาดวยกันเอง เขาใจระบบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
เพื่อลดความวิตกกังวลและความตึงเครียดตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูชั้นปที่ 1
ซึ่งตองปรับตัวใหเขากับสถาบัน สิ่งแวดลอม วิธีการศึกษา เพื่อนและคณาจารยเมื่อแรกเขามาศึกษาใน
สถาบัน
ประกอบกับในดานวิชาการเรียนที่เปนเชิงคํานวณยังเปนปญหาปญหาสําหรับผูเรียนอยูไม
นอย ผูเรียนสวนใหญมักมีความคิดวา การคํานวณเปนเรื่องยากแกการทําความเขาใจ จําเปนตองอาศัย
ความคิดในการตัดสินใจ และผูเรียนไมเห็นประโยชน ไมเห็นความจําเปน ซึ่งตองมีการจัดการเรียน
การสอนที่ตอบสนองตอความตองการของผูเรียนในดานตางๆ โดยเฉพาะทักษะกระบวนการทางการ
คํานวณและทักษะการแกปญหาดวยวิธีการที่หลากหลายและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
จากการทําวิจัยในชั้นเรียนในปที่ผานมาเรื่อง การศึกษาถึงความชอบตอวิธีการสอนประกอบ
รวมของนักศึกษาในเนื้อหาวิชาที่เปนเชิงคํานวณสําหรับวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
(IM201): กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซึ่งมีขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
คือ ควรมีการศึกษาตอเนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้ สําหรับเนื้อหาสวนที่เปนการคํานวณ จึงทําใหกลุม
ผูวิจัยมีความเห็นวา ควรศึกษาอยางตอเนื่องถึงแบบฝกหัดและแบบทดสอบ ที่มีสัดสวนที่เหมาะสม
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบของวิธีการสอนประกอบรวมที่เหมาะสมสําหรับนักศึกษากลุมที่การ
เรียนดีและผลการเรียนต่ํา
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผลการเรียนดี
ผลการเรียนต่ํา

รูปแบบของเนื้อหา
1. เนื้อหาเชิงคํานวณ

คะแนน
สอบกลาง
ภาค

PU

นักศึกษาที่ศึกษา
วิชาการจัดการ
การผลิต IM 201
คณะบริหาร

คะแนน
สอบปลาย
ภาค

รูปแบบวิธีการสอนประกอบ
1. แบบฝกหัด
2. แบบทดสอบยอย
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1.3 สมมติฐานของการวิจัย
แบบฝ ก หัด และแบบทดสอบจะสงผลระหวางคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคของ
นัก ศึก ษาทั้ ง 2 กลุม คือ กลุ มที่ผลการเรียนดีและผลการเรียนต่ําในส วนเนื้อหารายวิชาที่เ ป นเชิง
คํานวณ

1.4 นิยามศัพท
แบบทดสอบยอย หมายถึง เครื่องมือตรวจสอบทางการศึกษาที่กระตุนสมองใหแสดง
พฤติกรรมออกมาในเชิงความสามารถของบุคคล โดยทําการทดสอบหลังจากสอนจบในแตละหัวขอ
แบบฝกหัด หมายถึง เปนสื่อการเรียนประเภทหนึ่งสําหรับใหนักศึกษาฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ความรูความเขาใจ และทักษะเพิ่มขึ้น โดยใหนักศึกษาทําในหองเรียนหรือกลับไปทําที่บาน

4

1.5 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ศึกษาเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย คณะบริหารธุรกิจ ทั้ง
หลักสูตร 4 ป ที่กําลังศึกษาในวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน (IM 201) ในภาคการศึกษา
ที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวนทั้งสิ้น 12 กลุม จํานวน 826 คน (ขอมูลจาก ZAP รายวิชาและจํานวน
นักศึกษาวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2554) ซึ่งตามหลักสูตร คือ
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจทุกสาขา หลักสูตร 4 ป ชั้นปที่ 2
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1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อใหไดขอมูลในการนําไปใชเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบการใชแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบประกอบการสอนในวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน ในเนื้อหาเชิง
คํานวณที่เหมาะสม
2. ใช เ ป น แนวทางในการศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนซึ่ ง จะเป น ประโยชน ต อ
นักศึกษา อาจารยผูสอน และมหาวิทยาลัยตอไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดศึกษาและคนควาทฤษฎี ความรูที่เกี่ยวของมาเปนกรอบในการศึกษาดังนี้
1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการสอน
2. บทบาทและความสําคัญของวิธีการสอนประกอบ
2.1 แบบฝกหัด
2.2 การทดสอบยอย
3. วิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
4. งานวิจยั ที่เกีย่ วของ
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2.1. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีการสอน
เนื่องจากผูเรียนแตละคนมีแบบการเรียนที่แตกตางกัน ฉะนั้นผูสอนตองมีวิธีการสอนที่
หลากหลายและจัดการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหาและตัวผูเรียน วิธีการสอนที่ดีจึงตองใชได
เหมาะสมกับสภาพหองเรียน ผูสอน และผูเรียนที่จะทํา กิจกรรมรวมกัน (วารี, 2530) ผูสอนจึงตอง
รูจักเลือกวิธีการสอนและปรับปรุงเทคนิควิธี ใหเหมาะสมกับเนื้อหาและผูเรียน โดยไมใชวิธีการสอน
เพียงอยางเดียว ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหผูเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรูไดสูงสุด (สุพิน, 2531)
ความหมายของวิธีการสอน การที่จะทําใหการเรียนการสอนประสบความสําเร็จและทําใหผูเรียน
สามารถเรียนไดดียิ่งขึ้น สิ่งที่ผูสอนควรตระหนักก็คือ ผูเรียนแตละคนตองการวิธีการสอนที่แตกตาง
กัน (รสริน,2543) จึงกลาวไดวาวิธีการสอนของครูเปนองคประกอบสําคัญประการหนึ่งที่จะทําให
ความมุงหมายของการศึกษาประสบความสําเร็จได วิธีสอนเปนกระบวนที่ผูสอนใชในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสมใหแกผูเรียน เพื่อใหเกิดความเจริญงอกงามและพัฒนาไปในทางที่พึง
ปรารถนาสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา (วารี, 2530) นอกจากนี้ ผูสอนยังตองใช
“เทคนิค” ซึ่งหมายถึง ศิลปะหรือกลวิธีเฉพาะวิชานั้น ๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525) มาใชในการสอน
ซึ่งเรียกวา “เทคนิคการสอน” ดังนั้นเทคนิคการสอนจึงสอดแทรกอยูในขณะดําเนินการสอนไมแยก
อยูโดยอิสระ เปนเครื่องชวยเสริมการสอนใหผูเรียนเกิดความเขาใจเพลิดเพลิน สนุกสนาน เรียนวิชา
เกษตรดวยความไมเบื่อหนาย ทํา ใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (ยุพิน, 2530) สวนกลวิธี
สอน(Instructional Strategy) เปนวิธีการพลิกแพลงการสอนโดยอาศัยความรูในดานตาง ๆ คือ ใช
ปรัชญาการสอน หลักการสอน วิธีสอน ทักษะการสอน เทคนิคการสอน และสื่อการสอน 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 หรือคําสั่งที่ตั้งขึ้นเพื่อใหนักเรียนฝกตอบ เปนตน
ชัยยงค พรหมวงศ, 2528 ไดกลาวถึงความหมายของแบบฝกหัด สรุปไดวา หมายถึง
สิ่งที่นักเรียนตองใชควบคูกับการเรียน มีลักษณะเปนแบบฝกหัดที่ครอบคลุมกิจกรรมที่นักเรียนพึง
กระทํา อาจกําหนดแยกเปนแตละหนวย หรืออาจรวมเลมก็ได
ประพนธ จายเจริญ, 2536 ใหความหมายวา แบบฝกหัด หมายถึง สิ่งที่ผูสอน
มอบหมายใหนักเรียนกระทํา เพื่อฝกฝนเนื้อหาตาง ๆ ที่ไดเรียนไปแลว ใหเกิดความชํานาญ และให
ผูเรียนสามารถนําไปใชในการชีวิตประจําวันได
อังศุมาลิน เพิ่มผล, 2542 ไดสรุปไดวา แบบฝกหัด หมายถึง งาน กิจกรรม หรือ
ประสบการณที่ครูจัดใหนักเรียนไดฝกหัด กระทําเพื่อทบทวนฝกฝนเนื้อหาความรูตาง ๆ ที่ไดเรียน
ไปแลว จนสามารถปฏิบัติไดดวยความชํานาญ และใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
ชุลีพร แจมถนอม, 2542 กลาววา แบบฝกหัด เปนสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ซึ่งชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติดวยตนเอง ไดฝกทักษะเพิ่มเติมจากเนื้อหา
โดยมีครูเปนผูแนะนํา
เตือนใจ ตรีเนตร, 2544 กลาววา แบบฝกหัด เปนสื่อประกอบการเรียนการสอน ซึ่งชวย
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติดวยตนเอง ไดฝกทักษะเพิ่มเติมจากเนื้อหาจนปฏิบัติไดอยาง
ชํานาญ และใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได โดยมีครูเปนผูแนะนํา
สรุปไดวา แบบฝกหัดเปนสื่อชนิดหนึ่งที่ครูสรางขึ้นจากบทเรียนที่ไดสอนไปแลว ใช
ประกอบการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรูดวยการปฏิบัติ สรางความ
เขาใจ เสริมทักษะใหนักเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดความชํานาญ เกิดทักษะบางอยาง และเปนการ
ทบทวนเนื้อหาความรูตาง ๆ ที่เรียนไปแลว ใหสามารถจดจําเนื้อหาไดอยางแมนยํามากขึ้น
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2.2.1.2 ความสําคัญของแบบฝกหัด
โรจนา แสงรุ งรวี, 2531 กลาวถึงความสําคัญของแบบฝกหั ดไววา ในการฝกทักษะ
จํ า เป น ต อ งอาศั ย แบบฝ ก หั ด เพื่ อ ทบทวนความเข า ใจ ในเรื่ อ งที่ เ รี ย นไปแล ว ครู ส ว นมากจะใช
แบบฝกหัดที่มีอยูในหนังสือแบบเรียนใหนักเรียนฝกหัด บางเลมเปนแบบฝกหัดเล็กนอย หรือไมมี
เลยจึงเปนหนาที่ของครูโดยตรงที่จะตองสรางแบบฝกหัดใหเหมาะสมกับเรื่องที่สอน เพื่อใหนักเรียน
เกิดทักษะเขาใจมากยิ่งขึ้น และมีความชํานาญแมนยําในบทเรียนนั้น ๆ กอใหเกิดการเรียนรูที่ดี
เกศินี มีคุณ, 2547 กลาววา แบบฝกหัดมีความสําคัญในการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
มีพัฒนาการ และมีความชํานาญการในเนื้อหานั้น ๆ ชวยใหครูประสบความสําเร็จในการสอน
แบบฝกหัด จึงเปนสื่อการเรียนการสอนที่มีความสําคัญในการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
มีการพัฒนา และความชํานาญในเนื้อหานั้น ๆ ชวยใหครูประสบความสําเร็จในการสอน นอกจากนี้
ยังชวยแบงเบาภาระในการสอนของครูไดอีกดวย
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2.2.1.3 หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝกหัด
การสรางแบบฝกหัดนั้น ตองอาศัยหลักจิตวิทยาเพื่อเปนแนวทางในการสรางใหเกิด
ความสมบูรณเหมาะสมกับวัย และระดับความสามารถของนักเรียน สุจริต เพียรชอบ ; และสายฝน
อินทรัมพรรย (2523) กลาวถึง หลักจิตวิทยาในการสรางแบบฝกหัด มีดังนี้
1. กฎแหงการเรียนรูของธอรนไดด เกี่ยวกับกฎการฝกหัดซึ่งสอดคลองกับการทดลอง
ของวัตสัน นั่นคือ สิ่งใดก็ตามที่มีการฝกหัดหรือกระทําบอย ๆ ยอมทําใหผูฝกคลองแคลว สามารถ
ทําไดดี ในทางตรงกันขาม สิ่งใดก็ตามที่ไมไดรับการฝกหัด ทอดทิ้งไปนานแลวยอมทําไดไมดี
เหมือนเดิม ตอเมื่อมีการฝกฝนหรือกระทําซ้ํา ๆ ก็จะชวยใหเกิดทักษะเพิ่มขึ้น
2. ความแตกตางระหางบุคคล เปนสิ่งที่ครูควรคํานึงถึงดวยวา นักเรียนแตละคนมี
ความรู ความถนัด ความสามารถและความสนใจทีแตกตางกัน ฉะนั้นในการสรางแบบฝกหัด จึง
ควรพิจารณาถึงความเหมาะสม ไมยากหรืองายจนเกินไป และควรมีหลายแบบ
3. การจูงใจผูเรียน ครูสามารถทําไดโดยการจัดการแบบฝกหัดจากงายไปหายาก เพื่อ
ดึงดูดความสนใจของผูเรียน เปนการกระตุนใหติดตามตอไป และทําใหนักเรียนประสบผลสําเร็จใน
การทําแบบฝกหัด นอกจากนั้นการใชแบบฝกหัดสั้น ๆ จะชวยไมใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย
4. การนําสิ่งที่มีความหมายตอชีวิต และการเรียนรูมาใหนักเรียนทดลองทํา ภาษาที่ใช
พูด เขียนในชีวิตประจําวัน จะทําใหผูเรียนไดเรียนและทําแบบฝกหัดในสิ่งที่ใกลตัว นอกจากจะจํา
ไดแมนยําแลว นักเรียนยังสามารถนําหลักความรูที่ไดรับไปใชประโยชนอีกดวย
พรรณี ชูทัย (2522) ไดสรุปแนวคิดของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับแบบฝกหัดวา ควร
ประกอบดวย
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1. กฎแหงผลของธอรนไดด (Thorndike) แบบฝกหัดที่สรางขึ้นตามหลักจิตวิทยา ขอนี้
จึงตองใหนักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดนั้นไดพอสมควร ควรมีคําเฉลยใหนักเรียนสามารถตรวจ
คําตอบไดหลังจากการทําแบบฝกหัดเสร็จ
2. กฎการฝกหัดของวัตสัน (Watson) การสรางแบบฝกหัดตามหลักจิตวิทยานี้ จึงควร
เนนใหมีการกระทําซ้ํา ๆ เพื่อใหจดจําไดนาน และสามารถเขียนไดถูกตองเพราะการเขียนเปนทักษะ
ที่ตองฝกหัดอยูเสมอ
3. กฎการเสริมแรงของธอรนไดด (Thorndike) ในการสอนฝกทักษะ ครูควรใหการ
เสริมแรงโดยหารใหกําลังใจอยางดีแกนักเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และ
รูสึกประสบผลสําเร็จในงานที่ทํา
4. แรงจูงใจ แรงจูงใจเป นสิ่งสําคัญในการเรีย น ครูต องกระตุ นใหนักเรียนตื่นตัว
อยากรูอยากเห็น แบบฝกหัดที่นาสนใจจะเปนแรงจูงใจอยางหนึ่งที่ทําใหนักเรียนอยากทํา อยากฝก
และเกิดการเรียนรู

D

2.2.1.4 หลักการสรางแบบฝกหัด
รัชนี ศรีไพวรรณ (2517) กลาวถึงหลักการสรางแบบฝกหัดไวหลายประการ ดังนี้
1. ใหสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการของเด็ก และลําดับขั้นของการเรียนรู
2. ใหตั้งจุดมุงหมายวา จะฝกในดานใด แลวจัดเนื้อหาใหตรงกับความมุงหมายที่วางไว
3. ตองคํานึงถึงความแตกตางของเด็ก
4. ในแบบฝกหัด ควรมีคําชี้แจงงาย ๆ สั้น ๆ เพื่อใหเด็กเขาใจ ถาเด็กยังอานไมได ครู
ตองชี้แจงดวยคําพูดที่ใชภาษางาย ๆ ใหเด็กสามารถทําตามคําสั่งได
5. แบบฝกหัดตองมีความถูกตอง ครูตองตรวจพิจารณาดูใหถี่ถวน อยาใหมีขอผิดพลาด
ได
6. การใหเด็กทําแบบฝกหัดแตละครั้ง ตองใหเหมาะสมกับเวลา และความเขาใจของ
เด็ก
7. ควรทําแบบฝกหัดหลาย ๆ แบบ เพื่อใหเด็กรูกวางขวาง และสงเสริมใหเกิดความคิด
8. กระดาษที่ใหเด็กทําแบบฝกหัด ตองเหนียวและทนทานพอสมควร

ฉวีวรรณ กีรติกร (2545) ไดกลาวถึงหลักในการสรางแบบฝกหัด ไวดังนี้
1. แบบฝกหัดที่สรางขึ้นนั้น ควรสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการและลําดับขั้นตอน
การเรียนรูของผูเรียน เด็กที่เริ่มเรียนมีประสบการณนอย จะตองสรางแบบฝกหัดที่นาสนใจและจูงใจ
ผูเรียน ดวยการเริ่มจากขอที่งายไปหายาก เพื่อใหผูเรียนมีกําลังใจในการฝก
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2. ให แ บบฝ ก หั ด ที่ ต รงกั บ จุ ด ประสงค ที่ ต อ งการฝ ก และต อ งมี เ วลาเตรี ย มการไว
ลวงหนาอยูเสมอ
3. แบบฝกหัด ควรมุงสงเสริมนักเรียนแตละกลุมตามความสามารถที่แตกตางกันของ
ผูเรียน
4. แบบฝ ก หัด แต ละชุ ด ควรมีคําชี้แจงงาย ๆ สั้น ๆ เพื่อ ใหนั กเรียนเขาใจ หรือมี
ตัวอยางแสดงวิธีทําจะชวยใหเขาใจไดดียิ่งขึ้น
5. แบบฝกหัด จะตองถูกตอง ครูจะตองพิจารณาใหดีอยามีขอผิดพลาดได
6. แบบฝกหัด ควรมีหลาย ๆ แบบ เพื่อใหผูเรียนไดแนวคิดที่กวางไกล
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ชุลีพร แจมถนอม (2542) กลาววา การสรางแบบฝกหัด ควรคํานึงถึงตัวนักเรียนเปน
หลัก โดยมีจุดมุงหมายที่แนนอนวาฝกเรื่องอะไร ดานใด จัดเนื้อหาใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
เนื้อหาไมยากเกินไป และมีรูปแบบหลายแบบที่นาสนใจ จะเห็นไดวา การสรางแบบฝกหัดนั้นควร
จะคํานึงถึงเรื่องสําคัญ ดังนี้
1. ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
2. คํานึงถึงภาษาที่ใชใหเหมาะสม สั้น ๆ และชัดเจน
3. มีจุดมุงหมายในการสราง
4. มีการกําหนดเนื้อหาชัดเจน ไมยากจนเกินไป
5. รูปแบบนาสนใจ
กลาวโดยสรุปไดวา การสรางแบบฝกหัดใหมีประสิทธิภาพ ครูจะตองคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ
ตอไปนี้ 1) พัฒนาการของผูเรียน 2) เนื้อหาที่สอน 3) ความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน
4) วัตถุประสงคในการฝก และ 5) เวลาที่ใชในการฝก
2.2.1.5 ลักษณะของแบบฝกหัดที่ดี
ในการสรางแบบฝกหัด ควรมีองคประกอบหลายประการ ซึ่งนักการศึกษาหลายทานได
ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของแบบฝกหัดที่ดี ไดดังนี้
ฮารเนส (Harress. n.d. : 93 – 94) กลาวถึง ลักษณะของแบบฝกหัดไววา การเขียน
แบบฝกหัดตองแนใจในภาษาที่ใชใหเหมาะสมกับนักเรียน และสรางโดยใชหลักจิตวิทยา ดังนี้
1. ใชแบบฝกหัดหลายชนิด เพื่อเราใหนักเรียนเกิดความสนใจ
2. แบบฝ ก หั ด ที่ ส ร า งขึ้ น นั้ น จะต อ งให นั ก เรี ย นสามารถพิ จ ารณาได ว า แต ล ะ
แบบฝกหัดและแตละขอตองการใหทําอะไร
3. ใหนักเรียนนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากการเรียนมาตอบในแบบฝกหัดใหตรงตามเปาหมาย
4. ใหนักเรียนตอบสนองตอสิ่งเรา 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
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6. คํานึงถึงการพัฒนาการและวุฒิภาวะของผูเรียน
7. เนนการแกปญหาครูและนักเรียนไดมีโอกาสวางแผนรวมกัน
8. แบบฝกหัด ควรเปนสิ่งที่นาสนใจ คือ เปนสิ่งที่มีความแปลกใหมพอสมควร
กรรณิการ พวงเกษม (2540) กลาววา แบบฝกหัดที่จะทําใหนักเรียนเกิดทักษะที่ดีและ
ถูกตอง ควรมีลักษณะดังนี้
1. ควรมีความชัดเจนทั้งคําสั่งและวิธีทํา คําสั่งหรือตัวอยางไมควรยาวเกินไป เพราะจะ
ทําใหเขาใจยาก ควรปรับใหงายเหมาะสมกับผูใช ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนสามารถศึกษาดวยตนเองได
2. ควรมีความหมายตอผูเรียน และตรงจุดมุงหมายของการฝก ลงทุนนอยใชไดนาน
และทันสมัยอยูเสมอ
3. ภาษาและภาพที่ใช มีความเหมาะสมกับวัยและพื้นฐานความรูของนักเรียน
4. ควรแยกฝกเปนเรื่อง ไมควรยาวเกินไป ควรมีกิจกรรมหลายรูปแบบเพื่อใหนักเรียน
เกิดความสนใจ และไมเบื่อในการทําและเพื่อฝกทักษะดานหนึ่งจนเกิดความชํานาญ
5. ควรมี ทั้งกําหนดคําตอบใหและแบบใหตอบ แบบเสรีการเลือกใชคําขอความ
หรือรูปภาพในการฝก ควรเปนสิ่งที่นักเรียนคุนเคยและตรงกับความสนใจ
6. ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาดวยตนเอง ใหรูจักคนควารวบรวมสิ่งที่พบเห็น
บอย ๆ จะทําใหนักเรียนเขาใจเรื่องนั้นไดดีใชไดอยางถูกตอง มีหลักเกณฑและมองสิ่งที่เขาไดรับ
การฝกฝนนั้นมีความหมายตอผูฝกตลอดไป
7. มี ผ ลตอบสนองความแตกต า งระหว า งบุ ค คล เนื่ อ งจากผู เ รี ย นแต ล ะคนมี ค วาม
แตกตางกันในหลาย ๆ ดาน เชน ความตองการ ความสนใจ ความพรอม ระดับสติปญญา และ
ประสบการณ ฉะนั้นการทําแบบฝกหัดควรจัดทําใหมากพอ และควรมีทุกระดับตั้งแตงาย ปานกลาง
จนถึงคอนขางยาก เพื่อใหนักเรียนทุกคนประสบความสําเร็จในการทําแบบฝกหัด
8. ควรเราความสนใจตั้งแตกิจกรรมแรกจนถึงกิจกรรมสุดทาย
9. ควรไดรับการกรับปรุงควบคูไปกับหนังสือแบบเรียนอยูเสมอ และควรใชไดดีทั้งใน
หองและนอกหองเรียน
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10. ควรเปนแบบฝกหัดที่ครูสรางใหนักเรียนไดฝกหัดแลว สามารถประเมินและจําแนก
ความเจริญงอกงามของเด็กไดดวย
จากขอเสนอแนะของนักการศึกษาที่ไดกลาวมาขางตน พอสรุปไดวา แบบฝกหัดที่ดี
ควรคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก การสร า งแบบฝ ก หั ด มี ค วามหลากหลายน า สนใจ สอดคล อ งกั บ เนื้ อ หาและ
เปาหมายในการฝก ใชเวลาในการฝกแตละครั้งไมมากนัก มีคําอธิบายที่ชัดเจนใชภาษาเขาใจงาย
และเมื่อผูเรียนไดรับการฝกแลว สามารถพัฒนาตนเองใหดีขึ้นได จึงจะถือวาเปนแบบฝกหัดที่มี
ประโยชนคุมคาตอผูสอนและผูเรียน
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2.2.1.6 ประโยชนของแบบฝกหัด
แพตตี้ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2535; อางอิงจาก Patty.
1963) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกหัดไว 10 ประการ คือ
1. เปนสวนเพิ่มหรือเสริมหนังสือเรียน ในการเรียนทักษะอุปกรณการสอนที่ชวยลด
ภาระของครูไดมาก เพราะแบบฝกหัดเปนสิ่งที่จัดขึ้นอยางมีระบบระเบียบ
2. ชวยเสริมทักษะการใชภาษา แบบฝกหัดเปนการใชเครื่องมือที่ชวยใหเด็กฝกทักษะ
การใชภาษาใหดีขึ้น แตตองอาศัยการสงเสริมและความดูแลเอาใจใส จากครูผูสอนดวย
3. ชวยในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากเด็กมีความสามารถทางภาษา
แตกตางกัน การใหเด็กทําแบบฝกหัดที่เหมาะสมกับความสามารถของเขา จะชวยใหเด็กประสบ
ความสําเร็จในดานจิตใจมากขึ้น
4. แบบฝกหัดจะชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน โดยกระทําดังนี้
1. ฝกทันทีหลังจากเด็กไดเรียนรูเรื่องนั้น ๆ
2. ฝกซ้ํา ๆ หลายครั้ง
3. เนนเฉพาะเรื่องที่ตองการ
5. แบบฝกหัดที่เปนเครื่องมือวัดผลทางการเรียน หลังจากจบบทเรียนในแตละครั้ง
6. แบบฝกหัดที่จัดทําเปนรูปเลม เด็กสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทางเพื่อทบทวน
ดวยตนเองไดตอไป
7. การใหเด็กทําแบบฝกหัด ชวยใหครูมองเห็นจุดเดนหรือปญหาตาง ๆ ของเด็กได
ชัดเจน ซึ่งจะชวยใหครูดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหานั้นไดทันทวงที
8. แบบฝกหัดที่จัดทําขึ้นนอกเหนือจากที่อยูในหนังสือเรียน จะชวยใหเด็กไดฝกฝน
อยางเต็มที่
9. แบบฝกหัดที่จัดพิมพไวเรียบรอยแลว จะชวยใหครูประหยัดทั้งแรงงานและเวลาใน
การที่ตองเตรียมแบบฝกหัดอยูเสมอ ในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาออกแบบฝกหัดจากตําราเรียน
ทําใหมีโอกาสฝกทักษะตาง ๆ มากขึ้น
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ดวงเดือน ออนนวม และคณะ (2536) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบฝกหัดไว ดังนี้
1. ชวยเสริมสรางและเพิ่มพูนความรูความเขาใจ ความจํา แนวทางและทักษะในการ
แกปญหาแกนักเรียน
2. ใชเปนเครื่องมือประเมินผลการสอนของครู ทําใหเราทราบขอบกพรองในการสอน
แตละเรื่อง แตละตอน และสามารถปรับปรุงแกไขไดตรงจุด
3. ใชเปนเครื่องมือประเมินผลทางการเรียนของนักเรียน ทําใหครูทราบขอบกพรอง
จุดออนของนักเรียนแตละคนในแตละเรื่อง แตละตอน และสามารถคิดหาทางชวยเหลือ แกไข
ทัน ทว งที และชวยให นักเรียนทราบจุด ออนขอบกพรองของตนเอง เพื่อหาทางปรับปรุงแก ไ ข
เชนกัน
4. ชวยกระตุนใหนักเรียนอยากทําแบบฝกหัด
5. ชวยใหนักเรียนไดฝกฝนทักษะไดอยางเต็มที่ และตรงจุดที่ตองการฝกหัด
6. ชวยใหนักเรียนเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง คิดอยางมีเหตุผล แสดงความคิดออกมา
อยางมีระเบียบชัดเจน และรัดกุม
7. เปนการประหยัดเงินและเวลา
สรุปไดวา แบบฝกหัดมีประโยชนในการที่จะชวยใหผูสอนและนักเรียนในการที่จะ
เพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทําใหเกิดความชํานาญในเนื้อหาวิชา ชวยในการ
สอนซอมเสริมนักเรียน สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน และนอกจากนี้แบบฝกหัดยังใช
เปนเครื่องมือในการประเมินผลทางการเรียนได
2.2.1.7 ประสิทธิภาพของแบบฝกหัด
ชัยยงค พรหมวงศ (2532) ไดกลาวถึง ความจําเปนที่จะตองทดสอบประสิทธิภาพของ
ชุดการสอนหรือแบบฝกหัด มีความจําเปนหลายประการดังนี้ คือ
1. สําหรับหนวยงานผลิตแบบฝกหัด เปนการประกันคุณภาพของแบบฝกหัดวา อยูใน
ขั้นสูงเหมาะสมที่จะผลิตออกมาจํานวนมาก หากไมมีการทดลองประสิทธิภาพเสียกอนแลวผลิต
ออกมาใชประโยชนไมไดดี จะตองทําใหมเปนการสิ้นเปลืองเวลาและเงินทอง
2. สําหรับผูใชแบบฝกหัด แบบฝกหัดจะทําหนาที่สอน โดยที่ชวยสรางสภาพการ
เรียนรูใหผูเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่มุงหวัง บางครั้งตองชวยครูสอน บางครั้งตองสอนแทนครู
ดังนั้นกอนนําแบบฝกหัดไปใช ครูจึงควรมั่นใจวาชุดการสอนนั้นมีประสิทธิภาพในการชวยให
นักเรียนเกิดการเรียนรูจริง การทดสอบประสิทธิภาพตามลําดับขั้นชวยใหเรามีแบบฝกหัดที่มีคุณคา
ทางการสอนจริงตามเกณฑที่กําหนดไว
3. สํ า หรั บ ผู ผ ลิ ต แบบฝ ก หั ด การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ จะทํ า ให ผู ผ ลิ ต มั่ น ใจได ว า
เนื้อหาสาระที่บรรจุลงในชุดแบบฝกหัดงายตอการเขาใจ อันชวยใหผูผลิตมีความชํานาญมากขึ้น

13

D

PU

2.2.2 แบบทดสอบหรือการทดสอบ
2.2.2.1 ความหมายและลักษณะของการทดสอบยอย
ไดมีผูใหความหมายของการทดสอบยอย ซึ่งจะยกตัวอยางพอสังเขปดังนี้
ไพศาล หวังพาณิช (2521)
ใหความหมายของการทดสอบยอยวาเปนการประเมินผล
หลังจากจบบทเรียนหรือจบเนื้อหาหนึ่งๆ เพื่อตรวจสอบดูวาหลังจากนักเรียนไดเรียนในแตละเรื่อง
แลวไดผลในระดับที่ปรารถนาหรือไมยังมีขอบกพรองในสวนไหน ตอนใด และควรจะมีการแกไข
ปรับปรุงเกี่ยวกับสิ่งใดในเนื้อหานั้น ทั้งยังชวยใหไดขอมูลเพื่อปรับปรุงวิธีสอนของครู เปนผลให
นักเรียนเกิดการรอบรูในการเรียนอยางสมบูรณเต็มที่
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2522) ใหความหมายของการทดสอบยอยวาเปนการประเมินผล
ระหวางทําการสอนในแตละรายวิชา โดยจะทําการทดสอบหลังจากจบการเรียนแตละหนวยการเรียน
แลว จะชวยใหครู นักเรียนและผูสรางหลักสูตรไดปรับปรุงการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้น เชน การ
ทดสอบยอย (Quiz) ในแตละครั้งจะตองวิเคราะหผลการทดสอบ
ยุพิน พิพิธกุล (2527) ไดกลาวถึงลักษณะการทดสอบยอยดังนี้
1. ในขณะที่ครูทําการสอนนั้นยอมจะมีการทดสอบอยูตลอดเวลา เริ่มตนมาตั้งแตการทํา
ขอสอบกอนเรียน เมื่อไดคะแนนแลวครูก็นํามาประเมินคาดูพื้นฐานความรูของนักเรียนในการที่จะ
เปนแนวทางในการเตรียมการสอนตอไป
2. ครูอาจจะแบงบทเรียนออกเปนหนวยยอยหลายๆ หนวย หรืออาจจะแบงเปนบทเรียน
หนึ่งๆ เมื่อจบบทเรียนแลวก็มีแบบทดสอบเพื่อประเมินการเรียนรูของนักเรียน
3. การทดสอบยอยนี้จะกระทําขณะที่ครูกําลังดําเนินการอยูและควรจะกระทําตอเนื่องกันโดย
สม่ําเสมอ เมื่อพบขอบกพรองตอนใดก็จะไดแกไขทันที
1. การทดสอบยอยนั้นควรจะกระทํากอนที่จะสอนเรื่องใหมตอไป
2. การทดสอบยอย มุงเพื่อนําผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น ไมไดนําผลมาตัดสิน
ได-ตก แตประการใด
เกษม สาหรายทิพย (2531) ไดกลาวถึงการทดสอบยอยวา เปนการทดสอบตามจุดประสงค
การเรียนรูที่ผูสอนไดกําหนดขึ้น โดยทําการทดสอบระหวางการดําเนินการสอนหรือเมื่อการสอนใน
หนวยการเรียนใดหรือบทเรียนใดเสร็จสิ้นลง เพื่อสํารวจความรูความสามารถของผูเรียนวาผูเรียนมี
ความรู ความสามารถ พอเพียงที่จะเรียนในหนวยการเรียนหรือบทเรียนตอไปไดหรือไม
บลูม ( Bloom. 1971) ไดใหความหมายของการทดสอบยอยวา เปนการประเมินผลระหวาง
การเรียนหรือการประเมินผลระหวางที่การสอนกําลังดําเนินอยู เพื่อมุงตัดสินคุณคาเบื้องตนของการ
เรียนการสอน อันจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงวิธีสอบเพื่อใหเกิดผลดียิ่งขึ้น
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กรอนลันต (Gronlund. 1976) ไดใหความหมายของการทดสอบยอยวา เปนการประเมินผล
ความกาวหนาระหวางการเรียนการสอนกําลังดําเนินอยู และเปนเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยตรง
จากขอความดังกลาวขางตนสรุปไดวา การทดสอบยอย หมายถึง การประเมินผลขณะที่
การเรียนการสอนยังคงดําเนินอยูเพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงทั้งดานการเรียนของนักเรียนและ
ดานการสอนของครูผูสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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2.2.2.2 หลักในการสรางแบบทดสอบยอย
ไดมีผูใหหลักการสรางแบบทดสอบยอยซึ่งจะกลาวไดดังนี้
ไพศาล หวังพาณิช (2521) ไดเสนอหลักการพอสรุปไดวา การออกขอสอบยอยนั้นไม
จําเปนตองมีจํานวนขอมากมาย และใชเวลาสอบนานเปนชั่วโมง อาจใชขอสอบ 10- 20 ขอ และใช
เวลา 10-15 นาทีก็ได ขอสําคัญอยูที่วาขอสอบนั้นตองครอบคลุมและสอดคลองกับจุดมุงหมายของ
การสอนที่กําหนดไว
สุรชัย ขวัญเมือง (2522) ไดสรุปขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบยอยไวดังนี้
1.นําหนวยการเรียนที่ตองการทดสอบมาวิเคราะหเนื้อหายอยๆ โดยศึกษาจากคูมือครูและ
แบบเรียน
2.วิเคราะหพฤติกรรมของเนื้อหายอยที่วิเคราะหไวแลว
3.กําหนดน้ําหนักที่ตองการวัดในแตละเนื้อหาของพฤติกรรม
4.ปรับปรุงตารางวิเคราะหใหสอดคลองกับจุดประสงคของเนื้อหา
5.สรางขอสอบตามตารางที่วิเคราะห ขอสอบบางขออาจคัดเลือกไปใชในการประเมินผล
รวมอีกก็ได ขอสอบควรมีลักษณะดังนี้
5.1ตรงตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละหนวยยอย
5.2การใชคะแนนจากการตัดสินวาผานหรือไมผาน หนวยยอยใดๆนั้นตองอาศัย
กําหนดกฎเกณฑไวลวงหนา
5.3การทดสอบจะตองทําภายหลังการเรียนในหนวยนั้นๆ
บลูม (Bloom.1971) ไดกําหนดขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบยอยไวดังนี้
1.วิเคราะหหนวยการเรียนรู (Analysis of Learning Units) เพื่อหาจุดมุงหมายและธรรมชาติ
ของบทเรียนในตอนหนึ่งๆ
2.สรางตารางเฉพาะของหนวยการเรียนรู (Specification for the Units)
3.ดําเนินการสรางขอสอบยอยซึ่งควรมีลักษณะดังนี้
3.1สรางขอสอบใหครอบคลุมแตละพฤติกรรมที่กําหนดไวในตารางเฉพาะอยางนอย
พฤติกรรมละ 1 ขอ
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3.2ขอสอบตองรวมเนื้อหาทั้งหมด ไมใชเฉพาะสวนสําคัญ เพื่อเปนตัวแทนเทานั้น
3.3ขอสอบควรมีความยากงายตอเนื่องกัน ผูที่ทําขอสอบสวนที่งายๆได จะเกิดการ
เรียนรูในการทําขอสอบที่ยากกวาไดถูกตอง ไมใชถูกโดยบังเอิญหรือการเดา
3.4ขอสอบจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไมเพียงแตบอกวาเขาทําไมได แตควรบอก
สาเหตุที่เขาทําไมไดดวย
3.5คะแนนจากการทดสอบยอยไมมีผลตอการตัดสินผลการเรียนแตจะเปนเครื่องชี้
ใหผูเรียนรูวาเขาบกพรองที่ใด ควรแกไขอยางไร เพื่อใหเกิดความรอบรูในเนื้อหานั้นเปนอยางดี
โดยสรุปแลวการสรางแบบทดสอบยอยนั้นจะตองสรางตามจุดประสงคของการเรียนรูทุก
จุดประสงค และครอบคลุมเนื้อหาที่จะทดสอบ ขอสอบที่สรางขึ้นนั้นเปนขอสอบที่คอนขางงาย โดย
กําหนดกฎเกณฑการผานการทดสอบไวอยางชัดเจนกอนการทดสอบ ซึ่งคะแนนการทดสอบจะไมมี
ผลตอการตัดสินได-ตก ของนักเรียนแตอยางไร

D

PU

2.2.2.3 แนวปฏิบัติในการทดสอบยอย
ผูเสนอแนวทางปฏิบัติในการทดสอบยอย ซึ่งจะกลาวดังนี้
สุรชัย ขวัญเมือง (2522) ไดเสนอแนวทางปฏิบัติไววาควรกระทําเมื่อสอนจบหนวยการ
เรียนและหลังจากตรวจแบบทดสอบที่นักเรียนทําแลว ก็แจกกระดาษคําตอบใหนักเรียนเพื่อให
นั ก เรี ย นได ต รวจสอบข อ บกพร อ งจากตารางเสนอแนะที่ ค รู ส ร า งไว ห รื อ เขี ย นคํ า ชี้ แ จงลงใน
กระดาษคําตอบ ในกรณีที่นักเรียนสวนใหญทําผิดครูอาจใชวิธีการสอนซอมเสริม
ยุพิน พิพิธกุล (2527) กลาววา การทดสอบยอยควรกระทําเมื่อจบตอนหนึ่งๆเพื่อทดสอบดู
วานั ก เรี ย นเขา ใจหรื อไม ก อ นจะสอนเรื่ อ งใหม ค วรกระทํ า อยา งต อเนื่ อ งและสม่ํ า เสมอ เมื่ อ พบ
ขอบกพรองตอนใดก็จะไดแกไขทันที ไดพบวานักเรียนไมเขาใจก็อธิบายใหเขาใจกอนที่จะสอนเรื่อง
ใหมตอไป
บลูม (Bloom. 1971) เสนอแนะใหใชการทดสอบยอยเมื่อทําการทดสอบเนื้อหาตอนหนึ่งๆ
แลวหลังจากการตรวจก็คืนกระดาษคําตอบใหนักเรียน พรอมกับเสนอแนะวิธีการแกไขขอบกพรอง
ใหนักเรียนดวย อาจเปนการทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม ศึกษาตําราเพิ่มเติมหรืออาจจะมีการสอนซอมเสริม
ซึ่งครูจะตองเลือกวิธีการที่เหมาะสม อาจแบงเปนกลุมหรือเปนรายบุคคล หลังจากนั้น ใหนักเรียนทํา
การทดสอบแบบคูขนานกับฉบับแรกเมื่อการแกไขขอบกพรองสิ้นสุดลง
จากขอเสนอแนะขางตนพอสรุปแนวปฏิบัติในการทดสอบยอยไดดังนี้
1.ควรทําการทดสอบยอยเมื่อจบเนื้อหาในตอนหนึ่งๆ หรือจบหนวยเรียนหรือบทเรียน
2.ควรกระทําการทดสอบยอยอยางตอเนื่องและอยางสม่ําเสมอ
3.หลังจากตรวจกระดาษคําตอบแลว ครูควรคืนกระดาษคําตอบใหนักเรียน เพื่อใหตรวจ
ขอบกพรองของตนเอง
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4.เสนอแนะวิธีการแกไขขอบกพรองใหแกนักเรียน
5.ใหนักเรียนทําแบบทดสอบคูขนานกับฉบับแรกเพื่อดูผลความกาวหนาของตนเอง

PU

2.2.2.4 การเฉลยคําตอบหลังการสอบ
การเฉลยคําตอบหลังการสอบโดยการอธิบายถึงวิธีการที่จะไดมาของคําตอบที่ถูกตอง
พรอมกับไดชี้แจงคําตอบของนักเรียนนั้น ทําใหนักเรียนไดรูผลการสอบของตนเอง และสามารถ
ประเมินผลการเรียนวิชานั้นดวย อีกทั้งยังสามารถใชผลการสอนมาชวยในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สกินเนอร (Skinner. 1954) ไดกลาววา การรูผลการเรียนเปนตัวแปรที่สําคัญในการเรียนรู
โดยเปนตัวเสริมแรง (Reinforcement) ขณะการเรียนการสอน เพราะผูเรียนรูสวนมากปรารถนาที่จะ
ทราบความสําเร็จของตนเองเสมอ อันเปนไปตามบททฤษฎีของสกินเนอร โดยมีแบบทําสอบเปนสิ่ง
เรา การนําแบบทดสอบเปนการตอบสนองผลของการทดสอบที่แจงไหทราบ เปรียบเสมือนรางวัล
ของความสําเร็จในการเรียนการสอน

D

2.2.2.4 ประโยชนของการทดสอบยอย
มีผูกลาวถึงประโยชนของการทดสอบยอย พอสรุปไดดังนี้
ไพศาล หวังพาณิช (2521) กลาวถึงประโยชนของการทดสอบยอยวา เปนสิ่งที่ชวยใหทราบ
ความสามารถในการเรียนครบถวนสมบูรณไมเก็บสะสมในสิ่งที้ไมรูเรื่องไว ในดานจิตวิทยาการ
ทดสอบย อย เปน ประโยชน ใ นการสรา งแรงจูง ใจในการเรีย น ทั้งนัก เรี ย นเก ง และนั ก เรี ย นอ อ น
นักเรียนเกงก็จะมองเห็นความสําเร็จของตนเอง เกิดแรงเสริมที่จะเรียนรูตอไป นักเรียนออนก็จะรูสึก
วาไดรับการเอาใจใส นอกจากนี้ยังชวยใหครูผูสอนใหมีโอกาสตรวจสอบความสามารถในการสอน
ของตน การทดสอบยอยๆ ทําใหความ เชื่อมั่นในการวัดอยูในระดับสูง
สุรชัย ขวัญเมือง (2522) ไดกลาวถึงประเด็นของการทดสอบยอยวาเปนเครื่องมือที่ใช
สังเกตดูวานั กเรียนมีการเรียนรูไปบางหรือยัง มีการพัฒนาไปแลวเพียงใด อยูในขั้ นตอนใดของ
กระบวนการเรียนรูที่ครูจัดไว และยังใชตรวจสอบลําดับขั้นของการเรียนรูวายังบกพรองในขั้นตอน
ใด เพื่อจะไดแกไขใหผานขั้นตอนการเรียนรูนั้นไปได การทดสอบยอยเปนเครื่องมือที่ใชในการแกไข
ปรับปรุงการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
บลูม ( Bloom. 1971) ไดจําแนกประโยชนของการทดสอบยอยออกเปนฝายๆดังนี้
1.สําหรับนักเรียน การทดสอบยอยชวยใหเรียนรูมากขึ้น เพราะนักเรียนเตรียมตัวอยูเสมอ
การแบงเนื้อหาออกเปนสวยยอยๆ ทําใหนักเรียนเรียนรูงายขึ้น และไดรับการแกไขสวนบกพรองอยู
ตลอดเวลา ทําใหนักเรียนทราบขอบกพรองของตนและเรียนรูที่จะแกไขสวนบกพองนั้น ยังทําให
นักเรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนรูกลาเผชิญปญหาอีกดวย
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2.สําหรับครู การทดสอบยอยชวยใหคนพบวิธีการที่เหมาะสม ในการจัดการเรียนการสอน
ผลการวิเคราะหขอสอบชวยใหครูรูขอบกพรองในการสอน และอธิบายไดตรงจุด ทําใหนักเรียนมี
ความพรอมกอนที่จะเรียนเรื่องใหม นอกจากนี้ยังชวยในการทํานายผลการสอบรวมของนักเรียนได
อีกดวย
3.สําหรับผูรางหลักสูตร การทดสอบยอยจะสงผลใหผูรางหลักสูตรเรียงลําดับเนื้อหาได
อยางเหมาะสม
โดยสรุปแลว การทดสอบยอยมีประโยชนในดานการเปนขอมูลยอนกลับที่จะชี้ใหผูสอน
และผูเรียนมองเห็นขอบกพรองทีควรปรับปรุงแกไข เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงค และ
ยังชวยใหผูเรียนเกิดความพรอมในการทดสอบรวมอีกดวย
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2.3. วิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน
คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าของวิ ช าการจั ด การการผลิ ต และการดํ า เนิ น งานคื อ ศึ ก ษาทฤษฎี
แนวความคิ ด และความสํ า คั ญ ของการจั ด การการผลิ ต ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาคการผลิ ต กั บ
องคประกอบของการดําเนินธุรกิจ การจัดการโครงการ การพยากรณ การจัดการคุณภาพ กลยุทธ
กระบวนการและการวางแผนกําลังการผลิต กลยุทธการเลือกทําเลที่ตั้งสถานประกอบการ กลยุทธการ
วางผังสถานประกอบการ การจัดการสินคาคงคลัง และการจัดตารางการผลิตและการปฏิบัติการระยะ
สั้น โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ
1. เพื่อใหเรียนรูจนสามารถประยุกตใชเครื่องมือและเทคนิคตางๆ ของการจัดการการผลิตได
2. เพื่อใหสามารถอธิบายกระบวนการผลิตสินคาและบริการ ความรูพื้นฐานทางดานการจัดการ
การผลิต ปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอการจัดการการผลิต และการดําเนินงาน
3. เพื่อใหสามารถวิเคราะหถึงสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานดาน
การผลิต รวมทั้งเสริมสรางทักษะจากกิจกรรมตางๆ ที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับการผลิต
และการบริการ
2.4. งานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
งานวิจัยตางประเทศ
แบสเลอร (เพลินพิศ กาสลัก.2542:23;อางอิงจากBassler..1996:978-A) ไดศึกษาเรื่อง
การสอนมโมติทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาทางการศึกษา ดวยวิธีใหทํา
แบบฝกหัด 2 ชนิด โดยกลุมตัวอยางแรกทําแบบฝกหัดเกี่ยวกับทฤษฏีทางคณิตศาสตร อีกกลุมทํา
แบบฝกหัดดานการนําไปใช เมื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ภายหลังการทดลอง และคะแนน
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ซีเมนส(Siemens.1986:2954-A) ทําการศึกษาผลของการทําแบบฝกหัดหักวิชาเรขาคณิต
ที่มีการทําแบบฝกหัดในเวลาเรียนกับนอกเวลาเรียน โดยศึกษาผลจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายจํานวน 4 หองเรียน โดยแบงเปนกลุมทดลอง 2 หองเรียน ใหทําแบบฝกหัดเรขาคณิตนอก
เวลาเรียนและกลุมควบคุม2 หองเรียน ทําแบบฝกหัดเรขาคณิตในเวลาเรียนทําการทดลอง 9 เดือน
ผลการทดลองพบวา ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีผลสัมฤทธิ์ไมแตกตางกัน
มอลซแมน (ประสาท อิศรปรีดา.2532:17;อางอิงจาก Maltzman.1960) ทําการวิจัย
เกี่ยวกับฝกความคิดริเริ่มซึ่งเปนองคประกอบดานหนึ่งของความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทดลองนั้น
มองซแมนไดเสนอกลุมคําใหเด็กดูทีละคําแลวใหเด็กคิดหาคําตอบใดก็ไดที่มีความสัมพันธเชื่อมโยง
กับคําที่กําหนดใหนั้น (Free Associate Situation) ดําเนินการทดลองโดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2
กลุม กลุมแรกไดรับการฝกใหคิดพรอมกับไดรับตัวเสริมแรง สวนที่กลุมหนึ่งเปนกลุมไมไดรับการ
ฝกหรือตัวเสริมแรงใด ๆ จากการศึกษาพบวากลุมทดลองมีความคิดริเริ่มสูงกลาวกลุมรวบคุมอยาง
เห็นไดชัด
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งานวิจัยในประเทศ
ดิลก ดิลกานนท (2534) ไดทดลองใชแบบฝกหัดทักษะการคิดที่สรางขึ้นกับตัวอยาง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 300 คน ซึ่งแบงกลุมทดลองใชแบบฝกหัด 149 คน และ
กลุมควบคุม 151 คน ผลการทดลองสรุปไดวาแบบฝกหัดทักษะการคิดที่สรางขึ้นนี้ สามารถ ในการ
คิดสรางสรรคสูงกวานักเรียนที่ไมไดใชแบบฝกหัดอยางมีนัยสําคัญ
อรุ ณ ศรี ประทุ ม วั ล ย (2534)การเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นซ อ มเสริ ม วิ ช า
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง “การแยกตัวประกอบของพหุนาม” ระหวางกลุมที่
ทําแบบฝกหัดและกลุมที่ทําการทดสอบยอยหลังเรียน โรงเรียนระโนดวิทยา จังหวัดสงขลา การวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เรื่อง “การแยกตัวประกอบของพหุนาม” ระหวางกลุมที่ทําแบบฝกหัดและกลุมที่
ทําการทดสอบยอยหลังเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนระโนดวิทยา ที่
ไดคะแนนต่ํากวาเกณฑรอยละ 50 จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง
“การแยกตัวประกอบของพหุนาม” ซึ่งไดมาโดยการสุมแบบกลุม จํานวน 2 หองเรียนและทําการสุม
นักเรียนโดยการสุมอยางงายมาหองเรียนละ 20 คน หลังจากนั้นนําหองเรียนที่สุมไดมาจับสลาก
จัดเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ไดกลุมทดลองทําการทดสอบยอยหลังเรียนและกลุมควบคุมทํา
แบบฝกหัด เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แผนการสอน แบบฝกหัด แบบทดสอบยอยหลังเรียนและ
แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรซึ่งมีคาความเที่ยง 0.89 หลังจากสิ้นสุดการทดลองได
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นลินี จูงพงศ (2537) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียน
ชั้นประถมศึก ษาป ที่ 6 เรื่ อง “ทรงและปริมาตร” ระหวา งกลุมที่ทําแบบฝก หั ด และกลุมที่ทําการ
ทดสอบย อ ยหลั ง เรี ย น โรงเรี ย นราชิ นี บ น กรุ ง เทพมหานคร การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ 6 เรื่อง
“ทรงและปริมาตร” ระหวางกลุมที่ทําแบบฝกหัดและกลุมที่ทําการทดสอบยอยหลังเรียน โรงเรียน
ราชินีบน กรุ งเทพมหานคร กลุมตัว อยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้น ปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2536 จํานวน 96 คน ซึ่งไดทําการสุมแบบกลุมหองเรียนละ 48 คน และจับสลากเปนกลุม
ทดลองและกลุมควบคุม ใหกลุมทดลองทําการทดสอบยอยและกลุมควบคุมทําแบบฝกหัด เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยคือ แผนการสอน แบบฝกหัด แบบทดสอบยอยหลังเรียนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ซึ่งมีคาดัชนีความเที่ยง 0.72 เมื่อสิ้นสุดการสอนแลวนักเรียนทั้ง
สองกลุมได ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชแบบทดสอบชุด
เดียวกัน วิเคราะหขอมูลโดยใช Pooled variance t-test ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิ ตศาสตร ของนั กเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปที่ 6 เรื่อง “ทรงและปริมาตร” ของกลุมที่ทําการ
ทดสอบยอยไมสูงกวากลุมที่ทําแบบฝกหัดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
พงศสุวรรณ ดับกลาง (2543) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนทางการ
เรียนและความวิตกกังวลตอการสอบยอยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ใชแบบทดสอบยอย
ตางกันในวิชาคณิตศาสตร เรื่องการแยกตัวประกอบพหุนาม การวิจัยในครั้งนี้มีความมุงหมายเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนทางการเรียนและความวิตกกังวลตอการสอบยอย
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 วิชาคณิตศาสตรระหวางกลุมที่สอบดวยแบบทดสอบสั้น แบบ
อั ต นั ย แสดงวิ ธี ทํา และแบบปรนั ย ชนิด เลื อ กตอบ กลุ มตั ว อยา เป น นั ก เรี ย นชั้ น มั ธยมศึ ก ษาป ที่ 3
จํานวน 120 คน โรงเรียนพิมายวิทยา อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ไดมาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sample) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนความคงทนในการเรียนและแบบสอบถามวัดความวิตกกังวลตอการสอบยอย สถิติที่ใชในการ
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1. นั ก เรี ย นกลุ มที่ สอบด วยแบบทดสอบตอบสั้น แบบอัตนัย แสดงวิธีทําและแบบปรนัย
เลือกตอบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยกลุมที่สอบดวยการทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่สอบดวย
แบบทดสอบตอบสั้ น และแบบอั ต นั ย แสดงวิ ธี ทํ า และกลุ ม ที่ ส อบด ว ยแบบทดสอบตอบสั้ น มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่สอบดวยแบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทํา
2. นักเรียนกลุมที่สอบดวยแบบทดสอบตอบสั้น แบบอัตนัยแสดงวิธีทําและแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบมีความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยกลุมที่สอบดวยแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบมีความคงทนในการเรียนสูงกวากลุมที่สอบดวย
แบบทดสอบตอบสั้นและแบบอัตนัยแสดงวิธีทํา และกลุมที่สอบดวยแบบทดสอบตอบสั้นมีความ
คงทนในการเรียนสูงกวากลุมที่สอบดวยแบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทํา
3. นั กเรี ยนที่สอบด วยแบบทดสอบตอบสั้น แบบอัตนัยแสดงวิธีทํ าและแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบมีความวิตกกังวลตอการสอบยอยวิชาคณิตศาสตรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยกลุมที่สอบดวยแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบมีความวิตกกังวลตอการสอบยอยต่ํา
กวากลุมที่สอบดวยแบบทดสอบตอบสั้นและแบบอัตนัยแสดงวิธีทํา และกลุมที่สอบดวยแบบทดสอบ
ตอบสั้นมีความวิตกกังวลตอการสอบยอยต่ํากวากลุมที่สอบดวยแบบทดสอบอัตนัยแสดงวิธีทํา
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สัต ยา ตั้งสมบูรณ (2540) การเปรีย บเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรี ย นจาก
บทเรียนจากบทเรียนสไลดเทป โดยผูเรียนทําแบบฝกหัดเมื่อจบบทเรียนแตละตอน กับทําแบบฝกหัด
เมื่ อ เรี ย นจบบทเรี ย นทั้ ง หมดในเรื่ อ ง “พั น ธ โ คเนื้ อ ” การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การวิ จั ย เชิ ง ทดลอง มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียน จากบทเรียนสไลดเทป
โดยผูเรียนทําแบบฝกหัดเมื่อจบบทเรียนแตละตอนกับทําแบบฝกหัดเมื่อเรียนจบบทเรียนทั้งหมด ใน
การสอนเรื่อง “พันธโคเนื้อ” กลุมตัวอยางเปนนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 สาขาวิชาสัตวบาล คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 60 คน แบงเปนกลุมทดลอง 2 กลุม
ๆ ละ 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก สไลดประกอบเสียงบรรยาย 2 ชุด ที่มีเนื้อหาเหมือนกัน
แตวิธีเรียนตางกัน คือ กลุมที่ 1 ผูเรียนทําแบบฝกหัดเมื่อจบบทเรียนแตละตอน กลุมที่ 2 ผูเรียนทํา
แบบฝกหัดเมื่อเรียนจบบทเรียนทั้งหมด และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์และความคงทนทางการเรียน
และเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยทั้ง 2 กลุม โดยใช t-test ผลการวิจัยปรากฏวา ผลสัมฤทธิ์
และความคงทนทางการเรียนของนิสิตทั้ง 2 กลุม แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่ระดับ .05

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เปนการศึกษาถึงผลของการใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเนื้อหาวิชาที่เปนเชิง
คํานวณสําหรับวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงานที่มีตอการเรียนของนักศึกษาซึ่งเปนการ
ดําเนินการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจยั ตามลําดับตอไปนี้
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3.1 ประชากรที่ใชในการวิจัย
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.4 การวิเคราะหขอมูล
3.5 สถิติที่ใชในการวิจัย

D

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
3.1.1 ประชากร
การวิจัยครั้งนี้ประชากรที่ใชในการศึกษาคือกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย คณะ
บริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ป ที่กําลังศึกษาในวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน (IM 201) ใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 12 กลุม (ขอมูลจาก ZAP รายวิชาและจํานวนนักศึกษา
วิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน ประจําปการศึกษา 2553)
3.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
จะทําการพิจารณาเลือกจากนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ทั้งหลักสูตร 4 ป ที่กําลังศึกษาใน
วิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน (IM 201) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 ทําการ
เลือกกลุมตัวอยางมาจํานวน 4 กลุม แบงเปนกลุมที่ผลการเรียนสูง 2 กลุมและกลุมที่ผลการเรียนต่ํา 2
กลุมและทั้ง 2 กลุมใชวิธีการสอนเหมือนกันและอาจารยผูสอนกลุมเดียวกัน

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบดวย ประมวลการสอน แบบฝกหัดประกอบการ
สอนในบทคํ า นวณ แบบทดสอบย อ ยหลัง ประกอบหลัง จากจบบทเรีย นและแบบวัด ผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนหรือขอสอบ ซึ่งผูวิจัยจะทําการแบงกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยออกเปน 2 กลุม คือ กลุม
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ระดับเกรดเฉลี่ย
นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา
2.00
นักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยสูงกวาหรือเทากับ 2.00

กลุม
ผลการเรียนต่ํา
ผลการเรียนดี

ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลคะแนนจากการสอบกลางภาคในขอคํานวณกอนมีการเรียนการ
สอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ และเก็บขอมูลคะแนนสอบปลายภาคในขอคํานวณหลังจาก
ที่มีการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเนื้อหาเชิงคํานวณ ในการรวบรวมขอมูล
ผลคะแนนสอบที่เปนขอคํานวณนั้นจะใชบทเรียนที่ตองมีการคํานวณประกอบการเรียนการสอน
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3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลจะคนหาขอมูลโดยจะใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 2 แบบคือ
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ขอมูลปฐมภูมิ
ทําการรวบรวมขอมูลโดยการใชคะแนนจากการสอบขอคํานวณในการสอบกลางภาคและ
การสอบปลายภาค โดยเมื่อมีการสอบกลางภาคเสร็จแลวจะทําการรวบรวมคะแนนสอบกลางภาคที่
เปนขอคํานวณเก็บไว จากนั้นก็ทําการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบประกอบในบทเรียนที่
เปนการคํานวณ โดยกลุมตัวอยางทั้ง 4 กลุมนั้นจะถูกสอนวิธีการเดียวกัน โดยใชแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบเดียวกัน จากนั้นเมื่อมีการสอบปลายภาคก็จะทําการเก็บขอมูลคะแนนสอบปลายภาคที่
เปนขอคํานวณ เพื่อนํามาใชในการวิเคราะห
ขอมูลทุติยภูมิ
เปนขอมูลที่ไดจากการ คนควา รวบรวมงานวิจัย บทความ วารสาร เอกสารการสัมมนา
สถิติในรายงานตาง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อเปนสวนประกอบในเนื้อหาและนําไปใชในการ
วิเคราะหขอมูล
3.4 การวิเคราะหขอมูล
เมื่ อ เก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคแล ว นํ า มาตรวจความ
ครบถวนสมบูรณและนําผลคะแนนมาทําการประมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร ขอมูลจะถูก
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1. ตรวจความถูกตองครบถวน
2. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและแปลผลโดยใชการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยคอมพิวเตอร
โดยขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม นําขอมูลที่ไดมาหาคารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ยเลข
คณิต (Arithmetic Mean) และขอมูลคะแนนที่ไดมาหาคารอยละ (Percentage), คาเฉลี่ยเลขคณิต
(Arithmetic Mean) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นํามาเปรียบเทียบเพื่อแปล
ความหมายกับเกณฑที่ตั้งไว
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3.5 สถิติที่ใชในการวิจัย
สถิติที่นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้คือ
3.7.1 สถิติพรรณา (Descriptive Statistics) เปนสถิติที่นํามาใชบรรยายคุณลักษณะของขอมูลที่
เก็บรวบรวมมาจากกลุมตัวอยางที่นํามาศึกษา ไดแก
3.7.1.1 คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถามตอนที่ 1 ในเรื่อง
เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
3.7.1.2 คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ใชสําหรับแบบสอบถามในตอนที่ 2 เรื่อง
ความชอบต อวิธีการสอนประกอบรวมทั้ง 4 รูปแบบ โดยใชสูตรสําหรั บขอมูลที่จัดกลุ มเป นชั้น
คะแนน (Group Data) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543)
3.7.1.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชในการวิเคราะหและแปล
ความหมายของขอมูลตางๆ รวมกับคาเฉลี่ยในแบบสอบถามตอนที่ 2 เพื่อแสดงถึงลักษณะการ
กระจายของคะแนน โดยใชสูตร (พวงรัตน ทวีรัตน, 2543)
3.7.2 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) เปนสถิติที่ใชสรุปถึงลักษณะของนักศึกษา โดยใช
ขอมูลจากกลุมตัวอยางดังนี้
3.7.2.1 การวิเคราะหโดยวิธี One-Way ANOVA (Analysis of variance) ใชในการ
ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมที่ไมเกี่ยวของกัน (Independent
Sample) คือ สาขาวิชาและเกรดเฉลี่ยของนักศึกษากับตัวแปรตาม คือ ความชอบตอวิธีการสอน
ประกอบรวมทั้ง 4 วิธี และวิเคราะหความแปรปรวนโดยใชสูตร One-Way ANOVA
3.7.2.2 การวิเคราะห Least Significant Difference (LSD) ใชในการเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูกรณีที่ ผลการวิเคราะหของปจจัยจากวิธี One-way ANOVA มีนัยสําคัญ

บทที่ 4

ผลการวิจยั
ในการศึกษาถึงผลของการใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเนื้อหาวิชาที่เปนเชิงคํานวณ
สําหรับวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงานที่มีตอการเรียนของนักศึกษา ซึ่งเปนการดําเนินการ
วิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุมนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตร 4 ป ที่กําลังศึกษาในวิชาการจัดการการผลิตและการ
ดําเนินงาน (IM 201) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 12 กลุม
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โดยกลุมตัวอยาง พิจารณาเลือกเลือกจากนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ทั้งหลักสูตร 4 ป ที่
กําลังศึกษาในวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงาน (IM 201) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา
2554 ทําการเลือกกลุมตัวอยางมาจํานวน 4 กลุม โดยทําการเก็บขอมูลคะแนนจากการสอบกลางภาค
ในขอคํานวณกอนมีการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ และเก็บขอมูลคะแนนสอบ
ปลายภาคในขอคํานวณหลังจากที่มีการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเนื้อหา
เชิงคํานวณ ซึ่งรวบรวมขอมูลนักศึกษาจากกลุมตัวอยาง 4 กลุม จํานวน 279 ราย จึงใชขอมูลจํานวนนี้
ในการวิจัย
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ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล จะแบงออกเปน 2 ตอนดังนี้
4.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการ
เรียน และเกรดเฉลี่ย
4.2 การวิเคราะหขอมูลคะแนนสอบ โดยจะวิเคราะหขอมูลคะแนนสอบกลาง ปลายภาค
ความแตกตางระหวางคะแนนและรอยละของคะแนนที่เพิ่ม
4.2 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐาน

4.1 การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล
การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลนี้ จะวิเคราะหจากกลุมนักศึกษา 4 กลุมตัวอยาง จํานวน 279
ราย ซึ่งจะทําการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ สาขาวิชาที่ศึกษา เกรดเฉลี่ยและผลการ
เรียน ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูล แสดงดังตอไปนี้
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เพศ ของนักศึกษา ดังตารางที่ 4.1 พบวา
นักศึกษา สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 183 ราย คิดเปนรอยละ 65.59 รองลงมาคือเพศชาย
จํานวน 96 ราย คิดเปนรอยละ 34.41
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของเพศนักศึกษา
เพศ
ความถี่
รอยละ
หญิง
183
65.59
ชาย
96
34.41
รวม
279
100.00
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สาขาวิชาที่ศึกษา ดังตารางที่ 4.2 พบวา
นั ก ศึ ก ษา ส ว นใหญ ศึก ษาในสาขาวิ ช าการตลาด จํา นวน 103 ราย คิ ด เป น รอยละ 36.92
รองลงมาศึ กษาในสาขาวิชาการจัด การ จํา นวน 98 ราย คิ ด เปน รอยละ 35.13 และสาขาวิ ช าการ
จัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน จํานวน 78 ราย คิดเปนรอยละ 27.96
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ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและรอยละของสาขาวิชาที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู
สาขาวิชา
ความถี่
รอยละ
การตลาด
103
36.92
การจัดการ
98
35.13
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
78
27.96
รวม
279
100.00
ผลการเรียนของนักศึกษา ดังตารางที่ 4.3 พบวา
นักศึกษา สวนใหญศึกษา มีผลการเรียนดี จํานวน 147 ราย คิดเปนรอยละ 52.69 และผลการ
เรียนต่ํา จํานวน 132 ราย คิดเปนรอยละ 47.31

ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและรอยละของผลการเรียนนักศึกษา
ผลการเรียน
ความถี่
รอยละ
ผลการเรียนต่ํา
132
47.31
ผลการเรียนดี
147
52.69
รวม
279
100.00
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เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาจําแนกตามผลการเรียน ดังตารางที่ 4.4 พบวา
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา มีคาเฉลี่ย GPA เทากับ 1.47 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.44 และนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีคาเฉลี่ย GPA เทากับ 2.63 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.50
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ตารางที่ 4.4 แสดงเกรดเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาจําแนกตามผล
การเรียน
ระดับผลการเรียน
เกรดเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการเรียนต่ํา
1.47
0.44
ผลการเรียนดี
2.63
0.50
เฉลี่ยรวม
2.08
0.75
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เพศนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา ดังตารางที่ 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
ตารางที่ 4.5 แสดงความถี่และรอยละของเพศนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา
เพศของนักศึกษา
สาขาวิชา
จํานวน
หญิง
ชาย
ความถี่ รอยละ ความถี่ 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 ดังตารางที่ 4.6 พบวา
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด จํานวน 103 ราย สวนใหญมีผลการเรียนดี จํานวน 59 ราย คิด
เปนรอยละ 57.28 และผลการเรียนต่ํา 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 และผลการเรียนต่ํา จํานวน 35 ราย คิดเปนรอยละ 44.87

D

PU

ตารางที่ 4.6 แสดงความถี่และรอยละของผลการเรียนของนักศึกษาจําแนกตามสาขาวิชา
กลุมผลการเรียน
สาขาวิชา
ผลการเรียนต่าํ
ผลการเรียนดี
จํานวน ความถี่
รอยละ ความถี่ 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

การวิ เ คราะห ผ ลคะแนนของนั ก ศึ ก ษาจากการสอบกลางภาค ปลายภาค ความแตกต า ง
ระหวางคะแนนในขอคํานวณและรอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น ดังตารางที่ 4.7 พบวา
ผลคะแนนของนักศึกษาขอคํานวณจากการสอบกลางภาค พบวา นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ย
4.85 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.95
ผลคะแนนของนักศึกษาขอคํานวณจากการสอบปลายภาค พบวา นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ย
8.40 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.69
ความแตกตา งระหว า งคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาค พบวา มี ค วาม
แตกตางเฉลี่ย 3.55 คะแนน และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.94
นักศึกษามีคะแนนปลายภาคสูงกวากลาง เพิ่มขึ้นรอยละ 73.20
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ตารางที่ 4.7 แสดงคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนของคะแนนสอบกลางภาค ปลายภาค ความแตกตาง
และรอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น
คะแนนสอบ
คะแนนสอบ ความแตกตาง คะแนนเพิ่มขึน้
ผลคะแนน
กลางภาค
ปลายภาค
รอยละ
คะแนนเฉลี่ย
4.85
8.40
3.55
73.20
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.95
2.69
3.94

D

PU

การวิ เ คราะห ผ ลคะแนนของนั ก ศึ ก ษาจากการสอบกลางภาค ปลายภาค ความแตกต า ง
ระหวางคะแนนและรอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นจําแนกตามเพศ ดังตารางที่ 4.8 พบวา
นักศึกษาเพศหญิง พบวา นักศึกษามีผลคะแนนขอคํานวณจากการสอบกลางภาคไดคะแนน
เฉลี่ย 4.76 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.88 สวนผลคะแนนขอคํานวณจาการสอบ
ปลายภาคไดคะแนนเฉลี่ย 8.52 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.56 ซึ่งคิดเปนรอยละ
ของคะแนนที่เพิ่มขึ้นเทากับ 78.98
นักศึกษาเพศชาย พบวา นักศึกษามีผลคะแนนขอคํานวณจากการสอบกลางภาคไดคะแนน
เฉลี่ย 5.02 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.10 สวนผลคะแนนขอคํานวณจาการสอบ
ปลายภาคไดคะแนนเฉลี่ย 8.16 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.96 ซึ่งคิดเปนรอยละ
ของคะแนนที่เพิ่มขึ้นเทากับ 62.63
ตารางที่ 4.8 แสดงคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนของคะแนนสอบกลางภาค ปลายภาค ความแตกตาง
ระหวางคะแนน และรอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น จําแนกตามกลุมผลการเรียน

เพศ
หญิง
ชาย

คะแนนสอบกลางภาค
คะแนนสอบปลายภาค
ความแตกตาง
สวนเบี่ยงเบน
สวนเบี่ยงเบน
สวนเบี่ยงเบน
คาเฉลี่ย มาตรฐาน
คาเฉลี่ย มาตรฐาน
คาเฉลี่ย มาตรฐาน

4.76
5.02

3.88
4.10

8.52
8.16

2.56
2.92

3.76
3.14

3.92
3.97

รอยละของ
คะแนนที่
เพิ่มขึ้น

78.98
62.63
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การวิ เ คราะห ผ ลคะแนนของนั ก ศึ ก ษาจากการสอบกลางภาค ปลายภาค ความแตกต า ง
ระหวางคะแนนและรอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นจําแนกตามผลการเรียน ดังตารางที่ 4.9 พบวา
ผลคะแนนของนักศึกษาขอคํานวณจากการสอบกลางภาค ในกลุมผลการเรียนต่ํา พบวา
นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ย 3.62 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.74 สวนในกลุมผลการ
เรียนดี นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ย 5.95 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.82
ผลคะแนนของนักศึกษาขอคํานวณจากการสอบปลายภาค ในกลุมผลการเรียนต่ํา พบวา
นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ย 7.65 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.13 สวนในกลุมผลการ
เรียนดี นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ย 9.07 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.01
ความแตกตางระหวางผลคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาค พบวา ในกลุมผล
การเรียนต่ํา พบวา มีความแตกตางเฉลี่ย 4.03 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.07 สวน
ในกลุมผลการเรียนดี มีความแตกตางเฉลี่ย 3.12 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.78
รอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น ในกลุมที่มีผลการเรียนต่ํา พบวา รอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น
เทากับ 111.33 และกลุมที่มีผลการเรียนดี รอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นเทากับ 52.44
ตารางที่ 4.9 แสดงคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนของคะแนนสอบกลางภาค ปลายภาค ความแตกตาง
ระหวางคะแนน และรอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น จําแนกตามกลุมผลการเรียน
คะแนนสอบกลางภาค

คะแนนสอบปลายภาค

ผลการ
เรียนต่ํา

ผลการ
เรียนดี

ผลการ
เรียนต่ํา

ผลการ
เรียนดี

ผลการ
เรียนต่ํา

ผลการ
เรียนดี

คะแนนเฉลี่ย

3.62

5.95

7.65

9.07

4.03

3.12

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

3.74

3.82

3.13

2.01

4.07

3.78

D

ผลคะแนน

ความแตกตาง

รอยละของคะแนนที่
เพิ่มขึ้น
ผลการ
ผลการ
เรียนต่ํา
เรียนดี
111.33

การวิ เ คราะห ผ ลคะแนนของนั ก ศึ ก ษาจากการสอบกลางภาค ปลายภาค ความแตกต า ง
ระหวางคะแนนและรอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นจําแนกตามสาขาวิชา ดังตารางที่ 4.10 พบวา
สาขาวิ ช าการตลาด ผลคะแนนของนั ก ศึ ก ษาข อ คํ า นวณจากการสอบกลางภาค พบว า
นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ย 5.28 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.91 ผลคะแนนสอบ
ปลายภาค นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ย 8.88 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.28 ความ
แตกตางระหวางผลคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค พบวา มีความแตกตางเฉลี่ย 3.61 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.68 และรอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นเทากับ 68.37

52.44
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สาขาวิชาการการจัดการ ผลคะแนนของนักศึกษาขอคํานวณจากการสอบกลางภาค พบวา
นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ย 3.91 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.98 ผลคะแนนสอบ
ปลายภาค นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ย 7.48 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.20 ความ
แตกตางระหวางผลคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค พบวา มีความแตกตางเฉลี่ย 3.57 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.25 และรอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นเทากับ 91.30
สาขาวิชาการการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน ผลคะแนนของนักศึกษาขอคํานวณจาก
การสอบกลางภาค พบวา นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ย 5.47 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
3.80 ผลคะแนนสอบปลายภาค นักศึกษาไดคะแนนเฉลี่ย 8.91 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 2.16 ความแตกตางระหวางผลคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาค พบวา มีความแตกตาง
เฉลี่ย 3.44 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.92 และรอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นเทากับ 62.89
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ตารางที่ 4.10 แสดงคะแนนเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนของคะแนนสอบกลางภาค ปลายภาค ความ
แตกตางระหวางคะแนนและรอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นจําแนกตามสาขาวิชา

D

สาขาวิชา
คะแนนสอบกลาง คะแนนเฉลี่ย
ภาค
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ย
คะแนนสอบ
ปลายภาค
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความแตกตาง
คะแนนเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
รอยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้น

การจัดการโลจิสติกส คาเฉลี่ย
การตลาด การจัดการ
และโซอุปทาน
รวม
4.85
5.28
3.91
5.47
3.95
3.91
3.98
3.8
8.4
8.88
7.48
8.91
2.69
2.28
3.2
2.16
3.55
3.61
3.57
3.44
3.94
3.68
4.25
3.92
68.37
91.3
62.89
73.2
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4.3 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมติฐาน
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนน
สอบไดเพิ่มมากขึ้น ทดสอบ กอนหลัง คะแนนเพิ่มขึ้น paired sample T-test
ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังแสดงในตารางที่ 4.11 พบวา
หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบไดเพิ่ม
มากขึ้น ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยพิจารณาจาก คา Sig. ซึ่งกรณีศึกษา มีคาเทากับ 0.00 จึงยอมรับ
สมมติฐาน
ตารางที่ 4.11 แสดงผลการทดสอบความแตกตางระหวางผลคะแนนกอนและหลังการใชแบบฝกหัด
และแบบทดสอบ
สวนเบียงเบนมาตรฐาน

-3.55

3.94

PU

คาเฉลี่ยความแตกตาง

คะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค

t

df

Sig.

-15.05 278.00 0.00*

D

* ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

สมมติฐานวิจัยที่ 2 หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบ
ไดเพิ่มมากขึ้นแตกตางกันในแตละสาขาวิชา

ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังแสดงในตารางที่ 4.12 พบวา
หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบไดเพิ่ม
มากขึ้นไมแตกตางกันในแตละสาขาวิชา โดยพิจารณาจากคา Sig. ซึ่งเทากับ 0.958 จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน
ตารางที่ 4.12 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนที่เพิ่มขึ้นในแตละสาขาวิชา
คาเฉลี่ยของแตละสาขาวิชา
การตลาด
การจัดการ
การจัดการโลจิสติกส
F Sig.
และโซอุปทาน
คะแนนที่เพิ่มขึ้น
3.61
3.57
3.44
.043 .958
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สมมติฐานวิจัยที่ 3 หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบ
ไดเพิ่มมากขึ้นแตกตางกันในแตละกลุมผลการเรียน
ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังแสดงในตารางที่ 4.13 พบวา
หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบไดเพิ่ม
มากขึ้นไมแตกตางกันในแตละกลุมผลการเรียน โดยพิจารณาจากคา Sig. ซึ่งเทากับ 0.054 จึงปฏิเสธ
สมมติฐาน
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ตารางที่ 4.13 ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนที่เพิ่มขึ้นในแตละกลุมผลการ
เรียน
กลุมผลการเรียน
t
Sig.
กลุมผลการเรียนต่ํา
กลุมผลการเรียนดี
Χ

4.03

3.12

D

คะแนนที่เพิ่มขึ้น

Χ

1.935

0.054

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
ในบทนี้ผูวิจัยจะกลาวโดยสรุปถึงผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
ครั้งตอไป รวบรวมขอมูลโดยการเก็บขอมูลคะแนนจากการสอบกลางภาคในขอคํานวณกอนมีการ
เรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ และเก็บขอมูลคะแนนสอบปลายภาคในขอคํานวณ
หลังจากที่มีการเรียนการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเนื้อหาเชิงคํานวณ
กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ทั้งหลักสูตร 4 ป ที่กําลังศึกษาในวิชาการจัดการ
การผลิตและการดําเนินงาน (IM 201) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2554 จํานวน 4 กลุม 279 ราย
และทําการแบงเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ผลการเรียนสูง 2 กลุมและ
กลุมที่ผลการเรียนต่ํา
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5.1 สรุปผลการวิจัย สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้
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
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นักศึกษา สวนใหญศึกษา มีผลการเรียนดี รอยละ 52.69 และผลการเรียนต่ํา รอยละ 47.31

นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา มีคาเฉลี่ย GPA เทากับ 1.47 และนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มี
คาเฉลี่ย GPA เทากับ 2.63

5.1.2 ขอมูลคะแนนสอบ
ผลคะแนนของนักศึกษาขอคํานวณจากการสอบกลางภาคและปลายภาค พบวา นักศึกษาได
คะแนนสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.55 คะแนน และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.94 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
73.20
ผลคะแนนของนักศึกษาจากการสอบกลางภาคและปลายภาคจําแนกตามผลการเรียน
ในกลุมผลการเรียนต่ํา พบวา นักศึกษาไดคะแนนสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4.03 คะแนน และมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.07 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 111.3
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ในกลุมผลการเรียนดี พบวา นักศึกษาไดคะแนนสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.12 คะแนนและมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.78 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 52.44
ผลคะแนนของนักศึกษาจากการสอบกลางภาคและปลายภาคจําแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชาการตลาด พบวา นัก ศึกษาไดคะแนนสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.61 คะแนน และมีสว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.68 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 68.37
สาขาวิชาการจัดการ พบวา นักศึกษาไดคะแนนสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.57 คะแนนและมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.25 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 91.30
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน พบวา นักศึกษาไดคะแนนสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
3.44 คะแนนและมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.92 หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 62.89
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5.1.3 การวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมุติฐาน

D

สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย ที่ 1 หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถ
ทําคะแนนสอบไดเพิ่มมากขึ้น
สมมติฐานการวิจัย ที่ 2 หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถ
ทําคะแนนสอบไดเพิ่มมากขึ้นแตกตางกันในแตละสาขาวิชา
สมมติฐานการวิจัย ที่ 3 หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถ
ทําคะแนนสอบไดเพิ่มมากขึ้นแตกตางกันในแตละกลุมผลการเรียน
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัย ที่ 1 หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถ
ทําคะแนนสอบไดเพิ่มมากขึ้น
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบไดเพิ่ม
มากขึ้น ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน ที่วา หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบไดเพิ่มมากขึ้น
สมมติฐานวิจัยที่ 2 หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทํา
คะแนนสอบไดเพิ่มมากขึ้นแตกตางกันในแตละสาขาวิชา
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบไดเพิ่ม
มากขึ้ น ไม แ ตกตา งกั น ในแต ละสาขาวิ ชา ดั งนั้ น จึง ปฏิ เ สธสมมติ ฐ าน ที่ว า หลั ง การสอนโดยใช
แบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบไดเพิ่มมากขึ้นแตกตางกันในแตละ
สาขาวิชา
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สมมติฐานวิจัยที่ 3 หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทํา
คะแนนสอบไดเพิ่มมากขึ้นแตกตางกันในแตละกลุมผลการเรียน
ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังแสดงในตารางที่ 4.12 พบวา
หลังการสอนโดยใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบไดเพิ่ม
มากขึ้นไมแตกตางกันในแตละกลุมผลการเรียน ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐาน ที่วาหลังการสอนโดยใช
แบบฝกหัดและแบบทดสอบ นักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบไดเพิ่มมากขึ้นแตกตางกันในแตละ
กลุมผลการเรียน
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5.2 อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ผลของการใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบในเนื้อหาวิชาที่เปนเชิงคํานวณ
สําหรับวิชาการจัดการการผลิตและการดําเนินงานที่มีตอการเรียนของนักศึกษา สามารถนําผลการวิจัย
มาอภิปราย ไดดังนี้
ผลคะแนนของนักศึกษาขอคํานวณจากการสอบกลางภาคในภาพรวมจะเห็นวานักศึกษาได
คะแนนต่ํากวาครึ่งหรือต่ํากวารอยละ 50 ซึ่งแสดงใหเห็นวานักศึกษาไมมีความเขาใจหรือไมสามารถที่
ทําคะแนนได และเมื่อมีการใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบเขามาใชประกอบเขาในการสอนจะเห็นวา
คะแนนสอบปลายภาคนั้นนักศึกษาในภาพรวมจะมีคะแนนเกินรอยละ 50 หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ
73.20 ซึ่งแสดงใหเห็นวา หากมีการนําแบบฝกหัดและแบบทดสอบมาใชประกอบการสอน มีสวนทํา
ใหนักศึกษามีความเขาใจในเนื้อหามากขึ้นสงผลใหนักศึกษาสามารถทําคะแนนสอบในขอคํานวณได
สูงขึ้น
ผลคะแนนของนักศึกษาขอคํานวณจากการสอบกลางภาคในกลุมที่ผลการเรียนต่ํา จะเห็นวา
ไดคะแนนต่ํามาก ถาคิดจากรอยละ 100 นักศึกษาสามารถทําคะแนนไดประมาณรอยละ 3.62 เทานั้น
และเมื่อมีการใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบเขามาใชประกอบเขาในการสอนจะเห็นวาคะแนนสอบ
ปลายภาคนั้นนักศึกษาในภาพรวมจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 111.33 ในขณะที่นักศึกษากลุม
ที่มีผลการเรียนดี จะมีคะแนนเพิ่มขึ้นรอยละ 52.44 ซึ่งแสดงใหเห็นวา หากมีการนําแบบฝกหัดและ
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ดังนั้น การใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบจึงมีสวนชวยตอความเขาใจในเนื้อหาที่เปนการ
คํานวณของนักศึกษาทั้งกลุมที่ผลการเรียนต่ําและกลุมที่ผลการเรียนดี

D
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จากขอมูลที่ไดในบทที่ 4 กลุมผูวิจัยจึงสามารถที่กําหนดแนวทางการสอนโดยสําหรับนักศึกษา
กลุมที่มีผลการเรียนดีและกลุมที่มีผลการเรียนต่ํา
ในแตละครั้งที่มีการเรียนการสอนวิชาการจัดการการผลิตในสวนที่เปนการคํานวณ อาจารย
ผูสอนทุกทานจะตองมีการใชแบบฝกหัดและแบบทดสอบประกอบเขาไปในการสอนทุกครั้ง โดยเมื่อ
นักศึกษาทําแบบฝกหั ด อาจารยผูสอนจะสามารถสังเกตนักศึกษาไดสวนหนึ่งจากแบบฝกหั ดวา
นักศึกษาคนไหนที่ยังไมคอยเขาใจหรือทําแบบฝกหัดไมได ก็ใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดเพิ่มเติม หรือ
สั ง เกตจากการให นั ก ศึ ก ษาทํ า แบบทดสอบแล ว พิ จ ารณาว า ยั ง คงมี นั ก ศึ ก ษาส ว นไหนที่ ยั ง คงทํ า
แบบทดสอบไมได เพื่อใหนักศึกษาไดทําแบบฝกหัดเพิ่มเติมและทําการทดสอบซ้ําอีกครั้ง

5.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. เนื่องจากในครั้งนี้ใชผลจากคะแนนสอบกลางภาคและปลาย จึงควรจะมีการศึกษาตอเนื่องจาก
งานวิจัยในครั้งนี้ วาจะมีการใชรูปแบบวิธีการสอนใดที่จะสามารถทําใหนักศึกษาในกลุมที่มีผลการ
เรียนต่ําสามารถทําคะแนนสอบไดสูงเทากับกลุมที่มีผลการเรียนดี
2. ควรที่จะมีการศึกษาในลักษณะนี้ในวิชาอื่นๆ ในภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม
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ผลงานวิจัย
ปจจัยที่สงผลตอการเลือกทําเลที่ตั้งของสถานประการในเขตอุตสาหกรรม
กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี, 2552
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ผลงานวิชาการ

ที่ปรึกษาระบบการผลิตแบบลีนสําหรับ SMEs : กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ระบบการผลิตแบบโตโยตา TPS: สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
Advance TOYOTA Production System: สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
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วุฒิบัตร

หนังสือแปล
Jay Heizer. Barry Render (Operation Management), การจัดการการผลิตและ
การปฏิบัติการ, 2551 รวมแปล
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ-นามสกุล

ปเนต เสรีรังสรรค

ตําแหนง

อาจารยประจํา ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

การศึกษา

Master of Manufacturing Management
The Pennsylvania State University, PA, United States
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (ไฟฟา) (เกียรตินิยมอันดับ 2)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ประสบการณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
วิชาที่รับผิดชอบ
การจัดการการผลิตและการดําเนินงาน, การจัดการโครงการทางอุตสาหกรรม, การ
วิเคราะหและควบคุมตนทุนอุตสาหกรรม, การฝกปฏิบัติงานดานธุรกิจ (บริษัท
จําลอง)
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ประวัตผูวิจัย
อาทร จิตสุนทรชัยกุล

ตําแหนง

อาจารยประจําภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

การศึกษา

PhD (Management Technology), Massey University, New Zealand
(Vice-Chancellor Doctoral Scholarship)
MS in Technology, Pittsburg State University, U.S.A.
BBA (Industrial Management), UTCC, Thailand
Post-Doctoral, The Canadian International Development Agency
วุฒิบัตร โครงการพัฒนาที่ปรึกษา TQM กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมกับ สมาคม
สงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
วุฒิบัตร โครงการพัฒนาที่ปรึกษา LEAN-TPM กรมสงเสริมอุตสาหกรรม รวมกับ
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
วุฒิบัตร โครงการพัฒนาผูตรวจสอบการจัดการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน
วุฒิบัตร การตรวจประเมินคารบอนฟุตพริ้นซ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ
วุฒิบัตร ผูควบคุมมลพิษน้ํา สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
วุฒิบัตร ผูปฏิบัติงานระบบควบคุมมลพิษอากาศ สถาบันสิ่งแวดลอมไทย
วุฒิบัตร ผูตรวจสอบภายใน ISO 14001 สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

D

PU

ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัย
Jitsoonthornchaikul, A., Evaluation the Impact of the Rayong’s Environmental
Treatment and Control Plan. Conference: ThaiTIMA Annual Conference
on Technology and Innovation Management 25-26 June 2009, and
Conference: Thailand Research Expo 2009 – 30 August 2009.
Jitsoonthornchaikul, A., A Comparison of Environmental Management System
(E.M.S.) Applied by Manufacturing Companies in Amata Nakorn
Industrial Town and Other Areas of Chonburi Province, Thailand.
Conference Dhurakijpundit University 18-19 October 2007
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บทความ
Jitsoonthornchaikul, A., Background of Thailand’s general environmental
approaches and legislations. Suddhiparitad Dhurakijpundit University
Journal. Vol. 21. No. 65, September – December 2007. Page 67-86.
Jitsoonthornchaikul, A., Improving environmental management policy in the
private sector. Suddhiparitad Dhurakijpundit University Journal. Vol. 20.
No. 61, May – August 2006. Page 85-91.
Jitsoonthornchaikul, A., Hazards waste management in Southeast Asian
countries. Journal of the Faculty of Humanities and Social Sciences,
Khon Kaen University. Vol. 4. No. 22, pp. 96-111. July-September
2005.
Jitsoonthornchaikul, A., The influence of the external environmental pressures
on the decision by manufacturing companies in Thailand whether to
obtain an ISO 14001 certification, Bangkok. The University of the Thai
Chamber of the Commerce Journal. Vol. 25. No. 1, pp. 181-193.
January-March 2005.
Jitsoonthornchaikul, A., Impact of ISO 14001 on small and medium size
manufacturing companies in Chonburi Province, Thailand.
Suddhiparitad Dhurakijpundit University Journal. Vol. 19. No. 57, pp.
39-50. January-March 2005.

หนังสือแปล
Jay Heizer. Barry Render (Operation Management), การจัดการการผลิตและ
การปฏิบัติการ, 2551 รวมแปล
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารคําสอนวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

ประสบการณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
วิชาที่รับผิดชอบในระดับปริญญาตรี
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วิชาการจัดการการผลิตและดําเนินงาน, วิชาการจัดการอุตสาหกรรม, วิชาสัมมนา
ทางการจัดการอุตสาหกรรม, วิชาผลกระทบสิ่งแวดลอมทางอุตสาหกรรม, วิชาการ
จัดการโซอุปทาน
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บัณฑิตวิทยาลัย
วิชาที่รับผิดชอบในระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาการจัดการทาง
วิศวกรรม วิชาการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร

