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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยช้ันเรียนครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวารสารและหนังสือพิมพ โดยใชวิธี              
การสอนแลวสอบ และเพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอวิธีการสอนแลวสอบ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษา
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ช้ันปที่ 2 หมูเรียน 55/76 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2556 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบยอยและแบบทดสอบปลายภาควัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวารสาร
และหนังสือพิมพ และแบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับความคิดเห็นของนักศึกษาตอวิธีการสอนแลวสอบ รูปแบบการทดลอง             
ที่ใช คือ แบบกลุมเดียววัดผลกอนและหลังการทดลอง สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวารสารและหนังสือพิมพ ดวยวิธีการสอนแลวสอบ ของนักศึกษา โดยมีคาเฉล่ีย
กอนเรียน เทากับ 3.94 และคาเฉล่ียหลังเรียน เทากับ 24.47 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวารสารและหนังสือพิมพโดยวิธีการสอนแลวสอบ จําแนกเปนรายบุคคล พบวา 
มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวารอยละ 70 คิดเปนรอยละ 100  
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวารสารและหนังสือพิมพโดยวิธีสอนแลวสอบกอนเรียนและ
หลังเรียน พบวา มีคาเฉล่ียของคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 4. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอวิธีการสอนแลวสอบในรายวิชาวารสารและหนังสือพิมพ พบวา นักศึกษามีความคิดเห็น
ตอวิธีการสอนแลวสอบวา เม่ือเรียนเสร็จแลวสอบทําใหเกิดความเขาใจ ทําใหมีความตั้งใจเรียนและเอาใจใสกับการเรียนมากขึ้น 
ทําใหกระตือรือรนในการเรียน มีวินัยในการเขาหองเรียนและตรงตอเวลา และเปนวิธีการสอนที่ดี 
 
คําสําคัญ: วารสาร, หนังสือพิมพ, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, วิธีการสอนแลวสอบ 

 
Abstract 

 
The objectives of this research were to study students’ achievement and attitude in learning 

periodicals and newspapers course by using examination approach. The sample used in this research 
were second years students of Library and Information Science major, section 55/76, the second 
semester of 2013 academic year. The instruments used in this research were the pretest, periodicals and 
newspapers achievement test, and open-ended attitude questionnaires. The experiment was one group 
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pre-test posttest design. The statistics used for analyzing the data were percentage, means, standard 
deviation and the t-test.  

The results of this research were as follow:  
 1. The effects of learning  achievement by using examination approach in periodicals and 
newspapers course were the average score in the learning achievement pretest was 3.94 and the 
learning achievement posttest was 24.47 
 2. The effects of learning achievement by using examination approach in periodicals and 
newspapers course focusing on individual showed that the average achievement scores were higher than 
70% or 100 %  
 3. The students’ achievement by using pretest and posttest made the learning achievement 
scores of the students were statistically significantly higher than at the 0.05 level. 
 4. The students’ opinion toward examination approach was the good level. They showed 
enthusiastic, be on time, and always pay attention to study.  
 
Keywords: journals, newspapers, academic achievement, teaching methods and examination 
 
1. ความสําคัญและความเปนมาของการวิจัย 
 
 วารสารและหนังสือพิมพจัดเปนส่ือส่ิงพิมพที่มีความสําคัญยิ่งในยุคที่มีความกาวหนาทางเทคโนโลยี ถาจะ
เปรียบเทียบกับส่ือมวลชนชนิดอ่ืนแลว กลาวไดวา วารสารและหนังสือพิมพเปนส่ือมวลชนที่ไดเปรียบกวาในสวนของความ
คงทนถาวร เที่ยงตรง เปนส่ือขาวสารที่มีประสิทธิภาพตอการรับรูทัศนคติของประชาชนในทุกยุคทุกสมัย ใหความบันเทิงแก
ประชาชนไดอยางทั่วถึงแมจะอยูในชนบทที่หางไกล นับเปนเครื่องมืออยางหน่ึงที่จะใชประโยชนในการพัฒนาประเทศไดเปน
อยางดี เพราะทําใหเกิดผลในการเปล่ียนแปลงสังคมไดทั้งทางดานเศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม และดานอ่ืน ๆ รวมทั้งยังให
ประโยชนในการดําเนินชีวิตในปจจุบัน ขาวสารบทความวารสารและหนังสือพิมพ ทําใหผูอานมีความรูกวางขวาง การไดรับรู
สถานการณของโลกของประเทศและชุมชน ทําใหสามารถเตรียมตัวเตรียมรับความเปล่ียนแปลงได ฉะน้ันจึงไมนาพิศวงที่
วารสารและหนังสือพิมพไดกลายเปนสวนหน่ึงที่จะขาดเสียมิไดในชีวิตประจําวันของคนในสังคมยุคน้ีทุกคนจึงรูจักวารสารและ
หนังสือพิมพอยางกวางขวาง (นฤมล พัฒนา, 2542, หนา 1-2) 
 ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูสอนในรายวิชาวารสารและหนังสือพิมพ สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและ
สารสนเทศศาสตร พบวา นักศึกษาขาดความเอาใจใสและสนใจตอการเรียน เขาหองเรียนชา และไมตั้งใจเรียน จึงทําให
นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา ไมผานเกณฑ มีการสอบซอมอยูบอยครั้ง ทําใหเสียเวลา และไมสามารถเขาใจในเน้ือหา
รายวิชาได รวมทั้งนักศึกษายังไมสามารถปฏิบัติจริงตามที่เรียนไปได ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิธีการแกปญหา และพบวา
วิธีการสอนแลวทดสอบยอยเม่ือหลังสอนเสร็จแลว ทําใหนักศึกษาตื่นตัวในการเรียนมากขึ้น กระตือรือรนและเอาใจใสการ
เรียนมากขึ้น และทําใหนักศึกษามีวินัยในการมาเรียนและเขาช้ันเรียนตรงเวลามากขึ้น อีกทั้งการวัดผลเปนส่ิงที่ควบคูกับการ
สอน การวัดผลเปนกิจกรรมที่สําคัญอยางยิ่งของระบบการเรียนการสอน เพราะผลของการวัดจะนําไปใชสําหรับแกไขปรับปรุง
การเรียนการสอนและตัดสินประเมินผล การวัดผลที่ดีจึงตองเลือกใชวิธีการวัดใหเหมาะสมกับส่ิงที่ตองการวัด  
 จากความเปนมาและความสําคัญของปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
วารสารและหนังสือพิมพ ดวยวิธีการสอนแลวสอบ ของนักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร หมูเรียน 
55/76 ปการศึกษา 2556 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยตองการศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการที่จะนํามาใชในการวางแผนและปรับปรุง
การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและบรรลุผลตามจุดประสงคที่วางไว 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1. เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวารสารและหนังสือพิมพ โดยใชวิธีการสอนแลวสอบ 
 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นที่มีตอการสอนแลวสอบ 
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3. สมมติฐานการวิจัย 
 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวารสารและหนังสือพิมพหลังเรียนโดยวิธีการสอนแลวสอบสูงกวาเกณฑรอยละ 70 
 
4. ขอบเขตของการวิจัย 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ช้ันปที่ 2 หมูเรียน 
55/76 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวารสารและหนังสือพิมพ  
 
5. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
6. นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง ผลคะแนนที่ไดจากการตอบคําถามในแบบทดสอบรายวิชาวารสารและ
หนังสือพิมพ 
 การทดสอบยอย หมายถึง การประเมินผลระหวางเรียนตามจุดประสงคที่กําหนดไวในแตละบท โดยการทดสอบยอย
น้ันจะกระทําเม่ือเรียนตามหัวขอที่กําหนดไวในแผนการเรียนรายวิชาวารสารและหนังสือพิมพเสร็จเรียบรอยแลว 
 
7. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1. นักศึกษามีความเขาใจเก่ียวกับวารสารและหนังสือพิมพมากขึ้น 
 2. นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวารสารและหนังสือพิมพสูงขึ้น  
 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย (2554) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูโดยใชวิธีการสอนแลวสอบ ของนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร หมูเรียน 53/19 ปการศึกษา 2553 
ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาที่เรียนใชวิธีการสอนแลวสอบ มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 
70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 ชญานุช พิมสุด (2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนโดยมีการทดสอบยอยตางประเภทกัน ผลการวิจัยพบวา 
 1. นักเรียนที่ไดรับการทดสอบยอยดวยแบบทดสอบตางประเภทกันจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรเรื่อง การคูณ และการหาร ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 2. นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับสูงไดรับการทดสอบตางประเภทกัน จะ
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง การคูณ และการหาร ไมแตกตางกัน 

 
วิธีการสอนแลวสอบ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวารสารและ
หนังสือพิมพ 
2. ความคิดเห็นที่มีการวิธีการสอนแลวสอบ 
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 3. นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับปานกลางไดรับการทดสอบยอยดวย
แบบทดสอบตางประเภทกัน จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง การคูณ และการหาร ไมแตกตาง
กัน 
 4. นักเรียนที่มีความสามารถในการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับต่ําไดรับการทดสอบยอยดวย
แบบทดสอบตางประเภทกัน จะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเรื่อง การคูณ และการหาร แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 อรนุช รูปติวิริยะ (2548) ไดวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอการเรียนวิชา
เศรษฐศาสตรวิเคราะหของนักศึกษาระหวางกลุมที่มีการทดสอบยอยกอนเรียนกับกลุมที่ไมมีการทดสอบยอยกอนเรียน 
ผลการวิจัยพบวา  
 1. นักศึกษากลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักศึกษากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2. นักศึกษาทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีเจตคติตอการเรียนวิชาเศรษฐศาสตรวิเคราะหอยูในระดับดี 
 ออมสิน อ่ิมมณี (2542) ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานการอานวิชาทักษะภาษาไทย ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีการวัดผลโดยใชแบบทดสอบยอยตามจุดประสงคการเรียนรู ใน ป .02 และโดยใช
แบบทดสอบยอยตามที่ครูกําหนด ผลการวิจัยพบวา  
 1.กลุมที่ใชแบบทดสอบยอยมีผลสัมฤทธ์ิสูงกวากลุมที่ไมไดใชแบบทดสอบยอย 
 2. กลุมที่ใชแบบทดสอบยอยมีพัฒนาการเพิ่มขึ้นสูงกวากลุมที่ไมไดใชแบบทดสอบยอย  
 3. มีปฏิสัมพันธระหวางการใชแบบทดสอบยอยกับระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
9. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 
 นักศึกษาสาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร ช้ันปที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวารสารและ
หนังสือพิมพ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556  
 

10. การสรางและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แผนการสอนวิธีการสอนแลวสอบ ซ่ึงมีขั้นตอนในการสรางและการหาคุณภาพ
ดังตอไปน้ี 
 1.ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการประเมินผลระหวางเรียนและวิธีการสอนแลวสอบ 
 2. จัดทําแผนการสอนดวยวิธีการสอนแลวสอบ 
 3. ในการตรวจสอบคุณภาพของแผนการสอนดวยวิธีการสอนแลวสอบน้ัน ผูวิจัยไดนําแผนการสอนดวยวิธีการสอน
แลวสอบไปใหผูเช่ียวชาญประเมินความสอดคลองของแผนการสอนดวยวิธีการสอนแลวสอบกับวัตถุประสงคการเรียนรูที่
ตองการใหเกิดกับผูเรียน จากน้ันผูวิจัยจึงนําแผนการสอนดวยวิธีการสอนแลวสอบมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใชกับ
นักศึกษากลุมตัวอยาง 
 
11. การสรางและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชเก็บขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบทดสอบยอยวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวารสารและหนังสือพิมพ ซ่ึง
มีขั้นตอนในการสรางและหาคุณภาพ ดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2. สรางขอสอบยอยระหวางเรียนแตละหัวขอ ซ่ึงเปนขอสอบแบบอัตนัย หัวขอละ 10-15 ขอ ขึ้นอยูกับเน้ือหา และ
สรางขอสอบปรนัยแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ สําหรับวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน ในการตรวจสอบ
คุณภาพของแบบทดสอบทั้งแบบอัตนัยและปรนัย รวมทั้งแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตอวิธีการสอนแลวสอบ ซ่ึง
เปนคําถามปลายเปด ผูวิจัยไดนําเครื่องมือดังกลาวไปใหผูเช่ียวชาญประเมินความสอดคลองของขอสอบกับวัตถุประสงคของ
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การเรียนรูที่ตองการใหเกิดกับผูเรียน จากน้ันผูวิจัยจึงนําเครื่องมือดังกลาวมาปรับปรุงแกไขแลวนําไปทําการทดลองใชกับ
นักศึกษากลุมตัวอยาง 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาตอวิธีการสอนแลวสอบ เปนคําถามปลายเปด ซ่ึงตรวจสอบความถูกตอง
โดยอาจารยทางดานวิจัยและวัดผลการศึกษา  
 
12. แบบแผนการทดลอง 
 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชแบบแผนการทดลอง เปนการทดลองตามแบบ Pre-Experimental  Designs ชนิดกลุม
ทดลองแบบกลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (The One-Group Pretest-Posttest Design) ของพวงรัตน ทวีรัตน 
(2543, หนา 180) ดังตารางตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 1 แบบแผนการทดลอง 

สอบกอนทดลอง )Pretest) ทดลอง สอบหลังทดลอง )Posttest) 
T1 X T2 

 
   T1  แทน การทดสอบกอนการทดลอง 
   X  แทน วิธีการสอนแลวสอบ 
   T2  แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
   นําคะแนนหลังการทดลองเทียบเกณฑ การผาน 70 คะแนน 
 
13. การดําเนินการทดลอง 
 
 1. ช้ีแจงใหนักศึกษาไดรับทราบเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด เน้ือหาที่ตองเรียน วัน เวลาที่เรียน
และที่ตองสอบ โดยแจกเอกสาร มคอ. 3 ในสัปดาหแรกของการเรียน 
 2. ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยใชวิธีการสอนแลวสอบ ตามแผนการจัดการเรียนรูที่วางไว เม่ือทําการสอนเน้ือหาตาม
กิจกรรมที่เหมาะสมและสอดคลองกับเน้ือหาวิชาเสร็จส้ินในแตละสัปดาหในชวงเวลา 30 นาทีสุดทายของการสอน ผูวิจัยทํา
การทดสอบยอยนักศึกษา 
 3. ผูวิจัยนําแบบทดสอบยอยของนักศึกษามาตรวจสอบ และนําผลคะแนนของนักศึกษามาวิเคราะหผลการเรียนรู
ของนักศึกษาในแตละสัปดาหวามีความเขาใจและตองปรับปรุงเรื่องใด จากน้ันแจงผลคะแนนของแตละคนใหนักศึกษาทราบใน
สัปดาหตอไป เพื่อใหนักศึกษาไดประเมินตนเองในการเรียนครั้งตอไป 
 4. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจนครบ 15 สัปดาห ตามกระบวนการทดลอง 
 5. ผูวิจัยดําเนินการวัดผลปลายภาคนักศึกษา 
 6. นําผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 
14. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การทดสอบที (t-test) 
 
15. สรุปผลการวิจัย 
 
 การดําเนินการทดลองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวารสารและหนังสือพิมพดวยวิธีการสอนแลวสอบ 
จากผลการทดลองสรุปไดดังน้ี 
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 1.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาวารสารและหนังสือพิมพ ดวยวิธีการสอนแลวสอบ ของนักศึกษา โดยมีคาเฉล่ีย
กอนเรียน เทากับ 3.94 และคาเฉล่ียหลังเรียน เทากับ 24.47 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวารสารและหนังสือพิมพโดยวิธีการสอนแลวสอบ จําแนกเปนรายบุคคล พบวา 
มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวารอยละ 70 ทุกคน คิดเปนรอยละ 100  
 3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวารสารและหนังสือพิมพโดยวิธีการสอนแลวสอบ พบวา มี
คาเฉล่ียของคะแนนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 4. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอวิธีการสอนแลวสอบในรายวิชาวารสารและหนังสือพิมพ พบวา นักศึกษามีความ
คิดเห็นตอวิธีการสอนแลวสอบวา เม่ือเรียนเสร็จแลวสอบทําใหเขาใจ จําได และทําขอสอบได คิดเปนรอยละ 83.33 รองลงมา
คิดเห็นวา ทําใหมีความตั้งใจเรียนมากขึ้น คิดเปนรอยละ 38.89  
 
16. อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี คือ ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาวารสารและ
หนังสือพิมพโดยวิธีการสอนแลวสอบ พบวา นักศึกษามีคาเฉล่ียของคะแนนหลังเรียนสูงกวา และมีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 70 คิดรอยละ 100 เน่ืองจากวิธีการสอนแลวสอบทําใหนักศึกษาไดเรียนรูมากขึ้น 
ทําใหนักศึกษาตองเตรียมตัวและกระตือรือรนอยูเสมอ รูขอบกพรองของตนเองที่ควรแกไข ทําใหเกิดความม่ันใจในการเรียนรู 
กลาเผชิญปญหา และทําใหนักศึกษามีวินัยในการมาเรียนและเขาเรียนตรงตอเวลามากขึ้น และสําหรับครูผูสอนทําใหคนพบ
วิธีการที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตติรัตน แสงเลิศอุทัย (2554, หนา 20) พบวา 
นักศึกษาที่เรียนโดยใชวิธีการสอนแลวสอบ ทําใหมีคะแนนหลังเรียนสูงขึ้นกวาเกณฑรอยละ 70 ซ่ึงเปนการกระตุนใหผูเรียนมี
ความตื่นตัวในการเรียนรูอยูเสมอ และสอดคลองกับ สุทธิวรรณ พีรศักดิ์โสภณ (2537, หนา 5) ไดกลาววา การประเมินผล
ระหวางเรียนเปนการประเมินผลตามจุดประสงคที่กําหนดไวในการเรียนการสอนแตละบท เพื่อใหผูสอนทราบวาผูเรียนได
บรรลุตามจุดประสงคที่ตั้งไวหรือไมเพียงใด นักเรียนบกพรองในเรื่องใด ครูจะไดทําการปรับปรุงการสอนใหเหมาะสม ดังน้ัน 
การประเมินผลระหวางเรียน หรือการสอนแลวสอบจึงทําใหผูเรียนเกิดการตื่นตัวในการเรียนรู และในขณะเดียวกันผูสอนก็
สามารถนําผลการสอบมาปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากน้ีวิธีการสอนแลวสอบยัง
กอใหเกิดความคงทนในการเรียนรู ดังที่ สุภัททา บิณฑะแพทย (2534, หนา 79-80) ไดจําแนกตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการจํา
ยาวนาน โดยตัวแปรตัวหน่ึง คือ ทักษะในการจํา โดยทักษะในการจําจะเกิดขึ้นไดจากการไดรับการฝกฝนการจําอยูเสมอ มีการ
ทดสอบและฝกปฏิบัติทางดานการจําก็จะทําใหเกิดความเคยชิน สามารถฝกปฏิบัติการดานการจําอยางชํานาญและรวดเร็ว 
แสดงใหเก็นวาการทดสอบและการฝกปฏิบัติการอยูเสมอจะทําใหเกิดความคงทนในการจํา 
                                             
17. ขอเสนอแนะ 
 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 จากผลการวิจัย พบวา การใชวิธีสอนแลวสอบทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  ดังน้ันอาจมีการนํา
วิธีการสอนแลวสอบไปใชในรายวิชาอ่ืน ๆ เพื่อเปนการกระตุนใหผูเรียนมีความตื่นตัวในการเรียนอยูเสมอ ทําใหเขาใจ และ
ผูเรียนไดประเมินตนเองตลอดการเรียน 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 ควรศึกษาวิจัยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยวิธีการสอนแบบอ่ืน ๆ  เพื่อหาวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
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