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บทคัดยอ 

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม”  มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา

เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค

เบื้องตน รหัสวิชา ECN201  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวนกลุมตัวอยาง 140 คน ซ่ึงผูวิจัยจะนําขอมูลที่

ไดรับจากแบบสอบถามมาประมวลผลขอมูล  ดวยคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows Version 17 

(Statistical Package for Social Science)  

 จากการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีของนักศึกษาจะมีความสัมพันธโดยตรงกับผลการเรียน

ที่ผานมา  ในขณะท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาไมมีความแตกตางกัน  แมวาปจจัยสวนบุคคลในเรื่อง 

สถานะของครอบครัว  ระดับการศึกษาของผูปกครอง  ระดับรายไดของผูปกครอง และการทํางานพิเศษของ

นักศึกษานอกเวลาเรียน จะแตกตางกัน  

ผลการศึกษาลักษณะความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอการเรียนการสอน พบวาสวนใหญเห็นวา การเรียน

การสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตนมีความเหมาะสม ยกเวนเนื้อหาวิชาที่มีความเขาใจยาก  สวน

ปจจัยทางดานเจตคติ  พบวานักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการเรียนแตยังมีความกังวลในเรื่องสูตร สัญลักษณ คําศัพท 

และผลการเรียน  สําหรับพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษานั้น  พบวานักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนที่ดีในระดับ

ปานกลาง 

 

คําสําคัญ : ปจจัยที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน  
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ABSTRACT 

The research on “Factors Affecting Learning Accomplishment of the Introduction to Microeconomics 

Class of Undergraduate Students, Sripatum University” aims at studying the factors that related to the academic 

achievement of the introduction to microeconomics class of undergraduate students, Sripatum University 

(Bangkhen). The samples used are 140 students who registered in the introduction to microeconomics class 

semester 2/2552. Data was analyzed by SPSS for Windows Version 17 (statistic package of social science).           

The results of the research were as follow: 

It has been found that the students’ good achievement were related to past grade level. Meanwhile, the 

achievement of studying of students was not different among the factor of family’s status, parents’ level of 

education, parents’ income and doing    part-time job.  

The results of the students’ opinions towards learning showed that most students thought the 

introduction microeconomics was appropriate except the difficulty of the content. For the factors of students’ 

attitude, the students had good attitudes toward learning, however they had seriously concerns about the 

formula and symbols. Moreover, the student's good behaviors mostly were in the middle level. 

 

KEYWORDS : Academic achievement factors,  Introduction microeconomics 

 

1.  บทนํา 

ระบบเศรษฐกิจของโลกในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอยางมากมาย ประกอบกับท่ีประเทศไทย

เปนระบบเศรษฐกิจแบบเปดทําใหกิจกรรมเศรษฐกิจภายในประเทศติดตอเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลก ดังนั้น

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศ ยอมมีอิทธิพลตอการดําเนิน

ชีวิตประจําวันของคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นไดจากการเกิดวิกฤตการณทางการเงินในเอเชียในชวงป พ.ศ.

2540  หรือแมกระทั่งวิกฤตการณแฮมเบอรเกอรของสหรัฐอเมริกา  ในชวงป พ.ศ. 2552  ลวนแลวแตเปนวิกฤตท่ี

กอใหเกิดปญหาในเชิงเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอกิจกรรมการดําเนินชีวิตของคนทุกคน ไมวาจะอยูในฐานะ

ผูบริโภค ผูผลิต หรือรัฐบาลก็ตาม ดังนั้นการเตรียมความพรอมใหสามารถรับมือหรือเผชิญตอสภาพการ

เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองอาศัยพื้นฐานความรูทางดานเศรษฐศาสตร  ซ่ึงเปนศาสตรที่

ศึกษาเกี่ยวกับ กฎ หลัก และทฤษฎี ที่สามารถนํามาประยุกตใช เพื่อทําความเขาใจในปรากฏการณทางเศรษฐกิจ 

รวมทั้งสามารถแสวงหาทางเลือกในการแกไขปญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไดทั้งในระดับเศรษฐกิจที่เล็กที่สุด คือ 

เศรษฐกิจระดับบุคคล จนกระท่ังถึงเศรษฐกิจระดับประเทศ และระดับโลก ตามลําดับ  ดวยเหตุผลดังกลาวจึ งทํา

ใหรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบ้ืองตนที่ถูกจัดใหเปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะดาน  สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เนื่องจากการศึกษาในรายวิชานี้ที่ผานมาพบวาผลการเรียนของนักศึกษาอยูในระดับคอนขาง

ต่ํา  ดังน้ันส่ิงสําคัญที่จะชวยใหเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบ้ืองตนเกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดี  จําเปน

จะตองศึกษาหาปจจัยที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปเปนแนวทาง
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ในการขจัดปญหา และแกไขสาเหตุที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาไดอยางถูกตอง  ซ่ึงจะเปนการ

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตนใหเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น   

  

2.  วัตถุประสงคในการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตร

จุลภาคเบื้องตนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2. เพื่อศึกษาลักษณะทางดาน ทัศนคติ เจตคติ และ พฤติกรรมของนักศึกษาที่มีตอ วิชาเศรษฐศาสตร

จุลภาคเบื้องตนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

3.  ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบ้ืองตน

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเพื่อศึกษา

ลักษณะทางดาน ทัศนคติ เจตคติ และ พฤติกรรมของนักศึกษาที่มีตอวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบ้ืองตนของ

นักศึกษา  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก นักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาค

เบื้องตน รหัสวิชา ECN201 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวนทั้งส้ิน 140 คน โดยทําการสุมตัวอยางโดย

วิธีการสุมแบบช้ันภูมิ  จําแนกตามกลุมเรียนที่ลงทะเบียน  และใชวิธีการสุมแบบบังเอิญเลือกตัวอยางนักศึกษาจาก

กลุมเรียนที่ 1 จํานวน 89 คน และกลุมเรียนที่  2 จํานวน 51 คน ตามลําดับ  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

คร้ังนี้ เปนแบบสอบถามซ่ึงมีสาระครอบคลุมถึงปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวิชาเศรษฐศาสตร

จุลภาคเบื้องตนตามกรอบแนวคิดในการศึกษา  ซ่ึงแบงเปน 4 สวน  คือ 1) ปจจัยสวนบุคคล  2) ปจจัยดานการเรียน

การสอนวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบ้ืองตนมีลักษณะเปนมาตราวัดระดับ 5 ระดับ  3) ปจจัยดานเจตคติตอวิชา

เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตนมีลักษณะเปนมาตราวัดระดับ 5 ระดับ  และ 4) ปจจัยดานพฤติกรรมการเรียนของ

นักศึกษาในรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตนมีลักษณะเปนมาตราวัดระดับ 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิจัย 

ไดแก คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน สถิติ

ทดสอบที และสถิติทดสอบเอฟ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 

4.  สรุปและอภิปรายผล 

ขอมูลทั่วไปของนักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  และกวารอยละ 80  ศึกษาในคณะ

บัญชีและคณะบริหารธุรกิจ  โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552 โดยเฉล่ีย 2.50  

สถานะครอบครัวของนักศึกษาสวนใหญเกือบรอยละ  80  บิดามารดาอยูดวยกัน ผูปกครองของนักศึกษาขณะที่

เรียนอยูในมหาวิทยาลัยศรีปทุม คือ บิดาหรือมารดา ซ่ึงมีจํานวนใกลเคียงกัน  ระดับการศึกษาผูปกครองของ

นักศึกษา  แบงออกเปน 3 กลุมคือ ระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับประถมศึกษา ซ่ึงทั้ง 3 กลุมมี

จํานวนคอนขางใกลเคียงกันเฉลี่ยรอยละ 30 รายไดผูปกครองของนักศึกษาเกินกวาครึ่งหนึ่งมีรายไดเดือนละ 

10,001 – 30,000 บาท โดยคิดเปนรอยละ 55 รองลงมา ในขณะที่กลุมผูปกครองของนักศึกษาที่มีรายไดเดือนละ 
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30,000 บาท ขึ้นไปคิดเปนรอยละ 23.60  การทํางานพิเศษนอกเวลาเรียนของนักศึกษา  พบวามีนักศึกษาเพียงสวน

นอยโดยประมาณรอยละ 20  ของนักศึกษาทั้งหมดทํางานพิเศษนอกเวลาเรียน 

 จากการวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ผลการศึกษา

พบวาผลการเรียนที่ผานมาของนักศึกษามีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05  ซ่ึงผลการเรียนที่ผานมาน้ันจะแสดงใหเห็นวา นักศึกษาคนนั้นมีความสามารถในการเรียนมากนอยเพียงใด  

นักศึกษาที่ไดเกรดเฉลี่ยสะสมสูงมีแนวโนมวาจะสามารถทําความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนไดดีกวานักศึกษาที่ได

เกรดเฉลี่ยสะสมต่ํา 

ความแตกตางระหวางสถานะครอบครัวของนักศึกษาที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางเรียน พบวาแมวานักศึกษา

จะมีสถานะครอบครัวที่แตกตางกัน ก็ไมมีผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาตางกัน ดังนั้นอาจกลาว

ไดวา  ไมวาสถานะครอบครัวของนักศึกษาจะเปนเชนใดก็ตาม  นักศึกษาไมไดนําปจจัยเหลานั้นมาเปนปจจัย

กําหนดความสําเร็จทางการเรียนของนักศึกษา 

ความแตกตางระหวางระดับการศึกษาของผูปกครองท่ีมีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไมมีผลทําให

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาตางกัน   ซ่ึงจากผลการศึกษาอาจกลาวไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีของ

นักศึกษา  ไมไดขึ้นอยูกับคุณวุฒิหรือระดับการศึกษาผูปกครอง 

ความแตกตางระหวางระดับรายไดผูปกครองกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ไมมีผลทําใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาตางกัน   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวานักศึกษาที่เปนนักศึกษากลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้  

อาจเปนนักศึกษาที่กูยืมเงินจากกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ดังนั้นจึงทําใหนักศึกษาไมประสบกับ

ปญหาในเร่ืองคาใชจายในขณะที่เรียน 

ความแตกตางระหวางสถานะการทํางานพิเศษของนักศึกษานอกเวลาเรียนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

พบวา ไมวานักศึกษาจะทําหรือไมทํางานพิเศษนอกเวลาเรียน  ก็ไมทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

ตางกัน  ดังนั้นจากผลการศึกษาอาจกลาวไดวา  การทํางานพิเศษนอกเวลาเรียนของนักศึกษาไมไดมีผลกระทบตอ

ผลการเรียนของนักศึกษา  ซ่ึงอาจเปนเพราะวานักศึกษาสามารถที่จะจัดสรรเวลาเรียนกับเวลาในการทํางานได

อยางลงตัว 

จากผลการศึกษาระดับความความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับปจจัยดานการเรียนการสอนพบประเด็น

ในการอภิปรายดังนี้ 

ปจจัยการเรียนการสอนดานเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบ้ืองตน  นักศึกษาสวนใหญเห็นดวยวา

ปริมาณเนื้อหาวิชาที่เรียนมีความเหมาะสม และมีความเช่ือมโยงตอเนื่องกันเปนอยางดี   ตลอดจนเห็นดวยวาวิชา

เศรษฐศาสตรจุลภาคเบ้ืองตนเปนวิชาที่สามารถประยุกตใชใหเขากับลักษณะงานในวิชาชีพของนักศึกษาไดดี

เชนกัน  อยางไรก็ตามส่ิงที่นักศึกษาเห็นวาเปนอุปสรรคหรือปญหาในการเรียนวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบ้ืองตน 

คือ ความยากของเน้ือหาวิชา ซ่ึงสะทอนจากระดับความคิดเห็นที่มีคอนขางมาก   

ปจจัยการเรียนการสอนดานการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงไดแก ระยะเวลาของการเรียนการ

สอนในแตละคาบ  จํานวนนักศึกษาตอกลุมเรียน ตลอดจนสภาพหองเรียนที่เอื้อใหเกิดบรรยากาศท่ีดีในการเรียน

การสอน   นักศึกษาสวนใหญเห็นดวยในระดับคอนขางมากกวา ส่ิงตางๆ ดังกลาวมหาวิทยาลัยมีการบริหาร

จัดการไดดีและมีความเหมาะสม 
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ปจจัยการเรียนการสอนดานการวัดและประเมินผลในรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน  ผลการ 

ศึกษาพบวา นักศึกษาสวนใหญหรือมีความพึงพอใจคอนขางมากในการวัดและประเมินผลในรายวิชา

เศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน   

เจตคติตอวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตน เปนปจจัยสําคัญปจจัยหน่ึงที่ส งผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักศึกษา ทั้งน้ีเนื่องจาก เจตคติ คือ ความรูสึก อารมณ ทาที หรือสภาพจิตใจของบุคคลที่เกิดจากไดรับ

ประสบการณส่ิงใดส่ิงหน่ึง (กฤษณา ศักดิ์ศรี, 2530 : 212) หากนักศึกษามีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน ก็จะสงผลให

เกิดความรูสึกรักในการเรียนและมีความพยายามที่จะทําความเขาใจในเนื้อหาวิชา ไมวาวิชาที่เรียนจะมีความยาก

งายอยางไรก็ตาม โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เปนกลุมตัวอยางในครั้งนี้สวนใหญมีเจตคติในทางบวก 

ไดแก ประโยชนของการเรียนตอการดําเนินชีวิตประจําวัน ความกระตือรือรน ความทาทายในการฝกกระบวนการ

คิดวิเคราะห  ความพอใจท่ีเกิดจากการไดเรียนรูส่ิงใหม ตลอดจนความรูสึกฉลาดและรอบรูมากขึ้นเมื่อไดเรียน   

สําหรับเจตคติในทางลบจากการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ความรูสึกทอแทเมื่อเกิดปญหาในการเรียน  ปญหาจากสูตร 

สัญลักษณ และคําศัพทเฉพาะ  ตลอดจนความกังวลในเร่ืองผลการเรียน  นั่นแสดงใหเห็นวา นักศึกษามีความวิตก

กังวลในการทําความเขาใจในเน้ือหาวิชาเปนอยางมาก  ซ่ึงความวิตกกังวลเหลานั้นจะกอใหเกิดเจตคติในทางลบ 

และทายที่สุดอาจจะสงผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ อดิศักดิ์  พงษพูลผลสักด์ิ  

และคณะ (2544) ที่พบวา เจตคติที่มีตอการเรียนสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร ของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนของรัฐ กรณีศึกษาจังหวัดลพบุรี   

ปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่ทําการศึกษา ไดแก ปจจัยดานพฤติกรรม นักศึกษามีพฤติกรรมในการเรียนที่

ดี  ในเรื่อง  ความตรงตอเวลาในการเขาช้ันเรียน  การฝกทําและสงแบบฝกหัดที่ไดรับมอบหมาย  ความต้ังใจใน

การเรียนและจดเนื้อหาที่อาจารยสอนในช้ันเรียน  การทําแบบฝกหัดสงอาจารยดวยตนเอง  และการเขาเรียนเปน

ประจํา  ซ่ึงพฤติกรรมการเรียนที่ดี อาจกอใหเกิดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ   

ลินเกร็น (Lingren, 1969, อางถึงใน ชลิศา รัตรสาร, 2549) ซ่ึงสํารวจพบวา นักศึกษาที่ผลการเรียนดี มาจากนิสัยใน

การเรียนดี มีความสนใจในการเรียนเปนสวนใหญ และมาจากเชาวนปญญาเปนสวนนอย อีกทั้งงานวิจัยของ         

ธัญกร คําแวง (2552) ยังสนับสนุนวา พฤติกรรมการเรียนเปนองคประกอบหน่ึงที่มีความสัมพันธทางบวกตอ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา แคลคูลัส 1 ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

5.  ขอเสนอแนะ 

ผลการวิจัย ทําใหผูสอนไดทราบถึงปจจัยที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ดังนั้นเพื่อ การ

ขจัดปญหา และแกไขสาเหตุที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ซ่ึงจะเปนการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอนในรายวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบ้ืองตนใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ผูสอน ควรมีแนวทาง

ในการชวยใหนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ําประสบผลสําเร็จในการเรียน โดยอาจจะมีการจัดช่ัวโมงเรียนเพ่ือ

ทบทวนใหกับนักศึกษากลุมดังกลาว หรือการแบงกลุมเรียนตามระดับผลการเรียนของนักศึกษา  ปรับปรุงวิธีการ

สอน  โดยพยายามยกตัวอยางประกอบเพ่ือใหนักศึกษาสามารถทําความเขาใจไดงายขึ้น  และจัดทําส่ือการสอน
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เกี่ยวกับสูตรและสัญลักษณตางๆ ในวิชาเศรษฐศาสตรจุลภาคเบื้องตนเพื่อใหนักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมไดดวยตนเอง  

ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนทั้งที่เปนปจจัยที่เกิดจากตัวผูสอน เชน  ความเมตตากรุณาตอนักศึกษา                 

ความเอาใจใสนักศึกษา และปจจัยอื่นๆ เชน การหาเทคนิควิธีการสอน การสรางส่ือการเรียนการสอน ที่ทําให

นักศึกษาสามารถทําความเขาใจไดงายขึ้น ตลอดจนมองเห็นถึงประโยชนในการนําวิชาที่เรียนไปใชไดจริง เพื่อ

เปนการกระตุนใหนักศึกษาเกิดเจตคติที่ดี  แนะนําการวางแผนการเรียนใหนักศึกษาในการสอนคาบแรก และ

กระตุนใหนักศึกษาไดฝกฝนในการทําแบบฝกหัดและทบทวนบทเรียนดวยตนเอง ตัวอยางเชน ผูสอนตั้งคําถาม

เนื้อหาบทเรียนในคร้ังที่ผานมา  สําหรับปญหาเกี่ยวกับการศึกษาบทเรียนลวงหนา  หรือใหนักศึกษาต้ังคําถามของ

บทเรียนใหมเพื่อเปนการกระตุนใหนักศึกษาเตรียมตัวกอนเริ่มบทเรียนใหม 
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