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เก็บขอมูลจาก นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน (EC 201) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ซึ่งเปน
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร สาขาโฆษณา และสาขาสื่อสารการตลาด รวมทั้งสิ้น 127 คน 

ผลจากวิจัยพบวา นักศึกษากลุมที่ 1 มีคาเฉลี่ยของคะแนนสอบทั้ง 3 ชุดของขอมูล
ต่ํากวานักศึกษากลุมที่ 2 แตความแตกตางดังกลาวไดลดลงหลังจากที่นักศึกษากลุมที่ 1 ไดทํา
กิจกรรมการตั้งคําถามเองพรอมเฉลยสงผูสอน ทําใหคาเฉลี่ยของนักศึกษากลุมที่ 1 คอยๆ ปรับ
เขาหานักศึกษากลุมที่ 2 มากข้ึน  

ผูวิจัยจึงขอสรุปวา การที่ใหนักศึกษาหรือผูเรียนไดฝกการตั้งคําถามดวยตนเอง และ
หาคําตอบ มีผลทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู ไดอานทบทวนเนื้อหาที่ไดเรียนมา และนักศึกษา
มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปคือ ใหความรวมมือ เอาใจใส ตั้งใจ ในการทํากิจกรรมมากข้ึน นอกจากนี้
ผลจากการที่นักศึกษาทําแบบฝกหัดหรือการตั้งคําถามสงผูสอนเพ่ิมมากข้ึนสงผลตอคะแนน
สอบทั้งกลางภาคและปลายภาคเพ่ิมสูงข้ึน 
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Abstract 
 
    The objective of this classroom research is to investigate and compare the 

learning outcomes of 2 different groups of student in the principal of economics (EC 
201) classes. We hypothesize that the different in learning process between these 
groups will lead to different in the learning outcomes (the test score). This research 
considers 127 students from faculty of communication arts. The students are divided 
into 2 groups. In the first group, the researcher uses the question which mainly came 
from the student as a learning process. In the second group, we use the traditional 
method. 

    The result confirms our hypothesis. An average score from both pre-test and 
midterm examination of student from group 1 is significantly below group 2. However, 
as the first group obtains the different learning process, we observe the convergent of 
the score between the groups in the final examination.  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาของปญหา 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ฉบับแกไขเพ่ิมเติมป 2545 มาตรา 22 

ระบุวา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
  จากบทบัญญัติดังกลาว สงผลใหการเรียนการสอนในปจจุบันตองจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญและมีการสอนในรูปแบบที่ใหผูเรียนและผูสอนมีปฏิสัมพันธกัน 
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนโดยใชวิธีการสอนที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เพ่ือใหผูเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูและสงเสริมใหผูเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเองได 
 วิชาเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน เปนวิชาแกน สําหรับสอนใหนักศึกษานอกคณะ
เศรษฐศาสตร ซึ่งจะอยูในหลักสูตรของคณะนิเทศศาสตร ชั้นปที่ 2 โดยธรรมชาติของวิชา
เศรษฐศาสตรเบ้ืองตนแลว ผูเรียนจะมีทัศนคติในเชิงลบ เชน เนื้อหายาก มีคํานวณไมชอบการ
คํานวณ เปนตน สงผลใหการเรียนในชั้นเรียนไมมีประสิทธิภาพ ทําใหนักศึกษาไมอยากเขา
เรียน ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาโดยใชวิธีการสอนเพ่ือใหนักศึกษา
ไดทํากิจกรรม ไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน มากกวาการฟงบรรยาย ผูวิจัยจึงใชกิจกรรมที่
มีความแตกตางกัน 2 กิจกรรม เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมของนักศึกษาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา การเปรียบเทียบจะใชวิธีการใหนักศึกษาทําแบบฝกที่ผูวิจัยสรางข้ึน 
เปรียบเทียบกับวิธีการใหนักศึกษาตั้งคําถามและทําเฉลย ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้มีจุดประสงคเดียวกันคือ 
ใหนักศึกษาไดเกิดการเรียนรูจากการศึกษาดวยตนเอง เพ่ือใหสอดคลองกับจิตวิทยาของการ
เรียน คือใหผูเรียนศึกษาดวยตนเองจะทําใหผูเรียนเขาใจและจําไดนานกวาฟงคําอธิบายจาก
ผูสอนเพียงอยางเดียว และเนื่องจากสถานการณทางเศรษฐกิจ และความรูทางเศรษฐศาสตรได
พัฒนาไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นความสามารถในการเรียนรูจากการศึกษาดวยตนเองจึงมี
ความสําคัญกับผูเรียนเปนอยางย่ิง 
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1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 
  

1. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียนของนักศึกษา 2 กลุม ระหวางกลุมที่
เรียนดวยวิธีการใชแบบฝกกับวิธีใหนักศึกษาตั้งคําถามพรอมทําเฉลย 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษา 2 กลุม ระหวางกลุมที่เรียน
ดวยวิธีการใชแบบฝกกับวิธีใหนักศึกษาตั้งคําถามพรอมทําเฉลย 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนสอบปลายของนักศึกษา 2 กลุม ระหวางกลุมที่เรียนดวย
วิธีการใชแบบฝกกับวิธีใหนักศึกษาตั้งคําถามพรอมทําเฉลย 
 4. เพ่ือปรับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาเพ่ือใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง เชน 
การเขาชั้นเรียน สงการบานหรือแบบฝกที่ผูสอนมอบหมายให 

 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
  

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่ลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน (EC 201) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  
 
1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุมที่ใหแบบฝกเพ่ิมเติม ไมแตกตางกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุมที่มีการตั้งคําถามพรอมเฉลย โดยที่  
 
สมมติฐานชุดที่ 1 
 H0 :  คะแนนทดสอบกอนเรียนของนักศึกษาที่ใชแบบฝก =  
  คะแนนทดสอบกอนเรียนของนักศึกษาที่ตั้งคําถามพรอมเฉลย  
 H1 :  คะแนนทดสอบกอนเรียนของนักศึกษาที่ใชแบบฝก ≠ 
  คะแนนทดสอบกอนเรียนของนักศึกษาที่ตั้งคําถามพรอมเฉลย 
สมมติฐานชุดที่ 2 
 H0 :  คะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาที่ใชแบบฝก =  
  คะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาที่ตั้งคําถามพรอมเฉลย  
 H1 :  คะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาที่ใชแบบฝก ≠ 
  คะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาที่ตั้งคําถามพรอมเฉลย 
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สมมติฐานชุดที่ 3 
 H0 :  คะแนนสอบปลายของนักศึกษาที่ใชแบบฝก =  
  คะแนนสอบปลายของนักศึกษาที่ตั้งคําถามพรอมเฉลย  
 H1 :  คะแนนสอบปลายของนักศึกษาที่ใชแบบฝก ≠ 
  คะแนนสอบปลายของนักศึกษาที่ตั้งคําถามพรอมเฉลย 
 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงข้ึน 
 2. นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนโดยสามารถเรียนรูดวยตนเองได 
 3. อาจารยผูสอนวิชาอ่ืนๆ สามารถนําวิธีการสอนทั้งสองวิธีนี้ไปใชประยุกตในการ
เรียนการสอนแตละวิชาได 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ปจจุบันในสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ไมวาจะเปนการศึกษาในระดับใด 
ตางมีการตื่นตัวในเรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเปนการตอบสนองนโยบาย
ทางดานการศึกษา และที่สําคัญคือเปนการพัฒนาดานการเรียนการสอนของผูสอนใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งจะสงผลตอไปยังผูเรียน ใหผูเรียนมีความสามารถในการเรียนรูมากข้ึน   

ในงานวิจัยนี้เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของแบงออกเปน 2 กลุมคือ หนึ่ง เอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวิจัยในชั้นเรียน สอง เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับวิธีการสอนใน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
 
2.1 การวิจัยในชั้นเรียน 
  
 สายภิญญ (2546) ไดทําการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการ
เรียนเรื่อง Tenses ดวยวิธีการสอนแบบเดิมและการสอนแบบใชโสตทัศนูปกรณ โดยประชากรที่
ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปที่ 1 สาขาวิชาเครื่องกล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ที่ลงทะเบียน
เรียนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2543 ผูวิจัยไดแบงประชากร
ออกเปน 2 กลุม กลุมละ 35 คน กลุมแรกเปนกลุมควบคุมสอนดวยวิธีการสอนแบบเดิม กลุมที่
สองเปนกลุมทดลองสอนโดยใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณ ระยะเวลาในการสอนใชเวลา 4 สัปดาห 
สัปดาหละ 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นไดทําการทดสอบผลสัมฤทธิ์ของการเรียนของนักศึกษาทั้ง 2 
กลุม โดยการทดสอบหาคา t (t-test) ผลการวิจัยสรุปไดวา ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนสอบของ
นักศึกษาที่ไดรับการอนดวยวิธีการสอนแบบเดิมและวิธีการสอนแบบใชอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 
มีความแตกตางกัน ณ ระดับความมีนัยสําคัญ 0.05 แสดงวาการสอนแบบใชโสตทัศนูปกรณ 
ไดผลดีกวาการสอนแบบเดิม 
 แพรวไพลิน (2550) ไดการวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การแกปญหานักเรียนขาดสงงาน
รายวิชาเศรษฐศาสตรผูบริโภค ประชากรที่ใชในการศึกษาคือนักเรียนในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ โรงเรียนปญญาภิวัฒน ชั้นปที่ 2 หอง 7 จํานวน 30 คน ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยการ
สังเกต สอบถาม และการสัมภาษณ เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุของการขาดสงงาน และคิดคน
วิธีการสอนหรือกิจกรรมตางๆ ที่สามารถจะแกปญหาแตละสาเหตุได เพ่ือนําไปสรางเปน
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นวัตกรรม/วิธีการที่เหมาะสม หลังจากนั้นทดลองใชนวัตกรรมกับการเรียนการสอน ใน 2 
สัปดาห เพ่ือทดสอบและแกไข แลวนําไปใชในอีก 2 สัปดาหตอไป ผลการสรางนวัตกรรมการ
เรียนการสอนทําใหลดปญหานักเรียนขาดการสงงานไดตามคาเปาหมายที่ไดวางไว 
 มานัส (2552) ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน แบบใช
นวัตกรรมและวิธีการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2550 ในวิชาฟสิกส โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี เพ่ือหา
ประสิทธิภาพของนวัตกรรมชุดทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวด่ิงตามเกณฑที่กําหนด 
80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชนวัตกรรมที่สราง
ข้ึนกับการเรียนแบบปกติ และเพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอนวัตกรรมที่สรางข้ึน  
 ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยาง 2 กลุมคือกลุมที่ 1 ใชวิธีการสอนโดยใชนวัตกรรม 
จํานวน 30 คน และกลุมที่ 2 ใชวิธีการสอนแบบปกติ จํานวน 30 คน ซึ่งนักเรียนทั้งสองกลุมมี
ผลการเรียนใกลเคียงกัน ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการเรียนการสอนแบบ
ใชนวัตกรรมกลุมที่ 1 เทากับ 17.63 คาเฉลี่ยของคะแนนสอบที่ไดจากคะแนนสอบกลุมที่ 2 ที่มี
การเรียนการสอนแบบปกติมีคาเฉลี่ยเทากับ 15.63 หลังจากนั้นไดทดสอบสมมติฐาน
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนกลุมใดดีกวากันมีประสิทธิภาพสูงกวากัน ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 โดยใชสถิติทดสอบ Z – test พบวา การเรียนการสอนแบบใชนวัตกรรมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนสูงกวาการเรียนการสอนแบบปกติ และนวัตกรรมที่ผูวิจัยสราง
ข้ึนมีความเที่ยงตรงรอยละ 70 
 ศิริชัย (2550) ไดทําการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
พึงพอใจของผูเรียนโดยใชกิจกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกสและบทเรียนสําเร็จรูปอิเล็กทรอนิกสใน
สภาพแวดลอมแบบอีเลิรนนิ่งผานโปรแกรม Moodle โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพบทเรียนอีเลิรนนิ่งแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสและบทเรียนสําเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส 
และทําการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 แบบคือ 1. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกอนและหลังเรียนของแตละบทเรียน 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
บทเรียนทั้งสองประเภทไปแลว ในการศึกษาไดทําการศึกษาบทเรียน 2 ทบคือเรื่องระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรและเรื่องเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต  
 ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนอีเลิรนนิ่ง ทั้งรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสและบทเรียนสําเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส ทั้ง 2 บท ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
ไว คือรอยละ 80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ยของบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส
และบทเรียนสําเร็จรูปอิเล็กทรอนิกสมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนทุกเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนเฉลี่ยของกลุมที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสสูงกวากลุมที่เรียนดวยบทเรียน
สําเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส  
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2.2 วิธีการสอนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร 
 

ลํายอง (2552) ไดทําการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรูดาน
เศรษฐศาสตรดวยชุดขาวเศรษฐกิจ การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมชุดขาวเศรษฐกิจเพ่ือ
นํามาใชประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตรมหภาค 1 รวมทั้งเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเรียนของ
นักศึกษาที่เรียนแบบรวมมือโดยการใชชุดขาวเศรษฐกิจ และศึกษาความพอใจของนักศึกษาที่มี
ตอการเรียนแบบรวมมือ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ นักศึกษาสาขาวิชาบัญชี คณะ
วิทยาการจัดการ ชั้นปที่ 1 จํานวน 20 และนักศึกษาสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ชั้นปที่ 1 จํานวน 
13 คน มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

 ผูวิจัยไดจัดทําชุดขาวเศรษฐกิจโดยรวบรวมจากหนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต ที่มี
เนื้อหาสอดคลองกับเนื้อหาที่ใชสอน เชน สถานการณเงินเฟอ การลดคาเงิน การสงออก 
นโยบายการคาระหวางประเทศ ผูวิจัยใหชุดขาวแกนักศึกษาแตละกลุม กลุมละประมาณ  4 – 5 
คนชวยกันวิเคราะหและทํากรณีศึกษา 

 ผลการศึกษาพบวาการสอนแบบความรวมมือ ทําใหนักศึกษามีพฤติกรรมดีข้ึน มี
สวนรวมในกิจกรรมทั้งในดานความรับผิดขอบ กิจกรรมกลุม ความสนใจทํากิจกรรม การยอมรับ
ฟงความคิดเห็นของเพ่ือน และการแสดงความคิดเห็นในกลุม  

ศิริพร (2552) ไดทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู
ของนักศึกษาที่เรียนวิชาระบบบัญชีสหกรณโดยเรียนแบบรวมมือกันเรียนรู เพ่ือเปนการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการเรียนรูจากการมีสวนรวมของนักศึกษา กลุมประชากรที่ใชใน
การศึกษาคือนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแม
โจ จํานวน 127 คน  ตัวแปรที่ใชในการวิจัยแบงเปนตัวแปรตน คือ รูปแบบการสอนแบบการ
รวมมือกันเรียนรู ตัวแปรตามไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบบัญชีสหกรณของ
นักศึกษา และการมีสวนรวมในการระดมความคิดเห็นของนักศึกษา ผ ูวิจัยไดทําการทดสอบ
สมมติฐานโดยใชสถิติ Paired Simples t – test  

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประเมินจากคะแนนสอบกลางภาคของ
นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยรวม 64.55 คะแนน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประเมินจากคะแนน
สอบปลายภาคหลังจากมีการทํากิจกรรมการเรียนรวมกันตามรูปแบบการสอนแบบการรวมมือ
กันเรียนรู ทําใหมีคะแนนเฉลี่ยรวม 69.01 คะแนน และจากผลการวิเคราะหความแตกตางของ
คาเฉลี่ยคะแนนสอบกลางภาคและปลายภาคของนักศึกษาพบวามีความแตกตางกันทางสถิติ 
อยางมีนัยสําคัญ โดยคาเฉลี่ยคะแนนสอบปลายภาคสูงกวากลางภาค 4.46 คะแนน   
 จากผลการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวิจัยในชั้นเรียน ขอสรุปถึง
ความแตกตางของงานวิจัยแตละชิ้นดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

 สายภิญญ แพรว
ไพลิน 

มานัส ศิริชัย ลํายอง ศิริพร 

เครื่องมือการวิจัย 
ใชสื่อการ
สอนที่

แตกตาง 

สรางนวัต 
กรรม   

การสอน 

สรางนวัต 
กรรม การ

สอน 

สรางสื่อ
การเรียน 

สรางชุด
ขาว

เศรษฐกิจ 

วิธีการ
สอนแบบ 
รวมมือ 

ระดับการศึกษาของ
ผูเรียน 

ประกาศนี
ยบัตร
วิชาชีพ

ช้ันสูงปที่ 
1 

ประกาศนี
ยบัตร
วิชาชีพ 
ช้ันปที่ 2 

มัธยมศึก
ษาช้ันปที่ 

4 

ปริญญา
ตรีช้ันปที่ 

1 

ปริญญา
ตรีช้ันปที่ 

1 

ปริญญา
ตรีช้ันปที่ 

3 

เทคนิคการทดสอบ t - test  Z - test Paired 
Simples t 

- test 

 Paired 
Simples t 

- test 

จํานวนตัวอยาง 

2 กลุม 
กลุมละ 
35 คน 

30 คน 2 กลุม 
กลุมละ 
30 คน 

กลุมที่1 
33 คน 
กลุมที่2 
37 คน 

33 คน 127 คน 

ผลการศึกษา 

สอนแบบ
โสตทัศนู
ปกรณ
ไดผล
ดีกวา 

นวัต 
กรรมลด
ปญหา

การไมสง
การบาน

ได 

ใชนวัต 
กรรม
ไดผล
ดีกวา 

เรียนดวย
หนังสือ

อิเล็กทรอ
นิกส

คะแนน
เฉลี่ยสูง

กวา
บทเรียน
สําเร็จรูป
อิเล็กทรอ

นิกส 

นักศึกษา
มีสวนรวม

ทํา
กิจกรรม
มากขึ้น 

วิธีการ
สอนแบบ
รวมมือ

นักศึกษา
มีผลการ
เรียนดีขึ้น 
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 จากการวิจัยในชั้นเรียนมีทั้งการศึกษาที่ผูสอนสรางนวัตกรรม และการสรางกิจกรรม 
สื่อการสอน เพ่ือใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการเรียนการสอนใหมากที่สุด สงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งจากผลการศึกษาที่ผูวิจัยไดกลาวถึงในตารางที่ 1 การใชนวัตกรรม 
การใชวิธีการสอนที่เนนผูเรียนมีสวนรวมทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนเพ่ิมสูงข้ึนโดย
เปรียบเทียบ 
 สําหรับงานวิจัยในชั้นเรียนเรื่องนี้มีความแตกตางจากการศึกษาที่ผานมา เชน การใช
เครื่องมือในการวิจัยคือการใหผูเรียนทํากิจกรรมเสริมจากการเรียนการสอนปกติทั้งสองกลุม
ตัวอยาง แตกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมทํากิจกรรมที่แตกตางกัน กลุมที่ 1 ตั้งคําถามพรอมเฉลย
ดวยตนเอง กลุมที่ 2 ทําแบบฝกหัดเพ่ิมเติม และเทคนิคที่ใชในการทดสอบความแตกตางของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคือ t-test และใช Least Square เพ่ือพิจารณาความสัมพันธของปจจัยที่
มีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเปรียบเทียบกระบวนการ
เรียนรูของนักศึกษาวาวิธีการเรียนหรือกิจกรรมเสริมที่แตกตางกันทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพฤติกรรมของผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไมเพียงใด  
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ในงานศึกษาเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนนั้น ผูวิจัยไดกําหนดระเบียบวิธีการวิจัย 

โดยมีวิธีการเลือกประชากร การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา รวมทั้งระเบียบวิธีวิจัย และ
เครื่องมือ ที่ใชในการศึกษาดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  
 ก. ประชากร  

 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน (EC 201) ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2553 ซึ่งเปนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร สาขาโฆษณา และสาขาสื่อสารการตลาด 

 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 มีนักศึกษาตามรายชื่อที่ลงทะเบียนเรียนชวงตนป
การศึกษาทั้งสิ้น 173 คน จํานวนนักศึกษาขาดสอบ 11 คน จํานวนนักศึกษาขอถอนรายวิชา 4 
คน คงเหลือนักศึกษาที่เขาสอบปลายภาคทั้งสิ้น 158 คน (ผูวิจัยจะนับเฉพาะนักศึกษาที่เขาสอบ
ปลายภาค โดยไมนับนักศึกษาที่ขาดสอบและขอถอนรายวิชา)  

 ในการลงทะเบียนเรียนไดกําหนดกลุมของนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 3 กลุม 
ประกอบดวย กลุม 001 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 34 คน ขาดสอบ 3 คน กลุม 002 นักศึกษา
ลงทะเบียน 62 คน ขาดสอบ 2 คน และกลุม 003 มีนักศึกษา 77 คน ขาดสอบ 6 คน ถอน
รายวิชา 4 คน 

 
ตารางที่ 2 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในรายวิชาเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน 

 
กลุม ลงทะเบียน ขาดสอบ ขอถอน คงเหลือ 
001 34 3 0 31 
002 62 2 0 60 
003 77 6 4 67 
รวม 173 11 4 158 
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ข. กลุมตัวอยาง 
 ผู วิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางที่ไม เปนไปตามความนาจะเปน (Non-Probability 

Sampling) และเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะกลุมที่ผูวิจัยเปนผูสอน 
ซึ่งผูวิจัยไดสอนนักศึกษา 2 กลุมคือ กลุม 002 จํานวนนักศึกษา 60 คน และกลุม 003 จํานวน
นักศึกษา 67คน รวมทั้งสิ้น 127 คน โดยกําหนดให  
  - นักศึกษาที่ลงทะเบียนในกลุม 002 เปนกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 มีวิธีการสอนที่
แตกตางกันคือใหนักศึกษาตั้งคําถามและทําเฉลย โดยใชเวลาประมาณ 10-15 นาทีหลังจากจบ
การเรียนการสอนในแตละบท 
  - นักศึกษาที่ลงทะเบียนในกลุม 003 เปนกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 มีวิธีการสอนที่
แตกตางกันคือสรางแบบฝกใหนักศึกษาทําดวยตนเอง โดยใชเวลาประมาณ 10-15 นาที
หลังจากจบการเรียนการสอนในแตละบท 
  
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรตน และตัวแปรตาม รวมทั้งเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยดังนี้ 

ตัวแปรตน วิธีการสอน 2 แบบคือ 
1. วิธีการสอนโดยใหนักศึกษาตั้งคําถามและทําเฉลย 

  2. วิธีการสอนโดยใชแบบฝก 
 ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  1. คาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบกอนการเรียน 

2. คาเฉลี่ยของคะแนนสอบกลางภาค 
 3. คาเฉลี่ยของคะแนนสอบปลายภาค 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. แบบทดสอบกอนการเรียน เปนแบบทดสอบที่จัดทําข้ึนเพ่ือทดสอบความรูพ้ืนฐาน

เก่ียวกับเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน เปนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 20 ขอ โดยผูวิจัยใหนักศึกษาทํา
แบบทดสอบกอนการเรียนการสอนในครั้งแรก  

2. แบบฝกหัดทายบทหรือแบบฝกหัดทายเรื่อง เปนแบบฝกหัดที่ผูวิจัยจัดทําข้ึนให
นักศึกษาไดฝกทําหลังจากที่เรียนในหัวเรืองหรือหลังจากที่ไดสอนจบบทในแตละบท โดย
แบบฝกหัดทายบทหรือแบบฝกหัดทายเรื่องนี้ ผูวิจัยจะใหนักศึกษาทั้งสองกลุมทําเหมือนกัน 

3. แบบฝกหัดเพ่ิมเติม เปนแบบฝกที่ผูวิจัยจัดทําเพ่ิมเติมจากแบบฝกหัดทายบทหรือ
แบบฝกหัดทายเรื่อง โดยแบบฝกนี้จะใหนักศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 ทําเทานั้น 
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4. ใหนักศึกษากลุมตัวอยางกลุมที่ 1 สรางคําถามพรอมเฉลยเพ่ิมเติมจากการทํา
แบบฝกหัดทายบทหรือแบบฝกหัดทายเรื่อง โดยการสรางคําถามพรอมเฉลยนี้จะทําเฉพาะ
นักศึกษากลุมที่ 1 เทานั้น 

5. ขอสอบกลางภาค เปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 60 ขอ ซึ่งใชเปนขอสอบที่
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาเศรษฐศาสตรเบ้ืองตนทุกคนตองสอบรวมกัน 

6. ขอสอบปลายภาค เปนขอสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 60 ขอ ซึ่งใชเปนขอสอบที่
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาเศรษฐศาสตรเบ้ืองตนทุกคนตองสอบรวมกัน 

   
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
  ข้ันตอนที่ 1 สํารวจขอมูลเบ้ืองตนของนักศึกษาทั้ง 2 กลุม  
  ข้ันตอนที่ 2 ใหนักศึกษาทั้ง 2 กลุมทําแบบทดสอบกอนการเรียน เพ่ือเปนการ
ทดสอบวานักศึกษาทั้ง 2 กลุมมีความรูเก่ียวกับเศรษฐศาสตร แตกตางกันหรือไม 
  ข้ันตอนที่ 3 ดําเนินการสอน หลังจากที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียนเรียบรอยแลว 
จะมีนักศึกษาแบงออกเปน 2 กลุมเรียนตามการลงทะเบียนของนักศึกษา โดยนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในกลุมที่ 002 ผูสอนไดทําการสอนแบบปกติ ใหทําแบบฝกหัดทายบท และเพ่ิม
ดวยการใหนักศึกษาไดตั้งคําถามพรอมเฉลย สวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในกลุมที่ 003 
ผูสอนไดทําการสอนแบบปกติ ใหทําแบบฝกหัดทายบท และใหนักศึกษาทําแบบฝกหัดเพ่ิมเติม
จากแบบฝกหัดทายบท 
  โดยมีเงื่อนไขวานักศึกษาจะตองพยายามทํางานดวยตนเอง นักศึกษาสามารถอาน
หนังสือหรือเอกสารประกอบการเรียนได และผูสอนจะตองตรวจแบบฝกและคําถามพรอมคํา
เฉลยของนักศึกษาทั้งสองกลุม พรอมสงคืนใหนักศึกษาในชั่วโมงเรียนครั้งถัดไป 
  ข้ันตอนที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทั้ง 2 กลุม 
   - เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบกอนการเรียน 
   - เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนสอบกลางภาค 
   - เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนสอบปลายภาค 
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3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 

3.4.1 ทดสอบสมมติฐานของผลตางระหวางคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
เปนการทดสอบผลตางระหวางคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาทั้ง 

2 กลุมวาแตกตางกันหรือไม โดยจะทําการทดสอบใน 3 ชุดขอมูลดวยกันคือ คะแนนการทดสอบ
กอนการเรียน คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนสอบปลายภาค ข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล
ดังนี้ 

1. ตั้งสมมติฐานในการศึกษาผูวิจัยตั้งสมมติฐานดังนี้ 
 สมมติฐานชุดที่ 1 
 H0 :  คะแนนทดสอบกอนเรียนของนักศึกษาที่ใชแบบฝก =  
  คะแนนทดสอบกอนเรียนของนักศึกษาที่ตั้งคําถามพรอมเฉลย  
 H1 :  คะแนนทดสอบกอนเรียนของนักศึกษาที่ใชแบบฝก ≠ 
  คะแนนทดสอบกอนเรียนของนักศึกษาที่ตั้งคําถามพรอมเฉลย 

สมมติฐานชุดที่ 2 
 H0 :  คะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาที่ใชแบบฝก =  
  คะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาที่ตั้งคําถามพรอมเฉลย  
 H1 :  คะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาที่ใชแบบฝก ≠ 
  คะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาที่ตั้งคําถามพรอมเฉลย 

สมมติฐานชุดที่ 3 
 H0 :  คะแนนสอบปลายของนักศึกษาที่ใชแบบฝก =  
  คะแนนสอบปลายของนักศึกษาที่ตั้งคําถามพรอมเฉลย  
 H1 :  คะแนนสอบปลายของนักศึกษาที่ใชแบบฝก ≠ 
  คะแนนสอบปลายของนักศึกษาที่ตั้งคําถามพรอมเฉลย 

 
2. กําหนดระดับความมีนัยสําคัญ ที่ 95% 
 
3. ตรวจสอบการแจกแจงของขอมูลเชิงปริมาณโดยใชสถิติทดสอบ Kolmogorov – 

Smirnov Test (K – S Test) ในการทดสอบวาการแจกแจงของขอมูลทั้ง 3 ชุดขอมูลเปนแบบ
ปกติหรือไม สมมติฐานในการทดสอบคือ 

H0 :  คะแนนทดสอบกอนเรียนของนักศึกษามีการแจกแจงแบบปกต ิ
 H1 :  คะแนนทดสอบกอนเรียนของนักศึกษาไมมีการแจกแจงแบบปกติ 
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H0 :  คะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษามีการแจกแจงแบบปกต ิ
 H1 :  คะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาไมมีการแจกแจงแบบปกติ 

 
H0 :  คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษามีการแจกแจงแบบปกต ิ

 H1 :  คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาไมมีการแจกแจงแบบปกติ 
 
สถิติทดสอบ Kolmogorov เขตปฏิเสธ H0 จะปฏิเสธ H0 ถาคา Sig. นอยกวาระดับ

นัยสําคัญที่กําหนด ในที่นี้ผูวิจัยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 95% (0.05) 
 
4. เลือกใชสถิติทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปน

อิสระจากกัน (ไมทราบคาความแปรปรวนของประชากร) โดยจะใชสถิติทดสอบ t เนื่องจาก
ขอมูลทั้ง 3 ชุดขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ และมีขนาดตัวอยางมากกวา 30 ตัวอยาง โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS For Windows ในการประมวลผลขอมูล ผูวิจัยเลือกใชคําสั่ง 
Independent Samples Test สําหรับการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 ประชากร 
เขตปฏิเสธสมมติฐาน H0 เมื่อใชผลลัพธจากโปรแกรม SPSS คือ Sig. (2-tailed) < α โดยที่ α 
เปนระดับนัยสําคัญที่กําหนด ซึ่งผลการศึกษาสวนนี้ผูวิจัยจะนําเสนอในบทที่ 4 ตอไป 

  
3.4.2 ความสัมพันธของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากับปจจัยอ่ืน 

 
นอกจากผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยเก่ียวกับวิธีการสอนที่แตกตางกันของทั้งสอง

กลุมมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกันหรือไม ผูวิจัยไดทําการทดสอบความสัมพันธ
ของปจจัยอ่ืนๆ ที่จะมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย 
โดยไดทําการทดสอบดวยวิธี Least Square (LS) ทําการประมาณการสมการ ซึ่งเขียนในรูป
สมการไดดังนี้ 

Yi = 1X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4 +  
 

โดยที่  Yi แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
   X1 แสดงจํานวนครั้งในการเขาชั้นเรียน 
  X2 แสดงจํานวนครั้งในการทําแบบฝกหรือคําถาม 
  X3 แสดงกลุมตัวอยางของนักศึกษา 

X4 แสดงเพศของนักศึกษา 
   แสดงความคลาดเคลื่อนจากการประมาณการ  

  แสดงคาพารามิเตอรที่ตองการประมาณการ  
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 ในการประมาณการสมการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เวกเตอรของตัว
แปรที่กําหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบดวย  

ก. จํานวนครั้งในการเขาชั้นเรียน 
จํานวนครั้งในการเขาเรียนมีคาเปนบวก หมายความวาถานักศึกษาเขาเรียนมากข้ึน

จะสงผลใหผลสําฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงข้ึน 
ข. จํานวนครั้งในการทําแบบฝกหรือคําถาม 
จํานวนครั้งที่สงแบบฝกหรือคําถามมีคาเปนบวก หมายความวาถานักศึกษาทําแบบ

ฝกหรือคําถามสงผูสอนมากข้ึนจะสงผลใหผลสําฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงข้ึน 
ค. กลุมตัวอยางของนักศึกษา 

 เปนตัวแปรหุน (Dummy variable) กําหนดใหคา 1 แทนนักศึกษากลุมที่ 1 ซึ่งใช
วิธีการแบบตั้งคําถามและทําเฉลย และ คา 0 แทนนักศึกษากลุมที่ 2 ซึ่งใชวิธีการสรางแบบฝก
ใหนักศึกษาทําดวยตนเอง  

ง. เพศของนักศึกษา 
 เปนตัวแปรหุน (Dummy variable) กําหนดใหคา 1 แทนนักศึกษาชาย และ คา 0 
แทนนักศึกษาหญิง 
  
   

DPU



 
 

บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
 ในบทนี้ผูวิจัยไดแบงผลการศึกษาออกเปน 3 สวน ประกอบดวย ผลการศึกษาใน
เบ้ืองตนซึ่งเปนขอมูลทั่วไปของผูเรียนวิชาเศรษฐศาสตรเบ้ืองตนภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2553 สวนที่สองเปนผลการศึกษาทดสอบสมมติฐานเพ่ือทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา และสวนที่สามเปนผลการศึกษาเรื่องความสัมพันธของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของแตละกลุม 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร
เบ้ืองตน (EC201) ทั้งสิ้น 173 คน แบงออกเปน 3 กลุมเรียน คือ 

กลุม 001 ลงทะเบียนเรียน 34 คน 
กลุม 002 ลงทะเบียนเรียน 62 คน 
กลุม 003 ลงทะเบียนเรียน 77 คน 
โดยผูวิจัยไดรับมอบหมายใหสอนนักศึกษา 2 กลุมคือ กลุม 002 และกลุม 003 

ผูวิจัยไดเก็บขอมูลตลอดระยะเวลาในการสอน การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาคพบวา
มีนักศึกษาจํานวนหนึ่งที่ขาดสอบและถอนรายวิชาในระหวางภาคการศึกษา ดังนั้นผูวิจัยจึงนํา
ขอมูลเฉพาะนักศึกษาที่เขาสอบกลางภาค และปลายภาค มาวิเคราะหและประมวลผล ทําให
จํานวนนักศึกษากลุมที่ผูวิจัยสอน เหลือจํานวนนักศึกษาดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 จํานวนนักศึกษาแยกตามกลุม 
 

กลุมเรียน นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง รวมทั้งสิ้น 
002  

(กลุมที่ 1 ตั้งคําถาม
พรอมเฉลย) 

34 คน 26 คน 60 คน 

003 
(กลุมที่ 2 ทํา

แบบฝกหัดเพ่ิม) 

23 คน 44 คน 67 คน 

รวมทั้งสิ้น 57 คน 70 คน 127 คน 
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จากตารางที่ 3 นักศึกษากลุม 002 เปนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร สาขาโฆษณา 
จํานวนนักศึกษา 60 คน ประกอบไปดวยนักศึกษาชาย 34 คน คิดเปนรอยละ 56.67 นักศึกษา
หญิง 26 คน คิดเปนรอยละ 43.33 ซึ่งเปนกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 

นักศึกษากลุม 003 เปนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร สาขาสื่อสารการตลาด จํานวน
นักศึกษา 67 คน ประกอบดวยนักศึกษาชาย 23 คน คิดเปนรอยละ 34.33 นักศึกษาหญิง 44 
คน คิดเปนรอยละ 65.67 ซึ่งเปนกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 
  
4.1 ผลการศึกษาเบ้ืองตน 

 
ผูวิจัยไดจัดเก็บขอมูลของนักศึกษาตั้งแตสัปดาหแรกของการเรียน ประกอบดวย

ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาและใหนักศึกษาทั้ง 2 กลุมทําแบบทดสอบกอนเรียนซึ่งเปน
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ 20 คะแนน เพ่ือเปนการทดสอบความรู
ทางดานเศรษฐศาสตรกอนการเรียน เนื่องจากผูวิจัยใหทําแบบทดสอบในคาบเรียนแรกดังนั้นจะ
มีนักศึกษาบางคนที่ไมไดเขาชั้นเรียนในครั้งแรกจะไมไดทําแบบทดสอบกอนเรียน 

ผลจากการทดสอบกอนเรียน นักศึกษากลุมที่ 1 มีนักศึกษาทําแบบทดสอบทั้งสิ้น 
51 คน คิดเปนรอยละ 85 ของนักศึกษากลุมที่ 1 คะแนนเฉลี่ยของกลุม 1 เทากับ 13.10 คะแนน 
คะแนนสูงสุด 18 คะแนน คะแนนต่ําสุด 9 มีนักศึกษาที่มีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุม 25 คน 
คิดเปนรอยละ 49 นักศึกษากลุมที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.13 คะแนน คะแนนสูงสุด 18 
คะแนน คะแนนต่ําสุด 7 คะแนน มีนักศึกษาที่มีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุม 21 คน คิดเปน
รอยละ 38.18 ในภาครวมทั้ง 2 กลุมมีคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนเฉลี่ยเทากับ 13.63 คะแนน  

หลังจากนั้นผูวิจัยไดทําการสอนตามเนื้อหาที่ไดระบุไวในประมวลการสอนและ
แผนการสอน เมื่อจบในแตละบทจะใหนักศึกษาทั้ง 2 กลุมทําแบบฝกหัดทายบท สวนที่แตกตาง
ไปในแตละกลุมคือ นักศึกษากลุมที่ 1 เพ่ิมเติมดวยการใหนักศึกษาฝกตั้งคําถามดวยตนเอง
พรอมเฉลยสงผูวิจัย เมื่อตรวจเสร็จแลวสงคืนใหนักศึกษาผูวิจัยจะสรุปตัวอยางคําถามที่นาสนใจ
ใหนักศึกษาฟงอีกครั้ง สวนนักศึกษากลุมที่ 2 ทําแบบฝกหัดเพ่ิมเติมจากแบบฝกหัดทายบท 
และเฉลยพรอมกันในหองหลังจากที่ตรวจและสงคืนใหนักศึกษาแลว ซึ่งกิจกรรมเสริมทั้ง 2 กลุม 
ผูวิจัยใหทําเปนรายบุคคลบาง เปนกลุมบาง ตามความเหมาะสมของเนื้อหา และเวลา  
 ผลการสอบกลางภาคจํานวน 60 ขอ คะแนนเต็ม 40 คะแนน นักศึกษากลุมที่ 1 มี
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 22.00 คะแนน คะแนนสูงสุด 34 คะแนน คะแนนต่ําสุด 13 คะแนน มี
นักศึกษาที่มีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุมจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 50 นักศึกษากลุมที่ 2 
มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 22.39 คะแนน คะแนนสูงสุด 36 คะแนน คะแนนต่ําสุด 11 คะแนน มี
นักศึกษาที่มีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุมจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 47.46  คะแนนเฉลี่ย
ของทั้งสองกลุมเทากับ 22.73 คะแนน 
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 ผลการสอบปลายภาคจํานวน 60 ขอ คะแนนเต็ม 50 คะแนน นักศึกษากลุมที่ 1 
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 26.22 คะแนน คะแนนสูงสุด 37 คะแนน คะแนนต่ําสุด 13 คะแนน มี
นักศึกษาที่มีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุมจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 48.33 นักศึกษากลุม
ที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 26.78 คะแนน คะแนนสูงสุด 40 คะแนน คะแนนต่ําสุด 16 คะแนน มี
นักศึกษาที่มีคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยของกลุมจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 46.27 คะแนนเฉลี่ย
ของทั้งสองกลุมเทากับ 26.51 คะแนน 

ตารางที่ 4 เปนการสรุปคะแนนจากแบบทดสอบกอนเรียน คะแนนจากการสอบกลาง
ภาค และคะแนนสอบปลายภาค ของนักศึกษาทั้ง 2 กลุม 
 

ตารางที่ 4 คะแนนจากการทดสอบกอนเรียน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
 

คะแนน กลุมที่ 1  
(ตั้งคําถาม) 

กลุมที่ 2  
(ทําแบบฝก) 

รวม 

1. จํานวนนักศึกษา 51 55 106 
คาเฉลี่ยคะแนนทดสอบกอนเรียน (Mean) 13.10 14.13 13.63 
คะแนนต่ําสุด 9 7 7 
คะแนนสูงสุด 18 18 18 
Std.Deviation 2.147 2.487 2.376 
2. จํานวนนักศึกษา 60 67 127 
คาเฉลี่ยคะแนนสอบกลางภาค (Mean) 22 23.39 22.73 
คะแนนต่ําสุด 13 11 11 
คะแนนสูงสุด 34 36 36 
Std.Deviation 5.678 6.308 6.035 
3. จํานวนนักศึกษา 60 67 127 
คาเฉลี่ยคะแนนสอบปลายภาค (Mean) 26.22 26.78 26.51 
คะแนนต่ําสุด 13 16 13 
คะแนนสูงสุด 37 40 40 
Std.Deviation 5.465 5.898 5.682 
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4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 4.2.1 ทดสอบการแจกแจงของขอมูล 
 
 กัลยา (2546) ระบุวาในการทําวิจัยที่ตองคํานวณคาสถิติ หรือใชเทคนิควิเคราะหทาง
สถิตินั้น จําเปนจะตองมีการตรวจสอบการแจกแจงลักษณะขอมูลตัวอยางเพ่ืออางอิงลักษณะของ
ประชากรได โดยเฉพาะอยางย่ิงการทดสอบสมมติฐาน ตองมีเงื่อนไขวาตัวแปรหรือประชากรที่
นํามาวิเคราะหจะตองมีการแจกแจงแบบปกติ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดตรวจสอบการแจกแจงของขอมูล
กอนทําการวิเคราะหขอมูลในข้ันตอไป 
 สถิติที่ใชทดสอบการแจกแจงของขอมูลวาเปนแบบปกติหรือไม ผูวิจัยไดใชสถิติ
ทดสอบ Kolmogorov - Smirnov Test (K-S Test) หลักการของการทดสอบนี้คือ การ
เปรียบเทียบคาฟงกชั่นการแจกแจงสะสมของขอมูลตัวอยางกับคาฟงกชั่นการแจกแจงสะสมของ
ขอมูลภายใตสมมติฐานวาขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ ถาคาความแตกตางต่ําแสดงวาการแจก
แจงเปนแบบปกติ (กัลยา 2546 หนา 219) ในการทดสอบสมมติฐาน เขตปฏิเสธ H0 ถาคา Sig. 
นอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด  
 ผูวิจัยไดทําการทดสอบการแจกแจงของขอมูลทั้ง 3 สวนที่ใชในการศึกษา โดยมี
สมมติฐานของการทดสอบคือ 
 H0 :  คะแนนทดสอบกอนเรียนของนักศึกษามีการแจกแจงแบบปกต ิ
 H1 :  คะแนนทดสอบกอนเรียนของนักศึกษาไมมีการแจกแจงแบบปกติ 

 
H0 :  คะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษามีการแจกแจงแบบปกต ิ

 H1 :  คะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาไมมีการแจกแจงแบบปกติ 
 
H0 :  คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษามีการแจกแจงแบบปกติ 

 H1 :  คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาไมมีการแจกแจงแบบปกติ 
  
 ผูวิจัยไดทดสอบสมมติฐานโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for windows คําสั่งที่ใช
ในการตรวจสอบคือ Descriptive Statistics (Explore) ผลการทดสอบเปนไปดังตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบ Kolmogorov - Smirnov Test (K-S Test) 
 

Tests of Normality

.186 51 .000 .954 51 .045

.164 55 .001 .958 55 .051

.113 60 .053 .956 60 .030

.086 67 .200* .967 67 .076

.105 60 .095 .977 60 .300

.104 67 .067 .976 67 .225

PRE1
PRE0
MID1
MID0
FIN1
FIN0

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

 
จากตารางที่ 5 สถิติทดสอบ Kolmogorov – Smirnov เขตปฏิเสธ H0 จะปฏิเสธ H0 

ถาคา Sig. นอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด ในที่นี้ผูวิจัยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ 95% (0.05)  
คะแนนทดสอบกอนเรียน ในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 มีคา Sig. เทากับ 0.000 และ 

0.001 ซึ่งมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดจึงปฏิเสธ H0 ดังนั้นคะแนนทดสอบกอนเรียน จึง
ไมมีการแจกแจงแบบปกต ิ  

คะแนนสอบกลางภาค ในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 มีคา Sig. เทากับ 0.053 และ 0.200 
ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดจึงยอมรับ H0 ดังนั้นคะแนนสอบกลางภาค จึงมีการ
แจกแจงแบบปกต ิ 

คะแนนสอบปลายภาค ในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 มีคา Sig. เทากับ 0.095 และ 
0.067 ซึ่งมีคามากกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดจึงยอมรับ H0 ดังนั้นคะแนนสอบปลายภาค จึงมี
การแจกแจงแบบปกติ  

สําหรับคะแนนทดสอบกอนเรียนที่คา Sig. นอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนดจึง
ปฏิเสธ H0 คะแนนทดสอบกอนเรียน จึงไมมีการแจกแจงแบบปกติ ผูวิจัยจึงไดใชคาจากตาราง 
Descriptives มาพิจารณาเพ่ิมเติม ดังตารางที่ 6  

 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

20

ตารางที่ 6 Descriptives ของคะแนนทดสอบกอนเรียน 
 

 Statistic Std.Error 
PRE1 Mean 13.10 0.301 

 95% Confidence Interval for Mean        
                         Lower Bound 12.49  
                         Upper Bound 13.70  
 5% Trimmed Mean 13.08  
 Median 13.00  
 Variance 4.610  
 Std.Deviation 2.147  
 Minimum 9  
 Maximum 18  
 Range 9  
 Interquartile Range 3.00  
 Skewness 0.309 0.333 
 Kurtosis -0.434 0.656 

PRE0 Mean 14.13 0.335 
 95% Confidence Interval for Mean        
                         Lower Bound 13.45  
                         Upper Bound 14.80  
 5% Trimmed Mean 14.22  
 Median 15.00  
 Variance 6.187  
 Std.Deviation 2.487  
 Minimum 7  
 Maximum 18  
 Range 11  
 Interquartile Range 4.00  
 Skewness -0.510 0.322 
 Kurtosis 0.034 0.634 
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จากตารางที่ 6 คะแนนทดสอบกอนเรียนของกลุม 1 มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 

13.10 คามัธยฐาน (Median) มีคาเทากับ 13.00 ซึ่งมีคาใกลเคียงกันมาก นอกจากนั้นคะแนน
เฉลี่ยที่คํานวณเมื่อเรียงลําดับขอมูลแลวตัดคาสูงสุดออกรอยละ 5 และคาต่ําสุดออกรอยละ 5 
(5% Trimmed Mean) เหลือขอมูลเพียงรอยละ 90 จะมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 13.08 ซึ่งใกล
คามัธยฐานมากข้ึน ในที่นี้ความเบ (Skewnes) เทากับ 0.309 คาเปนบวกแสดงวาเบขวา
เล็กนอย แตความเบมีนอยมาก จึงพอสรุปไดวาการแจกแจงของคะแนนทดสอบกอนเรียนของ
กลุม 1 มีการแจกแจงแบบปกต ิ

คะแนนทดสอบกอนเรียนของกลุม 2 มีคาเฉลี่ย (Mean) เทากับ 14.13 คามัธยฐาน 
(Median) มีคาเทากับ 15.00 ซึ่งมีคาใกลเคียงกันมาก นอกจากนั้นคะแนนเฉลี่ยที่คํานวณเมื่อ
เรียงลําดับขอมูลแลวตัดคาสูงสุดออกรอยละ 5 และคาต่ําสุดออกรอยละ 5 (5% Trimmed 
Mean) เหลือขอมูลเพียงรอยละ 90 จะมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 14.22 ซึ่งใกลคามัธยฐานมากข้ึน 
ในที่นี้ความเบ (Skewnes) เทากับ -0.510 คาเปนลบแสดงวาเบซายเล็กนอย แตความเบมีนอย
มาก จึงพอสรุปไดวาการแจกแจงของคะแนนทดสอบกอนเรียนของกลุม 2 มีการแจกแจงแบบ
ปกติ 
  
 4.2.2 ทดสอบสมมติฐานความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  
 เมื่อขอมูลที่ไดมีการแจกแจงแบบปกติผูวิจัยไดทําการทดสอบสมมติฐานในข้ันตอไป
คือการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนเรียน ของ
นักศึกษาทั้ง 2 กลุม วามีความแตกตางกันหรือไม และเมื่อมีวิธีการสอนที่แตกตางกัน ความ
แตกตางระหวางของคาเฉลี่ยของคะแนนสอบกลางภาค และคะแนนสอบปลายภาค ของ
นักศึกษาทั้ง 2 กลุมเปลี่ยนแปลงไปหรือไมอยางไร 
  

1. ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนเรียน 
 ผูวิจัยไดทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนเรียนของ
นักศึกษาทั้ง 2 กลุมโดยที่เปนการสุมตัวอยางจากแตละกลุมอยางเปนอิสระ ผานโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ
กอนเรียน ของนักศึกษาทั้ง 2 กลุม ดังตารางที่ 7 
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ตารางที่ 7 ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบกอนเรียน 

 
 Levene's Test 

for Equality of 
Variances 

 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig.(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Equal 

variances 
assumed 

0.730 0.395 2.272 104.000 0.025 1.03 0.453 0.131 1.927 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  2.285 103.486 0.024 1.03 0.450 0.136 1.923 

  
จากตารางที่ 7 สําหรับการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบ

กอนเรียนเปนการตั้งสมมติฐานการทดสอบ 2 ดาน ดังนั้นเขตปฎิเสธสมมติฐาน H0 เมื่อคา Sig. 
(2-tailed) นอยกวา ระดับนัยสําคัญที่กําหนด (0.05) ในการศึกษาครั้งนี้สมมติฐานคือ 
 H0 :  คะแนนทดสอบกอนเรียนของนักศึกษาที่ใชแบบฝก =  
  คะแนนทดสอบกอนเรียนของนักศึกษาที่ตั้งคําถามพรอมเฉลย  
 H1 :  คะแนนทดสอบกอนเรียนของนักศึกษาที่ใชแบบฝก ≠ 
  คะแนนทดสอบกอนเรียนของนักศึกษาที่ตั้งคําถามพรอมเฉลย 
 
 จากตารางที่ 7 คา Sig. ในชอง Levene's Test for Equality of Variances มีคา
เทากับ 0.395 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 หมายความวาคะแนนทดสอบกอนเรียนของ
นักศึกษาทั้ง 2 กลุมมีคาแปรปรวนไมแตกตางกันจึงใชคาสถิติทดสอบ t ในชอง Equal 
variances assumed คา Sig. (2-tailed) ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 0.025 ซึ่งมีคานอยกวาระดับ
นัยสําคัญ 0.05 จึงปฎิเสธสมมติฐาน H0  
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 สรุปไดวาคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบกอนเรียนของนักศึกษาทั้ง 2 กลุมมีความ
แตกตางกัน โดยนักศึกษากลุม 1 มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวานักศึกษากลุม 2 1.03 คะแนน (13.10 - 
14.13)  
 
 2. ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนสอบกลางภาค 
 ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาทั้ง 2 กลุม 
ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนสอบกลางภาค ของ
นักศึกษาทั้ง 2 กลุม ดังตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 8 ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนสอบกลางภาค 
 
 Levene's Test 

for Equality of 
Variances 

 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig.(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Equal 

variances 
assumed 

0.987 0.322 1.298 125.00 0.197 1.39 1.070 -
0.729 

3.505 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  1.305 124.995 0.194 1.39 1.064 -
0.717 

3.493 

 
 จากตารางที่ 8 สําหรับการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนสอบ
กลางภาคเปนการตั้งสมมติฐานการทดสอบ 2 ดาน ดังนั้นเขตปฎิเสธสมมติฐาน H0 เมื่อคา Sig. 
(2-tailed) นอยกวา ระดับนัยสําคัญที่กําหนด (0.05) ในการศึกษาครั้งนี้สมมติฐานคือ 
 H0 :  คะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาที่ใชแบบฝก =  
  คะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาที่ตั้งคําถามพรอมเฉลย  
 H1 :  คะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาที่ใชแบบฝก ≠ 
  คะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาที่ตั้งคําถามพรอมเฉลย 
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 จากตารางที่ 8 คา Sig. ในชอง Levene's Test for Equality of Variances มีคา
เทากับ 0.322 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 หมายความวาคะแนนทดสอบกอนเรียนของ
นักศึกษาทั้ง 2 กลุมมีคาแปรปรวนไมแตกตางกันจึงใชคาสถิติทดสอบ t ในชอง Equal 
variances assumed คา Sig. (2-tailed) ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 0.197 ซึ่งมีคามากกวาระดับ
นัยสําคัญ 0.05 จึงไมอาจปฎิเสธสมมติฐาน H0 ได 
 สรุปไดวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาทั้ง 2 กลุมไมมีความ
แตกตางกัน โดยนักศึกษากลุม 1 มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวานักศึกษากลุม 2 1.39 คะแนน (22 - 
23.39)  
 
 3. ทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนสอบปลายภาค 
 ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาทั้ง 2 กลุม 
ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนสอบกลางภาค ของ
นักศึกษาทั้ง 2 กลุม ดังตารางที่ 9 
 

ตารางที่ 9 ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนสอบปลายภาค 
 
 Levene's Test 

for Equality of 
Variances 

 
t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig.(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower Upper 
Equal 

variances 
assumed 

0.433 0.512 0.552 125.000 0.582 0.560 1.013 -
1.445 

2.564 

Equal 
variances 

not 
assumed 

  0.555 124.847 0.580 0.560 1.008 -
1.436 

2.555 
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 จากตารางที่ 9 สําหรับการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของคะแนนสอบ
ปลายภาคเปนการตั้งสมมติฐานการทดสอบ 2 ดาน ดังนั้นเขตปฎิเสธสมมติฐาน H0 เมื่อคา Sig. 
(2-tailed) นอยกวา ระดับนัยสําคัญที่กําหนด (0.05) ในการศึกษาครั้งนี้สมมติฐานคือ 
 H0 :  คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาที่ใชแบบฝก =  
  คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาที่ตั้งคําถามพรอมเฉลย  
 H1 :  คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาที่ใชแบบฝก ≠ 
  คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาที่ตั้งคําถามพรอมเฉลย 
 จากตารางที่ 9 คา Sig. ในชอง Levene's Test for Equality of Variances มีคา
เทากับ 0.512 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 หมายความวาคะแนนทดสอบกอนเรียนของ
นักศึกษาทั้ง 2 กลุมมีคาแปรปรวนไมแตกตางกันจึงใชคาสถิติทดสอบ t ในชอง Equal 
variances assumed คา Sig. (2-tailed) ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 0.582 ซึ่งมีคามากกวาระดับ
นัยสําคัญ 0.05 จึงไมอาจปฎิเสธสมมติฐาน H0 ได 
 สรุปไดวาคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาทั้ง 2 กลุมไมมีความ
แตกตางกัน โดยนักศึกษากลุม 1 มีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวานักศึกษากลุม 2 0.56 คะแนน (26.22 - 
26.78)  
 
4.3 ความสัมพันธของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับปจจัยอ่ืน 
 

นอกจากผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยเก่ียวกับวิธีการสอนที่แตกตางกันของทั้งสอง
กลุมมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกตางกันหรือไม ผูวิจัยไดทําการทดสอบความสัมพันธ
ของปจจัยอ่ืนๆ ที่จะมีผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมเติมเพ่ือเปนประโยชนตอการศึกษาวิจัย 
โดยไดทําการทดสอบดวยวิธี Least Square (LS) ทําการประมาณการสมการ ซึ่งเขียนในรูป
สมการไดดังนี้ 
 

Yi = 1X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4 +  
 

โดยที่  Yi แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
   X1 แสดงจํานวนครั้งในการเขาชั้นเรียน 
  X2 แสดงจํานวนครั้งในการทําแบบฝกหรือคําถาม 
  X3 แสดงกลุมตัวอยางของนักศึกษา 

X4 แสดงเพศของนักศึกษา 
   แสดงความคลาดเคลื่อนจากการประมาณการ  

  แสดงคาพารามิเตอรที่ตองการประมาณการ  
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 ในการประมาณการสมการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เวกเตอรของตัว
แปรที่กําหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประกอบดวย  

ก. จํานวนครั้งในการเขาชั้นเรียน 
จํานวนครั้งในการเขาเรียนมีคาเปนบวก หมายความวาถานักศึกษาเขาเรียนมากข้ึน

จะสงผลใหผลสําฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงข้ึน 
ข. จํานวนครั้งในการทําแบบฝกหรือคําถาม 
จํานวนครั้งที่สงแบบฝกหรือคําถามมีคาเปนบวก หมายความวาถานักศึกษาทําแบบ

ฝกหรือคําถามสงผูสอนมากข้ึนจะสงผลใหผลสําฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงข้ึน 
ค. กลุมตัวอยางของนักศึกษา 

 เปนตัวแปรหุน (Dummy variable) กําหนดใหคา 1 แทนนักศึกษากลุมที่ 1 ซึ่งใช
วิธีการแบบตัง้คําถามและทําเฉลย และ คา 0 แทนนักศึกษากลุมที่ 2 ซึ่งใชวิธีการสรางแบบฝก
ใหนักศึกษาทําดวยตนเอง  

ง. เพศของนักศึกษา 
 เปนตัวแปรหุน (Dummy variable) กําหนดใหคา 1 แทนนักศึกษาชาย และ คา 0 
แทนนักศึกษาหญิง  
  

คาที่ไดจากการประมาณการเปนดังนี้ 
 

คะแนนสอบกลางภาค = 18.07 + 0.101X1 + 0.350X2 - 0.942X3 - 1.477X4 
  

สมการขางตนเปนการแสดงความสัมพันธของคะแนนสอบกลางภาคซึ่งเปนตัวแปร
ตาม กับตัวแปรอิสระประกอบดวย การเขาหองเรียน การทําแบบฝกหัด กลุมของนักศึกษา และ
เพศของนักศึกษา จากสมการพบวา การเขาหองเรียน การทําแบบฝกหัดหรือการตั้งคําถาม มี
ความสัมพันธกับคะแนนสอบกลางภาคในทิศทางเดียวกัน คือ ถานักศึกษาเขาเรียนเพ่ิมข้ึน จะ
สงผลใหคะแนนสอบกลางภาคเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.10 คะแนน ถานักศึกษาสงแบบฝกหัดหรือการ
ตั้งคําถามเพ่ิมข้ึนจะทําใหคะแนนเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.35  สวนกลุมเรียนของนักศึกษาและเพศมี
ความสัมพันธกับคะแนนสอบกลางภาคในทิศทางตรงกันขาม คือ ถานักศึกษาอยูกลุมที่ทําแบบ
ฝกเพ่ิมเติม (กลุมตัวอยางกลุมที่ 2) จะมีผลตอคะแนนสอบกลางภาคมากกวากลุมที่ตั้งคําถาม
พรอมเฉลย (กลุมตัวอยางกลุมที่ 1)  และนักศึกษาหญิงจะมีคะแนนสอบกลางภาคดีกวา
นักศึกษาชาย 
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คะแนนสอบปลายภาค = 21.959 – 0.122X1 + 0.552X2 - 0.446X3 + 0.276X4 
  

สมการขางตนเปนการแสดงความสัมพันธของคะแนนสอบปลายภาคซึ่งเปนตัวแปร
ตาม กับตัวแปรอิสระที่ประกอบดวย การเขาหองเรียน การทําแบบฝกหัด กลุมของนักศึกษา 
และเพศของนักศึกษา จากสมการพบวา การที่นักศึกษาเขาเรียนเพ่ิมข้ึนไมมีความสัมพันธกับ
คะแนนสอบปลายภาค แตการที่นักศึกษาสงแบบฝกหัดหรือการตั้งคําถามเพ่ิมข้ึนจะทําให
คะแนนสอบเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.55   

จากทั้งสองสมการพบวา การที่นักศึกษารวมทําแบบฝกหัดเพ่ิมเติมและรวมตั้ง
คําถามพรอมเฉลย จะมีผลตอคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาค เนื่องจากผูสอน
ใหนักศึกษาสามารถสงงานยอนหลังได แมนักศึกษาจะไมไดเขาเรียนในชั่วโมงเรียน  

 
 
 

DPU



 
 

บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 ในบทนี้ผูวิจัยไดนําเนื้อหาและขอมูลจากสวนตางๆ มาสรุป และอภิปรายผล รวมทั้ง
ผูวิจัยไดนําเสนอขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้ 
 
5.1 สรุปและอภิปรายผล 
  
 งานวิจัยเรื่องการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน : 
การเปรียบเทียบดวยวิธีการเรียนที่ตางกัน มีวัตถุประสงค เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอน
เรียน คะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลาย ของนักศึกษา 2 กลุม ระหวางกลุมที่เรียนดวย
วิธีการใชแบบฝกกับวิธีใหนักศึกษาตั้งคําถามพรอมทําเฉลย  

 ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน (EC 201) ภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2553 แบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุม 002 จํานวนนักศึกษา 60 คน คือกลุมตัวอยาง
กลุมที่ 1 และกลุม 003 จํานวนนักศึกษา 67คน คือกลุมตัวอยางกลุมที่ 2 รวมทั้งสิ้น 127 คน  

จากการที่ผูวิจัยไดใชกิจกรรมเสริมที่แตกตางกันระหวางนักศึกษา 2 กลุมเรียน คือ
กลุมที่ 1 เปนการเพ่ิมการใหนักศึกษาฝกตั้งคําถามพรอมเฉลย หลังจากเรียนจบในแตละบท
เปรียบเทียบกับนักศึกษาอีกกลุมที่ใหทําแบบฝกหัดเพ่ิมเติม ผลจากการศึกษาพบวา คะแนน
ทดสอบกอนเรียนของนักศึกษาทั้ง 2 กลุมมีความแตกตางกัน เนื่องจากนักศึกษากลุมที่ 1 เปน
นักศึกษาสาขาโฆษณา สวนนักศึกษากลุมที่ 2 เปนนักศึกษาสาขาสื่อสารการตลาด เมื่อผูวิจัย
พิจารณาจากเกรดเฉลี่ยที่นักศึกษาใหขอมูลไวพบวานักศึกษากลุมที่ 2 มีระดับเกรดเฉลี่ยที่สูง
กวานักศึกษากลุมที่ 1  
 หลักจากนั้นผูวิจัยไดทําการสอนและทํากิจกรรมที่แตกตางกันทั้งสองกลุมและนํา
คะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลายภาคมาทําการเปรียบเทียบกันพบวา คะแนนเฉลี่ย
ของคะแนนสอบกลางภาคของนักศึกษาทั้งสองกลุมแตกตางกันเพียง 1.36 คะแนน เมื่อทดสอบ
ความแตกตางพบวานักศึกษาทั้งสองกลุมมีคะแนนไมแตกตางกัน นอกจากนี้คะแนนสอบปลาย
ภาคของนักศึกษาทั้งสองกลุมมีคะแนนเฉลี่ยแตกตางกันเพียง 0.56 คะแนน เมื่อทดสอบความ
แตกตางพบวานักศึกษาทั้งสองกลุมมีคะแนนไมแตกตางกัน 
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  จากภาพที่ 1 และภาพที่ 2 ผูวิจัยไดนําคะแนนสอบกลางภาคและคะแนนสอบปลาย
ภาคของนักศึกษาทั้งสองกลุมมาเปรียบเทียบกัน ดวยแบงชวงคะแนนออกเปน 4 ชวงคือชวงที่ 
1 คือนักศึกษาที่ไดคะแนนระหวางรอยละ 0 ถึงรอยละ 25 ชวงที่ 2 คือนักศึกษาไดคะแนน
ระหวางรอยละ 26 ถึงรอยละ 50 ชวงที่ 3 คือนักศึกษาที่ไดคะแนนระหวางรอยละ 51 ถึงรอยละ 
75 และชวงที่ 4 คือนักศึกษาที่ไดคะแนนระหวางรอยละ 76 ถึง รอยละ 100  

พบวานักศึกษากลุมที่ 1 ที่มีคะแนนสอบกลางภาคอยูระหวางรอยละ 26 ถึง 50 ของ
คะแนนสอบกลางภาค (ชองที่ 2) จะมีคะแนนสอบที่ต่ํากวานักศึกษากลุมที่ 2 แตภายหลังจากที่
ไดรับการทํากิจกรรมที่แตกตางกัน แลวนํามาเปรียบเทียบกับคะแนนสอบปลายภาค นักศึกษา
กลุมที่ 1 มีคะแนนสอบปลายภาคโดยเฉลี่ยเพ่ิมสูงข้ึน และสูงกวานักศึกษากลุมที่ 2 
 และพบวานักศึกษากลุมที่ 1 ที่มีคะแนนสอบกลางภาคอยูระหวางรอยละ 75 ถึงรอย
ละ 100 (ชองที่ 4) มีคะแนนต่ํากวานักศึกษากลุมที่ 2 เมื่อไดทํากิจกรรมที่แตกตางกันทําให
คะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษากลุมที่ 1 เขาใกลนักศึกษากลุมที่ 2 มากข้ึน 
 

ภาพที่ 1 
Kernel density distribution เปรียบเทียบคะแนนสอบกลางภาคของ 2 กลุม 
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ภาพที่ 2 
Kernel density distribution เปรียบเทียบคะแนนสอบปลายภาคของ 2 กลุม 
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จากผลดังกลาวสรุปไดวา เมื่อผูเรียนไดทํากิจกรรมที่แตกตางกันมีผลทําให
ความสามารถในการทําขอสอบของนักศึกษาดีข้ึน จากผลการศึกษานักศึกษากลุมที่ 1 มีคาเฉลี่ย
ของคะแนนสอบทั้ง 3 ชุดของขอมูลต่ํากวานักศึกษากลุมที่ 2 แตความแตกตางดังกลาวไดลดลง
หลังจากที่นักศึกษากลุมที่ 1 ไดทํากิจกรรมการตั้งคําถามเองพรอมเฉลยสงผูสอน ทําใหคาเฉลี่ย
ของนักศึกษากลุมที่ 1 คอยๆปรับเขาหานักศึกษากลุมที่ 2 มากข้ึน  

ผูวิจัยจึงขอสรุปวา การที่ใหนักศึกษาหรือผูเรียนไดฝกการตั้งคําถามดวยตนเอง และ
หาคําตอบ มีผลทําใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู ไดอานทบทวนเนื้อหาที่ไดเรียนมา และนักศึกษา
มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปคือ ใหความรวมมือ เอาใจใส ตั้งใจ ในการทํากิจกรรมมากข้ึน นอกจากนี้
ผลจากการที่นักศึกษาทําแบบฝกหัดหรือการตั้งคําถามสงผูสอนเพ่ิมมากข้ึนสงผลตอคะแนน
สอบทั้งกลางภาคและปลายภาคเพ่ิมสูงข้ึน 
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5.2 ขอเสนอแนะ 
 
 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยคือ วิธีการเรียนการสอนของแตละวิชาอาจมีความ
แตกตางกันไปตามเนื้อหาของรายวิชานั้นๆ แตสําหรับวิชาเศรษฐศาสตรเบ้ืองตน การที่
นักศึกษาไดรับการฝกฝน การทําแบบฝกหัดทบทวนในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนแบบฝกหัด
ทายบท การฝกตั้งคําถามพรอมเฉลย ฯลฯ ลวนแตเปนวิธีการที่สงเสริมใหนักศึกษาไดเรียนรู
เพ่ิมเติม ไดพัฒนาตนเอง ซึ่งปจจัยหลักที่สําคัญคือผูสอนตองมีเวลาเพียงพอในการตรวจแบบ
ฝก คําถามพรอมเฉลยที่นักศึกษาทําสง พรอมใหคําแนะนําเพ่ิมเติม มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนทั้ง
ในหองเรียน นอกหองเรียน (ผานทางสื่อมัลติมีเดียตางๆ ) และสงงานคืนใหกับนักศึกษาได
รวดเร็ว เพ่ือที่นักศึกษาจะไดทบทวน ทําการแกไข โดยที่นักศึกษายังจดจําเนื้อหาวิชาเรื่องนั้น ๆ 
ไดอยู  
 อีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญก็คือนักศึกษาตองการความภูมิใจและแรงจูงใจเล็กๆ นอยๆ 
เชน ผูสอนควรจะชมเชยนักศึกษาที่ตั้งคําถามที่นาสนใจ หรือทําแบบฝกหัดไดถูกตอง แลวนําขอ
คําถามนั้นมาเลา แลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียน จะเปนการกระตุนใหนักศึกษาตั้งใจทํากิจกรรม
ตางๆ มากข้ึน 
 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในชั้นเรียนครั้งตอไป คือ เลือกกลุมตัวอยางที่มีความ
ใกลเคียงกันจะทําใหผลการศึกษามีความชัดเจนมากย่ิงข้ึน และอาจจะมีกิจกรรมหรือวิธีการสอน
ที่แตกตางไปตามความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา  
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