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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบ
อัตนัยประยุกตสรางคําตอบตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการเขียน
ตอบขอสอบอัตนัยประยุกตในรายวิชา 420 402 การจัดการเชิงกลยุทธ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี กอน
และหลังการใชแบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตท่ีคณะผูวิจัยสรางขึ้น และ 3) ศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาชุดนี้ที่มีตอการใชแบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต กลุมตัวอยางไดแก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 37 คน ไดจากการสุมแบบเจาะจง ใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือทางสถิติ
ที่ใช ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะหพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนตอบ
ขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตสูงกวาเกณฑที่ตั้งไวทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะสูงกวากอน
การใชแบบฝกทักษะ นักศึกษาเห็นวาวิธีนี้มีประโยชนมาก
คําสําคัญ : ขอสอบอัตนัยประยุกต

Abstract
The objectives of this research were 1) to develop an answer writing skill development
lessons for Modified Essay Question and determining its efficiency by 80/80 skim, 2) to compare
learning effectiveness with writing skills to answer in the 420 402 Strategic Management subject of
the bachelor degree's students, Faculty of Business Administration, Ratchathani University by the
designed training through the prepared subject tests before and after the learning period, and 3) to
study students’ opinions on lesson for Modified Essay Question . The experimental type of
research was selected. The sample size of 37 the bachelor degree’s students was collected
according to the purposive random sampling method. A mean and a standard deviation were
utilized. Results showed that efficiency of the lessons were higher than standard, learning
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effectiveness was significantly higher than before training. Finally, students agreed that this method
was highly useful.
Keywords: Modified Essay Question (MEQ)
2

บทนํา

เนื่องจากแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดมีการกําหนด
ยุทธศาสตรดานพัฒ นาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ที่มุงหวังใหคนไทยมีคุณธรรม
จริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ ในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพ
และดานการตอบโจทยบริบ ทที่เปลี่ยนแปลง (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ซึ่งดร.กมล รอดคลาย
เลขาธิการสภาการศึกษา กลาวถึงแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบัน มุงใหเด็กเกิดทักษะ 3R และ 8C พรอมอธิบาย
วา 3R ไดแ ก 1. Reading(อ านออก), 2.(W)Riting (เขี ย นได ) และ 3.(A)Rithmetics (คิ ด เลขเป น ) ส วน 8C ได แ ก
ทัก ษะดานตาง ๆ รวม 8 ทั กษะ คื อ 1. ทัก ษะดานการคิ ดอยางมีวิเจารณญาณ การแกป ญ หา 2. ทั กษะด านการ
สรางสรรค และนวัตกรรม 3. ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน 4. ทักษะดานความรวมมือการ
ทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา 5. ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศและรูเทาทันสื่อ 6. ทักษะดานคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7.ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู และ 8.ความมีเมตตา กรุณา วินัย คุณธรรม
และจริยธรรม (ไทยรัฐฉบับพิมพ,28 กันยายน 2560)
ในการพัฒนาคนในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 ระบุไววาการจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ
พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ซึ่งกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ พรอมทั้งไดปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ เนนการปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการ
สอน เพื่อพัฒนาผูเรียนใหคิดเปนแกปญหาเปนและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย โดยกําหนดแนวการจัดการศึกษาใน
ยุคปฏิรูปการศึกษาไวในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรูดังนี้ 1) จัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมใหสอดคลองกับความ สนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 2) ฝก
ทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา และ
3)การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจ ากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติ ใหทํา ได คิดเปน ทํา เปน รักการอาน และเกิด
การใฝรู อยางตอเนื่อง การคิดและการสอนคิด เปนเรื่องที่สําคัญ ในการจัดการศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดมีคุณภาพการคิด
ขั้นสูง ทั้งนี้ ผูเรียนตองแสดงออกผานกระบวนการทางสมอง ซึ่งไดแก การแสดงความสามารถในดานความรู ความ
เขาใจผานตัวขอสอบที่ผูสอนไดสรางขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการวัดและประเมินความสามารถและศักยภาพ
ของผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553)
ปจจุบันขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตถูกนํามาใชแทนการออกขอสอบแบบอัตนัยดั้งเดิม(Essay Question)
เนื่อง จากขอสอบอัตนัย แมจะมีขอดีในแงที่สามารถประเมินระดับความรูที่สูงกวาการทองจําแตก็มีขอจํากัดในดาน
ความเที่ยงตรง (reliability) ของการใหคะแนนเนื่องจากไมมีเกณฑการใหคะแนนที่ชัดเจนขึ้นอยูกับการพิจารณาของ
ผูตรวจซึ่งอาจมีความเห็นแตกตางกันได (กนกวรรณ ศรีรักษา, 2554) ซึ่งลักษณะของขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต
เปนแบบทดสอบคําถามปลายเปด เสนอกรณีศึกษา ตามลําดับเหตุการณ และใหขอมูลเปนตอน ๆ แลวมีคําถามแทรก
เปนระยะ ๆ ซึ่งขอมูลอาจมีสัมพันธกับคําถามมากหรือนอย ผูตอบตองตัดสินใจเลือกขอมูลมาสังเคราะหคําตอบ คําถาม
แตละขอเปนอิสระกัน ขอสอบ แบบ MEQ (Modified Essay Question) กําหนดใหผูสอบทําขอสอบโดยใชขอมูล
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เฉพาะหน านั้ น ๆ มิ ให ย อนกลั บ ไปแก ขอ สอบที่ ทํ า ไปแล วหรือ เป ดไปดู ข อ มู ลข างหน า แบบทดสอบ MEQ มี ข อ ดี
สามารถวัดความสามารถในกระบวนการแกปญหา มีความเปนปรนัยสูง มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการปฏิบัติจริง
วัดความสามารถในการกําหนดปญหาและวางแผนการจัดการปญหา เปดโอกาสใหไดตรวจสอบเจตคติ เหมาะสม การ
สอนแบบเอาปญหาเปนตัวตั้ง และการสอนแบบบูรณาการ (พิชญสินี ชมพูคํา, 2559)
ดานการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี ดําเนินการจัดการทดสอบวัดความรู
ความสามารถของผูเรียนในแตละภาคเรียนดวยขอสอบประเภทอัตนัยในบางรายวิชา และเกิดปญหาในการตอบขอสอบ
ประเภทอั ตนั ย เชน นั ก ศึก ษาตอบข อ สอบไม ต รงประเด็น ตอบไม ค รบถวนตามที่ โจทย ถาม ประเด็น การตอบไม
ครอบคลุมขอคําถาม ตอบขอสอบโดยไมอางแนวคิด/ทฤษฎีที่ไดเรียนรูมาจากรายวิชานั้น ๆ เปนตน
คณะผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี โดยใชแบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต
เพื่อใหนักศึกษามีวิธีการคิดและเขียนอยางเปนระบบ
วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนคําตอบขอสอบอัตนัยประยุกต กรณีศึกษาวิชา 420 402
การจัดการเชิงกลยุทธ มหาวิทยาลัยราชธานี มีวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต ตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการเขียนคําตอบกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะ
การเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตท่ีคณะผูวิจัยสรางขึ้น ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชธานี
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานีท่ีมีตอการใช
แบบฝก
ทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น
2

สมมติฐานการวิจัย
1. แบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตท่ีคณะผูวิจัยสรางขึ้น มีคุณภาพดีตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80
2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตโดยใชแบบ
ฝกทักษะ การเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนไดรับ
การฝกทักษะ
3. ความเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับการฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต
ที่มีตอแบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นอยูในระดับมาก
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 420 402
การจัดการเชิงกลยุทธ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 และทําการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
ไดขนาดตัวอยางจํานวน 37 คน
2. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา:
2.1 ตัวแปรตน ไดแก แบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการเขียนคําตอบกอนและหลังการใชแบบฝก
ทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต
3. ระยะเวลาในการคนควา ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560 เปนระยะเวลา 6 สัปดาห
วิธีดําเนินการวิจัย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการทดลอง แบงออกเปน 2 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพั ฒ นาแบบฝ กทั กษะการเขี ยนตอบขอสอบประเภทอั ตนั ยประยุ กต แบ งเป น 4
ขั้นตอน ไดแก 1) เขาใจคําถาม (การเขาใจรูปแบบของการถามในขอสอบที่กําหนดให โดยรูวาคําถามมีกี่ประเด็น และ
แตละประเด็นควรมีแนวทางการตอบอยางไร) 2) สรางผังความคิด (การระดมสมอง(Brain Storming)) เพื่อสรางผัง
ความคิดของคําตอบ (Concept Mapping) 3) หาขอมูลคําตอบ (การใชแนวทาง ทฤษฎี หลักการ และสถานการณตาง
ๆ ที่เกี่ยวของกับคําถามที่กําหนดให เพื่อกอใหเกิดความชัดเจนและสามารถยกตัวอยางประกอบในการตอบ 4) เรียบ
เรียงใหเขาประเด็น (การเขียนตอบใหชัดเจน ตรงประเด็น ตรงกับคําถาม การเขียนประเด็นเปนขอ ๆ และการใชภาษา
ในการเขียน)
ระยะที่ 2 การประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน แบงเปน 3 ขั้นตอน ไดแก 1) การเตรียม
การทดลอง โดยใชแบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตท่ีพัฒนาแลวเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ซึ่งประกอบดวยขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตของรายวิชา 420 402 การจัดการเชิงกลยุทธ จํานวน 6
ชุด โดยแตละชุดประกอบดวย 4 ขอ โดยแตละขอมีขอคําถาม จํานวน 3 ขอ ใชเวลาในการทดสอบ 90 นาที 2) เกณฑ
การให ค ะแนนและระดับ ความสามารถในการเขีย นตอบขอ สอบประเภทอั ตนั ย ประยุ กต ซึ่ งเกณฑ ดั งกลา ว ระบุ
ความสามารถในการเขียนรวม 20 คะแนน โดยใชวิธีตรวจใหคะแนนแบบวิเคราะหยอย (analytic method) มีเกณฑ
การใหคะแนน 3 องคประกอบ คือ 1) ความถูกตองของเนื้อหา จํานวน 2 คะแนน 2) การเขาใจในสิ่งที่ตองการวัด
จํานวน 2 คะแนน และ 3)การจัดเรียบเรียงความคิด 1 คะแนน คณะผูวิจัยดําเนินการตามแผนการฝกทักษะและสื่อการ
เรีย นรู ด วยการศึ กษาคําอธิบายรายวิชา 420 402 การจัด การเชิงกลยุท ธ ซึ่งอยูในหลั กสูต รบริหารธุรกิจ บัณ ฑิ ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตลอดจนหัวขอตาง ๆ ที่อยูใน มคอ. 3 รายละเอียดของ
รายวิชา นั้นคือ เครื่องมือที่ใชในการทดลองครั้งนี้มี 3 ชนิด ไดแก
ก. รูปแบบการฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบแบบอัตนัยประยุกต
จํานวน 6 แผน
ข. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลังเรียนการฝกทักษะ
จํานวน 6 ชุด
ค. แบบวัดระดับความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอแบบฝกทักษะการเขียนตอบ
ขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต
จํานวน 1 ชุด
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การดําเนินการทดลอง
คณะผูวิจัยไดดําเนิน การทดลองดวยตนเอง ดําเนินการฝกทั กษะกลุมตัวอยาง จํานวน 20 ชั่วโมง โดย 2
ชั่วโมงแรก เปนการชี้แจงและแจงรายละเอียดลักษณะวิชา วัตถุประสงคการเรียนรู กําหนดการเรียนรู การจัดการ
เรียนรูและการฝกทักษะ กําหนดกิจกรรม การวัดผล และ การประเมินผล ดวยการดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 4
ขั้นตอนไดแก 1) เขาใจคําถาม (การเขาใจรูปแบบของการถามในขอสอบที่กําหนดให โดยรูวาคําถามมีกี่ประเด็น และ
แตละประเด็นควรมีแนวทางการตอบอยางไร) 2) สรางผังความคิดโดยการระดมสมอง(Brain Storming) เพื่อสรางผัง
ความคิดของคําตอบ (Concept Mapping) 3) หาขอมูลคําตอบ การใชแนวทาง ทฤษฎี หลักการ และสถานการณตาง
ๆ ที่เกี่ยวของกับคําถามที่กําหนดให เพื่อกอใหเกิดความชัดเจนและสามารถยกตัวอยางประกอบในการตอบ 4) เรียบ
เรียงใหเขาประเด็น (การเขียนตอบใหชัดเจน ตรงประเด็น ตรงกับคําถาม การเขียนประเด็นเปนขอ ๆ และการใชภาษา
ในการเขียน) ตามแบบฝกทักษะ การเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต
ผลการวิจัย
การพัฒนาความสามารถการเขียนคําตอบขอสอบอัตนัยประยุกต กรณีศึกษาวิชา 420 402 การจัดการเชิงกล
ยุทธ มหาวิทยาลัยราชธานี สามารถสรุปผลการวิจัยมีดังนี้
1.1 ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต โดยใช
รูปแบบการฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบแบบอัตนัยประยุกต ถือเกณฑมาตรฐาน 80/80 ซึ่งผลการวิเคราะห ดัง
แสดงในตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต
คะแนนแบบฝกทักษะระหวางเรียน (E 1 )
คะแนนทดสอบ
หลังเรียน
ครั้งที่1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
2

คะแนนเต็ม
�
𝒙𝒙
S.D.

รอยละของคะแนนเฉลี่ย

20 20

20

20

20

80

14.92

15.42

16.67

16.84

16.78

67.27

1.15

0.39

1.34

1.46

1.25

1.38

E 1 =80.63

E 2 = 84.08

จากตารางที่ 1 พบวา ผลการหาประสิทธิภาพของนักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 37 คน ซึ่งทําแบบฝก
ทักษะจํานวน 6 ชุด ไดคะแนนเฉลี่ย (E 1 ) รอยละ 80.63 และคะแนนเฉลี่ยทําแบบทดสอบหลังเรียน (E 2 ) รอยละ
84.08 แสดงวา การพัฒนาทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตของนักศึกษากลุมตัวอยาง โดยใชแบบ
ฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบแบบอัตนัยประยุกต มีประสิทธิภาพอยูในระดับดี ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
1.2 ความคิดเห็นของนักศึกษากลุมตัวอยางที่มีตอแบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัย
ประยุกต ไดผลการวิเคราะห ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็นของนักศึกษากลุมตัวอยางที่มีตอ
การฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต
ความคิดเห็น
ขอความ
อันดับที่
� S.D. ระดับ
𝒙𝒙
1. ขั้นตอนในการฝกทักษะเปนไปตามลําดับอยางเหมาะสม
4.16 0.85 มาก
5
2. วิธีการฝกทักษะสามารถเขาใจงาย
4.08 0.86 มาก
8
3. การฝกทักษะสามารถทําใหเขียนตอบขอสอบไดดีขึ้น
3.68 0.80 มาก
12
4. ระยะเวลาการฝกทักษะมีความเหมาะสม
3.36 0.70 ปานกลาง 13
5. รายละเอียดของกิจกรรมในการฝกทักษะนําไปปฏิบัติไดจริง
4.32 0.63 มาก
1
6. การฝกทักษะทําใหเกิดแนวทางในการเขียนตอบขอสอบไดเปนอยางดี 4.07 0.79 มาก
9
7.ขั้นตอนในการฝกทักษะทําใหมองเห็นภาพของการนําไปใช ในการเขียน 4.28 0.81 มาก
2
ตอบขอสอบไดงายขึ้น
8. แนวทางและขั้นตอนของแบบฝกทักษะชวยใหเกิดความมั่นใจในการ 3.92 0.78 มาก
11
ตอบขอสอบไดมากขึ้น
9. กระบวนการในการฝกทักษะไมยุงยากหรือซับซอน
4.15 0.78 มาก
6
10. ขั้นตอนการฝกทักษะนาสนใจและเราใหเกิดการตื่นตัว
4.24 0.78 มาก
3
11. ขั้นตอนในการฝกทักษะมีความเปนระบบอยางชัดเจน
4.22 0.88 มาก
4
12. ขั้นตอนในการฝกทักษะครอบคลุมทั้งกระบวนการอยางครบถวน
4.13 0.47 มาก
7
13. กิจกรรมในการฝกทักษะทาทาย นาสนใจ
4.05 0.83 มาก
10
รวม
3.79 0.76
มาก
จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี มีความคิดเห็นตอการฝก
ทักษะในการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
อภิปรายผล
การวิจัยนี้เปนการวิจัยโดยใชแบบแผนการทดลอง (Experimental Designs) ลักษณะ One Group Pretest Post-test Designs เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตโดยใชแบบฝก
ทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต ตามผลการวิจัยที่สามารถอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลการวิจัยสะทอนวาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต
มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไวนั้น เนื่องจากขั้นตอนของการฝกทักษะที่คณะผูวิจัยสรางขึ้น
ซึ่งมี 4 ขั้นตอนนั้นเปนแนวทางที่มีความชัดเจนในการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตอยางเปนระบบ ซึ่งทํา
ใหผูเรียนมองเห็นแนวทางในการไดคําตอบที่ตรงประเด็นมากขึ้น เปนลําดับขั้นตอน และเปนระบบอยางชัดเจนซึ่ง
สอดคลองกับมกราพันธ จูฑะรสก (2556) ที่กลาววา การคิดอยางมีวิจารณญาณไมใชพรสวรรค แตเปนทักษะที่พัฒนา
ได การจะพัฒนาความสามารถ ในการคิดอยางมีวิจารณญาณนั้นตองใชเวลาและกระบวนการในการฝกหัด กระตุน ให
การสนับสนุนดวยการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการคิด ปจจัยที่เอื้อตอการพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะดานการ
คิด อยางมีวิจารณญาณ หรือการคิดชั้นสูงที่เริ่มตนตั้งแตการคิดวิเคราะห ตองพิจารณาสิ่งสําคัญที่เอื้อตอการคิดของ
ผูเรียนทั้งในชั้นเรียนประกอบดวยหลายดาน เชน สภาพแวดลอมภายนอก สถานศึกษา

2
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2.ผลการศึกษาสะทอนวาการพัฒนาทักษะการเขียนคําตอบขอสอบอัตนัยประยุกตโดยวัดจากคะแนนในกา
ตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตในรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธของผูเรียน ภายหลังที่ผูเรียนไดฝก ทักษะดวยแบบ
ฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตที่คณะผูวิจัยสรางขึ้นสูงกวากอนที่ผูเรียนไดรับการฝกทักษะนั้น
เนื่องจากกอนไดรับการฝกทักษะ ผูเรียนไมมีทิศทางหรือแนวทางในการตอบคําถามในการเขียนตอบขอสอบประเภท
อัตนัยประยุกตแตอยางใด จากการศึกษาจากการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต (กอนการฝกทักษะ) พบวา
การเขียนคําตอบไมตรงประเด็น ตอบคําถามไมครบถวน ขาดการนําเสนอขอมูลโดยการใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ใน
ประเด็นนั้น ๆ ประกอบคําตอบ ผูเรียนไมยกตัวอยางประกอบที่มีความชัดเจนและตรงประเด็นมาขยายความในการ
ตอบใหชัดเจนยิ่งขึ้น แนวทางในการเรียบเรียงตลอดจนการใชภาษาไมชัดเจน วนไปมา ไมมีจุดเนน ขาดจุดมุงหมาย
เปนการเขียนไปเรื่อย ๆ เนื่องจากผูเรียนขาดการวางแผนผังความคิดลวงหนา วาจะเขียนตอบกี่ประเด็น และแตละ
ประเด็นจะนําเสนอเนื้อหาอะไรบาง แตหลังจากผูเรียนไดรับการฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต
คะแนนที่ไดจากการตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต มีคะแนนสูงขึ้น เนื่องจากผูเรียนสามารถแกไขจุดบกพรองตาง
ๆ ที่ไดกลาวไวขางตนไดดีในระดับหนึ่ง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกมล โพธิเย็น (2547) ที่กลาววา ผูตอบขอสอบใน
ลักษณะคําถามประเภทนี้ จะตองพยายามรวบรวมขอมูลความรูสําคัญในสิ่งที่ขอสอบถามใหไดมากที่สุดและนํามา
จัดลําดับความคิดเหลานี้ใหเปนหมวดหมูและเขียนเรียบเรียงประเด็นความคิดใหถูกตองตรงตามคําถาม
3.ขอมูลจากการศึกษาพบวา ความคิดเห็นในภาพรวมที่มีตอการไดรับการฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบ
ประเภทอัตนัยประยุกตท่ีคณะผูวิจัยสรางขึ้นอยูในระดับมาก เปนเพราะวาวิธกี ารดําเนินกิจกรรมในการฝกทักษะเนน
การนําเสนอแนวทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน นําไปสูเปาหมายที่มีลําดับขั้นตอนอยางชัดเจน ผูเรียนสามารถ
ดําเนินการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตไดตามขั้นตอนและแนวทางที่รูปแบบไดกําหนดไว ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของ วราภรณ สามโกเศศ ที่กลาวถึง หลักการสําคัญของการศึกษาเพื่อสรางความเปนพลเมืองจะไมเนนการ
เรียนวิชาหนาที่พลเมืองแบบดั้งเดิม ซึ่งเปนหนาที่ตามที่กระทรวงศึกษาธิการสั่งหรือหนาที่ตามที่รัฐบาลกําหนดและไม
เนน"ความรูเรื่องประชาธิปไตย"แตใหความสําคัญ"ความเปนประชาธิปไตย" มากกวาดวยเหตุผลดังกลาว การศึกษาเพื่อ
ความเปนพลเมือง จึงไมใชการสอนดวยการ "บรรยาย" แตผูสอนตองพัฒนาการสอนในรูป "กิจกรรม" และ "การลงมือ
ปฏิบัติ" หรือการเรียนการสอนผาน "กระบวนการคิดวิเคราะห ฝกปฏิบัติ" ขึ้นมา เพื่อใหผูเรียนไดเห็นความเชื่อมโยงที่
มีนัยสําคัญมากขึ้นคือ เราทุกคนตางเปนสวนหนึ่งของปญหาและการคลี่คลายแกไขปญหา สําหรับกระบวนการเรียนรู
ดังกลาวผูสอนจะเป น "วิท ยากรกระบวนการ" ที่มี ห นาที่ เชื่ อมโยงการเรียนรูกั บประสบการณ จ ริงในวิถี ชีวิตทั้ งใน
หองเรียนและนอกหองเรียนเพื่อใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจในความเปนพลเมือง และการพัฒนาประชาธิปไตยจน
กาวลึกไปถึงการมีจิตสํานึกมีจิตวิญญาณประชาธิปไตย (วรากรณ สามโกเศศ, 2554)
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยพบวา ผูเรียนที่ไดรับการฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตมีความสามารถ
สูงกวากอนการใชแบบฝกทักษะ ดังนั้นจึงควรนําแบบฝกทักษะตามแนวการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต
ไปใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาอื่นโดยปรับแบบฝกทักษะใหเขากับรายวิชานั้นๆ
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