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นักศึกษา ระดับช้ันประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง ช้ันปีที ่2 ห้อง 3 ห้อง 4 และห้อง 13 
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โดยใช้แบบฟอร์มในการท่องจํา 
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บทคัดย่อ 

ช่ืองานวจิยั   การแก้ปัญหาการขาดทกัษะการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 4 p’s ของ

นกัเรียน นกัศึกษา ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ห้อง 3 ห้อง 4 

และห้อง 13 สาขาวิชาการตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการโดยใช้

แบบฟอร์มในการท่องจาํ 

ช่ือผูว้จิยั อาจารยอุ์ดมพร  เปตานนท ์

สาขาวชิา การตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

ปีการศึกษา 2560 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียน นกัศึกษา

จากวิธีการเรียนการสอนโดยใช้แบบฟอร์มการท่องจาํ ในรายวิชา การจดัช่องทางการจดัจาํหน่าย

และห่วงโซ่อุปทาน 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และ คะแนนหลงัเรียน เคร่ืองมือในการ

วิจยั คือ แบบฟอร์มในการท่องจาํ และแบบทดสอบ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ การหา

ค่าสถิติพื้นฐาน  คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติ t-test dependent 

ผลการวจัิยพบว่า 

ผลการวิจยัพบว่าจากกการใช้แบบฟอร์มเพื่อนาํไปท่องจาํ มีค่าเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากบั 7.20 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 4.14 (x̄ = 7.20, SD = 4.14) และมีค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน เท่ากบั 

11.88 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 4.10 (x̄ = 11.88, SD = 4.10) จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

คะแนนก่อนเรียนและค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน มีค่า t-test เท่ากบั -14.510 และค่า Sig. เท่ากบั .000 

พบวา่คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่การ

ใชแ้บบฟอร์มเพื่อท่องจาํ ทาํให้ทกัษะวิเคราะห์ 4 P’s  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาการตลาดดีข้ึน 
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 ขอขอบคุณนกัศึกษา ท่ีใหค้วามร่วมมือในการทาํกิจกรรมเป็นอยา่งดี 

            

         นางสาวอุดมพร  เปตานนท ์
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บทที ่1 

  บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) 2553 หมวด 4 แนว

การจดัการศึกษา มาตราท่ี 22 กล่าววา่ “การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้และพฒันาตนเองไดแ้ละถือว่า ผูเ้รียนมีความสําคญัท่ีสุด (Children Center)กระบวนการ

จดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ”และมาตรา  

ท่ี 24 การจดักระบวนการเรียนรูให้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี     

(1) จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียนโดยคาํนึงถึง

ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และ

การประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกนัและ แกไ้ขปัญหา (3) จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้ทา้ได ้คิดเป็นทาํเป็น รักการอ่านและ เกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง

(4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ดา้นต่าง ๆ อยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั รวมทั้ง

ปลูกฝัง คุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ทุกวิชา(5) ส่งเสริมสนบัสนุนให้

ผูส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม ส่ือการเรียนและอาํนวยความสะดวก เพื่อให้ผูเ้รียนเกิด

การเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ เรียนรู้ ทั้งน้ี 

ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ 

(6) จดัการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนไดทุ้กเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา 

ผูป้กครอง และ บุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพและระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง พ.ศ. 2559มาตรฐานการอาชีวศึกษา หมายความวา่ ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัคุณลกัษณะ คุณภาพ 

และมาตรฐานในการจดัการอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกาํ กบั

ดูแลการตรวจสอบ การประเมินผล และการประกนัคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษามาตรฐานการ

อาชีวศึกษา ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 เพื่อ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง มาตรฐานท่ี 3 ดา้นการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั 

สถานศึกษาจดัการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดบั ตามหลกัสูตรและ

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจดัการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละ

หลกัสูตร ส่งเสริม สนับสนุน กาํ กบัดูแลให้ครูจดัการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกตอ้ง ครบถว้น 
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สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือกําหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยแีละความตอ้งการของตลาดแรงงาน    

ผูว้ิจยัได้สังเกตพฤติกรรมของนกัเรียน นกัศึกษาพบว่านกัเรียน นกัศึกษา ส่วนใหญ่ขาด

ความเขา้ใจ เร่ือง ส่วนผสมทางการตลาด Marketing Mix หรือ 4P’s  ปัญหาดงักล่าวอาจส่งผลให้

นกัเรียน นกัศึกษาเกิดปัญหาการเรียนในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึนและวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง จากการสังเกต

พฤติกรรมของนกัเรียน นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 

13  สาขาวิชาการตลาด ขณะการทาํการเรียนการสอน นกัเรียน นกัศึกษาไม่สามารถอธิบายหรือ

ยกตวัอยา่งประกอบได ้ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาวธีิการ การเรียน การสอน โดยใชแ้บบฟอร์มการท่องจาํ 

ของนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2  

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียน นกัศึกษาจากวธีิการเรียนการสอนโดยใช้

แบบฟอร์มการท่องจาํ ในรายวชิา การจดัช่องทางการจดัจาํหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 

2. เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียน และค่าเฉลียคะแนนหลงัเรียนโดยใช้

แบบฟอร์มการท่องจาํ ในรายวชิา การจดัช่องทางการจดัจาํหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

ขอบเขตของการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งเป็น 3 ดา้น ประกอบดว้ยขอบเขตดา้นเน้ือหา ขอบเขตดา้น

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งและขอบเขตดา้นตวัแปรซ่ึงแต่ละดา้นมีรายละเอียดดงัน้ี  

ขอบเขตด้านเนือ้หา 

การศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกับระบบและวิธีการจดัจาํหน่าย การออกแบบและการเลือก

ช่องทางการจดัจาํหน่าย การพฒันาช่องทางการจดัจาํหน่าย การกระตุน้และส่งเสริมคนกลาง การ

ควบคุม การประเมินผลรวมทั้ง การกระจายสินค้าในระบบช่องทางการจดัจาํหน่าย และการ

แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในระดบัช่องทางการ 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็น นกัเรียน นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ชั้นสูง ชั้นปีท่ี  2 สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
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ขอบเขตด้านประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีเป็น นกัเรียน นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ห้อง 3  ห้อง 4  และห้อง 13  สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 65 คน 

ตัวแปรในการการวจัิย 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแ้ก่ แบบฟอร์มการท่องจาํ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable)ไดแ้ก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองส่วนผสมทาง

การตลาด Marketing Mix หรือ 4P’s   

3. ตวัแปรควบคุม (Controlled Variable) ไดแ้ก่ เน้ือหา เร่ือง ส่วนผสมทางการตลาด 

Marketing Mix หรือ 4P’s    

ระยะเวลาในการทาํวจัิย 

ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีใชเ้วลาศึกษาระหวา่งเดือนมิถุนายน 2559 ถึง เดือน มีนาคม 2560 

พืน้ทีใ่นการเกบ็ข้อมูล 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 280 ถนน สรรพาวธุ แขวง บางนา เขต บางนา 

กรุงเทพมหานคร 10260  

สมมติฐานการวจัิย 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 

ห้อง 3  ห้อง 4  และห้อง 13  สาขาวิชาการตลาด เร่ือง ส่วนผสมทางการตลาด Marketing Mix หรือ 

4P’s  หลงัการใชแ้บบฟอร์มในการท่องจาํ เร่ือง ส่วนผสมทางการตลาด Marketing Mix หรือ 4P’s สูง

กวา่ก่อนการใชแ้บบฟอร์มการท่องจาํ เร่ืองส่วนผสมทางการตลาด Marketing Mix หรือ 4P’s 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสาํเร็จท่ีไดรั้บจากกิจกรรมการเรียน

การสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางดา้นพุทธิพิสัย จิตพิสัย และ

ทกัษะพิสัย และยงัไดจ้าํแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวต้ามลกัษณะของวตัถุประสงคข์องการเรียน

การสอนท่ีแตกต่างกนั 
แบบฝึกทักษะ หมายถึง เป็นชุดการเรียนรู้ท่ีครูจดัทาํข้ึน ให้ผูเ้รียนไดท้บทวนเน้ือหาท่ี

เรียนรู้มาแลว้เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจจะช่วยเพิ่มทกัษะความชาํนาญ และช่วยฝึกทกัษะการคิด

ใหม้ากข้ึน ทั้งยงัมี ประโยชน์ในการลดภาระให้กบัครู อีกทั้งพฒันาความสามารถของ ผูเ้รียนทาํให้

ผูเ้รียนมองเห็น ความกา้วหนา้จากผลการเรียนรู้ของตนเองได ้
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การคิดวิเคราะห์ หมายถึง แสวงหาขอ้เท็จจริงดว้ยการระบุ จาํแนก แยกแยะ ขอ้มูลใน

สถานการณ์ท่ีเป็นแหล่งคิด วิเคราะห์ ทั้งท่ีเป็นขอ้เท็จจริงกบัความคิดเห็น หรือจุดเด่น จุดดอ้ย ใน

สถานการณ์เป็นการจดั ขอ้มูลใหเ้ป็น ระบบเพื่อไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการคิดระดบัอ่ืนๆ 

ความจํา หมายถึง ความสามารถท่ีจะทรง ไวซ่ึ้งส่ิงท่ีรับรู้ไว ้แลว้ระลึกออกมา อาจระลึก

ออกมาในรูปของรายละเอียด ภาพ ช่ือ ส่ิงของ วตัถุ ประโยค และแนวคิด ฯลฯ ความจาํมี 2 ชนิด

ใหญ่ ๆ คือ จาํอยา่งมีความหมายและ จาํอยา่งไม่มีความหมาย 

วทิยาลยั หมายถึง วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ   
นักเรียน นักศึกษา  หมายถึง ผูเ้รียนท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 

ชั้นปีท่ี 2  

ผลติภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตอ้งการของ ลูกคา้

ให้พึงพอใจ ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตน หรือไม่มีตวัตนก็ได ้ผลิตภณัฑ์จึง ประกอบดว้ย 

สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องคก์รหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีค่า 

(Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลทาํใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้ 

ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนมา ถดั

จาก Product ราคาเป็นตน้ทุน (Cost)ของลูกค้าผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) 

ผลิตภณัฑก์บัราคา (Price) ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคาเขาก็จะตดัสินใจซ้ือ  

ช่องการจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง 

ช่องทาง ในการทาํใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงและเลือกใชบ้ริการได ้ซ่ึงมกัจะทาํโดยผา่นตวักลางต่าง ๆ 

ท่ีมีอยูใ่น ตลาด เช่น บริษทันาํเท่ียว (Tour Operator) และบริษทัตวัแทนท่องเท่ียว (Tour Agent) ต่าง 

ๆ โดยช่องทางการจดัจาํหน่ายต่าง ๆ เหล่าน้ี ไม่ไดเ้ป็นเพียงช่องทางในการขายสินคา้ หรือ บริการ

เท่านั้น แต่ยงัเป็นช่องทางในการกระจายขอ้มูลข่าวสาร การส่งเสริมการขาย การจอง และ การชาํระ

เงินอีกดว้ย 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผู ้

ซ้ือ และผูข้าย เพื่อสร้างทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย ทาํการ

ขาย (Personal Selling)และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใชค้น (Non -Personal Selling) เคร่ืองมือใน 

การติดต่อส่ือสารมีหลายประการ ซ่ึงอาจใช้เคร่ืองมือการส่ือสารแบบประสมประสานกัน 

(Integrated Marketing Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ ์          

คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนัได ้
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เป็นแนวทางการจดัการเรียน การสอนแบบลงมือปฏิบติั  

2. สามารถพฒันาผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะความรู้และความเขา้ใจตาม

กระบวนการวิจยัและทกัษะต่างๆ ในการเรียน  

3. นกัเรียน นกัศึกษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนหลงัใชแ้บบฟอร์มท่องจาํ  

4. ไดแ้นวทางในการพฒันาการเรียนการสอนในรายวชิาวชิาอ่ืนๆ  

กรอบแนวคิดในการวจัิย      

ตัวแปรต้น 

1. แบบฟอร์มแบบท่องจาํ 

2.นกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัร

วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ห้อง 3  ห้อง 

4 หอ้ง 13 

 

 ตัวแปรตาม 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ศึกษา เอกสาร ตาํราและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็น

แนวทางในการวจิยั ดงัน้ี 

1. แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

2.แนวคิดเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. ความหมายทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

4. ความสาํคญัทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

5.ทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถดา้นความจาํ  

6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.  แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด  

ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คอตเลอร์(Kotler, 2000, p. 14) 

ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้า่เป็น กลุ่ม ของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคก์ร

ใชใ้นการปฏิบติัตามวตัถุประสงคท์างการตลาดกลุ่มเป้าหมาย  

ธงชัย สันติวงษ์ (2540, หน้า 34) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า 

หมายถึง การผสมท่ีเขา้กนัไดอ้ย่างดีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของการกาํหนดราคา การส่งเสริมการ 

ขายผลิตภณัฑท่ี์เสนอขายและระบบการจดัจาํหน่ายซ่ึงไดมี้การจดัออกแบบเพื่อใชส้ําหรับการเขา้ถึง 

กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546, หน้า 53) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทาง 

การตลาดว่า เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึง 

พอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  

เสรี วงษ์มณฑา (2542, หน้า 17) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix หรือ4Ps) ไวว้า่ ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุม 

ได้ ซ่ึงบริษทัใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช ้

ร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการติดต่อส่ือสารขององคก์าร 

จากความหมายขา้งตน้ พอจะสรุปไดว้่าส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทาง 

การตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงเป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองค์กรใช้ร่วมกนัเพื่อตอบสนอง 

ความ ตอ้งการแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  
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ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด  

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ องค์ประกอบท่ีสําคญัในการดาํเนินงาน

การตลาด เป็นปัจจยัท่ีกิจการสามารถควบคุมได ้กิจการธุรกิจจะตอ้งสร้างส่วนประสมการตลาดท่ี

เหมาะสมในการวางกล ยทุธ์ทางการตลาด ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 35-36, 337 )  

ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ (Product) การจดัจาํหน่าย (Place) การ 

กาํหนดราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกส่วนประสมทางการตลาด

ไดอี้ก อยา่งหน่ึงวา่ 4’Ps ส่วนประกอบทั้ง 4 ตวัน้ี ทุกตวัมีความเก่ียวพนักนั P แต่ละตวัมีความสําคญั

เท่าเทียมกนั แต่ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเนน้นํ้ าหนกัท่ี P ใดมากกวา่

กนั เพื่อใหส้ามารถ ตอบสนองความตอ้งการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตวัผูบ้ริโภค 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจยัแรกท่ีจะแสดงว่ากิจการพร้อมจะทาํธุรกิจได ้กิจการนั้น 

จะตอ้งมีส่ิงท่ีจะเสนอขาย อาจเป็นสินคา้ท่ีมีตวัตน บริการ ความคิด (Idea) ท่ีจะตอบสนองความตอ้ง 

การ ได ้การศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์นั้น นกัการตลาด มกัจะศึกษาผลิตภณัฑ์ในรูปของผลิต ภณัฑ์

เบด็เสร็จ (Total Product) ซ่ึงหมายถึง ตวัสินคา้ บวกกบัความพอใจและผลประโยชน์อ่ืนท่ีผูบ้ริโภค

ไดรั้บจากการซ้ือสินคา้นั้น ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้งมีการปรับปรุงสินคา้หรือบริการท่ีผลิตข้ึนมา

ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ กลุ่มเป้าหมาย โดยเนน้ถึงการสร้างความพอใจให้แก่ผู ้บริโภค

และสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั ในการศึกษาเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์จะตอ้งศึกษาปัญหา

ต่างๆ ท่ีครอบคลุมถึงการเลือกตวัผลิตภณัฑ์ หรือ สาย ผลิตภณัฑ์ การเพิ่มหรือลดชนิดของสินคา้ใน

สายผลิตภณัฑ ์ลกัษณะของผลิตภณัฑ ์ในเร่ืองคุณภาพ ประสิทธิภาพ สี ขนาด รูปทรง การให้บริการ

ประกอบการขาย การรับประกนั ฯลฯ ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตออกมา จาํหน่ายตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคกลุ่มใด วงจรผลิตภณัฑ์ของสินคา้มีระยะเวลานานเท่าใด ในแต่ ละช่วง เวลาของวงจร

ผลิตภณัฑ์นั้น นกับริหารการตลาดควรจะใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไร และเม่ือ ตอ้งการท่ีจะ

สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่กิจการ ธุรกิจจะต้องมีการวางแผนพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ให้สอด 

คลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดไดอ้ยา่งไร 

2. การกาํหนดราคา (Price) เม่ือธุรกิจไดมี้การพฒันาผลิตภณัฑข้ึ์นมารวมทั้งหาช่องทางการ

จดัจาํหน่ายและวิธีการแจกจ่ายตวัสินคา้ไดแ้ลว้ ส่ิงสําคญัท่ีธุรกิจจะตอ้งดาํเนินการต่อไป คือ การ

กาํหนดราคา ท่ีเหมาะสมให้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีจะนาํไปเสนอขายก่อนท่ีจะกาํหนดราคาสินคา้ ธุรกิจ

ตอ้งมีเป้าหมายว่าจะตั้งราคา เพื่อตอ้งการกาํไร หรือเพื่อขยายส่วนถือครองตลาด (Market Share) 

หรือเพื่อเป้าหมายอยา่งอ่ืน อีกทั้งตอ้งมี การใชก้ลยุทธ์ในการตั้งราคาท่ีจะทาํให้เกิดการยอมรับจาก

ตลาดเป้า หมายและสู้กบัคู่แข่งขนัไดใ้นการแข่งขนั ในตลาด กลยุทธ์ราคาเป็นเคร่ืองมือท่ีคู่แข่งขนั

นาํมาใชไ้ด ้ผลรวดเร็วกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การลดราคา หรืออาจ ตั้งราคาสินคา้ให้สูงสําหรับสินคา้ท่ี
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มีลกัษณะพิเศษในตวัของมนัเอง เพื่อแสดงภาพพจน์ท่ีดี อาจใชผ้ลทาง จิตวิทยามาช่วยเสริมการตั้ง

ราคา การตั้งราคาสินคา้อาจมีนโยบายการให้สินเช่ือหรือนโยบายการให้ส่วนลดเงิน สดส่วนลด

การคา้ หรือส่วน ลดปริมาณ ฯลฯ นอกจากนั้นธุรกิจจะตอ้งคาํนึงถึงกฎขอ้บงัคบัทางกฎหมายท่ีจะมี 

ผลกระทบต่อราคาดว้ย ราคามูลค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะ

เปรียบเทียบ ระหว่างคุณค่าของผลิตภณัฑ์กบัราคาผลิตภณัฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา เขาจะ

ตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น ผูก้าํหนด กลยทุธ์การตลาดดา้นราคาตอ้งคาํนึงถึงประเด็นต่างๆ ดงัน้ี  

2.1 คุณค่าท่ีรับรู้ ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาว่าการยอมรับของลูกคา้ใน 

คุณค่าของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคานั้น ผลิตภณัฑน์ั้น  

2.2 ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง  

3.3 การแข่งขนั  

3.4 ปัจจยัอ่ืนๆ 

3. การจัดจําหน่าย (Place or Distribution) ผลิตภณัฑท่ี์ผูผ้ลิตผลิตข้ึนมาไดน้ั้น ถึงแมว้า่ จะ

มีคุณภาพดีเพียงใดก็ตาม ถา้ผูบ้ริโภคไม่ทราบแหล่งซ้ือและไม่สามารถจะจดัหามาไดเ้ม่ือเกิดความ

ตอ้งการ ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนมาก็ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการผูบ้ริโภคได ้ดงันั้น นกัการ

ตลาดจึงจาํเป็นตอ้ง พิจารณาวา่ท่ีไหน เม่ือไร และโดยใครท่ีจะเสนอขายสินคา้ การจดัจาํหน่ายเป็น

เร่ืองท่ีซบัซอ้น แต่ก็เป็นส่ิงจาํเป็นท่ีตอ้งศึกษา 

การจดัจาํหน่ายแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ ช่องทางจาํหน่ายสินคา้ ( Channel of 

Distribution) เน้นการศึกษาถึงชนิดของช่องทางการจาํหน่ายว่าจะใช้วิธีการขายสินค้าให้กับ

ผูบ้ริโภค โดยตรง หรือการขายสินคา้ผา่นสถาบนัคนกลางต่างๆ บทบาทของสถาบนัคนกลางต่างๆ 

เช่น พ่อคา้ ส่ง (Wholesalers ) พ่อคา้ปลีก (Retailers) และตวัแทนคนกลาง (Agent Middleman) ท่ีมี

ต่อตลาด อีก ส่วนหน่ึงของกิจกรรมการจดัจาํหน่ายสินค้า คือ การแจกจ่ายตวัสินค้า (Physical 

Distribution) การกระจาย สินคา้เขา้สู่ตวัผูบ้ริโภค การเลือกใช้วิธีการขนส่ง Transportation) ท่ี

เหมาะสมในการช่วยแจกจ่ายสินคา้ ส่ือ การขนส่งได้แก่ การขนส่งทางอากาศ ทางรถยนต์ ทาง

รถไฟ ทางเรือ และทางท่อ ผูบ้ริหารการตลาดจะตอ้ง คาํนึงวา่จะเลือกใชส่ื้ออยา่งใดถึงจะดีท่ีสุด โดย

เสียค่าใชจ่้ายตํ่าและสินคา้นั้นไปถึงลูกคา้ทนัเวลา ขั้นตอนท่ี สําคญัอีกประการหน่ึงในการแจกจ่าย

ตวัสินคา้ คือ ขั้นตอนของการจดัเก็บรักษาสินคา้ (Storage) เพื่อรอการ จาํหน่ายให้ทนัเวลาท่ี

ผูบ้ริโภคตอ้งการ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการศึกษาเก่ียวกบักระบวนการติดต่อส่ือสารไป 

ยงัตลาดเป้าหมาย การส่งเสริมการตลาดเป็นวิธีการท่ีจะบอกให้ลูกคา้ทราบเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ี

เสนอขาย  
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วตัถุประสงคข์องการส่งเสริมการตลาด เพื่อบอกให้ลูกคา้ทราบวา่มีผลิตภณัฑ์ออกจาํหน่าย

ใน ตลาดพยายามชกัชวนใหลู้กคา้ซ้ือและเพื่อเตือนความทรงจาํกบัตวัผูบ้ริโภค  

การส่งเสริมการตลาดจะตอ้งมีการศึกษาถึงกระบวนการติดต่อส่ือสาร (Communication 

Process) เพื่อเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูรั้บกบัผูส่้ง การส่งเสริมการตลาดมีเคร่ืองมือสําคญัท่ี

จะใชอ้ยู ่4 ชนิดดว้ยกนั ท่ีเรียกวา่ส่วนผสมของการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) ไดแ้ก่  

4.1 การขายโดยใช้พนักงาน (Personal Selling) เป็นการเสนอขายสินคา้แบบ 

เผชิญหนา้กนั (Face-to-Face) พนกังานขายตอ้งเขา้พบปะกบัผูซ้ื้อโดยตรงเพื่อเสนอขายสินคา้ การ

ส่งเสริม การตลาดโดยวธีิน้ีเป็นวธีิท่ีดีท่ีสุด แต่เสียค่าใชจ่้ายสูง  

4.2 การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบของการจ่ายเงินเพื่อการส่งเสริม 

การตลาด โดยมิได้อาศยัตวับุคคลในการน าเสนอหรือช่วยในการขาย แต่เป็นการใช้ส่ือโฆษณา

ประเภทต่างๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ป้ายโฆษณา อินเตอร์เน็ท (Internet) ส่ือ

โฆษณาเหล่าน้ีจะสามารถ เขา้ถึงผูบ้ริโภคเป็นกลุ่มใหญ่ เหมาะสําหรับสินคา้ท่ีตอ้งการกระจาย

ตลาดกวา้ง  

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมท่ีทาํหน้าท่ีช่วย 

พนกังานขายและการโฆษณาในการขายสินคา้ การส่งเสริมการขายเป็นการกระตุน้ผูบ้ริโภคให้เกิด

ความ ตอ้งการในตวัสินค้า การส่งเสริมการขายจดัทาํในรูปของการแสดงสินค้า การแจกของ

ตวัอยา่ง แจกคูปอง ของ แถม การใชแ้สตมป์เพื่อแลกสินคา้การชิงโชคแจกรางวลัต่างๆ ฯลฯ  

4.4 การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) ใน ปัจจุบนั

ธุรกิจมกัสนใจภาพพจน์ของกิจการ ธุรกิจไดใ้ชเ้งินจาํนวนมากเพื่อสร้างช่ือเสียงและภาพพจน์ของ 

กิจการ ปัจจุบนัองคก์รธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ไดเ้นน้ท่ีการแสวงหากาํไร (Maximize Profit) เพียงอยา่ง 

เดียว ตอ้งเนน้ท่ีวตัถุประสงคข์องการให้บริการแก่สังคมดว้ย (Social Objective) เพราะความอยูร่อด

ของ องคก์ารธุรกิจจะข้ึนอยูก่บัการยอมรับของกลุ่มผูบ้ริโภคในสังคม ถา้หากกลุ่มผูบ้ริโภคต่อ ตา้น

หรือมีความคิด ว่าองค์การธุรกิจแสวงหาผลประโยชน์ให้กบัตนมากจนไม่คาํนึงถึงสังคม หรือ

ผูบ้ริโภค เช่น การผลิตสินคา้ แลว้ ปล่อยนํ้ าเสียลงแม่นํ้ าหรือทาํให้อากาศเป็นพิษ ก่อให้เกิดผลเสีย

แก่ส่วนรวม โดยมิไดห้าวธีิแกไ้ข จะสร้าง ภาพพจน์ท่ีไม่ดีขององคก์ารธุรกิจ  

หรือตวัอย่างของ บริษทับุญรอดบริเวอร่ี จาํกดั เป็นกิจการขายเบียร์ ซ่ึงมีส่วนใน

การเสนอส่ิงท่ีเป็นพิษ ภยัต่อประชาชน จึงพยายามทาํป้ายโฆษณาเพื่อเสริมสร้างภาพพจน์ ดว้ยการ

เสนอเร่ืองการอนุรักษธ์รรมชาติ อนุรักษว์ฒันธรรมไทย เป็นการชดเชย เบ่ียงเบนความรู้สึกต่อตา้น

ของสังคม หากกลุ่มผูบ้ริโภคไม่พอใจและไม่ ตอ้งการซ้ือสินคา้และบริการของผูผ้ลิต ย่อมเป็น

สาเหตุท่ีจะจาํกดัการเจริญเติบโตของธุรกิจได ้ 
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4.5.กระบวนการ (Process) เป็นการสร้างสรรคแ์ละการส่งมอบส่วนประกอบของ 

ผลิตภณัฑ์โดยอาศยักระบวนการท่ีวางแผนมาเป็นอย่างดี กลยุทธ์ท่ีสําคญัสําหรับการบริการ คือ 

เวลาและประสิทธิภาพในการบริการ ดงันั้นกระบวนการบริการท่ีดีจึงควรมีความรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพในกาส่งมอบ รวมถึงตอ้งง่ายต่อการปฏิบติัการ เพื่อท่ีพนักงานจะได้ไม่เกิดความ

สับสน ทาํงานได้อย่างถูกตอ้งและมีแบบแผน เดียวกนัและงานท่ีไดต้อ้งดีมีประสิทธิภาพและ

คุณภาพ 
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2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

      2.1  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

             พิมพนัธ์ เตชะคุปต์ (2544 : 20) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 

(Learning Achievement In Science) หมายถึง ความรู้ความสามารถท่ีผูเ้รียนไดรั้บหลงัการเรียนวิชา

วิทยาศาสตร์ ซ่ึงจะทราบว่ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด ก็อาจจะกระทาํได้โดยวดัได้จากการสอบ

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาวทิยาศาสตร์ 

 พรรณี  ชูทยั  เจนจิต (2545 : 58) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็น

คุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลท่ีพฒันาการดีข้ึน อนัเกิดจากการเรียนการสอน  การฝึกอบรม 

ซ่ึงประกอบดว้ย ความสามารถทางสมอง ความรู้ ทกัษะ ความรู้สึก และค่านิยมต่าง ๆ  

            ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Academic Achievement) หมายถึง คุณลักษณะและ

ความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากการเรียนการสอน เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและ

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกิดจากการศึกษาอบรม หรือจากการสอบ การวดัผลสัมฤทธ์ิจึงเป็น

การตรวจสอบความสามารถหรือระดบัความสัมฤทธ์ิผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลวา่

เรียนรู้แลว้เท่าไร มีความสามารถแค่ไหน ซ่ึงสามารถวดัได ้2 แบบ ตามจุดมุ่งหมายและลกัษณะวิชา

ท่ีสอน คือ 

 1.  การวดัด้านปฏิบติั เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบติัหรือ

ทกัษะของผูเ้รียน โดยมุ่งเน้นให้ผูเ้รียนแสดงความสามารถดงักล่าวในรูปการกระทาํจริงให้

ออกเป็นผลงาน เช่น วิชาศิลปศึกษา พลศึกษา การช่าง เป็นต้น ซ่ึงการวดัต้องใช้ “ข้อสอบ

ภาคปฏิบติั” (Performance Test) 

 2.  การวดัด้านเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกบัเน้ือหาความรู้ 

(Content) อนัเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนรวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดา้นต่าง ๆ 

สามารถวดัไดโ้ดยใช ้“ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ” (ไพศาล  หวงัพานิช. 2523 : 137) 

 จากท่ีกล่าวมาแลว้เก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปไดว้า่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

หมายถึง ผลของความสามารถของบุคคลท่ีตอ้งอาศยัทกัษะ ความรอบรู้ ทศันคติท่ีไดจ้ากการเรียน

การสอน การฝึกฝน อบรมสั่งสอน ทาํใหเ้กิดความสาํเร็จหรือความสามารถในดา้นต่าง ๆ 

            2.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 นกัการศึกษาไดใ้หค้วามหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพอสรุป 

ไดด้งัน้ี 

 ศึกษาธิการ,กระทรวง (2542 : 9) ไดใ้หค้วามหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ 
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ทางการเรียนไวว้่า “เป็นแบบทดสอบท่ีมุ่งวดัว่านักเรียนมีความรู้ หรือความสามารถท่ีเกิดจาก      

การเรียนการสอนมากนอ้ยปานใด” 

 สมศกัด์ิ  สินธุระเวชญ ์(2542 : 34) ไดใ้หค้วามหมายแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิวา่  

เป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ความสามารถดา้นต่าง ๆ เม่ือไดรั้บประสบการณ์เฉพาะอย่างไปแลว้  

ซ่ึงจะเป็นการวดัความสามารถทางวิชาการต่าง ๆ โดยมุ่งวดัว่านักเรียนมีความรู้หรือมีทกัษะใน   

วชิานั้นมากนอ้ยเพียงใด 

 ชาตรี  เกิดธรรม (2542 : 16) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิว่า  

หมายถึง แบบทดสอบท่ีใชว้ดัปริมาณความรู้ ความสามารถ ทกัษะเก่ียวกบัดา้นวิชาการ ท่ีไดเ้รียนรู้

มาในอดีตว่ารับรู้ไวไ้ดม้ากน้อยเพียงไร โดยทัว่ไปแลว้มกัใชว้ดัหลงัจากทาํกิจกรรมเรียบร้อยแลว้

เพื่อประเมินการเรียนการสอนวา่ไดผ้ลอยา่งไร     

 จากท่ีกล่าวมาแล้วเก่ียวกับแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปได้ว่า

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ีใช้วดัความรู้ความเข้าใจจาก      

การเรียนรู้ ซ่ึงเป็นการวดัผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียนท่ีได้รับจากการเรียนรู้ในเน้ือหาวิชา    

นั้น ๆ   

        2.3  ลกัษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทีด่ี 

                  ลว้น  สายยศ และองัคณา  สายยศ (2532 : 47) ไดส้รุปลกัษณะของแบบทดสอบวดัผล 

สัมฤทธ์ิท่ีดีไว ้ดงัน้ี 

                  1.  ความเท่ียงตรง (Validity) เป็นลกัษณะท่ีสําคญัท่ีสุดท่ีทาํให้เคร่ืองมือวดัผลนั้น     

มีคุณภาพ เพราะเป็นการแสดงให้เห็นวา่ เคร่ืองมือวดันั้นสามารถวดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นัน่คือ

วดัได้ตรงและครบถ้วนตามเน้ือหาท่ีตอ้งการวดั วดัได้ตรงตามจุดประสงค์ วดัได้ตรงตามสภาพ

ความเป็นจริง และวดัแลว้สามารถนาํผลการวดัไปพยากรณ์หรือคาดคะเนอนาคตได ้

                  2.  มีความเช่ือมัน่สูง (Reliability) เคร่ืองมือวดัผลท่ีดีวดัส่ิงเดียวกนัหลาย ๆ คร้ัง 

ผลท่ีไดจ้ากการวดัจะเหมือนกนัหรือแตกต่างกนันอ้ยมาก 

 3.  มีความเป็นปรนยั (Objectivity) เคร่ืองมือท่ีมีความเป็นปรนยัจะมีความชดัเจน

ในตวัเอง เช่น ขอ้สอบท่ีมีความเป็นปรนยั จะมีความชดัเจนอยู ่3 ประการ คือ คาํถามชดัเจนอ่านแลว้

เข้าใจตรงกัน คําตอบแน่นอน ใครตรวจก็ให้คะแนนตรงกัน และประการสุดท้ายคือ แปล

ความหมายคะแนนไดต้รงกนั 

 4.  มีความยากง่ายพอเหมาะ (Difficulty) ไม่ยากเกินไปและไม่ง่ายเกินไป ขอ้สอบ

ข้อใดท่ีมีคนตอบถูกมากแสดงว่าง่าย ข้อท่ีมีคนตอบถูกน้อยแสดงว่ายาก ค่าความยากง่ายของ
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ขอ้สอบ (p) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1.00 ขอ้สอบท่ีดีมีค่า p อยูร่ะหวา่ง 0.20 ถึง 0.80 ซ่ึงเป็นขอ้สอบท่ี

ค่อนขา้งยาก ปานกลางและค่อนขา้งง่าย 

 5.  มีอาํนาจจาํแนก (Discrimination) หมายถึง สามารถแบ่งแยกคนออกเป็นประเภท

ต่าง ๆ ไดถู้กตอ้ง ขอ้สอบท่ีจาํแนกได ้หมายถึง ขอ้สอบท่ีคนเก่งตอบถูก คนอ่อนตอบผิด ขอ้สอบท่ี

จาํแนกกลบั คนเก่งจะตอบผดิแต่คนอ่อนจะตอบถูก และขอ้สอบท่ีจาํแนกไม่ได ้คนเก่งและคนอ่อน

จะตอบถูกและผดิพอ ๆ กนั ไม่ค่อยมีความแตกต่างกนัมากนกั อาํนาจจาํแนกของขอ้สอบมีค่า r อยู่

ระหวา่ง -1.00 ถึง +1.00 ค่า r เป็นเคร่ืองหมายลบ หมายความวา่ จาํแนกไม่ได ้คนเก่งตอบถูกนอ้ย

กวา่คนอ่อน r เป็นเคร่ืองหมายลบ หมายความวา่ จาํแนกได ้คนก่งตอบถูกมากกวา่คนอ่อน ขอ้สอบ

ท่ีมีค่า r ใกลศู้นย ์(r =  -0.19 ถึง +0.19) เป็นขอ้สอบท่ีจาํแนกไม่ได ้เพราะคนเก่งตอบถูก  พอ ๆ กบั

คนอ่อน ขอ้สอบท่ีดีควรมีค่า r อยูร่ะหวา่ง 0.20 ถึง 1.00  

 6.  มีประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ เคร่ืองมือท่ีสามารถทาํใหไ้ดข้อ้มูลท่ีดีท่ีสุด

เช่ือถือไดม้ากโดยใชว้ธีิการท่ีสะดวก รวดเร็ว คล่องตวั แต่เสียเวลานอ้ย ลงทุนนอ้ยและใชแ้รงงาน

นอ้ย 

 7.  มีความยติุธรรม (Fair) ไม่เปิดโอกาสใหมี้การไดเ้ปรียบเสียเปรียบกนัระหวา่ง    

ผูท่ี้ถูกวดัดว้ยกนั 

 8.  ใชค้าํถามถามลึก (Searching) ขอ้สอบท่ีดีตอ้งการใหผู้ต้อบใชค้วามสามารถใน

การคิดคน้ก่อนท่ีจะตอบ 

 9.  ใชค้าํถามย ัว่ย ุ(Examplary) มีลกัษณะท่ีทา้ทายใหผู้ส้อบอยากคิดอยากตอบและ

ทาํดว้ยความเตม็ใจ 

 10.  คาํถามจาํเพาะเจาะจง (Definite) ไม่ถามวงกวา้งเกินไป หรือถามคลุมเครือให้

คิดไดห้ลายแง่หลายมุม 

 จากท่ีกล่าวมาแล้วเก่ียวกับลักษณะของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีดี สรุปได้ว่า

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีดีจะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี มีความเท่ียงตรง มีความเช่ือมัน่สูง มีความเป็น

ปรนยั มีความยากง่ายพอเหมาะ มีอาํนาจจาํแนก มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรม ใชค้าํถามถามลึก  

ใชค้าํถามย ัว่ย ุและคาํถามจาํเพาะเจาะจง  

 จากท่ีกล่าวมาแลว้เก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สรุปไดว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เป็นผลการวดัพฤติกรรมดา้นความรู้ ความคิด ความสามารถทั้งหลายของผูเ้รียน คุณลกัษณะดา้นจิต

พิสัย ความสนใจ ทศันคติต่อเน้ือหาวชิาท่ีเรียนในโรงเรียนและระบบการเรียน ความคิดเห็นเก่ียวกบั

ตนเอง และลักษณะบุคลิกภาพ และคุณภาพการสอน การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและ     

การเสริมแรงของครู การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด และรู้ผลวา่ตนเองกระทาํไดถู้กตอ้งหรือไม่ 
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 ในการดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ความพึงพอใจเป็นส่ิงสําคญัท่ีจะช่วยกระตุน้ให้

ผูเ้รียนทาํงานท่ีได้รับมอบหมาย หรือตอ้งการปฏิบติัให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค์ ซ่ึงในปัจจุบนั

ครูผูส้อนเป็นเพียงผูอ้าํนวยความสะดวก หรือให้คาํแนะนาํปรึกษาจึงตอ้งคาํนึงถึงความพึงพอใจใน

การเรียนรู้ 

3. ความหมายทกัษะการคิดวิเคราะห์ 

 ความหมายการการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) พจนานุกรมฉบบั

เฉลิมพระเกียรติพุทธศกัราช 2550 คาํว่า คิดหมายถึง นึกคิด ระลึก ตรึกตรอง ส่วนคาํวา่ วิเคราะห์

หมายถึงวา่ ดู สังเกต ใคร่ครวญ อยา่งละเอียดรอบครอบในเร่ืองราวต่างๆ อยา่งมีเหตุผล โดยหาส่วน

ดี ส่วน บกพร่อง หรือจุดเด่นจุดดอ้ยของเร่ืองนั้นๆ แลว้ เสนอแนะส่ิงท่ีดีท่ีท่ีเหมาะสมอยา่งยุติธรรม 

มีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของการคิดไวด้งัน้ี 

Dewey ,2013 (อา้งถึงในชาํนาญ เอ่ียมสําอาง, 2539 : 51) ให้ความหมายการคิด วิเคราะห์ 

หมายถึง การคิดอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง โดยอธิบายขอบเขตการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นการคิดท่ี

เร่ิมตน้จากสถานการณ์ท่ีมีความยุง่อยาก และส้ินสุดลงดว้ยสถานการณ์ท่ีมีความ ชดัเจน  

Bloom, 2012 (อา้งถึงใน ลว้น สายยศและองัคณา สายยศ, 2539 : 41-44 ) ให ้ความหมาย

การคิดวิเคราะห์ เป็นความสามารถในการแยกแยะเพื่อหาส่วนย่อยของเหตุการณ์ เร่ืองราวหรือ

เน้ือหาต่างๆ ว่าประกอบดว้ยอะไร มีความสําคญัอย่างไร อะไรเป็นเหตูอะไรเป็น ผล และท่ีเป็น

อยา่งนั้นอาศยัหลกัการของอะไร  

Ennis. (1985:83) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ เป็นการประเมินขอ้ความ ได้

ถูกตอ้ง เป็นการคิดแบบตรึกตรองและมีเหตุผล เพื่อการตดัสินใจก่อนท่ีจะเช่ือหรือก่อนท่ี จะลงมือ

ปฏิบติั 

 Russel, 1956 (อา้งถึงใน วิไลวรรณ ปิยปกรณ์, 2550 : 25) ให้ความหมายการคิด วิเคราะห์

เป็นการคิดเพื่อแกปั้ญหาชนิดหน่ึงโดยผูคิ้ดจะตอ้งใช้การพิจารณาตดัสินในเร่ืองราว ต่างๆว่าเห็น

ดว้ยหรือไม่เห็นดว้ย การคิดวิเคราะห์จึงเป็นกระบวนการประเมินหรือการจดั หมวดหมู่โดยอาศยั

เกณฑท่ี์เคยยอมรับกนัมาแต่ก่อนๆ แลว้สรุปหรือพิจารณาตดัสิน  

Watsan and Glaser (1964:11) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่า เป็นส่ิงท่ี เกิดจาก

ส่วนประกอบของทศันคติ ความรู้และทกัษะ โดยทศันคติเป็นการแสดงออกทางจิตใจ ตอ้งการ

สืบคน้ปัญหาท่ีมีอยู ่ความรู้จะเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้หตุผลในการประเมินสถานการณ์ การสรุปความ

อยา่งเท่ียงตรงและการเขา้ใจในความเป็นนามธรรม ส่วนทกัษะจะประยุกต ์ รวมอยูใ่นทศันคติและ

ความรู้ 
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ราชบณัฑิตยสถาน (2556 : 251, 1071) ให้ความหมายคาํวา่ “คิด” หมายความวา่ ทาํให้

ปรากฏเป็นรูป หรือประกอบให้เป็นรูปหรือเป็นเร่ืองข้ึนในใจ ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง คาดคะเน

คาํนวณ มุ่ง จงใจ ตั้งใจ ส่วนคาํวา่ “วิเคราะห์” มีความหมายวา่ใคร่ครวญ แยก ออกเป็นส่วน ๆ เพื่อ

ศึกษาให้ถ่องแท ้ดงันั้นคาํว่า คิดวิเคราะห์ จึงมีความหมายว่า เป็นการ ใคร่ครวญ ตรึกตรองอย่าง

ละเอียดรอบคอบแยกเป็นส่วน ๆ ในเร่ืองราวต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผล โดยหาจุดเด่น จุดดอ้ยของเร่ือง

นั้น ๆ และเสนอแนะส่ิงท่ีเหมาะสมอยา่งมีความเป็นธรรมและ เป็นไปได ้ดงันั้นการพฒันาคุณภาพ

การคิดวิเคราะห์จึงสามารถกระทาํได้โดยการฝึกทกัษะการ คิดและให้นักเรียนมีโอกาสได้คิด

วเิคราะห์ สามารถเสนอความคิดของตนและอภิปรายร่วมกนั ในกลุ่มอยา่งต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ โดยครู

และนกัเรียนต่างยอมรับเหตุผลและความคิดของแต่ละ คน โดยเช่ือวา่ ไม่มีคาํตอบท่ีถูกตอ้งเพียง

คาํตอบเดียว 

สมจิต  สวธนไพบูลย ์(2551: 94) การคิดวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการคิด 

พิจารณาอยา่งรอบครอบโดยใชเ้หตุผล ประกอบการตดัสินใจ 

ชยัอนนัต์  สมุทวณิช (2552 : 14) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ คือการ แสวงหา

ขอ้เท็จจริงดว้ยการระบุ จาํแนก แยกแยะ ขอ้มูลในสถานการณ์ท่ีเป็นแหล่งคิด วิเคราะห์ ทั้งท่ีเป็น

ขอ้เท็จจริงกบัความคิดเห็น หรือจุดเด่น จุดดอ้ย ในสถานการณ์เป็นการจดั ขอ้มูลให้เป็น ระบบเพื่อ

ไปใชเ้ป็นพื้นฐานในการคิดระดบัอ่ืนๆ  

อรพรรณ  พรสีมา (2553 : 24) กล่าววา่ การคิดวิเคราะห์ เป็นทกัษะการคิด ระดบักลางซ่ึง

จะตอ้งไดรั้บการพฒันาต่อจากทกัษะการคิดพื้นฐาน มีการพฒันาแง่มุมของ ขอ้มูลโดยรอบดา้นเพื่อ

หาเหตุผลและความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ 

เกรียงศกัด์ิ  เจริญวงศ์ศกัด์ิ (2546 : 24) ให้ความหมายของการคิดวิเคราะห์ว่าเป็น 

ความสามารถในการจาํแนกแจกแจงและแยกแยะองคป์ระกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรือ เร่ืองใด

เร่ืองหน่ึงซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ และหาความสัมพนัธ์เชิง เหตุผล

ระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้น เพื่อคน้หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของส่ิงท่ีเกิดข้ึน 

สุวิทย ์ มูลคาํ (2547 : 9)ให้ความหมายของการวิเคราะห์และการคิดวิเคราะห์ว่าการ 

วิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง การจาํแนก แยกแยะองคป์ระกอบของส่ิงใดส่ิงหน่ึงออกเป็น ส่วน ๆ 

เพื่อคน้หาวา่มีองคป์ระกอบยอ่ย ๆ อะไรบา้ง ทาํมาจากอะไร ประกอบข้ึนมาได ้อยา่งไรและมีความ

เช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัอยา่งไร การคิดวิเคราะห์ (Analytical thinking) หมายถึงความสามารถในการ

จาํแนก แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงอาจจะ เป็นวตัถุส่ิงของ เร่ืองราว หรือ

เหตุการณ์และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผลระหวา่งองคป์ระกอบ เหล่านั้น เพื่อคน้หา สภาพความเป็น

จริงหรือส่ิงสาํคญัของส่ิงท่ีกาํหนดให ้
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ชาตรี สําราญ (2558 : 40-41) ไดใ้ห้ความหมายของการคิดวิเคราะห์วา่ การคิด วิเคราะห์คือ 

การรู้จกัพิจารณา คน้หาใคร่ครวญ ประเมินค่าโดยใช้เหตุผลเป็นหลกัในการหา ความสัมพนัธ์

เช่ือมโยง หล่อหลอมเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบอยา่งสมเหตุสมผล ก่อนท่ีจะตดัสินใจ 

สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2559 : 5) ให้ความหมายของการคิด วิเคราะห์ว่า

เป็นการระบุเร่ืองหรือปัญหา จาํแนกแยกแยะ เปรียบเทียบขอ้มูลเพื่อจดักลุ่ม อยา่งเป็นระบบ ระบุ

เหตุผลหรือเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล และตรวจสอบขอ้มูลหรือ หาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อให้

เพียงพอในการตดัสินใจ/แกปั้ญหา/คิดสร้างสรรค ์

นกัการศึกษาและนกัวิจยัส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความหมายของการคิด วิเคราะห์

ท่ีสอดคลอ้งกนั คือ การคิดวิเคราะห์หมายถึง การพิจารณาส่ิงต่างๆ ในส่วนยอ่ยๆ ซ่ึงประกอบดว้ย

การวิเคราะห์เน้ือหา ดา้นความสัมพนัธ์และดา้นหลกัการจดัการโครงสร้าง ของการส่ือความหมาย 

และสอดคล้องกบักระบวนการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ คือ การ คิดจาํแนก รวบรวมเป็น

หมวดหมู่ และจบัประเด็นต่างๆ เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ ดงันั้น การคิด เชิงวิเคราะห์เป็นทกัษะการ

คิดท่ีสามารถพฒันาให้เกิดกบัผูเ้รียนได ้และให้คงทนจนถึงระดบั มหาวิทยาลยั เพื่อให้นกัเรียน

สามารถคิดไดด้ว้ยตวัเอง เกิดความสําเร็จในการเรียนรู้ เพราะ การเรียนรู้ท่ีดีตอ้งเป็นเร่ืองของการ

รู้จกัคิด ผูว้จิยัจึงสนใจพฒันารูปแบบการสอนท่ีส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ เพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนคิด

เป็น เรียนรู้เป็น สามารถจาํแนก ให้เหตุผล จบั ประเด็นเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ ตดัสินใจและ

แกปั้ญหาต่างๆได ้จากขอ้มูลท่ีไดรั้บการพินิจ พิจารณา 

4. ความสําคัญทกัษะการคิดวเิคราะห์ 

การคิดวิ เคราะห์เป็นรากฐานสําคัญของการเรียนรู้และการดําเนินชีวิต บุคคลท่ีมี 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จะมีความสามารถดา้นอ่ืน ๆ เหนือกวา่บุคคลอ่ืน ๆ ทั้ง ทางดา้น

สติปัญญาและการดาํเนินชีวิต การคิดวิเคราะห์เป็นพื้นฐานของการคิดทั้งมวล เป็น ทกัษะท่ีทุกคน

สามารถพฒันาได ้ซ่ึงประกอบดว้ยทกัษะท่ีสาํคญั คือ การสังเกต การ เปรียบเทียบ การคาดคะเนและ

การประยกุตใ์ช ้การประเมิน การจาํแยกแยะประเภท การจดั หมวดหมู่ การสันนิษฐาน การสรุปผล

เชิงเหตุผล การศึกษาหลกัการเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ ของส่ิงต่าง ๆ โดยใชเ้กณฑ์ในการตดัสินใจ

ดว้ยเหตุผล ทกัษะการคิดวิเคราะห์ จึงเป็นทกัษะ การคิดระดบัสูง ท่ีเป็นองค์ประกอบสําคญัของ

กระบวนการคิดทั้งมวล ทั้งการคิดวจิารณญาณ และการคิดแกปั้ญหา 

สุวทิย ์  มูลคาํ (2555 : 13) กล่าววา่ การคิดวเิคราะห์จะเกิดข้ึนเม่ือเราตอ้งการทาํ ความเขา้ใจ

โดยการพยายามตีความขอ้มูลท่ีได้รับ เม่ือเกิดขอ้สงสัยสมองจะพยายามคิดหาความสัมพนัธ์เชิง

เหตุผลมาอธิบายถึงเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน หรือเพื่อประเมิน ส่ิงต่างๆ ท่ีตอ้งตดัสินใจ

เลือกส่ิงท่ีเหมาะสมหรือเม่ือตอ้งการเห็นภาพรวมทั้งหมด นอกจากนั้น ยงัไดก้ล่าวถึงการวิเคราะห์ 
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(Analysis) หมายถึง การจาํแนก แยกแยะองคป์ระกอบของส่ิงใด ส่ิงหน่ึงออกเป็นส่วน ๆ เพื่อคน้หา

วา่มีองคป์ระกอบยอ่ย ๆ อะไรบา้ง ทาํมาจากอะไร ประกอบข้ึนมาไดอ้ยา่งไรและมีความเช่ือมโยง

สัมพนัธ์กนัอย่างไรและกล่าวโดยสรุปว่าการคิด วิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการจาํแนก 

แยกแยะองค์ประกอบต่าง ๆ ของส่ิงใดส่ิง หน่ึงซ่ึงอาจจะเป็นวตัถุ ส่ิงของ เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ 

และหาความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล ระหวา่งองคป์ระกอบเหล่านั้น เพื่อคน้หาสภาพความเป็นจริงหรือ

ส่ิงสําคญัของส่ิงท่ีกาํหนดให้ ดงันั้น การคิดวิเคราะห์ จึงมีความสําคญัต่อการจาํแนก แยกแยะ

องค์ประกอบของส่ิงใดส่ิง หน่ึงออกเป็นส่วน ๆ เพื่อคน้หาว่ามีองค์ประกอบย่อย ๆ อะไรบา้ง มี

ความสอดคลอ้งและ สัมพนัธ์ 

ประพนัธ์ศิริ สุเสารัจ (2551 : 3-4) กล่าวถึงประโยชน์ของการคิดวิเคราะห์ไวว้่า ระบบ

การศึกษาของประเทศไทยภายหลงัการปฏิรูปการศึกษาได้เร่ิมให้ความสําคญัในการ ส่งเสริม

ความคิดใหแ้ก่เด็กและเยาวชน โดยกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ และกาํหนดเป็น

มาตรฐานในการประกนัคุณภาพของสถานศึกษาอนัจะส่งผลให้ ประชาชนมี คุณภาพมากข้ึนดงันั้น

การปูพื้นฐานการคิดและการส่งเสริมการคิดใหแ้ก่เด็กและเยาวชนซ่ึง เป็นส่ิงท่ีมีความจาํเป็นอยา่งยิ่ง

นบัตั้งแต่ปฐมวยัจนถึงระดบัสูง การไดรั้บการพฒันาการคิด ตั้งแต่เยาวว์ยัจะช่วยพฒันาความคิดให้

กา้วหนา้ ส่งผลใหส้ติปัญญาเฉียบแหลม เป็นคน รอบคอบ ตดัสินใจไดถู้กตอ้งสามารถแกไ้ขปัญหา

ต่าง ๆ ในชีวติไดดี้ เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ สามารถดาํรงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ผลจากการ

เรียนใหคิ้ดจะช่วยใหเ้กิดประโยชน์ แก่เด็กและเยาวชน สรุปไดด้งัน้ี 

3.1 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีระบบมีหลักการและมีเหตุผล ผลงานท่ีได้รับมี 

ประสิทธิภาพ  

3.2 สามารถพิจารณาส่ิงต่าง ๆ และประเมินผลงานโดยใชห้ลกัเกณฑอ์ยา่ง สมเหตุสมผล  

3.3 รู้จกัประเมินตนและผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

3.4 ไดเ้รียนรู้เน้ือหาไดรั้บประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า มีความหมายและเป็นประโยชน์ 

3.5 ไดฝึ้กทกัษะการทาํงานการใชเ้หตุผลในการแกปั้ญหา 

3.6 มีความรู้ความสามารถ มีกระบวนการทาํงานอยา่งมีระบบขั้นตอน นบัตั้งแต่ กาํหนด

เป้าหมาย รวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ์ คน้ความรู้ ทฤษฎี หลกัการ ตั้งขอ้สันนิษฐาน ตีความหมาย

และลงขอ้สรุป  

3.7 ส่งเสริมความสามารถในการใชภ้าษาและส่ือความหมาย  

3.8 เกิดความสามารถในการคิดอย่างชดัเจน คิดอย่างถูกตอ้ง คิดอย่างแจ่มแจง้ คิดอย่าง

กวา้งขวาง คิดไกล และคิดอยา่งลุ่มลึกตลอดจนคิดอยา่งสมเหตุสมผล 
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3.9 ทาํให้เป็นผูมี้ปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย มีความ

เมตตา กรุณา และเป็นผูมี้ประโยชน์ต่อสังคม  

3.10 มีทกัษะและความสามารถในการอ่าน เขียน พูด ฟัง และมีทกัษะการส่ือสารกบั ผูอ่ื้น

ไดเ้ป็นอยา่งดี  

3.11 พฒันาความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งต่อเน่ืองในสถานการณ์ท่ีโลก มีการ

เปล่ียนแปลง 

สรุปได้ว่า การพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์ ถือเป็นส่ิงสําคญัยิ่งในการพฒันา 

สติปัญญาของเด็กและเยาวชนเพื่อจะเติบโต เป็นผูใ้หญ่ท่ีมีคุณภาพ และเป็นกาํลงัสําคญัใน การ

พฒันาประเทศต่อไป 

ความหมายของแบบฝึก 

แบบฝึกมีความจาํเป็นต่อการเรียนการสอนวิชาทกัษะ   การใชแ้บบฝึกพฒันาการเรียนการ

สอนจะช่วยให้ครูและนกัเรียนพบขอ้บกพร่องทางการเรียนการสอนและแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้นมีผู ้

กล่าวถึงความหมายของแบบฝึกไว ้ ดงัน้ี 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  2525  ไดใ้ห้ความหมายของแบบฝึกไวว้่า “แบบฝึก

หมายถึง แบบตวัอย่าง  ปัญหา  หรือ  คาํสั่งท่ีตั้งข้ึนเพื่อให้นกัเรียนฝึกตอบ”  ส่วน ชยัยงค์  พรหม

วงศก์ล่าวถึงความหมายของแบบฝึกสรุปไดว้า่  แบบฝึกหมายถึง   ส่ิงท่ีนกัเรียนตอ้งใชค้วบคู่กบัการ

เรียน   มีลกัษณะเป็นแบบฝึกหดัท่ีครอบคลุมกิจกรรมท่ีนกัเรียนพึงกระทาํจะแยกกนัเป็นหน่วยหรือ

จะรวมเล่มก็ได ้   แบบฝึกทางภาษาหมายถึง  ส่ิงท่ีสร้างข้ึนเสริมสร้างความเขา้ใจทางภาษาตามแนว

หลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  และเสริมเพิ่มเติมเน้ือหาบางส่วนท่ีช่วยให้นกัเรียนนาํความรู้ไป

ใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

จากความหมายของแบบฝึกดังกล่าว สรุปได้ว่า  แบบฝึก  หมายถึง   ส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อ

เสริมสร้างทกัษะให้แก่นักเรียน  มีลักษณะเป็นแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้กระทาํกิจกรรมโดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาความสามารถของนกัเรียนใหดี้ข้ึน 

ความสําคัญของแบบฝึก 

เชาวนี   เกิดเพทางค์  (2524 : 23)  ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของแบบฝึกไวว้่า  “แบบฝึกเป็น

เคร่ืองมือท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้   ทาํให้นกัเรียนเกิดความสนใจ   และช่วยให้ครูทราบผลการเรียน

ของนกัเรียนอย่างใกลชิ้ด” ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของแบบฝึกสรุปได้ว่า แบบฝึกเป็นเคร่ืองมือท่ี

ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการกระทาํจริง   เป็นประสบการณ์ตรงท่ีผูเ้รียนมีจุดมุ่งหมายท่ี

แน่นอนทาํให้นกัเรียนเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีเรียนสามารถเรียนรู้และจดจาํส่ิงท่ีเรียนไดดี้และนาํไปใช้

ในสถานการณ์เช่นเดียวกนัได ้      
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                 แบบฝึกเป็นส่วนเพิ่มหรือเสริมจากหนงัสือเรียนในการเรียนทกัษะ  เป็นอุปกรณ์การสอน

ท่ีช่วยลดภาระของครูไดม้ากเพราะแบบฝึกเป็นส่ิงท่ีทาํข้ึนอยา่งเป็นระเบียบ ระบบ  ช่วยให้นกัเรียน

ฝึกทกัษะการใช้ภาษาดีข้ึน และช่วยเสริมทกัษะทางภาษาให้คงทนนอกจากน้ีแบบฝึกยงัใช้เป็น

เคร่ืองมือวดัผลการเรียนหลงัจากบทเรียนในแต่ละคร้ัง 

                  แบบฝึกเป็นส่ือการเรียนชนิดหน่ึงท่ีทาํข้ึนอย่างเป็นระบบ สามารถพฒันาการเรียนของ

นกัเรียนได ้เป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนการสอน   คือ   เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้

เป็นเคร่ืองมือวดัผลและประเมินผลการเรียนช่วยให้ครูทราบความก้าวหน้าหรือขอ้บกพร่องของ

นกัเรียนและช่วยใหน้กัเรียนประสบผลสาํเร็จในการเรียน 

ประโยชน์ของแบบฝึก 

  1.  ใชเ้สริมหนงัสือแบบเรียนในการเรียนทกัษะ 

              2.  เป็นส่ือการสอนท่ีช่วยแบ่งเบาภาระของครู 

              3.  เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยฝึกฝนและส่งเสริมทกัษะการใชภ้าษาใหดี้ข้ึน  แต่จะตอ้งไดรั้บการ

ดูแลและเอาใจใส่จากครูดว้ย 

                  4.  แบบฝึกท่ีสร้างข้ึนโดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคลจะเป็นการช่วยใหเ้ด็ก

ประสบความสาํเร็จ    ตามระดบัความสามารถของเด็ก 

                  5.  จะช่วยเสริมทกัษะใหค้งอยูไ่ดน้าน 

                  6.  เป็นเคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจบบทเรียนแต่ละคร้ัง 

                  7.  แบบฝึกท่ีจดัทาํเป็นรูปเล่มจะอาํนวยความสะดวกแก่นกัเรียนในการเก็บรักษาไวเ้พื่อ

ทบทวนดว้ยตนเองได ้

                  8.  ช่วยใหค้รูมองเห็นปัญหาและขอ้บกพร่องในการสอน   ตลอดจนทราบปัญหาและ

ขอ้บกพร่องและจุดอ่อนของนกัเรียน   ช่วยใหค้รูสามารถแกปั้ญหาไดท้นัท่วงที 

                  9.  ช่วยใหเ้ด็กมีโอกาสฝึกทกัษะไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

                  10.  แบบฝึกทกัษะท่ีจดัพิมพไ์วเ้รียบร้อยแลว้จะช่วยครูประหยดัเวลา  และแรงงานใน

การสอนการเตรียมการสอน     การสร้างแบบฝึกทกัษะ      และช่วยใหน้กัเรียนประหยดัเวลาในการ

ลอกโจทยแ์บบฝึกหดั 

                  จากความสําคญัของแบบฝึกดงักล่าว สรุปได้ว่า  แบบฝึกนอกจากจะช่วยให้นักเรียนได้มี

โอกาสฝึกฝนทกัษะ และทบทวนไดด้ว้ยตนเองแลว้  ยงัช่วยให้ครูมองเห็นปัญหาและขอ้บกพร่องในการ

สอน  ทราบปัญหา และขอ้บกพร่อง  จุดอ่อนของนกัเรียน เพื่อครูจะไดแ้กไ้ขไดท้นัท่วงที นอกจากน้ียงั

ช่วยประหยดัเวลา  แรงงานในการเตรียมการสอนของครู ตลอดจนช่วยประหยดัเวลาในการลอกโจทย์

แบบฝึกหดัของนกัเรียนดว้ย 
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ลกัษณะของแบบฝึกทีด่ี 

ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีนั้นตอ้งใชภ้าษาให้เหมาะสมกบันกัเรียนตลอดจนคาํนึงถึงจิตวิทยา

เก่ียวกบัส่ิงเร้าและการตอบสนองพฒันาการของเด็ก และลาํดบัขั้นของการเรียน นอกจากนั้นจะตอ้ง

พิจารณาให้เหมาะสมกับวยั และความสามารถของเด็กซ่ึงแบบฝึกจะประกอบด้วยคําช้ีแจง            

และตวัอยา่งสั้น ๆ ท่ีจะทาํใหเ้ด็กเขา้ใจง่าย  ใชเ้วลาเหมาะสมและมีลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบับทเรียนท่ี

เรียนไปแล้ว นอกจากน้ีแบบฝึกควรมีหลายแบบเพื่อสร้างความสนใจและท้าทายให้แสดง

ความสามารถ 

ทฤษฎีเกีย่วกบัความสามารถด้านความจํา  

1. นิยามความสามารถดา้นความจาํ 

 กิลฟอร์ด (Guilford, 1956 : 221) กล่าววา่ ความจาํเป็นความสามารถท่ีจะเก็บหน่วยความรู้

ไวแ้ละสามารถระลึกไดห้รือนาํหน่วยความรู้นั้นออกมาใช้ไดใ้นลกัษณะ เดียวกนักบัท่ีเก็บเขา้ไว ้

ความสามารถดา้นความจาํเป็นความสามารถท่ีจาํเป็นในกิจกรรมทางสมองทุก แขนง  

เทอร์สโตน (Thurstone, 1958 : 121) กล่าวว่า สมรรถภาพสมองด้านความจาํเป็น 

สมรรถภาพดา้นการระลึกไดแ้ละจดจาํเหตุการณ์หรือเร่ืองราวต่าง ๆ ไดถู้กตอ้งแม่นยาํ 

อดมัส์ (Adams, 1967 : 9) กล่าววา่ ความจาํเป็นพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior)ซ่ึง

เกิดข้ึนภายในจิตเช่นเดียวกบัความรู้สึก การรับรู้ ความชอบ จินตนาการและ พฤติกรรมทางสมอง

ดา้นอ่ืน ๆ ของมนุษย ์ 

ชวาล  แพรัตกุล (2514 : 65) กล่าวว่า คุณลกัษณะน้ีก็คือความสามารถของสมอง ในการ

บนัทึกเร่ืองราวต่าง ๆ รวมทั้งท่ีมีสติระลึกจนสามารถถ่ายทอดออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

เชิดศกัด์ิ  โฆวาสินธ์ุ (2525 : 121) กล่าววา่ ความจาํ หมายถึง ความสามารถใน การเก็บ

รักษา บนัทึกเร่ืองราวต่าง ๆ ไวใ้นสมองอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และ สามารถระลึกไดโ้ดยสามารถ

ถ่ายทอดส่ิงท่ีจาํไดอ้อกมา   

อเนก  เพียรอนุกุลบุตร (2527 : 138) กล่าววา่ ความจาํเป็นความสามารถท่ีจะทรง ไวซ่ึ้งส่ิงท่ี

รับรู้ไว ้แลว้ระลึกออกมา อาจระลึกออกมาในรูปของรายละเอียด ภาพ ช่ือ ส่ิงของ วตัถุ ประโยค 

และแนวคิด ฯลฯ ความจาํมี 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ จาํอยา่งมีความหมายและ จาํอยา่งไม่มีความหมาย  

ชาญวิทย ์ เทียมบุญประเสริฐ (2528 : 163) กล่าววา่ ความจาํเป็นสมรรถภาพใน การจาํ

เร่ืองราวต่าง ๆ เหตุการณ์ ภาพ สัญลกัษณ์ รายละเอียด ส่ิงท่ีมีความหมายและส่ิงท่ีไร้ ความหมาย

และสามารถระลึกหรือถ่ายทอดออกมาได ้ 

ไสว  เล่ียมแกว้ (2528 : 8) กล่าววา่ ความจาํ หมายถึง ผลท่ีคงอยูใ่นสมองหลงั จากส่ิงเร้าได้

หายไปจากสนามสัมผสัแลว้ ผลท่ีคงอยูน้ี่จะอยูใ่นรูปของรหสัใด ๆ ท่ีเป็นผลจาก การโยงสัมพนัธ์  
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ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ (2541 : 161) กล่าววา่ ความจาํเป็นความ สามารถในการ

ระลึกนึกออกส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้ไดมี้ประสบการณ์ไดรั้บรู้มาแลว้ ความจาํเป็นความสามารถพื้นฐานอยา่ง

หน่ึงของมนุษยซ่ึ์งจะขาดเสียมิได้ ความคิดทั้งหลายก็มาจากการหาความ สัมพนัธ์ของความจาํ

นัน่เอง แบบทดสอบวดัความจาํจึงใชว้ดัความสามารถในการระลึกนึกออก วา่สมองไดส้ั่งสมอะไร

ไว ้จากท่ีเห็น ๆ มาแลว้ และมีอยูม่ากนอ้ยเพียงใดดว้ย  

จากความหมายของความจาํท่ีกล่าวมาสรุปไดว้า่ความจาํเป็นความสามารถของระบบสมอง

ในการบนัทึก จดจาํเร่ืองราว เหตุการณ์ และส่ิงของต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและแม่นยาํ แลว้ สามารถ

ระลึกและสามารถถ่ายทอดส่ิงต่างๆ ท่ีจาํออกมาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

2. ทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถดา้นความจาํในทางจิตวทิยา ไดมี้การกล่าวถึงทฤษฎีเก่ียวกบั

การจาํและการลืมไวห้ลายทฤษฎี แต่ท่ีสาํคญัสรุปไดมี้ 4 ทฤษฎี คือ  

ทฤษฎีความจาํสองกระบวนการ (Two – Process Theory of Memory) ทฤษฎีน้ีสร้างข้ึนโดย 

แอตคินสัน และชิฟฟริน (Atkinson and Shiffrin) ในปี ค.ศ. 1968 กล่าวถึงความจาํระยะสั้นหรือ

ความจาํทนัทีทนัใดและความจาํระยะยาววา่ ความจาํระยะสั้นเป็น ความจาํชัว่คราว ส่ิงใดก็ตามถา้อยู่

ในความจาํระยะสั้ นจะตอ้งไดรั้บการทบทวนอยู่ตลอดเวลามิ ฉะนั้นความจาํส่ิงนั้นจะสลายตวัไป

อยา่งรวดเร็ว ในการทบทวนนั้นเราจะไม่สามารถทบทวนทุก ส่ิงท่ีเขา้มาอยูใ่นระบบความจาํระยะ

สั้ น ดงันั้นจาํนวนท่ีเราจาํไดใ้นความจาํระยะสั้ น จึงมีจาํกดั การทบทวนป้องกนัไม่ให้ความจาํ

สลายตวัไปจากความจาํระยะสั้นและถา้ส่ิงใดอยูใ่นความจาํ ระยะสั้นเป็นระยะเวลายิ่งนาน ส่ิงนั้นก็

มีโอกาสฝังตวัในความจาํระยะยาว ถา้เราจาํส่ิงใดไดใ้นความจาํระยะเวลายิ่งนาน ส่ิงนั้นก็มีโอกาส

ฝังตวัในความจาํระยะยาว ถ้าเราจาํส่ิงใดไวใ้นความจาํระยะยาวส่ิงนั้นก็จะติดอยู่ในความทรงจาํ

ตลอดไป (ชยัพร วชิชาวธุ, 2520 : 71)  

ทฤษฎีการสลายตวั (Decay Theory) เป็นทฤษฎีการลืม กล่าววา่ การลืมเกิด ข้ึนเพราะการ

ละเลยในการทบทวนหรือไม่นาํส่ิงท่ีจะจาํไวอ้อกมาใชเ้ป็นประจาํการละเลยจะทาํให้ความจาํค่อยๆ

สลายตวัไปเองในท่ีสุดทฤษฎีการสลายตวัน้ีนาํจะเป็นจริงในความจาํระยะสั้ น เพราะในความจาํ

ระยะสั้ นหากเรามิไดจ้ดจ่อหรือสนใจทบทวนในส่ิงท่ีตอ้งการจะจาํเพียงชัว่ครู่ส่ิงนั้นจะหายไปจาก

ความทรงจาํทนัที(Adams, 1967 : 23 - 25)  

ทฤษฎีการรบกวน (Interference Theory) เป็นทฤษฎีเก่ียวกบัการลืมท่ียอมรับกนัในปัจจุบนั

ทฤษฎีหน่ึง ทฤษฎีน้ีขดัแยง้กบัทฤษฎีการสลายตวั โดยกล่าววา่เวลาเพียงอยา่ง เดียวไม่สามารถทาํให้

เกิดการลืมได ้แต่ส่ิงท่ีเกิดในช่วงดงักล่าวจะเป็นส่ิงคอยรบกวนส่ิงอ่ืน ๆ ในการจาํการรบกวนน้ีแยก

ออกเป็น 2 แบบ คือ การตามรบกวน (Proactive Interference) หรือการรบกวนตามเวลา หมายถึง ส่ิง

เก่า ๆ ท่ีเคยประสบมาแลว้หรือจาํไดอ้ยูแ่ลว้มารบกวน ส่ิงท่ีจะจาํใหม่ ทาํให้จาํส่ิงเร้าใหม่ไม่ค่อยได้
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อีกแบบของการรบกวนก็คือการยอ้นรบกวน (Retroactive Interference) หรือการรบกวนยอ้นเวลา 

หมายถึงการพยายามจาํส่ิงใหม่ทาํให้ลืม ส่ิงเก่าท่ีจาํไดม้าก่อน (Adams, 1980 : 299 - 307) จึงกล่าว

ไดว้า่ ทฤษฎีการลืมน้ีเกิดข้ึนโดย ความรู้ใหม่ไปรบกวนความรู้เก่า ทาํให้ลืมความรู้เก่าและความรู้

เก่าก็สามารถไปรบกวนความรู้ ใหม่ไดด้ว้ย  

ทฤษฎีการจดักระบวนการตามระดบัความลึก (Depth – of – Processing Theory) ทฤษฎีน้ี

สร้างข้ึนโดยเครกและลอกฮาร์ท (Craik and Lockhart) ในปี 1972 ซ่ึง ขดัแยง้กบัความคิดของแอ

ตคินสันและชิฟฟริน ท่ีกล่าววา่ความจาํมีโครงสร้างและตวัแปรสําคญัของความจาํในความจาํระยะ

ยาวก็คือ ความยาวนานของเวลาท่ีทบทวนส่ิงท่ีจะจาํในความจาํระยะสั้น แต่ เครกและลอกฮาร์ท มี

ความคิดว่า ความจาํไม่มีโครงสร้างและความจาํท่ี เพิ่มข้ึนไม่ไดเ้กิดข้ึนเพราะมีเวลาทบทวนใน

ความจาํระยะสั้ นนาน แต่เกิดข้ึนเพราะความซับ ซ้อนของการเขา้รหัสท่ีซับซ้อนหรือการโยง

ความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีตอ้งการจาํ ยอ่มอาศยัเวลา แต่เวลาดงักล่าวไม่ใช่เพื่อการทบทวน แต่เพื่อการ

ระลึกหรือซับซ้อนของการกระทาํกบัสารท่ีเขา้ไป (การเขา้รหัส) ถา้ยิ่งลึก (ซับซ้อน) ก็จะยิ่งจาํได้

มากนัน่คือตอ้งใชเ้วลามากดว้ย(ไสว เล่ียม แกว้, 2528 : 20 - 23)  

ในดา้นเชาวน์ปัญญาและความถนดันั้น ทฤษฎีความถนดัดา้นความจาํยงัไม่มีผูใ้ด กล่าวไว้

โดยตรง แต่จะรวมอยูเ่ป็นองคป์ระกอบหน่ึงในทฤษฎีต่าง ๆ เช่น  

1. ทฤษฎีหลายองค์ประกอบ (Multiple Factor Theory) ของเทอร์สโตนซ่ึงวิเคราะห์

องคป์ระกอบในปี 1958 พบวา่ ความสามารถปฐมภูมิของสมอง (Primary Mental  Ability) ของ

มนุษยท่ี์เห็นและสําคญัมีอยู ่7 ประการ คือ องคป์ระกอบดา้นภาษา (Verbal Factor) องคป์ระกอบ

ดา้นความคล่องแคล่วในการใช้คาํ (Word Fluency Factor) องค์ประกอบดา้นจาํนวน (Number 

Factor) องคป์ระกอบดา้นมิติสัมพนัธ์ (Space Factor) องค ์ประกอบดา้นความจาํ (Memory Factor) 

องคป์ระกอบดา้นการรับรู้(Perception Factor)องคป์ระกอบดา้นเหตุผล (Relation Factor) สําหรับ

องค์ประกอบดา้นความจาํนั้นเป็นความ สามารถดา้นความทรงจาํเร่ืองราว และมีสติระลึกรู้จน

สามารถถ่ายทอดได ้(ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ, 2527 : 29 - 30) 

 2. โครงสร้างทางสมอง (The Structure of Intellect Theory) ของกิลฟอร์ด (Guilford) 

เสนอวา่ โครงสร้างทางสมองมองไดใ้นลกัษณะ 3 มิติ ผลของการคิด หมายถึง ผลของกระบวนการ

จดักระทาํของความคิดกบัขอ้มูลจากเน้ือหา นบัองคป์ระกอบรวมกนัได ้120 องคป์ระกอบ 

(Guilford, 1971 : 61 - 63) ต่อมาไดพ้บวา่ในส่วนของภาพ (Figural) แบ่ง เป็นส่ิงท่ีมองเห็น (Visual) 

และส่ิงท่ีไดย้นิ (Auditory) ส่วนท่ีเป็นความจาํ (Memory) นั้น แบ่ง ออกเป็นการบนัทึกความจาํ 

(Memory Recording) และการเก็บรักษาความจาํ (Memory Retention) นบัองคป์ระกอบรวมข้ึนเป็น 

180 องคป์ระกอบ (Guilford, 1988 : 1 - 4)  
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3. ทฤษฎีความสามารถทางสมองสองระดบั (Two – Level Theory of Mental Ability) 

กล่าววา่ ความสามารถทางสมองมีอยู ่2 ระดบั ระดบัท่ี 1 (Level I) เป็นความ สามารถดา้นการเรียนรู้

และจาํอยา่งนกแกว้ นัน่คือ เป็นความสามารถท่ีจะสั่งสมหรือสะสมขอ้มูล ไวไ้ดแ้ละพร้อมท่ีจะ

ระลึกออกไดร้ะดบัน้ีไม่ไดร้วมการแปลงรูปหรือการกระทาํทางสมองแต่ ประการใด เป็นวธีิการท่ี

ไม่ใช่ความคิดเลย ระดบัท่ี 2 (Level II) เป็นระดบัท่ีสมองสร้างมโน ภาพ เหตุผล และแกปั้ญหา 

(ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2527 : 34) 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัแบบทดสอบความจําต่างประเทศ  

อินเกอร์ซอลล์และปีเตอร์ (Ingersoll and Peter, 1966 : 931 - 937) ไดใ้ชแ้บบ ทดสอบ 

GATB สําหรับการแนะแนวทางดา้นการเรียนในรัฐไอโอวา พบวา่ความสามารถทางดา้นความจาํ

กบัความสามารถทางดา้นการเรียนวทิยาศาสตร์ทัว่ไปมีค่าสหสัมพนัธ์เท่ากบั .636  

เจนกินส์และคนอ่ืน ๆ (Jenkins and others,1967 : 303 - 307) ไดท้ดลองความแตกต่างของความจาํ

เม่ือใช้ส่ิงเร้าประกอบด้วยภาพและคาํโดยทดลองกบันิสิตชั้นปีท่ี 2 แห่ง มหาวิทยาลยัมินนิโซต้า 

(University of Minnesota) สหรัฐอเมริกา จาํนวน 120 คน โดย แบ่งการทดลองเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 

ดูภาพ   จาํภาพ  (ภ ภ) 

ดูคาํ   จาํคาํ   (ค ค) 

ดูภาพ   จาํคาํ   (ภ ค ) 

ดูคาํ   จาํภาพ   (ค ภ) 

จากการทดลองผลปรากฏวา่กลุ่ม ภ ภ จาํไดดี้กวา่กลุ่ม ค ค (p < .01) ส่วน กลุ่ม ภ ค จาํได้

เท่ากบักลุ่ม ค ค แต่จะจาํได้ดีกว่ากลุ่ม ค ภ มาก (p < .025) ซ่ึงผลการ ทดลองสอดคลอ้งกบั

สมมติฐานของเขาท่ีวา่ รูปภาพจาํไดดี้กวา่คาํ 

เมอร์ดอก (Murdok, 1961 : 618 - 625) ไดท้ดลองเก่ียวกบัความจาํใน 2 สภาพ การณ์ คือ 

เม่ือส่ิงเร้าเป็นคาํเด่ียวและส่ิงเร้าเป็นคาํสามคาํพบวา่อตัราการลืมคาํเด่ียวในความจาํระยะสั้นเม่ือเวลา

ผา่นไป 18 วินาที ความจาํคาํเดียวยงัอยูใ่นระดบัสูงกวา่ 80% จึง สรุปไดว้า่อตัราการลืมในความจาํ

ระยะสั้นจะเร็วหรือชา้ข้ึนอยูก่บัจาํนวนคาํนัน่คือหากส่ิงเร้าประกอบดว้ยคาํเด่ียว ๆ หรือหน่วยเด่ียว

ความจาํจะลดลงในอตัราท่ีชา้มาก แต่หากส่ิงเร้า ประกอบดว้ยหน่วยหลายหน่วย เช่น พยญัชนะ 3 

ตวั หรือคาํ 3 คาํ ความจาํจะลดลงในอตัรา ท่ีเร็วข้ึน 
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งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัแบบทดสอบความจําในประเทศ  

สมบูรณ์  ชิตพงศ ์(2511 : 78) ไดศึ้กษาสมรรถภาพทางสมองท่ีส่งผลต่อความ สามารถใน

การเขียนเรียงความ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จาํนวน 498 คน พบวา่ ความ

จาํเป็นตวัพยากรณ์ในการเขียนเรียงความท่ีดี 

สามารถ  วรีะสัมฤทธ์ิ(2512 : 26) ไดส้ร้างแบบทดสอบความจาํภาพอิสระชนิด เลือกตอบ 5 

ตวัเลือก เพื่อใชใ้นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งสมรรถภาพทางสมองกบัความสามารถทางการ

เรียนวทิยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 7 โดยใหเ้วลาจาํส่ิงเร้า 35 คู่ 5 นาที และ 10 นาที สําหรับการ

ตอบคาํถาม 30 ขอ้ผลปรากฏว่าแบบทดสอบความจาํมี ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .8098 และไดค้่า

สหสัมพนัธ์กบัความสามารถทางการเรียนวทิยาศาสตร์เท่ากบั .27 

อรุณี  เพชรเจริญ (2522 : 82) ไดส้ร้างแบบทดสอบวดัความจาํสัญลกัษณ์อิสระ ชนิด

เลือกตอบ 5 ตวัเลือก เพื่อใชใ้นการศึกษาตวัพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาเคมีของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใหเ้วลาจาํส่ิงเร้า 46 คู่ 3 นาที และ ใหเ้วลา 10 นาทีในการตอบ

คาํถาม 40 ขอ้ พบวา่ความสามารถดา้นความจาํเป็นตวัพยากรณ์ท่ีดีในวชิาเคมี 
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บทที ่3 

วธีิการดําเนินการวจิัย 

การวิจยัเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียน นกัศึกษาจากวิธีการเรียนการสอนโดยใช้

แบบฟอร์มการท่องจาํ ในรายวิชาการจดัช่องทางการจัดจาํหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน ของนักเรียน 

นกัศึกษา วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) 

เพื่อศึกษาความสามารถในการท่องจาํของนกัเรียน นกัศึกษา วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการโดย

ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการเก่ียวกบักลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การวิเคราะห์

ขอ้มูล การเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

นกัเรียนในระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ห้อง 3 ห้อง 4  และห้อง 13 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ รวมจาํนวนทั้งส้ิน 65 คน  โดยผูว้ิจยัไดด้าํเนินการตาม

ขั้นตอนดงัน้ี 

1. ขั้นตอนการดาํเนินการวจิยั 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

4. การเก็บรวมรวมขอ้มูล 

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ข้ันตอนการดําเนินการวจัิย 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดขั้นตอนในการวจิยัไวด้งัน้ี 

1. ศึกษาหลกัการทฤษฎีแนวคิดเก่ียวกบั แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด แนวคิด

เก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความหมายทกัษะการคิดวิเคราะห์ ความสําคญัทกัษะการคิด

วเิคราะห์ ทฤษฎีเก่ียวกบัความสามารถดา้นความจาํ  

 2. กาํหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัเพื่อทาํการศึกษาวิธีการเรียนการสอนโดยใชแ้บบฟอร์ม

การท่องจาํ ในรายวิชา การจดัช่องทางการจดัจาํหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน ของนกัเรียน นกัศึกษา

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ห้อง 3 ห้อง 

4  และหอ้ง 13 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

3. กาํหนดวตัถุประสงค ์
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4. กาํหนดกลุ่มประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีไดก้าํหนดกลุ่มประชากร คือ นกัศึกษาวิทยาลยั

เทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ระดบั ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ห้อง ห้อง 3 ห้อง 4  

และหอ้ง 13 ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

5. สร้างเคร่ืองมือการวิจยัโดยผูว้ิจยัศึกษาจากหลกัการ ทฤษฎี แนวคิด วตัถุประสงค์ เพื่อ

จําแนกว่าควรสร้างเคร่ืองมือว ัดด้านใดบ้างให้เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน นักศึกษา

ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ห้อง 3 ห้อง 4  ห้อง 13 ปีการศึกษา 2560 วิทยาลยั

เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 65 คน ท่ีนาํมาทาํการวจิยัในคร้ังน้ี 

6. เก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าํเนินเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองโดยการใชแ้บบฟอร์ม

แบบท่องจาํและใหน้กัศึกษากลุ่มตวัอยา่งไดท้าํการทดสอบท่องจาํ 

7. สรุปผลการวจิยัและนาํเสนอผลการวิจยัโดยนาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล

การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

ประชากร  

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็น นกัเรียน นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 

ปะชากรกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีเป็น นกัเรียน นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ห้อง 3  ห้อง 4 และห้อง 13 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ จาํนวน 65 คน( ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2560 จากสํานัก

ทะเบียนและวดัผล) 

 

n = ขนาดของกลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

N = ขนาดของกลุ่มประชากร 

e = ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้แบบฟอร์มเพื่อนาํไปท่องจาํโดยใช้กระบวนการใช้แบบฟอร์มการ

ท่องจาํ ในรายวิชา การจดัช่องทางการจดัจาํหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยมีแนวทางในการสร้างแบบฟอร์มเพื่อนาํไปท่องจาํ ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบฟอร์มเพื่อท่องจาํส่วนผสมทางการตลาด  

การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีได้เก็บรวบรวมข้อมูล การท่องจาํของนักเรียน นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 หอ้ง 3  หอ้ง 4 และหอ้ง 13 สาขาวชิาการตลาด ภาคเรียนท่ี 2 

ปีการศึกษา 2560 วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 65 คน โดยดาํเนินการดงัน้ี 

1. แจง้การศึกษาการทาํวจิยัใหก้บันกัศึกษาในชั้นเรียนทราบ  

2. ดาํเนินการเก็บขอ้มูลและรวบรวมขอ้มูลจากนกัเรียน นกัศึกษา  

3. ตรวจแบบทดสอบแบบท่องจาํ 

4.ใหน้กัเรียน นกัศึกษา ท่องจาํ  

5. อาจารยจ์ดบนัทึก 

6. สรุปผลการวเิคราะห์จากแบบทดสอบแบบท่องจาํ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 

ค่าสถิติ t-test dependent 

 2. นาํขอ้มูลมาวเิคราะห์และประมวลผลแลว้จึงทาํการสรุปผลการวิจยัการศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

การเรียนรู้ของนกัเรียน นกัศึกษาจากวิธีการเรียนการสอนโดยใช้แบบฟอร์มการท่องจาํ ในรายวิชา 

การจดัช่องทางการจดัจาํหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน ของนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ห้อง 3 ห้อง 4 และห้อง 13 และเสนอแนะขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง

แกไ้ขในการท่องจาํใหดี้ยิง่ข้ึน  
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สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

คาํนวณหาค่าเฉล่ีย (Mean) ของผลการประเมินโดยการใชสู้ตร 

 

 
 

 

ค่า x̅ ท่ีไดจ้ากการประเมินจะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 1.00  ถึง 5.00 ซ่ึงมีความหมายต่าง ๆ ดงัน้ี  

ค่าอยูร่ะหวา่ง  4.50 ถึง 5.00  หมายถึงดีมาก 

ค่าอยูร่ะหวา่ง  3.50 ถึง 4.49  หมายถึงดี 

ค่าอยูร่ะหวา่ง  2.50 ถึง 3.49  หมายถึงพอใช ้

ค่าอยูร่ะหวา่ง  1.50 ถึง 2.49  หมายถึงควรปรับปรุง 

ค่าอยูร่ะหวา่ง 1.00 ถึง 1.49  หมายถึงตอ้งปรับปรุง 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาเร่ือง การแกปั้ญหาการขาดทกัษะการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาด 4 p’s ของ

นกัเรียน นกัศึกษา ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ห้อง 3 ห้อง 4 และห้อง 13 สาขาวิชา

การตลาด วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ โดยใชว้ิธีการท่องจาํ ของนกัเรียน นกัศึกษา จาํนวน

นกัศึกษา 65 คน ในรายวิชาการพฒันาบุคลิกภาพนกัขาย ภาคเรียนท่ี 2 / 2560 มีผลการวิเคราะห์ขอ้มูล

ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาวจิยัดงัน้ี 

ตารางที่ 1  คะแนนก่อนเรียน และ หลงัเรียนของนกัเรียน นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูงชั้นปีท่ี 2 หอ้ง 3 สาขาวชิาการตลาด ปีการศึกษา 2560 

ที่  รหัส ช่ือ – นามสกลุ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 

1 32006 น.สรตี พิมพเ์วนิ  8 12 

2 32416 น.สนนัธวดี แซ่เจง็  ลาพกั 

3 32750 น.สกญัญารัตน์ เกิดจาํรูญ  6 8 

4 32872 นายทรงพล นิยมดี  3 11 

5 33744 นายสุริยะ เกิดลพัธ์  8 10 

6 33747 นายวฒันา  เติมทิพยท์วกีุล  5 8 

7 33834 นายธเนตร วฒิุนาม  16 20 

8 33876 น.สศลิษา  เปล่งสงวน  9 14 

9 33877 น.สวลิาวณัย ์ คาํบุญเกิด  5 14 

10 33890 นายตรีระพล วไิลสถาพร  17 20 

11 33948 น.สวราภรณ อุทาพรม  9 11 

12 33951 น.สกญัญาณัฐ สังขว์ารี  12 14 

13 33984 นายอรรถพล สุขปราโมทย ์ 2 14 

14 33986 น.สสุดารัตน์ ภูสอาด  4 10 

15 34013 น.สธีราพร รุ่งถาวร  5 12 

16 34221 น.สญาณิศา พนัธ์พรม  7 10 

17 34300 น.สสุทธิดา เอมชุ่มจิตร  7 12 

18 34390 น.สศุภรัตน์ ใจกลา้  7 12 
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ที่  รหัส ช่ือ - นามสกลุ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน 

19 34409 น.สสิริรัตน์ จินดาสิริเลิศ  3 5 

20 34417 นายพงษศ์กัด์ิ คงมี  3 5 

21 34458 นายสหพุทธ คุม้แกว้  3 9 

22 34463 นายสัณหณฐั  สินทอง  7 9 

23 34480 น.สปรียาภทัร เครือสาร  1 3 

24 34495 น.สณฐัชยา ฤทธ์ิประเสริฐ  13 17 

25 34530 นายปฎิภาณ ไชยประสิทธ์ิ  ขรน 

26 34534 น.สเนตรนภา จนัทโชติ 6 13 

27 35197 นายปรัชญา ประโคม 8 10 

28 35462 นายสิรภพ นิยม 3 5 

29 38353 น.สอมรรัตน์ ฉิมแฉ่ง 14 15 

30 38426 นายภูเมธ ธีรกุลเดช ขรน 

31 38485 นายเสกสรร ศรีเมือง 19 20 

32 38544 นายประภวษิณ์ุ ทบัทิมทอง 10 12 

33 38565 น.สณฐัมล อยูเ่ช้ือ 5 12 

34 38659 น.สภณัฑิรา ทว้มเสน 10 12 

35 38985 น.สมนสันนัท ์ ประโคม 12 13 

 

จากตารางที่ 1  พบว่าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้แบบฟอร์มเพื่อท่องจาํของ

นกัเรียน นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 หอ้ง 3 มีระดบัคะแนนดีข้ึน 

ตารางที ่ 2  คะแนนก่อนเรียน และ หลงัเรียนของนกัเรียน นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 หอ้ง 4 สาขาวชิาการตลาด ปีการศึกษา 2560 

ที่  รหัส ช่ือ - นามสกลุ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 

1 32821 นายสมชัญา การสมบุตร  6 10 

2 33761 นายพิชิต ละออศรี  2 7 

3 34032 นายธนวฒัน์ ชลอชล  3 6 

4 34110 นายณฐักานต ลํ้าเลิศ  7 8 
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ที่  รหัส ช่ือ - นามสกลุ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 

5 34365 นายณฐัวฒิุ รักอุบล  5 12 

6 34375 น.สขวญัศิริ สีแลง  12 15 

7 34401 นายธนศิริ ปานยิม้  5 12 

8 34403 น.สเพียงฝัน ฮวดเจริญ  8 14 

9 34575 นายเมธาสิทธ์ิ ใบทอง  2 6 

10 34577 นายธญัวฒุ คงขลิบ  1 9 

11 34581 นายทศพล นนทส์ระเกษ  1 8 

12 34629 นายวรีวชิญ ปิติศิรธนพงศ ์ 4 7 

13 34648 น.สสิริวมิล ทรรักษ ์ 9 15 

14 34968 น.สศิรประภา อินตาหามเเห  10 15 

15 35007 น.สวจิิตตรา แดงดี  10 19 

16 35050 นายดนยันนัท อรรถีโภคอนนัต ์ ลาพกั 

17 35055 นายภาคภูม ดวงศรี  6 10 

18 35057 นายณฐัพงษ ศรีชมภู  5 14 

19 35061 นายธเนศ แตงไทย  ขรน 

20 35176 นายประพทัธ์ พางาม  1 6 

21 38733 น.สนริศรา ไชยเอนก  13 18 

22 38854 น.สประณิดา ชูอ่ิม  14 18 

23 38949 นายอุดมศกัด์ิ โชคเบญจพรกุล  10 15 

24 32446 น.สออ้ย เจริญชยัสุขสม 7 10 

จากตารางที่ 2  พบว่าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้แบบฟอร์มเพื่อท่องจาํของ

นกัเรียน นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 หอ้ง 4 มีระดบัคะแนนดีข้ึน 

ตารางที ่ 3  คะแนนก่อนเรียน และ หลงัเรียนของนกัเรียน นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพ ชั้นสูง    ชั้นปีท่ี 2 หอ้ง 13 สาขาวชิาการตลาด ปีการศึกษา 2560 

ที่ รหัส ช่ือ – นามสกลุ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 

1 38095 นายธีร์ธวชั ศิวไิลวรีะนาวนิ 11 14 

2 38509 นายภานุพงศ ์ สาลีสุข 10 14 

3 38655 น.สปณิตา ธาดาวภิาโสภณ 9 17 



37 
 

ที่ รหัส ช่ือ – นามสกลุ คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลงัเรียน 

4 38656 น.สพรทิวา ชูเนตร 6 10 

5 38856 นายพณิชศกัด์ิ แซ่เจ่ีย 6 11 

6 38857 นายกฤษณ เอ่ียมสาํอางค ์ 4 6 

7 38858 นายศุภฤกษ บวัแยม้ 2 9 

8 38915 น.สวาสิณ มณีฤทธ์ิ 7 16 

9 39058 น.สธาริษา มีแยบ 5 16 

10 39115 น.สสุภิญญา ประดบัวงศ ์ 7 15 

11 39136 น.สนทัชากร สุขนิล 13 18 

จากตารางที่ 3  พบว่าคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้แบบฟอร์มเพื่อท่องจาํของ

นกัเรียน นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 หอ้ง 13 มีระดบัคะแนนดีข้ึน 

ตาราง แสดงค่า ค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน โดยใชแ้บบฟอร์ม

เพื่อนาํไปท่องจาํและเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนนก่อนเรียนและค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียนโดยใช้

แบบฟอร์มเพื่อนาํไปท่องจาํ 

คะแนนโดยใชแ้บบฟอร์มเพื่อนาํไปท่องจาํ N x̄ SD t-test Sig 

ก่อนเรียน 65 7.20    4.14 -14.510 .000* 

หลงัเรียน 65 11.88    4.10   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากตาราง พบวา่จากกการใชแ้บบฟอร์มเพื่อนาํไปท่องจาํ มีค่าเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากบั 7.20 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 4.14 (x̄ = 7.20, SD = 4.14) และมีค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน เท่ากบั 

11.88 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 4.10 (x̄ = 11.88, SD = 4.10) จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย

คะแนนก่อนเรียนและค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน มีค่า t-test เท่ากบั -14.510 และค่า Sig. เท่ากบั .000 

พบวา่คะแนนหลงัเรียนสูงกวา่คะแนนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงวา่การ

ใชแ้บบฟอร์มเพื่อท่องจาํ ทาํให้ทกัษะวิเคราะห์ 4 P’s  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปีท่ี2 สาขาวชิาการตลาดดีข้ึน 
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การวิจยั เร่ือง การแกปั้ญหาการขาดทกัษะการวิเคราะห์ส่วนผสมทางการตลาด หรือ 4P’s 

ของนกัเรียน นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 ห้อง 3 ห้อง 4 และห้อง 13 

สาขาวชิาการตลาด รายวชิาการจดัชอ่งทางการจดัจําหนา่ยและห่วงโซ่อปุทาน ปีการศึกษาท่ี 2/2560 

จาํนวน 65 คน การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อแกปั้ญหาการขาดทกัษะการวิเคราะห์ส่วนประสม

ทางการตลาด หรือ 4 P’s นกัเรียน นกัศึกษา ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง โดยวิธีการ

ท่องจาํ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบฟอร์มการท่องจาํ  

สรุปวตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัเรียน นกัศึกษาจากวธีิการเรียนการสอนโดยใช้

แบบฟอร์มการท่องจาํ ในรายวชิา การจดัช่องทางการจดัจาํหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 

2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน และ คะแนนหลงัเรียนโดยใชแ้บบฟอร์มการท่องจาํ 

ในรายวชิา การจดัช่องทางการจดัจาํหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน 

สรุปผลการวจัิย 

พบว่าจากกการใช้แบบฟอร์มเพื่อนําไปท่องจาํ มีค่าเฉล่ียก่อนเรียน เท่ากบั 7.20 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 4.14 (x ̄ = 7.20, SD = 4.14) และมีค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน เท่ากบั 11.88 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 4.10 (x̄ = 11.88, SD = 4.10) จากการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียคะแนน

ก่อนเรียนและค่าเฉล่ียคะแนนหลงัเรียน มีค่า t-test เท่ากบั -14.510 และค่า Sig. เท่ากบั .000 พบวา่

คะแนนหลงัเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 แสดงว่าการใช้

แบบฟอร์มเพื่อท่องจาํ ทาํให้ทกัษะวิเคราะห์ 4 P’s  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ

ชั้นสูง ชั้นปีท่ี 2 สาขาวชิาการตลาดดีข้ึน 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

ควรมีการสัมภาษณ์นกัเรียน นกัศึกษาและให้นกัเรียน นกัศึกษาไดเ้สนอแนะความคิดเห็น

เก่ียวกบัการจดักิจกรรมท่ีจดัข้ึนในการวจิยัและการจดักิจกรรมท่ีตอ้งการให้มีในคร้ังต่อไป เพื่อท่ีจะ

พฒันาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาในด้านการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนและการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการจาํใหดี้ยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก 

แบบฟอร์มแบบท่องจํา 
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ตัวอย่างธุรกจินํา้พริกสําเร็จรูปพร้อมรับประทาน 

การวเิคราะห์ด้านการตลาด 

ภาพรวมของตลาด   

 นํ้ าพริกถือเป็นอาหารท่ีอยู่ในความนิยมของคนไทยมาโดยตลอด ด้วยเหตุน้ี จึงมีผูผ้ลิต

นํ้ าพริกสําเร็จรูปในทอ้งตลาดเป็นจาํนวนมาก  เน่ืองจากมีอตัราความเส่ียงตํ่า และเป็นสินค้าท่ี

สามารถขายได้เสมอ แมว้่าจะมีการแข่งขนัท่ีรุนแรง  ซ่ึงตลาดนํ้ าพริกในปัจจุบนัแบ่งออกเป็น 3 

ลกัษณะ คือ 

1. เป็นชนิดท่ีตกัใส่ถุงพลาสติกขายและคิดราคาตามนํ้ าหนัก โดยผูข้ายแต่ละรายจะคิด

ราคาไม่แตกต่างกนัมากนกั  โดยมีความไดเ้ปรียบตรงท่ีผูบ้ริโภคมองวา่เป็นสินคา้ท่ีสด

ใหม่   

2. เป็นนํ้าพริกท่ีบรรจุในกระปุกพลาสติกใส ติดฉลากสติกเกอร์ขา้งกระปุก ซ่ึงส่วนใหญ่

จะมีลกัษณะของฉลากคลา้ยกนั 

3. การจาํหน่ายโดยบรรจุใส่ขวดปากกวา้ง  และมีฝาปิดแบบเกลียว 

นํ้าพริกแบบขวดจะเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความน่าเช่ือถือกวา่แบบกระปุก ซ่ึงผูบ้ริโภคมกัจะ

มองวา่นํ้าพริกแบบกระปุก เป็นสินคา้จากชุมชนหรือจากกลุ่มแม่บา้น 

 ตวัแทนจดังานเทศกาล  เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีการสั่งซ้ืออย่างสมํ่าเสมอ เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มน้ี 

จะมีการติดต่อกับห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ เพื่อขอจดังานเทศกาลพิเศษ โดยจะหมุนเวียนไปตาม

ห้างสรรพสินคา้ต่าง ๆ  ซ่ึงทาํให้มีงานออกร้านอย่างสมํ่าเสมอ  โดยสัดส่วนของรายไดจ้ากลูกคา้

กลุ่มน้ีประมาณ 65% ของรายไดท้ั้งหมด 

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 ลูกคา้ท่ีเป็นตวัแทนจาํหน่าย  เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีการสั่งซ้ือสินคา้คร้ังละมาก ๆ โดยมีทั้งสั่ง

สินคา้แบบชนิดกระปุก และสั่งซ้ือแบบเป็นกิโลกรัมเพื่อนาํไปบรรจุใหม่ ซ่ึงลูกคา้กลุ่มน้ีจะมีคาํสั่ง

ซ้ือท่ีค่อนขา้งแน่นอน โดยการอาศยัช่องทางการจดัจาํหน่ายผ่านลูกคา้กลุ่มน้ี จะเป็นลกัษณะการ

ฝากขายตามซุม้สินคา้ของตวัแทนจาํหน่าย นอกจากน้ี ยงัมีการกระจายสินคา้ไป ยงัตวัแทนจาํหน่าย

ในต่างจงัหวดั เพื่อจาํหน่ายผา่น ขายของท่ีระลึก หรือตาม สะดวกซ้ือในสถานีบริการนํ้ ามนัตามทาง

หลวงสายต่าง ๆ   ซ่ึงส่วนใหญ่จะใชก้ารขนส่งผา่นบริษทั ขนส่งอาหารรวดเร็ว จาํกดั หรือใชบ้ริการ

ขนส่งของ รพส. เป็นหลกั  โดยสัดส่วนรายไดข้องลูกคา้ในกลุ่มน้ีประมาณ 25% ของรายไดท้ั้งหมด 
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 ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย  ในปัจจุบนัยงัเป็นกลุ่มลูกคา้เป้าหมายรองของกิจการ รวมทั้งกิจการยงั

ไม่มีการสร้างการรับรู้ในตราสินคา้ให้กบัผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีมากนกั โดยมีสัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่มน้ี

ประมาณ 10% ของรายไดท้ั้งหมด 

ส่วนแบ่งตลาด    

ส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจนํ้าพริกในปัจจุบนั สามารถแบ่งตามกาํลงัการผลิตไดด้งัน้ี 

กาํลงัการผลตินํา้พริกของผู้ประกอบการในปัจจุบัน 

โรงงาน สถานท่ีตั้ง 
กาํลงัการผลิต 

(กิโลกรัม) 
ขนาดการผลิต 

แม่ประนอม กรุงเทพฯ 1,500,000 Large 

พนัทา้ยนรสิงห์ สมุทรสาคร 850,000 Large 

ศรีราชา ชลบุรี 561,600 Large 

ศรีราชาพานิช ชลบุรี 518,000 Large 

พะเยาว ์ กาญจนบุรี 316,000 Medium 

แม่อุษา ชลบุรี 312,000 Medium 

เจเ๊ล็ก ชลบุรี 230,000 Medium 

ไทยคิวพี ราชบุรี 192,000 Medium 

นิตยา นนทบุรี 85,800 Small 

หอมหวน กรุงเทพฯ 35,000 Small 

ฉัว่ฮะเส็ง กรุงเทพฯ 25,000 Small 

แม่สาํเนียง นครราชสีมา 10,800 Small 

แม่เล็กสุบิน นครปฐม 7,200 Small 

ท่ีมา : กระทรวงอุตสาหกรรม   

หมายเหตุ : Large = กาํลงัการผลิตมากกวา่ 500,000 กิโลกรัม  

                  Medium = กาํลงัการผลิตมากกวา่ 100,000 กิโลกรัม  

                  Small = กาํลงัการผลิตนอ้ยกวา่ 100,000 กิโลกรัม  

 ช่วงท่ีมียอดขายสูงท่ีสุดของปี อยูใ่นช่วงระหวา่งเดือนพฤศจิกายน–ธนัวาคม โดยมียอดขาย

นํ้ าพริกชนิดแบ่งขายเป็นกิโลกรัมประมาณ 5,000 กิโลกรัมต่อเดือน และยอดขายแบบชนิดกระปุก

ประมาณ 150,000 กระปุกต่อเดือน   
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 ช่วงท่ีมียอดขายน้อยท่ีสุดของปี อยู่ในช่วงเดือนตุลาคม โดยมียอดขายชนิดแบ่งขายเป็น

กิโลกรัมประมาณ 2,000 กิโลกรัมต่อเดือน และยอดขายแบบชนิดกระปุกประมาณ 4,000 กระปุกต่อ

เดือน เน่ืองจากระยะเวลาดงักล่าวเป็นช่วงเทศกาลกินเจ 

การวเิคราะห์การแข่งขัน 

 การศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจนํ้ าพริกสําเร็จรูป   จาํเป็นท่ีจะตอ้งทราบ

สภาวะการแข่งขนัของตลาดนํ้ าพริกในปัจจุบนั    เพื่อพิจารณาถึงความรุนแรงในการแข่งขนัของ

ตลาดดงักล่าว  รวมทั้งปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการดาํเนินธุรกิจนํ้ าพริก  โดยทาํการวิเคราะห์ปัจจยัทั้ง 

5 ประการ ดงัน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สภาพการแข่งขนัในปัจจุบนั (Existing Competitors) 

จาํนวนคู่แข่งในอุตสาหกรรมมีมาก  เน่ืองจากส่วนใหญ่พฒันามาจากผูผ้ลิตนํ้ าพริกรายเดิม 

ท่ีปรับปรุงสู่การผลิตแบบอุตสาหกรรมมากข้ึน และอตัราการเจริญเติบโตของตลาดนํ้ าพริกมี

แนวโนม้สูงข้ึน ความแตกต่างของสินคา้หรือบริการมีไม่มากส่วนใหญ่ข้ึนอยูก่บัรสชาด 

  เน่ืองจากธุรกิจ นํ้ าพริกใช้เงินลงทุนไม่สูงมาก ดังนั้นหากผูป้ระกอบการท่ีดาํเนินธุรกิจ

นํ้ าพริกอยูใ่นปัจจุบนั และไม่ประสบความสําเร็จ  สามารถถอนตวัออกจากอุตสาหกรรมไดไ้ม่ยาก 

ซ่ึงการถอนตวัออกจากอุตสาหกรรมดงักล่าว จะส่งผลให้ระดบัของการแข่งขนัในตลาดลดความ

รุนแรงลง 

 

อํานาจตอ่รอง

ของลกูค้า 

ภยัคกุคามจาก 

สินค้าทดแทน  

อํานาจตอ่รองของ 

ผู้ขายปัจจยัการผลติ 
การแข่งขนัระหวา่งธุรกิจ 

ภยัคุกคามจาก 

ผูป้ระกอบการใหม่ 
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2. คู่แข่งรายใหม่ท่ีมีศกัยภาพ (Potential Competitors) 

ธุรกิจนํ้ าพริกเป็นธุรกิจท่ีไม่ตอ้งใช้เงินลงทุนท่ีสูงมากนัก  แต่ทาํให้เกิดการประหยดัต่อ

ขนาด (Economies of Scale) ไดย้าก ดงันั้นคู่แข่งรายใหม่ จึงไม่มีความกงัวลวา่ผูป้ระกอบการราย

ใหญ่ ๆ ในตลาดจะไดเ้ปรียบในดา้นตน้ทุน   

นอกจากน้ีผูป้ระกอบการรายใหม่ยงัสามารถหาแหล่งวตัถุดิบและวธีิการผลิตท่ีมีคุณภาพได้

ไม่ยาก สามารถเขา้ถึงช่องทางจดัจาํหน่ายไดง่้ายรวมทั้งผูบ้ริโภคมีความภกัดีต่อสินคา้ 

3. อาํนาจการต่อรองของผูซ้ื้อ (Buyers) 

ผูบ้ริโภคนํ้าพริกส่วนใหญ่ซ้ือนํ้าพริกไปเพื่อรับประทาน จึงไม่มีอาํนาจต่อรองท่ีชดัเจน  แต่

ผูบ้ริโภคมีทางเลือกท่ีหลากหลาย เน่ืองจากมีผูผ้ลิตอยู่ในอุตสาหกรรมเป็นจาํนวนมาก  ผูบ้ริโภค

สามารถเปล่ียนไปซ้ือนํ้ าพริกจากผูผ้ลิตรายอ่ืนได ้ โดยไม่มีตน้ทุนในการเปล่ียนยี่ห้อ (Switching 

Cost)   

4. อาํนาจการต่อรองของผูข้าย (Suppliers) 

วตัถุดิบท่ีนาํมาใช้ผลิตนํ้ าพริกสามารถหาได้จากหลายแหล่ง   ดงันั้น อาํนาจต่อรองของ

ผูข้ายปัจจยัการผลิตจึงมีไม่มากนกั นอกจากน้ี ผูป้ระกอบการรายใหญ่ท่ีมียอดขายสูงจะมีอาํนาจ

ต่อรองกบั Supplier  ทั้งเร่ืองของคุณภาพวตัถุดิบและการชาํระเงิน  แต่สําหรับผูป้ระกอบการราย

ยอ่ยหรือผูป้ระกอบการรายใหม่จะมีอาํนาจต่อรองกบั Supplier นอ้ยกวา่ 

5. ภยัคุกคามจากสินคา้ทดแทน (Substitutes) 

สินคา้ท่ีใช้ทดแทนนํ้ าพริกสําเร็จรูปมีอยู่จาํนวนมาก  เน่ืองจากนํ้ าพริกสําเร็จรูปจดัอยู่ใน

ประเภทอาหาร  แต่ถึงแมจ้ะมีอาหารท่ีใชท้ดแทนนํ้ าพริกไดเ้ป็นจาํนวนมาก  แต่ละดบัการทดแทน

ของอาหารแต่ละชนิดจะแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัลกัษณะของสินคา้ท่ีทดแทน 

คู่แข่งทีสํ่าคัญ 

 คู่แข่งท่ีสาํคญัของนํ้าพริกแม่อุษา คือ นํ้าพริกเจ๊เล็ก  และนํ้าพริกแม่สวย เน่ืองจากเป็น

กิจการท่ีอยูใ่นพื้นท่ีใกลเ้คียงกนั นอกจากน้ี ยงัมีคู่แข่งรายอ่ืนๆ ท่ีเป็นตรายีห่้อท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกั

ของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งดี เช่น นํ้าพริกแม่พะเยาว,์ นํ้าพริกแม่ประนอม, นํ้าพริกพนัทา้ยนรสิงห์  ฯลฯ  

ตลอดจนผลิตภณัฑ์นํ้าพริกจากชุมชนต่าง ๆ ท่ีปัจจุบนัมีผูผ้ลิตเป็นจาํนวนมาก แมว้า่จะไม่ไดอ้ยูใ่น

ตลาดเดียวกนั และมีกลุ่มลูกคา้เป้าหมายคนละกลุ่ม แต่ถือเป็นคู่แข่งทางออ้มของกิจการดว้ยเช่นกนั 
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ส่วนประสมการตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค 

(Marketing Mix and CB) 

P1 = ผลติภณัฑ์ 

มีผลิตภณัฑ์หลาย

ชนิด 

คณุภาพ 

การออกแบบ 

รูปทรง รูปแบบ 

ตราสินค้า 

การบรรจภุณัฑ์ 

ขนาด 

การรับประกนั 

 

P2 = ราคา 

รายการราคา 

การให้ส่วนลด 

ส่วนยอมให้ 

การชําระเงิน 

สินเช่ือ 

P3 = ช่องทางจําหน่าย 

ช่องทาง 

การครอบคลมุ 

การจดัสินค้า 

สถานท่ีตัง้ 

สินค้าคงเหลือ 

โกดงัเก็บสินค้า 

การขนส่ง 

P4 = การส่งเสริมการตลาด 

การโฆษณา 

การส่งเสริมการขาย 

การขายโดยพนกังาน 

การประชาสมัพนัธ์ 

การให้ข่าว 

การตลาดทางตรง 

ตลาดเป้าหมาย 

(Target Market) 

ส่วนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) 
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