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0บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) สรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบ

อัตนัยประยุกตสรางคําตอบตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะการเขียน

ตอบขอสอบอัตนัยประยุกตในรายวิชา 420 402 การจัดการเชิงกลยุทธ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี  กอน

และหลังการใชแบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน และ 3) ศึกษาความ

คิดเห็นของนักศึกษาชุดน้ีท่ีมีตอการใชแบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต กลุมตัวอยางไดแก 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 37 คน ไดจากการสุมแบบเจาะจง ใชรูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือทางสถิติ

ท่ีใช ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผลการวิเคราะหพบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนตอบ

ขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตสูงกวาเกณฑท่ีตั้งไวทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใชแบบฝกทักษะสูงกวากอน

การใชแบบฝกทักษะ นักศึกษาเห็นวาวิธีน้ีมีประโยชนมาก 

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 

1 อาจารย คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชธาน ี
2 อาจารย คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยราชธาน ี
3 อาจารย คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยราชธาน ี
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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) 

 

2บทนํา 

เน่ืองจากแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดมีการกําหนด

ยุทธศาสตรดานพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ท่ีมุงหวังใหคนไทยมีคุณธรรม

จริยธรรม มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ ในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดานคุณภาพ

และดานการตอบโจทยบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2560) ซึ่งดร.กมล รอดคลาย 

เลขาธิการสภาการศึกษา กลาวถึงแผนการศึกษาแหงชาติฉบับปจจุบัน มุงใหเด็กเกิดทักษะ 3R และ 8C พรอมอธิบาย

วา 3R ไดแก 1. Reading(อานออก), 2.(W)Riting  (เขียนได) และ 3.(A)Rithmetics (คิดเลขเปน) สวน 8C ไดแก

ทักษะดานตาง ๆ รวม 8 ทักษะ คือ 1. ทักษะดานการคิดอยางมีวิเจารณญาณ การแกปญหา 2. ทักษะดานการ

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 แกไขเพ่ิม เติม (ฉบับท่ี 2) พ. ศ. 2545 

และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 ระบุไววาการจัดการศึกษาตองยึดหลักผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด ซึ่งกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา

ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ พรอมท้ังไดปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ เนนการปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการ

สอน เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหคิดเปนแกปญหาเปนและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย โดยกําหนดแนวการจัดการศึกษาใน

ยุคปฏิรูปการศึกษาไวในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรยีนรูดังน้ี 1) จัดเน้ือหาสาระ

และกิจกรรมใหสอดคลองกับความ สนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 2) ฝก

ทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การเผชิญสถานการณและการประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกันและแกไขปญหา และ 

3)การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริงฝกการปฏิบัติ ใหทํา ได คิดเปน ทํา เปน รักการอาน และเกิด

การใฝรู อยางตอเน่ือง การคิดและการสอนคิด เปนเรื่องท่ีสําคัญ ในการจัดการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนไดมีคุณภาพการคิด

ข้ันสูง ท้ังน้ี ผูเรียนตองแสดงออกผานกระบวนการทางสมอง ซึ่งไดแก การแสดงความสามารถในดานความรู ความ

เขาใจผานตัวขอสอบท่ีผูสอนไดสรางข้ึนเพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชในการวัดและประเมินความสามารถและศักยภาพ

ของผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553)   

ปจจุบันขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตถูกนํามาใชแทนการออกขอสอบแบบอัตนัยดั้งเดิม(Essay Question)   

เน่ือง จากขอสอบอัตนัย แมจะมีขอดีในแงท่ีสามารถประเมินระดับความรูท่ีสูงกวาการทองจําแตก็มีขอจํากัดในดาน

ความเท่ียงตรง (reliability) ของการใหคะแนนเน่ืองจากไมมีเกณฑการใหคะแนนท่ีชัดเจนข้ึนอยูกับการพิจารณาของ

ผูตรวจซึ่งอาจมีความเห็นแตกตางกันได (กนกวรรณ ศรีรักษา, 2554)  ซึ่งลักษณะของขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต 

เปนแบบทดสอบคําถามปลายเปด เสนอกรณีศึกษา ตามลําดับเหตุการณ และใหขอมูลเปนตอน ๆ แลวมีคําถามแทรก

เปนระยะ ๆ ซึ่งขอมูลอาจมสีัมพันธกับคําถามมากหรือนอย ผูตอบตองตัดสินใจเลือกขอมูลมาสังเคราะหคําตอบ คําถาม

แตละขอเปนอิสระกัน ขอสอบ แบบ MEQ (Modified Essay Question) กําหนดใหผูสอบทําขอสอบโดยใชขอมูล
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เฉพาะหนาน้ัน ๆ มิใหยอนกลับไปแกขอสอบท่ีทําไปแลวหรือเปดไปดูขอมูลขางหนา แบบทดสอบ MEQ มีขอดี 

สามารถวัดความสามารถในกระบวนการแกปญหา มีความเปนปรนัยสูง มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของการปฏิบัติจริง

วัดความสามารถในการกําหนดปญหาและวางแผนการจัดการปญหา เปดโอกาสใหไดตรวจสอบเจตคติ เหมาะสม การ

สอนแบบเอาปญหาเปนตัวตั้ง และการสอนแบบบูรณาการ (พิชญสินี ชมพูคํา, 2559) 

ดานการเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี  ดําเนินการจัดการทดสอบวัดความรู

ความสามารถของผูเรียนในแตละภาคเรยีนดวยขอสอบประเภทอัตนัยในบางรายวิชา และเกิดปญหาในการตอบขอสอบ

ประเภทอัตนัย เชน นักศึกษาตอบขอสอบไมตรงประเด็น ตอบไมครบถวนตามท่ีโจทยถาม ประเด็นการตอบไม

ครอบคลุมขอคําถาม ตอบขอสอบโดยไมอางแนวคิด/ทฤษฎีท่ีไดเรียนรูมาจากรายวิชาน้ัน ๆ เปนตน 

คณะผูวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนาความสามารถในการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี โดยใชแบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต

เพ่ือใหนักศึกษามีวิธีการคิดและเขียนอยางเปนระบบ  

 

2วัตถุประสงคของการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนคําตอบขอสอบอัตนัยประยุกต กรณีศึกษาวิชา 420 402 

การจัดการเชิงกลยุทธ  มหาวิทยาลัยราชธานี มีวัตถุประสงคในการวิจัย ดังน้ี 

1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต ตามเกณฑ

มาตรฐาน 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะการเขียนคําตอบกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะ

การเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชธานี  

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชธานีท่ีมีตอการใช

แบบฝก 

ทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. แบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน มีคุณภาพดีตามเกณฑ

มาตรฐาน 80/80  

2. นักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตโดยใชแบบ

ฝกทักษะ การเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนไดรับ

การฝกทักษะ 

3. ความเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีไดรับการฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยกุต

ท่ีมีตอแบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึนอยูในระดับมาก 
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ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา 420 402 

การจัดการเชิงกลยุทธ ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 และทําการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) 

ไดขนาดตัวอยางจํานวน 37 คน 

2. ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา:  

2.1 ตัวแปรตน ไดแก แบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต 

2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะการเขียนคําตอบกอนและหลังการใชแบบฝก

ทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต 

3. ระยะเวลาในการคนควา ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2560 เปนระยะเวลา 6 สัปดาห 

 

วิธีดําเนินการวิจัย  

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง แบงออกเปน 2 ระยะ ดงัน้ี 

 ระยะท่ี 1 การพัฒนาแบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต แบงเปน 4 

ข้ันตอน ไดแก 1) เขาใจคําถาม (การเขาใจรูปแบบของการถามในขอสอบท่ีกําหนดให โดยรูวาคําถามมีก่ีประเด็น และ

แตละประเด็นควรมีแนวทางการตอบอยางไร) 2) สรางผังความคิด (การระดมสมอง(Brain Storming)) เพ่ือสรางผัง

ความคิดของคําตอบ (Concept Mapping) 3) หาขอมูลคําตอบ (การใชแนวทาง ทฤษฎี หลักการ และสถานการณตาง 

ๆ ท่ีเก่ียวของกับคําถามท่ีกําหนดให เพ่ือกอใหเกิดความชัดเจนและสามารถยกตัวอยางประกอบในการตอบ 4) เรียบ

เรียงใหเขาประเด็น (การเขียนตอบใหชัดเจน ตรงประเด็น ตรงกับคําถาม การเขียนประเด็นเปนขอ ๆ และการใชภาษา

ในการเขียน) 

 ระยะท่ี 2 การประเมินคุณภาพของการเรียนการสอน แบงเปน 3 ข้ันตอน 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

การใหคะแนนและระดับความสามารถในการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต ซึ่งเกณฑดังกลาว ระบุ

ความสามารถในการเขียนรวม 20 คะแนน โดยใชวิธีตรวจใหคะแนนแบบวิเคราะหยอย (analytic method) มีเกณฑ

การใหคะแนน 3 องคประกอบ คือ 1) ความถูกตองของเน้ือหา จํานวน 2 คะแนน 2) การเขาใจในสิ่งท่ีตองการวัด 

จํานวน 2 คะแนน และ 3)การจัดเรียบเรียงความคิด 1 คะแนน คณะผูวิจัยดําเนินการตามแผนการฝกทักษะและสื่อการ

เรียนรู ดวยการศึกษาคําอธิบายรายวิชา 420 402 การจัดการเชิงกลยุทธ ซึ่งอยูในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ตลอดจนหัวขอตาง ๆ ท่ีอยูใน    มคอ. 3 รายละเอียดของ

รายวิชา น้ันคือ เครื่องมือท่ีใชในการทดลองครั้งน้ีมี 3 ชนิด ไดแก  

ก. รูปแบบการฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบแบบอัตนัยประยุกต   จํานวน 6 แผน 

ข. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนและหลังเรียนการฝกทักษะ  จํานวน 6 ชุด 

ค. แบบวัดระดับความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอแบบฝกทักษะการเขียนตอบ 

  ขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต                                                    จํานวน 1 ชุด 
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การดําเนินการทดลอง 

คณะผูวิจัยไดดําเนินการทดลองดวยตนเอง ดําเนินการฝกทักษะกลุมตัวอยาง จํานวน 20 ช่ัวโมง โดย 2 

ช่ัวโมงแรก เปนการช้ีแจงและแจงรายละเอียดลักษณะวิชา วัตถุประสงคการเรียนรู กําหนดการเรียนรู การจัดการ

เรียนรูและการฝกทักษะ กําหนดกิจกรรม การวัดผล และ การประเมินผล ดวยการดําเนินการตามข้ันตอนตอไปน้ี  4 

ข้ันตอนไดแก 1) เขาใจคําถาม (การเขาใจรูปแบบของการถามในขอสอบท่ีกําหนดให โดยรูวาคําถามมีก่ีประเด็น และ

แตละประเด็นควรมีแนวทางการตอบอยางไร) 2) สรางผังความคิดโดยการระดมสมอง(Brain Storming) เพ่ือสรางผัง

ความคิดของคําตอบ (Concept Mapping) 3) หาขอมูลคําตอบ การใชแนวทาง ทฤษฎี หลักการ และสถานการณตาง 

ๆ ท่ีเก่ียวของกับคําถามท่ีกําหนดให เพ่ือกอใหเกิดความชัดเจนและสามารถยกตัวอยางประกอบในการตอบ 4) เรียบ

เรียงใหเขาประเด็น (การเขียนตอบใหชัดเจน ตรงประเด็น ตรงกับคําถาม การเขียนประเด็นเปนขอ ๆ และการใชภาษา

ในการเขียน) ตามแบบฝกทักษะ การเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต 

 

2ผลการวิจัย  

การพัฒนาความสามารถการเขียนคําตอบขอสอบอัตนัยประยุกต กรณีศึกษาวิชา 420 402 การจัดการเชิงกล

ยุทธ มหาวิทยาลัยราชธานี  สามารถสรุปผลการวิจัยมีดังน้ี 

    1.1 ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต โดยใช

รูปแบบการฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบแบบอัตนัยประยุกต ถือเกณฑมาตรฐาน 80/80 ซึ่งผลการวิเคราะห ดัง

แสดงในตารางท่ี 1 ดังน้ี 

ตารางท่ี 1 ผลการหาประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต 

 คะแนนแบบฝกทักษะระหวางเรียน (E1) คะแนนทดสอบ 

หลังเรียน ครั้งท่ี1 ครั้งท่ี 2 ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 5 

คะแนนเต็ม 20 20 20 20 20 80 

𝒙𝒙� 14.92 15.42 16.67 16.84 16.78 67.27 

S.D. 1.15 0.39 1.34 1.46 1.25 1.38 

รอยละของคะแนนเฉลี่ย E1=80.63 E2= 84.08 

จากตารางท่ี 1 พบวา ผลการหาประสิทธิภาพของนักศึกษากลุมตัวอยาง จํานวน 37 คน ซึ่งทําแบบฝก

ทักษะจํานวน 6 ชุด   ไดคะแนนเฉลี่ย (E1) รอยละ 80.63 และคะแนนเฉลี่ยทําแบบทดสอบหลังเรียน (E2) รอยละ 

84.08 แสดงวา การพัฒนาทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตของนักศึกษากลุมตัวอยาง โดยใชแบบ

ฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบแบบอัตนัยประยุกต มีประสิทธิภาพอยูในระดับดี ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

1.2 ความคิดเห็นของนักศึกษากลุมตัวอยางท่ีมีตอแบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัย

ประยุกต ไดผลการวิเคราะห ดังแสดงในตารางท่ี 2 ดังน้ี 

 

 

 

 

ภาคบรรยาย   46 

 



                       การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา คร้ังที่ 5 ประจําป 2561 (5th NMCCON 2018)  

             “วิจัยและพัฒนาสูการขับเคล่ือนสังคมอยางยั่งยืน” วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

__________________________________________________________________________________________ 

ตารางท่ี 2 คะแนนเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปลผลความคิดเห็นของนักศึกษากลุมตัวอยางท่ีมีตอ

การฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต 

ขอความ 
ความคิดเห็น 

𝒙𝒙� S.D. ระดับ อันดับท่ี 

1. ข้ันตอนในการฝกทักษะเปนไปตามลําดับอยางเหมาะสม 4.16 0.85 มาก 5 

2. วิธีการฝกทักษะสามารถเขาใจงาย 4.08 0.86 มาก 8 

3. การฝกทักษะสามารถทําใหเขียนตอบขอสอบไดดีข้ึน 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.ข้ันตอนในการฝกทักษะทําใหมองเห็นภาพของการนําไปใช ในการเขียน                      

ตอบขอสอบไดงายข้ึน 

4.28 0.81 มาก 2 

8. แนวทางและข้ันตอนของแบบฝกทักษะชวยใหเกิดความมั่นใจในการ

ตอบขอสอบไดมากข้ึน 

3.92 0.78 มาก 11 

9. กระบวนการในการฝกทักษะไมยุงยากหรือซับซอน 4.15 0.78 มาก 6 

10. ข้ันตอนการฝกทักษะนาสนใจและเราใหเกิดการตื่นตัว 4.24 0.78 มาก 3 

11. ข้ันตอนในการฝกทักษะมีความเปนระบบอยางชัดเจน 4.22 0.88 มาก 4 

12. ข้ันตอนในการฝกทักษะครอบคลุมท้ังกระบวนการอยางครบถวน 4.13 0.47 มาก 7 

13. กิจกรรมในการฝกทักษะทาทาย นาสนใจ 4.05 0.83 มาก 10 

รวม 3.79 0.76 มาก 

จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวา นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชธานี  มีความคิดเห็นตอการฝก

ทักษะในการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 

2อภิปรายผล 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยโดยใชแบบแผนการทดลอง (Experimental Designs) ลักษณะ One Group Pre-

test   Post-test Designs เพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตโดยใชแบบฝก

ทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต ตามผลการวิจัยท่ีสามารถอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ผลการวิจัยสะทอนวาประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต 

มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 ท่ีตั้งไวน้ัน เน่ืองจากข้ันตอนของการฝกทักษะท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึน 

ซึ่งมี 4 ข้ันตอนน้ันเปนแนวทางท่ีมีความชัดเจนในการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตอยางเปนระบบ ซึ่งทํา

ใหผูเรียนมองเห็นแนวทางในการไดคําตอบท่ีตรงประเด็นมากข้ึน เปนลําดับข้ันตอน และเปนระบบอยางชัดเจนซึ่ง

สอดคลองกับมกราพันธ จูฑะรสก (2556) ท่ีกลาววา การคิดอยางมีวิจารณญาณไมใชพรสวรรค แตเปนทักษะท่ีพัฒนา

ได การจะพัฒนาความสามารถ ในการคิดอยางมีวิจารณญาณน้ันตองใชเวลาและกระบวนการในการฝกหัด กระตุน ให

การสนับสนุนดวยการจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการคิด ปจจัยท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะดานการ

คิด อยางมีวิจารณญาณ หรือการคิดช้ันสูงท่ีเริ่มตนตั้งแตการคิดวิเคราะห ตองพิจารณาสิ่งสําคัญท่ีเอ้ือตอการคิดของ

ผูเรียนท้ังในช้ันเรียนประกอบดวยหลายดาน เชน สภาพแวดลอมภายนอก สถานศึกษา  
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2.ผลการศึกษาสะทอนวาการพัฒนาทักษะการเขียนคําตอบขอสอบอัตนัยประยุกตโดยวัดจากคะแนนในกา

ตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตในรายวิชา การจัดการเชิงกลยุทธของผูเรียน ภายหลังท่ีผูเรียนไดฝกทักษะดวยแบบ

ฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึนสูงกวากอนท่ีผูเรียนไดรับการฝกทักษะน้ัน 

เน่ืองจากกอนไดรับการฝกทักษะ ผูเรียนไมมีทิศทางหรือแนวทางในการตอบคําถามในการเขียนตอบขอสอบประเภท

อัตนัยประยุกตแตอยางใด จากการศึกษาจากการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต (กอนการฝกทักษะ) พบวา 

การเขียนคําตอบไมตรงประเด็น ตอบคําถามไมครบถวน ขาดการนําเสนอขอมูลโดยการใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ใน

ประเด็นน้ัน ๆ ประกอบคําตอบ ผูเรียนไมยกตัวอยางประกอบท่ีมีความชัดเจนและตรงประเด็นมาขยายความในการ

ตอบใหชัดเจนยิ่งข้ึน แนวทางในการเรียบเรียงตลอดจนการใชภาษาไมชัดเจน วนไปมา ไมมีจุดเนน ขาดจุดมุงหมาย 

เปนการเขียนไปเรื่อย ๆ เน่ืองจากผูเรียนขาดการวางแผนผังความคิดลวงหนา วาจะเขียนตอบก่ีประเด็น และแตละ

ประเด็นจะนําเสนอเน้ือหาอะไรบาง แตหลังจากผูเรียนไดรับการฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต

คะแนนท่ีไดจากการตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต มีคะแนนสูงข้ึน เน่ืองจากผูเรียนสามารถแกไขจุดบกพรองตาง 

ๆ ท่ีไดกลาวไวขางตนไดดีในระดับหน่ึง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกมล โพธิเย็น (2547) ท่ีกลาววา ผูตอบขอสอบใน

ลักษณะคําถามประเภทน้ี จะตองพยายามรวบรวมขอมูลความรูสําคัญในสิ่งท่ีขอสอบถามใหไดมากท่ีสุดและนํามา

จัดลําดับความคิดเหลาน้ีใหเปนหมวดหมูและเขียนเรียบเรียงประเด็นความคิดใหถูกตองตรงตามคําถาม 

3.ขอมูลจากการศึกษาพบวา ความคิดเห็นในภาพรวมท่ีมีตอการไดรับการฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบ

ประเภทอัตนัยประยุกตท่ีคณะผูวิจัยสรางข้ึนอยูในระดับมาก เปนเพราะวาวิธีการดําเนินกิจกรรมในการฝกทักษะเนน

การนําเสนอแนวทางปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมอยางชัดเจน นําไปสูเปาหมายท่ีมีลําดับข้ันตอนอยางชัดเจน ผูเรียนสามารถ

ดําเนินการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตไดตามข้ันตอนและแนวทางท่ีรูปแบบไดกําหนดไว  ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของ วราภรณ สามโกเศศ ท่ีกลาวถึง หลักการสําคัญของการศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมืองจะไมเนนการ

เรียนวิชาหนาท่ีพลเมืองแบบดั้งเดิม ซึ่งเปนหนาท่ีตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการสั่งหรือหนาท่ีตามท่ีรัฐบาลกําหนดและไม

เนน"ความรูเรื่องประชาธิปไตย"แตใหความสําคัญ"ความเปนประชาธิปไตย" มากกวาดวยเหตุผลดังกลาว การศึกษาเพ่ือ

ความเปนพลเมือง จึงไมใชการสอนดวยการ "บรรยาย" แตผูสอนตองพัฒนาการสอนในรูป "กิจกรรม" และ "การลงมือ

ปฏิบัติ" หรือการเรียนการสอนผาน "กระบวนการคิดวิเคราะห  ฝกปฏิบัติ" ข้ึนมา เพ่ือใหผูเรียนไดเห็นความเช่ือมโยงท่ี

มีนัยสําคัญมากข้ึนคือ เราทุกคนตางเปนสวนหน่ึงของปญหาและการคลี่คลายแกไขปญหา สําหรับกระบวนการเรียนรู

ดังกลาวผูสอนจะเปน "วิทยากรกระบวนการ" ท่ีมีหนาท่ีเช่ือมโยงการเรียนรูกับประสบการณจริงในวิถีชีวิตท้ังใน

หองเรียนและนอกหองเรียนเพ่ือใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจในความเปนพลเมือง และการพัฒนาประชาธิปไตยจน

กาวลึกไปถึงการมีจิตสํานึกมีจิตวิญญาณประชาธิปไตย (วรากรณ สามโกเศศ, 2554) 

 

2ขอเสนอแนะ  

จากการวิจัยพบวา ผูเรียนท่ีไดรับการฝกทักษะการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกตมีความสามารถ 

สูงกวากอนการใชแบบฝกทักษะ ดังน้ันจึงควรนําแบบฝกทักษะตามแนวการเขียนตอบขอสอบประเภทอัตนัยประยุกต

ไปใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาอ่ืนโดยปรับแบบฝกทักษะใหเขากับรายวิชาน้ันๆ   
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