รายงานผลการวิจยั ในชั้นเรียน
การพัฒนาทักษะการเขียนตอบคําถามแบบบรรยายของนักศึกษา
Development of subjective examination answering skill by lesson quiz

รศ.ดร.ปราโมช ศีตะโกเศศ
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ โจ้
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ในชั้นเรี ยนทําโดยผูส้ อนกับผูเ้ รี ยนในห้องเรี ยนเพื่อแก้ปัญหา หรื อเพื่อพัฒนาการเรี ยนการ
สอน วิชา ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต จัดการเรี ยนการสอนโดยการบรรยายประกอบการนําเสนอ power point
VDO-clip การศึกษาจาก website คณะผลิตกรรมการเกษตร หรื อสื่ อการศึกษาอื่น และ ใช้การสอบวัดผล
นักศึกษาเป็ นข้อสอบปรนัย
สถานการณ์ที่กาํ หนด

อันอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาํ ให้นกั ศึกษาขาดทักษะในการใช้เหตุผลอธิบาย

งานวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์ที่จะพัฒนาทักษะการเขียนตอบคําถามแบบบรรยายของ

นักศึกษา โดยการสอบย่อยจํานวน 5 ครั้ง ที่ให้คะแนนตามเหตุผลที่สามารถเชื่อมโยงมิติต่างๆ เพื่อให้
นักศึกษาได้ใช้เหตุผลในการอธิบายสถานการณ์ที่กาํ หนด ผลการวิจยั พบว่า 1) ค่าเฉลี่ยคะแนนของนักศึกษา
ได้รับไม่มีสมํ่าเสมอ และ มีค่าเฉลี่ยคะแนนการสอบเพิ่มมากขึ้นในการสอบครั้งหลัง 2) คะแนนการสอบของ
นักศึกษาแต่ละครั้งมีความสัมพันธ์กนั ไม่ได้เกิดขึ้นโดยสุ่ ม 3) นักศึกษามีพฒั นาการด้านคะแนนการสอบใน
การเขียนตอบคําถามแบบบรรยาย

Abstract
Classroom action research is conducted between lecturers and students to solve facing problems
or to develop learning and teaching process.

AP 101, Agriculture for Life, has designed the learning

and teaching activities through lecture with power point presentation, VDO-clips, E-lessons from website
of the Faculty and others sources of information. The evaluation tools are multiple choice questions in
examinations. This might result in lack of subjective examination answering skill in students. This
research was designed to develop subjective examination answering skill in student by 5 lesson quiz that
scoring upon dimensions of relevant answers. The results showed that 1) average scores was
heterogeneous and increased in later quiz 2) scores from each quiz were significantly correlated and not
independent 3) students showed development in subjective examination answering skill.
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ความเป็ นมาของการวิจัย
วินยั (มปป.) ให้ความหมายของการวิจยั ในชั้นเรี ยนว่าเป็ น การวิจยั โดยผูส้ อนในห้องเรี ยนทํากับ
ผูเ้ รี ยนเพื่อแก้ปัญหา หรื อเพือ่ พัฒนาการเรี ยนการสอน ประกอบด้วย 6 ขั้นตอนที่สาํ คัญ คือ 1) การสํารวจ
และวิเคราะห์ปัญหาการเรี ยนการสอน 2) การศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 3) การพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา 4) การออกแบบการทดลอง 5) การสร้าง และพัฒนาเครื่ องมือวัด 6) การทดลอง การ
รวบรวม การวิเคราะห์ และสรุ ปผล 7) การเขียนรายงานการวิจยั
ด้านคุณลักษณะของการการวิจยั ในชั้นเรี ยน กาญจนา (มปป.) รายงานว่าเป็ นการวิจยั ที่มีความ
เฉพาะเจาะจงของประเด็นที่นาํ มาวิจยั มากกว่าการวิจยั ทางการศึกษาโดยมีคุณลักษณะที่สาํ คัญ ดังนี้
1. เป็ นกระบวนการที่ผปู ้ ฏิบตั ิศึกษาสิ่ งที่ตนปฏิบตั ิอยูเ่ พื่อแก้ปัญหาการปฏิบตั ิงานของตนเอง
ส่ วนมากเป็ นกิจกรรมร่ วมกันของผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานเดียวกัน โดยช่วยกันออกแบบ และดําเนินการ
ศึกษา ในชั้นเรี ยนของตนเอง
2. เกี่ยวข้องกับปัญหาในการปฏิบตั ิงานประจําวันของผูว้ จิ ยั มากกว่าที่จะเป็ นปัญหาทางทฤษฎี
เป็ นการออกแบบ ดําเนินงาน และนําผลไปใช้โดยครู เพื่อปรับปรุ งการเรี ยนการสอนของตนหรื อ
ของกลุ่ม
3. เป็ นการขยายบทบาทของครู ในการเป็ นผูต้ ้ งั คําถามเกี่ยวกับการสอน และการเรี ยนด้วยการวิจยั
ในชั้นเรี ยนอย่างมีระบบ ใช้วิธีการเชิงธรรมชาติ หรื อกึ่งธรรมชาติ ใช้เทคนิคการสังเกตเหมือนการ
วิจยั ทางมานุษยวิทยา โดยอาศัยความร่ วมมือ ร่ วมกับระเบียบวิธีการศึกษารายกรณี
4. ทีมนักวิจยั จะให้การสนับสนุนกันและกัน และมีเวทีสาํ หรับการแลกเปลี่ยนคําถาม และตอบ
คําถาม มีการแนะนํา การให้ขอ้ คิดเห็นในความก้าวหน้าในสิ่ งที่แต่ละคนทํา เป็ นการขจัดความ
โดดเดี่ยวอันเป็ นลักษณะของการเรี ยนการสอนแต่ด้ งั เดิม เป็ นการส่ งเสริ มการพูดคุยของผูท้ ี่อยูใ่ น
วงการเดียวกัน เป็ นการสร้างวัฒนธรรมทางวิชาชีพในโรงเรี ยนและระหว่างผูอ้ ยูใ่ นอาชีพครู
ส่ วนการดําเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยนนั้น มีความจําเป็ นที่จะต้อง เป็ นกิจกรรมที่ตอ้ งการผลในด้าน
คุณภาพของการเรี ยนการสอน บรรยากาศล้อมรอบคือบรรยากาศของการเรี ยนรู ้ การก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนาในตัวผูเ้ รี ยน การวิจยั ในชั้นเรี ยน จึงควรจัดให้กระบวนการและกิจกรรมการวิจยั
นั้นไม่แปลกปลอมจากสภาพแวดล้อม เป็ นสิ่ งที่กลมกลืน เข้ากันได้กบั การเรี ยนการสอนของครู และนักเรี ยน
เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการในการเรี ยนการสอนของครู และนักเรี ยน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรี ยนการ
สอน และคุณภาพของนักเรี ยน
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วิชา ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต เป็ นวิชาในหมวดศึกษาทัว่ ไป ที่มีวตั ถุประสงค์ให้นกั ศึกษา ที่ไม่มี
ความรู ้พ้นื ฐานทางการเกษตร ได้มีความรู ้ ความเข้าใจ ด้านการผลิตทางการเกษตร ตามความประสงค์ของ
สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ แต่การจัดการเรี ยนการสอนจะมีเพียงการบรรยายประกอบการนําเสนอ power point
VDO-clip การศึกษาจากข้อมูลของวิชานี้ใน website คณะผลิตกรรมการเกษตร หรื อสื่ อการศึกษาอื่น
ประกอบกับการสอบวัดผลนักศึกษาทั้งกลางภาค และปลายภาค ก็เป็ นข้อสอบปรนัย อันอาจเป็ นสาเหตุหนึ่ง
ที่ทาํ ให้นกั ศึกษาขาดทักษะในการใช้เหตุผลอธิบายสถานการณ์ที่กาํ หนด

งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ที่จะ

พัฒนาทักษะการเขียนตอบคําถามแบบบรรยายของนักศึกษา โดยการสอบย่อย (ที่เป็ นกิจกรรมประจําในวิชา
นี้) โดยคาดหวังว่าจะสามารถเห็นพัฒนาการของนักศึกษาได้ในระยะเวลาการวิจยั
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนตอบคําถามแบบบรรยาย ของนักศึกษาที่เรี ยนวิชา ผษ 101 เกษตรเพื่อชีวิต
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจําปี การศึกษา 2554
วิธีการวิจัย
1. กลุ่มเป้ าหมาย นักศึกษาที่ลงเรี ยนวิชา ผษ101 เกษตรเพื่อชีวิต ภาคปกติ กลุ่มที่ 3 จํานวน 293 คน .
ในระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม 2554 จากนักศึกษาภาคปกติท้งั หมด 6 กลุ่ม จํานวนนักศึกษารวม 1587
คน
2. เครื่ องมือในการวิจยั ใช้แบบทดสอบแบบอัตนัยในลักษณะสอบย่อย เนื้อหาในขอบเขตที่
นักศึกษาเรี ยนมาแล้วในบทก่อน โดยกําหนดให้นกั ศึกษาตอบคําถาม ในระยะเวลาจํากัด คําตอบที่ตอ้ งการ
คือนักศึกษาสามารถตอบคําถาม โดยการบรรยายอย่างมีเหตุผล
3. การดําเนินกิจกรรม
3.1 อาจารย์อธิบายให้นกั ศึกษาเข้าใจถึงประโยชน์ของการพัฒนาทักษะในการเขียนคําตอบ
แบบบรรยาย และกระตุน้ ให้นกั ศึกษามุ่งมัน่ ในการพัฒนาตนเองในการเขียนตอบทุกๆ ครั้ง
3.2 ให้นกั ศึกษาทําแบบทดสอบแบบอัตนัยในลักษณะสอบย่อย ในเวลาจํากัดครั้งละ 5 นาที
(ก่อนจะเริ่ มเข้าสู่ บทเรี ยนในคาบที่สอน)ให้ทาํ แบบทดสอบ รวม 5 ครั้ง กระจายตลอดระยะเวลาดําเนินการ
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4. การวัดผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
4.1 อาจารย์ตรวจกระดาษคําตอบจากนักศึกษา เพื่อวัดผล 2 ด้าน คือ
4.1.1 ให้คะแนนตามคุณภาพของคําตอบโดยการบรรยายอย่างมีเหตุผล จําแนก
ออกเป็ น 5 ระดับ คือ
คะแนน 1

หมายถึง

คําตอบที่แสดงเหตุผลเพียง 1 มิติ

คะแนน 2

หมายถึง

คําตอบที่แสดงเหตุผล และเชื่อมโยงได้ 2 มิติ

คะแนน 3

หมายถึง

คําตอบที่แสดงเหตุผล และเชื่อมโยงได้ 3 มิติ

คะแนน 4

หมายถึง

คําตอบที่แสดงเหตุผล และเชื่อมโยงได้ 4 มิติ

คะแนน 5

หมายถึง

คําตอบที่แสดงเหตุผล และเชื่อมโยงได้ 5 มิติ

4.2 เรี ยบเรี ยงคะแนนทั้งหมด ตามรหัสนักศึกษา แล้วคัดเลือกเฉพาะนักศึกษาที่เข้าสอบทุก
ครั้งตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึง 5 เพื่อให้คะแนนการสอบครั้งที่ 1 2 3 4 และ 5 มีจาํ นวน 5 ซํ้าเท่ากัน
4.3 วิเคราะห์ธรรมชาติของคะแนนการสอบครั้งที่ 1 2 3 4 และ 5 โดยวิธี One-way
Analysis of Variance
4.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการสอบแต่ละครั้ง โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์
(Simple Correlation) ของคะแนนจากการสอบแต่ละครั้ง
4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนการสอบครั้งที่ 5 กับ คะแนนการสอบครั้งอื่นๆ โดยใช้
การวิเคราะห์รีเกรสชัน (Simple Linear Regression) โดยให้ผลจากการสอบครั้งที่ 5 เป็ น dependent variable
และ ผลจากการสอบครั้งอื่นๆ เป็ น independent variable
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ผล และวิจารณ์ ผลการทดลอง
ธรรมชาติของคะแนน และระดับจํานวนบรรทัดทีเ่ ขียนตอบ
นักศึกษาที่เข้าสอบทุกครั้งตั้งแต่ครั้งที่ 1 ถึง 5 มีจาํ นวน 193 คน มีค่าเฉลี่ยคะแนนการสอบครั้งที่ 1
ถึง 5 ดังแสดงในตาราง 1 แสดงให้เห็นธรรมชาติของคะแนนที่ไม่สมํ่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยคะแนนการสอบเพิ่มม
มากขึ้นในการสอบครั้งหลัง และมีความแตกต่างกันทางสถิติระหว่างค่าเฉลี่ยคะแนนการสอบด้วย
ตาราง 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนนักศึกษาตอบ จากการสอบครั้งที่ 1 2 3 4 และ 5
การสอบครั้งที่

คะแนนการสอบ

สอบครั้งที่ 1

2.38 ± 0.675 ก

สอบครั้งที่ 2

2.29 ± 0.594 ก

สอบครั้งที่ 3

2.67 ± 0.710 ข

สอบครั้งที่ 4

2.74 ± 0.813 ขค

สอบครั้งที่ 5

2.83 ± 0.719 ค

หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยคะแนนที่มีอกั ษรกํากับต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญยิง่ ทางสถิติ (p<0.01)
ยกเว้นความแตกต่างระหว่างคะแนนในการสอบครั้งที่ 3 และ 5 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ (p<0.05)

7

ความสั มพันธ์ ระหว่ างคะแนนการสอบแต่ ละครั้ง
ค่าสหสัมพันธ์ของคะแนนการสอบแต่ละครั้ง แสดงไว้ในตาราง 2 พบว่าคะแนนการสอบแต่ละครั้ง
มีความสัมพันธ์กบั คะแนนการสอบครั้งอื่นๆ (ยกเว้นคะแนนการสอบครั้งที่ 2 กับคะแนนการสอบครั้งที่ 4
และ 5) แสดงให้เห็นว่าคะแนนการสอบแต่ละครั้งมีความสัมพันธ์กนั ไม่ได้เกิดขึ้นโดยสุ่ ม

ตาราง 2 ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนจากการสอบแต่ละครั้ง
คะแนน

สอบครั้งที่ 2

สอบครั้งที่ 3

สอบครั้งที่ 4

สอบครั้งที่ 5

สอบครั้งที่ 1

.232**

.241**

.170**

.284**

สอบครั้งที่ 2

------

.303**

.135ns

.092ns

สอบครั้งที่ 3

------

------

.202**

.235**

สอบครั้งที่ 4

------

------

------

.324**

หมายเหตุ :

** หมายถึง ค่าสหสัมพันธ์มีนยั สําคัญยิง่ ทางสถิติ (p<0.01)
ns หมายถึง ค่าสหสัมพันธ์ไม่มีนยั สําคัญยิง่ ทางสถิติ (p>0.05)

ความสั มพันธ์ ระหว่ างคะแนนการสอบครั้งที่ 5 กับ คะแนนการสอบครั้งอืน่ ๆในรู ปของรีเกรสชัน
พัฒนาการของนักศึกษาในการสอบแต่ละครั้งเทียบกับการสอบครั้งที่ 5 ซึ่งเป็ นครั้งสุ ดท้าย แสดง
โดยค่า parameter ของสมการรี เกรสชัน ในตาราง 3 พบว่าค่า slope มีค่าเป็ นบวกทุกสมการ หมายความว่า
ในการสอบครั้งที่ 5 นักศึกษามีการเพิ่มขึ้นของคะแนน (prediction) จากคะแนนการสอบในครั้งก่อนทุกครั้ง
ดังแสดงในภาพ 1
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ตาราง 3 ค่า parameter ของสมการรี เกรสชัน เมื่อคะแนนการสอบครั้งที่ 5 ครั้งที่ 5 เป็ น dependent variable
และ คะแนนการสอบครั้งอื่นๆ เป็ น independent variable

intercept

ค่า slope

R2 adjust

probability

สอบครั้งที่ 1

2.108

.303

7.60

.000

สอบครั้งที่ 2

2.573

.112

0.30

.202

สอบครั้งที่ 3

2.193

.238

5.00

.001

สอบครั้งที่ 4

2.043

.287

10.10

.000

independent
variable

3.8
ค ะแน น ก ารสอบ ค ร งท
ั้ ี่ 5

3.6
3.4
3.2

คะแนนการสอบครั ้งที่ 1

3

คะแนนการสอบครั ้งที่ 2

2.8

คะแนนการสอบครั ้งที่ 3

2.6

คะแนนการสอบครั ้งที่ 4

2.4
2.2
2
1

2

3

4

5

คะแนนการสอบครงท
ั้ ี่ 1ถึง4

ภาพ 1 เส้นรี เกรสชันเมื่อคะแนนการสอบครั้งที่ 5 ครั้งที่ 5 เป็ น dependent variable และ คะแนนการสอบ
ครั้งอื่นๆ เป็ น independent variable
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