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ทาํงานวจิยั เพื่อนาํไปปรับเปล่ียนพฤติกรรมการส่งแบบฝึกหดัโดยใชว้ธีิการเสริมแรงทางบวกของนกัศึกษา

ระดบัชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ ชั้นปีท่ี 1 หอ้ง 1/9 ต่อไป 
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ทุกท่านท่ีไดอ้บรมสั่งสอนวิชาความรู้ และให้ความเมตตาแก่ผูว้ิจยัมาโดยตลอด  เป็นกาํลงัใจสําคญัท่ีทาํให้การ

ศึกษาวจิยัฉบบัน้ีสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
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บทท่ี 1 

บทนาํ 

1. ความเป็นมาและความสําคญั 

                         วชิาภาษาไทยเพื่ออาชีพเป็น วชิาพื้นฐานท่ีนกัศึกษาท่ีนกัศึกษาระดบัชั้นประกาศนียบตัร  วชิาชีพ 

ชั้นปีท่ี 1  ตอ้งเรียนเป็นวชิาพื้นฐาน  โดยมี วตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนไดมี้ความเขา้ใจในการส่ือ   และสามารถ

ใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   ทั้งการพดูและการเขียน  โดยในภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา   2560    จากการสังเกต

พฤติกรรมการเรียนวชิาภาษาไทยเพื่ออาชีพ  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี  1 หอ้ง   1/9  

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  จากประสบการณ์ในการสอนรายวชิา

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ  อาจารยผ์ูส้อนพบวา่   นกัศึกษาส่วนใหญ่ไม่สนใจเรียน และไม่ค่อยทาํแบบฝึกหดัส่ง

อาจารยผ์ูส้อนแมว้า่ จะมีการใหส่้งงานยอ้นหลงัก็ตาม ซ่ึงมีผลทาํใหน้กัศึกษามีคะแนนเก็บค่อนขา้งตํ่า  ส่งผลให้

นกัศึกษาสอบไม่ผา่นเป็นจาํนวนมาก  เน่ืองจากวา่ในรายวชิาน้ีมี คะแนนในส่วนของการทาํ  แบบฝึกหดัถึง 30%  

ของคะแนนทั้งหมด 100 คะแนน 

                     อาจารยผ์ูส้อนจึงคิดวา่ควรท่ีจะตอ้งมีการปรับปรุงพฤติกรรมในการส่งแบบฝึกหดั ของนกัศึกษา 

โดยการสร้างแรงจูงใจแบบการเสริมแรงบวก  และยงันาํ  ผลท่ีไดรั้บไปช่วยเหลือปรับปรุงการสอน ทาํใหผู้เ้รียน    

มีผลการเรียนท่ีดีข้ึน  ซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงในการแกปั้ญหา  ในการส่งแบบฝึกหดัของนกัศึกษา 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

                    1.  เพื่อแกปั้ญหาการไม่ส่งแบบฝึกหดัของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี  1  หอ้ง 

ปวช. 1/9   สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

                   2.  เพื่อนาํผลจากการเสริมแรงทางบวกไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป  

3. ขอบเขตการวจิัย 

           ในการวจิยัคร้ังน้ีผูส้อนเป็นผูบ้นัทึกคะแนนพฤติกรรมการส่งแบบฝึกหดัของนกัศึกษาหอ้งปวช. 1/9 

ในแต่ละคร้ังเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน  โดยกาํหนดของเขตไวด้งัน้ี 

1. ประชากร 

1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษา คือนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย ์

พณิชยการ ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1  หอ้ง 1/9  ในภาคเรียนท่ี  2  ประจาํปี

การศึกษา  2560  จาํนวน  53   คน       

1.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการท่ี     

 



                         222222222222222222222222222222222/22222222222 

กาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี  1  หอ้ง 1/9   ในภาคเรียนท่ี  2  ประจาํปีการศึกษา  2560   

จาํนวน  53    คน     

2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ 

- แบบบนัทึกขอ้มูลท่ีผูท้าํการวิจยัสร้างข้ึนเองเพื่อเก็บขอ้มูล 

3. ตัวแปร 

1. ตวัแปรตน้  การเสริมแรงบวก  (แบบบนัทึกคะแนนขอ้มูลการส่งแบบฝึกหดัในแต่ละสัปดาห์) 

2. ตวัแปรตาม    พฤติกรรมการส่งแบบฝึกหดั 

สมมติฐานการวจิัย (ถา้มี) 

 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. งาน หมายถึง แบบฝึกหดัท่ีครูผูส้อนใหท้าํในชัว่โมงเรียน และหรือแบบฝึกหดัท่ีครูผูส้อน 

ใหท้าํเป็นการบา้น  

2. พฤติกรรม  หมายถึง   กริยาอาการท่ีแสดงออกหรือปฏิกิริยาโตต้อบ เม่ือเผชิญกบั 

สถานการณ์ต่าง ๆ   อาจเป็นการเคล่ือนไหวท่ีสังเกตไดห้รือวดัได ้เช่น การเดิน การพดู การเขียน การคิด  

3. การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) เป็นการเพิ่มคะแนนใหก้บันกัศึกษาท่ีส่ง 

แบบฝึกหดัหลงัจากอาจารยผ์ูส้อนเร่ิมสั่งแบบฝึกหดั แต่ตอ้งไม่หมดเวลาในคาบนั้น ๆ 

5.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

                    1.  ไดแ้กปั้ญหาการไม่ส่งแบบฝึกหดัของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี  1  หอ้ง 

ปวช. 1/9   สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

                   2.  ไดน้าํผลจากการเสริมแรงทางบวกไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป  
 

6.  กรอบแนวคดิในการวจิัย 

              ในการศึกษาพฤติกรรม ของนกัศึกษาการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการส่งแบบฝึกหดัโดยใชว้ธีิการ 

เสริมแรงทางบวกของวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  ผูว้จิยัไดศึ้กษาตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้ง มาสร้างกรอบ

แนวคิดในการศึกษาคน้ควา้ ดงัภาพประกอบ   

                 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

        

              
พฤติกรรม

การส่ง

แบบฝึกหดั 

  

 การใหแ้รงเสริมทางบวก 



บทท่ี 2  

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

การศึกษาเร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการส่งแบบฝึกหัด โดยใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก ผูว้ิจยัได้

ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี ท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสาร ตาํรา  และงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการทาํวิจยั 

ดงัน้ี 

1. ทฤษฎีการเสริมแรง  

2. ทฤษฎีความรับผดิชอบ 

3. ทฤษฎีแรงจูงใจในการทาํงาน 

4. แบบฝึกหดั 

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. ทฤษฎกีารเสริมแรง (Reinforcement theories) 

การปรับพฤติกรรมในสภาพการเรียนการสอนนั้นมกัจะใช้หลกัการเรียนรู้ตามแนวคิด และทฤษฎีการ

เรียนรู้การวางเง่ือนไขแบบการกระทา (Operant Conditional Theory) ของเบอร์รัส เอฟ สกินเนอร์ (Burrhus F. 

Skinner. 1904-1990) ท่ีมีความเช่ือวา่พฤติกรรมของบุคคล เป็นผลพวงเน่ืองมาจากปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม 

พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนของบุคคลจะแปรเปล่ียนไป เน่ืองมาจากผลกรรม(Consequences) ท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้ม

นั้น (Kazdin. 1984 ; สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต. 2536) ซ่ึงสกินเนอร์ไดใ้ห้ความสนใจกบัผลกรรม 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

การเสริมแรง (Reinforcement) และการลงโทษ(Punishment) กล่าวคือ ถา้พฤติกรรมใดไดรั้บ ผลกรรมท่ีเป็นการ

เสริมแรง พฤติกรรมนั้นมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนอีก หรือเพิ่มมากข้ึนในอนาคต ในทางกลบักนัถา้พฤติกรรมใด

ไดรั้บผลกรรมท่ีเป็นการลงโทษพฤติกรรมนั้นจะลดลงและยุติลงจากความเช่ือพื้นฐานและผลการทดลองของส

กินเนอร์ สามารถสรุปแนวคิดต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

1. การสริมแรง (Reinforcement) คือการทา ให้ความถ่ีของพฤติกรรมเพิ่มข้ึน อนัเป็นผลเน่ืองมาจากผล

กรรมท่ีตามหลงัพฤติกรรมนั้น การเสริมแรงจะแบ่งออกตามลกัษณะของการวางเง่ือนไขไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 

1. การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) เป็นการให้ส่ิงท่ีจะช่วยเพิ่มแนวโน้มของการ

ตอบสนอง และมกัจะเป็นการใหส่ิ้งดีๆ เช่น ผูเ้รียนท่ีทา แบบฝึกหดัส่งตรงเวลาแลว้ไดรั้บคา ชม ก็จะทาํ การบา้น

ส่งตรงเวลาสมํ่าเสมอ เป็นตน้ 

2. การเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) เป็นการนาํส่ิงท่ีไม่พอใจ ไม่ชอบออกไปหรือเป็น

การปรับสภาวะจากลบ (Negative) ไปเป็นกลาง (Neutral) แลว้เพิ่มแนวโน้มของการตอบสนองท่ีตอ้งการ 

(Carver and Scheier ,1996:341) เช่น ผูเ้รียนท่ีทาแบบฝึกหดัส่งตามกาํหนดเวลาจะไม่เกิดความวติกอีกต่อไป  
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 ดงันั้นในคร้ังต่อไปเขาก็จะรีบทา แบบฝึกหดัให้เสร็จตามเวลาเป็นตน้ การลงโทษ การเสริมแรงทางลบ

เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมใน 2 ลกัษณะคือ 

1. พฤติกรรมหลีกหนี (Escape Behavior) 

2. พฤติกรรมหลีกเล่ียง (Avoidance Beh.) 

ซ่ึงความแตกต่างของพฤติกรรม 2 ลกัษณะน้ีอยูต่รงท่ีวา่ พฤติกรรมการหลีกหนีใชก้บัการท่ีบุคคล กาํลงั

เผชิญอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไม่พึงพอใจแลว้แสดงพฤติกรรมอ่ืนๆ ข้ึนมาเพื่อใหต้นเองถอดถอนสภาพการณ์ท่ีไม่พึง

พอใจออกไป สาํหรับพฤติกรรมการหลีกเล่ียงนั้น เป็นการท่ีบุคคลรู้วา่ตนเอง จะเผชิญกบัเหตุการณ์ท่ีไม่พึงพอใจ 

บุคคลก็สามารถหลีกเล่ียงไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงพอใจได ้โดยการแสดงพฤติกรรมในลกัษณะอ่ืนๆ แทน 

2. การลงโทษ (Punishment) หมายถึงการปรับพฤติกรรมซ่ึงเก่ียวขอ้งภายใตเ้ง่ือนไขท่ีวา่ผลท่ีตามมา

ดา้นลบจะช่วยลดหรือยบัย ัง่พฤติกรรม เป็นการลดพฤติกรรมเน่ืองจากไดรั้บผลลพัธ์ท่ีไม่พึงพอใจ แมว้า่รางวลั

จะเป็นวิธีการท่ีมีอิทธิพลในการกาํหนดพฤติกรรมของพนกังาน แต่ผูบ้ริหารอาจใช้วิธีการท่ีไม่ใช่พฤติกรรม

ส่วนตวัเขา้มาแทน เช่น การวา่กล่าวตกัเตือน การลดอาํนาจหนา้ท่ี เป็นตน้ 

  3. การหยุดยั้ง (Extinction) หมายถึง การยุติให้การเสริมแรงต่อพฤติกรรมท่ีเคยไดรั้บ การเสริมแรง อนั

อาจเป็นผลทาํให้พฤติกรรมนั้นเกิดการระเบิดแลว้ค่อย ๆ ลดลงจนหายไปในท่ีสุด เช่น เช่น ผูบ้ริหารซ่ึงตอ้งการ

ให้พนกังานทา งานล่วงเวลานอ้ยลงและทาํ งานในเวลาให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน อาจใชว้ิธีการเลิกขอบคุณ

พนกังานท่ีทาํงานล่วงเวลาหรือทาํงานในวนัหยดุ วธีิน้ี 

2.  ทฤษฎคีวามรับผดิชอบ  

      สําคญัท่ีสุด ตอ้งเขา้ใจความหมายของคาํวา่ “ความรับผิดชอบ” ให้ถูกตอ้ง ขอให้เขา้ใจวา่ “รับผิด” 

ไม่ใช่การรับโทษหรือถูกลงโทษ “รับชอบ” ไม่ใช่รางวลัหรือรับคาํชมเชย การรู้จกัรับผิด หรือยอมรับวา่ อะไร

ผิดพลาดเสียหาย และเสียหายเพราะอะไร เพียงใดนั้น มีประโยชน์ ทาให้บุคคลรู้จกัพิจารณาตนเอง ยอมรับ

ความผิดของตนเองโดยใจจริง เป็นทางท่ีจะช่วยแกไ้ขความผิดได ้และให้รู้วา่จะตอ้งปฏิบติัแกไ้ขใหม่ ส่วนการ

รู้จกัรับชอบหรือรู้วา่อะไรถูก อนัไดแ้ก่ถูกตามความมุ่งหมาย ถูกตามหลกัวิชา ถูกตามวิธีการนั้น มีประโยชน์ทาํ

ให้ทราบแจง้วา่ จะทาให้งานเสร็จสมบูรณ์ไดอ้ยา่งไร จกัไดถื้อปฏิบติัต่อไป ความรับผิดชอบ คือ หนา้ท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมายใหท้าํ จะหลีกเล่ียง ละเลยไม่ได ้ 

3.  ทฤษฎแีรงจูงใจในการทาํงาน  

การจูงใจ คือการสร้างหรือการเกิดข้ึนของแรงจูงใจ แรงจูงใจเป็นกระบวนการทางจิตวิทยาท่ีกาํหนด

เป้าหมายและทิศทางใหแ้ก่การกระทาหรือพฤติกรรมของบุคคล การศึกษาเร่ืองการจูงใจคือการหาขอ้สรุปทัว่ไป

หรือทฤษฎีเพื่อจะตอบวา่ พฤติกรรมท่ีมีเป้าหมายและทิศทางนั้น “ทาํไมจึงเกิดข้ึน” และ “เกิดข้ึนอยา่งไร”  

มกัจะพูดถึงปัญหาของแรงจูงใจของพนกังานอยูเ่สมอ ซ่ึงมีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ การขาดความพยายาม การขาด

งาน ความเฉ่ือยชา การไม่เตม็ใจทางานใหเ้สร็จตามระยะเวลา ซ่ึงอาจสรุปวา่เป็นเพราะพนกังานขาดความรู้ 
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 ความสามารถในการทาํงาน แต่พนกังานอาจสรุปว่าเป็นเพราะปัญหาเร่ืองแรงจูงใจ คือเขาไม่อยากใชค้วาม

พยายามหรือความสามารถ ผูบ้ริหารตอ้งพยายามเขา้ใจถึงพลงั 

ท่ีกระตุน้พฤติกรรมของบุคคล ตอ้งรับผิดชอบการสร้างและการพฒันาสภาพแวดลอ้มท่ีบุคคลจะถูกจูงใจใหมี้ผล

การปฏิบติังานท่ีสูงข้ึน  

3.1 ลกัษณะของแรงจูงใจ  

          แรงจูงใจคือพลงัท่ีริเร่ิม กาํกบั และคา้จุนพฤติกรรมและการกระทาํของบุคคล มีรูปแบบท่ี

หลากหลาย ซ่ึงอาจเกิดจากปัจจยัภายในหรือปัจจยัภายนอกตวับุคคลก็ได ้แรงจูงใจจะแตกต่างกนัระหวา่งบุคคล 

และมีลกัษณะเป็นเร่ืองภายในตวัคน จึงไม่สามารถสังเกต วดั หรือวิเคราะห์ไดโ้ดยตรง แต่สังเกตไดจ้ากการ

กระทาํหรือพฤติกรรมภายนอก ผูบ้ริหารจึงสังเกตไดจ้ากลกัษณะท่ีพนกังานแสดงออกภายนอกและจากผลการ

ปฏิบติังาน บุคคลบางคนถูกจูงใจดว้ยปัจจยัสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่บางคนถูกจูงใจไดโ้ดยไม่ตอ้งอาศยัปัจจยั

ภายนอก จึงมีการจาํแนกเป็นแรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน  

แรงจูงใจภายนอกเกิดจากสภาพแวดลอ้มของงาน ซ่ึงเกิดจากบุคคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูป้ฏิบติังานเป็นผูก้าํหนด 

เช่น รายได ้สวสัดิการ นโยบาย ความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้ เป็นตน้  

  แรงจูงใจภายในเกิดจากความสัมพนัธ์โดยตรงระหว่างบุคคลกับงานท่ีปฏิบติั ผูป้ฏิบติังานเป็นผูท่ี้

กาํหนดไดเ้อง เช่น ความรู้สึกในความสําเร็จ ความทา้ทายของงาน การพฒันาความสามารถจากการทาํงานแต่

ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถแยกแรงจูงใจไดช้ดัเจนตามท่ีกล่าวมา บางอยา่งมีคุณสมบติัเป็นทั้งแรงจูงใจภายในและ

ภายนอก เช่น การเล่ือนตาํแหน่งหรือการยกย่อง เป็นเร่ืองภายนอก แต่ก็อาจนบัเป็นตวัช้ีความสําเร็จและ

ความสามารถท่ีเพิ่มข้ึนก็ได ้โดยทัว่ไปผลการปฏิบติังานของบุคคลถูกกาํหนดโดยแรงจูงใจ ความสามารถ และ

สภาพแวดลอ้มของงาน ถา้บุคลขาดความสามารถผูบ้ริหารสามารถใหก้ารฝึกอบรมได ้ถา้สภาพแวดลอ้มของงาน

ไม่ดีก็สามารถปรับปรุงไดดี้ข้ึนได ้ แต่ถา้มีปัญหาเร่ืองแรงจูงใจแลว้ งานของผูบ้ริหารมีเป็นส่ิงทา้ทายมากข้ึน 

พฤติกรรมของบุคคลจะซบัซ้อนและวิเคราะห์ไดย้าก ทาํไมถึงไม่มีแรงจูงใจ จะเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งไร ดงันั้น

การจูงใจจึงมีความสําคญั เพราะ การจูงใจกระทบต่อผลการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังานข้ึนอยูก่บัปัจจยัสาม

อยา่งคือ ความสามารถ สภาพแวดลอ้ม และแรงจูงใจ  

     ผลการปฏิบัติงาน = ความสามารถ x สภาพแวดล้อม x แรงจูงใจ  

ถา้บุคคลมีความสามารถท่ีจาํเป็น ไดรั้บการสนบัสนุนดว้ยสภาพแวดลอ้มของงาน และถูกจูงใจอยา่ง

เพียงพอแลว้ ก็เป็นโอกาสดีท่ีสุดท่ีจะไดรั้บผลการปฏิบติังานท่ีสูงตามเป้าหมาย 

เม่ือเราพดูถึงบุคคลท่ีถูกจูงใจในมุมมองของพฤติกรรมองคก์าร หมายความวา่บุคคลนั้นทาํงานหนกั และ

โดยทัว่ไปจะมีลกัษณะพื้นฐานอยูส่ามประการ คือ ความพยายาม ความไม่หยดุย ั้ง และมีเป้าหมาย  ความ

พยายามหมายถึงความเขม้ของพฤติกรรมของบุคคล หรือความมากนอ้ยของความพยายามท่ีคนทุ่มเทใหก้บังาน 

ความไม่หยดุย ั้งคือการการใชค้วามพยายามอยา่งต่อเน่ืองในการทาํงาน ใชเ้วลาทาํงานมากกวา่การพกัผอ่น ส่วน

การทีเป้าหมายเป็นทิศทางท่ีเขามุ่งใชค้วามพยายามเพื่อไปใหถึ้ง ดงันั้น เม่ือคนใดมีแรงจูงใจในการทาํงานสูง เขา 
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จะมีพฤติกรรมการทาํงานโดยทุ่มเทความสามารถ ใชค้วามพยายามอยา่งไม่ลดละและต่อเน่ืองเพื่อใหผ้ล

ปฏิบติังานนาํไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ       

              3.2 กระบวนการจูงใจ  

กระบวนการจูงใจเร่ิมตน้ดว้ยความตอ้งการ ซ่ึงเป็นการรับรู้การเสียสมดุลหรือความขาดแคลนของ

บุคคล แลว้จึงหาแนวทางท่ีจะตอบสนองความตอ้งการนั้น ทาํให้เกิดพฤติกรรมหรือการกระทาท่ีมีเป้าหมาย ซ่ึง

สนองความตอ้งการท่ีมกัจะกล่าววา่เป็นรางวลัหรือผลตอบแทนของการกระทาํ การกระทาํใดท่ีไดร้างวลัหรือ

ผลตอบแทนท่ีสนองความตอ้งการได ้บุคคลจะกระทาํอยา่งนั้นซํ้ าอีก ผลตอบแทนจึงเป็นกลไกป้อนกลบัท่ีช่วย

ใหบุ้คคลประเมินผลติดตามของพฤติกรรมเพื่อการกระทาํในอนาคตอีก (ดงัรูป) 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 เร่ืองกระบวนการการแรงจูงใจ 

 

วธีิการศึกษาการจูงใจในงาน (Work-Motivation Approaches)   

      ตั้งแต่ปี ค.ศ.1900 เป็นตน้มา หรือตลอดศตวรรษท่ี 20 นกัวิจยัและนกัปฏิบติัต่างแสวงหาความเขา้ใจ

ในกระบวนการจูงใจวา่เกิดข้ึนอยา่งไร เพราะมีบริษทัใหญ่ๆ ท่ีตอ้งทางานกบับุคคลจานวนมากข้ึนเร่ือยๆ การจูง

ใจในงานท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นความเร่งด่วนของธุรกิจและอุตสาหกรรม แต่สมมติฐานเก่ียวกบัการจูงใจของ

บุคคลและวิธีปฏิบติัท่ีผูบ้ริหารกิจการกระทาต่อพนกังานจะแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัทศันะท่ีมีต่อแรงจูงใจและ

ต่อมนุษยโ์ดยทัว่ไป  

    สมยัเร่ิมแรกของการศึกษาแรงจูงใจ มีวิธีการท่ีสําคญัอยูส่ามแนวทางคือ การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ 

การศึกษาเชิงมนุษยส์ัมพนัธ์ และการศึกษาเชิงทรัพยากรมนุษย ์          

                  การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ เร่ิมจากผลงานของ เฟรดเดอริค เทยเ์ลอร์ ซ่ึงเป็นผูพ้ฒันาการบริหารเชิง

วิทยาศาสตร์ มีทศันะต่อพนกังานหรือคนงานว่าเป็นบุคคลเชิงเศรษฐกิจ มองวา่คนงานเป็นทรัพยากรการผลิต

เช่นเดียวกบัเคร่ืองจกัร และมีความตอ้งการเงินและค่าจา้งเป็นสําคญั งานท่ีทาจะถูกออกแบบให้ง่ายและทาซํ้ าอยู่

เสมอเพื่อให้ไดผ้ลผลิตมากและเร็ว เร่ิมแรกจึงพฒันาระบบการจูงใจในงานโดยจ่ายผลตอบแทนเป็นเงิน บน

พื้นฐานของปริมาณและคุณภาพของผลผลิตของพวกเขา   ต่อมามีการเล่ือนตาํแหน่ง    การเล่ือนขั้นรายไดล้ด 
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ชัว่โมงการทาํงานลง และมีวนัหยดุพกัผอ่นให ้เป็นวธีิการจูงใจดว้ย แนวทางน้ียงัคงมีอยูใ่นการทาํงานยุคปัจจุบนั 

ทั้งผูบ้ริหารและพนกังานยงัคงเห็นวา่เงินคือพื้นฐานสําคญั และบุคคลจาํนวนมากยงัคงเลือกงานโดยพิจารณา

ระดบัเงินเดือนมากกวา่เน้ือหาของงาน   การศึกษาเชิงมนุษยส์ัมพนัธ์ มุ่งศึกษาปัจจยัทางสังคมท่ีกระทบต่อ

แรงจูงใจ เป็นผลจากการศึกษาของ ฮอร์ธอร์น (Horthorn Study) ซ่ึงดาเนินการโดย เอลตนั เมโย และคณะ 

นกัวิจยัจึงให้ความสําคญัของมนุษยส์ัมพนัธ์ต่อแรงจูงใจ เช่น กลุ่มงานท่ีพอใจกนัเป็นส่ิงจูงใจท่ีสําคญักวา่เงิน 

แนวคิดต่อพนักงานหรือคนงานว่าเป็นบุคคลเชิงสังคมเร่ิมแทนท่ีแนวคิดของบุคคลเชิงเศรษฐกิจ ผูบ้ริหาร

เพียงแต่ใหค้วามสนใจกบัพนกังานเท่านั้นก็สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของพวกเขาให้ดีข้ึนได ้การมุ่งความ

ตอ้งการทางสังคมของคนงานจึงเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในการจูงใจบุคคล เน้นการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่าง

บุคคลและกลุ่มภายในสภาพแวดลอ้มของงาน แต่มีผูเ้ห็นวา่ก็ยงัคงเง่ือนไขท่ีพนกังานตอ้งไม่ขดัขืนอาํนาจหนา้ท่ี

ของผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นวธีิการเชิงวทิยาศาสตร์ไว ้

        การศึกษาเชิงทรัพยากรมนุษย ์นาํเสนอภาพแรงจูงใจของบุคคลท่ีซบัซ้อนมากข้ึน โดยมองวา่บุคคล

ถูกจูงใจดว้ยปัจจยัหลายอยา่ง เช่น ความตอ้งการเงิน ความตอ้งการทางสังคม ความตอ้งการความสําเร็จ ตอ้งการ

งานท่ีมีคุณค่า และมีความเห็นวา่บุคคลท่ีแตกต่างกนัจะแสวงหาเป้าหมายในการทาํงานท่ีไม่เหมือนกนั บุคคล

เป็นขุมพลงัความสามารถขององคก์าร ผูบ้ริหารตอ้งศึกษาทาํความเขา้ใจและเรียนรู้วา่จะใชท้รัพยากรบุคคลให้

เกิดประโยชน์สูงสุดไดอ้ยา่งไร หลกัทัว่ไปคือผูบ้ริหารตอ้งกระตุน้ให้พนกังานมีส่วนร่วม สร้างสภาพแวดลอ้ม

การทางานท่ีส่งเสริมให้ใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งเต็มท่ี ทั้งน้ีจะตอ้งเขา้ใจปรัชญาพื้นฐานบางอยา่ง

ของธรรมชาติมนุษย ์ ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์ เนน้การรับรู้ความสัมพนัธ์ระหวา่งแรงจูงใจ

และปรัชญาธรรมชาติของมนุษย ์เขาเช่ือวา่ผูบ้ริหารจูงใจบุคคลใหท้างานดว้ยวธีิการพื้นฐานสองอยา่ง  

      ทฤษฎี X คือความคิดสมยัเดิมท่ีเนน้วา่บุคคลไม่มีความรับผิดชอบ ผูบ้ริหารตอ้งบงัคบั ควบคุม และ

คุกคามเพื่อจูงใจใหท้าํงาน เป็นวธีิท่ีแมคเกรเกอร์เห็นวา่เป็นการขดัขวางความคิดสร้างสรรคข์องคนทาํงาน     

                 ทฤษฎี Y คือแนวคิดใหม่ท่ีเช่ือวา่บุคคลมีความรับผิดชอบและสร้างสรรค ์ไม่ควรถูกบงัคบั ควบคุม

มากเกินไปเพื่อวา่เขาจะทางานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เป็นการยอมรับความสามารถและศกัยภาพของคนทาํงาน 

การจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเปิดโอกาสจะจูงใจใหบุ้คคลใชค้วามสามารถไดเ้ตม็ศกัยภาพของเขา    

                 การศึกษาแรงจูงใจในปัจจุบนั มีทฤษฎีหลายทฤษฎี แต่จดัรวมไดเ้ป็นสามกลุ่ม คือทฤษฎีความ

ตอ้งการ (Need Theory) และทฤษฎีกระบวนการ (Process Theory) และทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement 

Theory) ทฤษฎีความตอ้งการ เป็นการอธิบายขั้นแรกหรือส่วนแรกของกระบวนการจูงใจ คือความตอ้งการ เพื่อ

จะตอบคาถามวา่ “อะไรจูงใจบุคคลให้ทาํงาน” ผูน้าแรงงานมกัจะอา้งวา่คนงานจะถูกจูงใจดว้ยค่าจา้งท่ีสูงข้ึน 

ชัว่โมงทาํงานนอ้ยลง และสภาพแวดลอ้มของงานดีข้ึน แต่นกัวิชาการบางคนบอกวา่แรงจูงใจจะสูงถา้คนทาํงาน

ไดมี้ความอิสระและความรับผิดขอบสูงข้ึน ทฤษฎีความตอ้งการจะระบุถึงปัจจยัภายในคือความขาดแคลนหรือ

เสียสภาวะสมดุลทางกายหรือจิตใจท่ีกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการ เปล่ียนแปลงมากหรือน้อยไดต้ามระยะเวลา

และสภาพแวดลอ้ม    ทฤษฎีความตอ้งการท่ีสําคญัต่อการบริหารจดัการ ไดแ้ก่ ทฤษฎี ลาํดบัความตอ้งการของ

มาสโลว ์ทฤษฎี ERG ของแอลเดอเฟอร์ ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮิร์ซเบิร์ก และทฤษฎีของแมคเคิลแลนด ์   
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     ทฤษฎีกระบวนการ เป็นทฤษฎีท่ีอธิบายวา่บุคคลคิดอยา่งไรในการเลือกพฤติกรรมเพื่อจะสนองความ

ตอ้งการของเขา แรงจูงใจเกิดไดอ้ยา่งไร ทาํไมเขาเลือกพฤติกรรมบางอยา่ง และเขาประเมินความพอใจอยา่งไร

เม่ือถึงเป้าหมายแลว้ ทฤษฎีกระบวนการท่ีสาํคญัไดแ้ก่ ทฤษฎีความคาดหวงั ทฤษฎีความเสมอภาค ท ฤ ษ ฎี

การเสริมแรง ใช้หลกัการเรียนรู้ การปรับพฤติกรรม โดยเน้นการควบคุมจากปัจจยัภายนอกจะไดก้ล่าว

รายละเอียดของทฤษฎีแรงจูงใจเหล่าน้ี การเสริมแรง เป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกรรม มี  4   ประเภท  คือ  การ

เสริมแรงบวก   การเสริมแรงลบ    การลบพฤติกรรม และ  การทาํโทษ       

     การเสริมแรงบวก (Positive Reinforcement) เป็นการเสริมความต่อเน่ืองของพฤติกรรมโดยการ

ใหผ้ลกรรมเป็นตวัเสริมแรงบวก คือส่ิงตอบแทนท่ีดึงดูดใจหรือพอใจเป็นรางวลั เม่ือบุคคลนั้นมีพฤติกรรมหรือ

ปฏิบติัการเป็นท่ีตอ้งการ เช่น พนกังานคนหน่ึงมาทางานหรือเขา้ประชุมตรงเวลา หวัหนา้งานเสริมแรงโดยกล่าว

คาชมเชยและขอบคุณ ถือไดว้า่เป็นการเสริมแรงบวกซ่ึงเป็นรางวลัต่อการมาตรงเวลา ตวัเสริมแรงบวกท่ีใชก้นั

ในการจูงใจการทางาน เช่น การจ่ายเงิน การเล่ือนตาํแหน่ง การเพิ่มสถานภาพ การไดสิ้ทธิพิเศษ การไดห้ยุด

พกัผอ่น ฯลฯ การเสริมแรงบวกเป็นตวัจูงใจท่ีใชไ้ดผ้ลท่ีสุดในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  

     การเสริมแรงลบ (Negative or Avoidance Reinforcement) เสริมความต่อเน่ืองของพฤติกรรมโดย

บุคคลสามารถหลีกเล่ียงผลกรรมทางลบไดเ้ม่ือมีพฤติกรรมหรือปฏิบติัการเป็นท่ีตอ้งการ ทาํให้เกิดการเรียนรู้

พฤติกรรมป้องกนัหรือหลีกเล่ียงส่ิงท่ีไม่พอใจหรือการทาโทษ เช่น พนกังานซ่ึงมาทางานหรือเขา้ประชุมตรง

เวลาเพราะไม่อยากไดย้ินคาํตาํหนิจากหวัหนา้ หน่วยงานท่ีใช้การเสริมแรงลบ มกัจะมีกฎ ขอ้ห้าม อะไรควร

หรือไม่ควรกระทา มีระเบียบวนิยัและกาํหนดการลงโทษไวช้ดัเจน การลบพฤติกรรม (Extinction) เป็นการลด

หรือลบพฤติกรรมท่ีไม่เป็นท่ีตอ้งการ หรือไม่ตอ้งการอีกต่อไป โดยการงดการเสริมแรงเม่ือเกิดพฤติกรรมนั้นข้ึน 

เช่น ไม่ยกยอ่มชมเชยพนกังานท่ีมาทาํงานสาย ไม่จ่ายค่าจา้งถา้ทางานไม่ถึงมาตรฐานท่ีกาํหนด แต่ถา้พนกังาน

ทางานดีแลว้หวัหนา้งานไม่สนใจ จะเป็นการลดแรงจูงใจและประสิทธิภาพไดเ้ช่นกนั       

   การทาํโทษ (Punishment) เป็นการกาํหนดผลกรรมทางลบให้แก่พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่เป็น

ท่ีตอ้งการ เป็นการให้ส่ิงท่ีไม่พอใจโดยตรง เช่น พนกังานท่ีมาร่วมประชุมสายถูกหวัหนา้ตาํหนิ ซ่ึงต่างจากการ

เสริมแรงลบท่ีเป็นเพียงการคาดโทษหรือขู่ให้กลวัแต่ไม่มีการลงโทษจริงๆ การลงโทษอาจมีหลายแบบ เช่น 

รบกวนใหห้นกัใจ ถอนสิทธิพิเศษ ควบคุมประพฤติ การปรับเป็นเงิน ลดตาํแหน่ง เป็นตน้ การลงโทษอาจทาํให้

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคล์ดนอ้ยลง แต่อาจสร้างพฤติกรรมท่ีมีปัญหาอยา่งอ่ืนข้ึน เช่น การเสียขวญั ทาํงานดอ้ย

ลง การขดัขืนและต่อตา้น เป็นวธีิการท่ีมีขอ้โตแ้ยง้กนัมากและเป็นวธีิจูงใจการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด    

        ตารางการเสริมแรง (Schedule of Reinforcement)       

   ตอ้งพิจารณาอีกอยา่งหน่ึงในทฤษฎีการเสริมแรงคือ เราจะเสริมแรงพฤติกรรมเม่ือไร มีสองแนวสําคญั 

ไดแ้ก่ การเสริมแรงอยา่งต่อเน่ือง และการเสริมแรงเป็นคร้ังคราว   การเสริมแรงอยา่งต่อเน่ือง (Continuous 

Reinforcement) เป็นการเสริมแรงทุกคร้ังท่ีบุคคลมีพฤติกรรมหรือการปฏิบติัซ่ึงเป็นท่ีตอ้งการเกิดข้ึน  
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   การเสริมแรงเป็นคร้ังคราว (Intermittent Reinforcement) การเสริมแรงจะข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีผา่น

ไป เรียกวา่ ตารางระยะเวลา (Interval Schedule) หรือข้ึนอยูก่บัจาํนวนคร้ังท่ีเกิดข้ึนของพฤติกรรมซ่ึงเป็นท่ี

ตอ้งการ เรียกวา่ตารางจาํนวนคร้ัง (Ratio Schedule) เม่ือเลือกใชเ้ป็นการเสริมแรงเป็นคร้ังคราวจากสองแบบน้ี 

จะไดท้างเลือกในการเสริมแรงถึง 4 ตารางการเสริมแรง คือ       

1. ตารางระยะเวลาแน่นอน (Fix interval schedule) เช่น การจ่ายเงินค่าจา้งเป็นรายสัปดาห์ การหยุดพกั

ระหวา่งวนัในเวลาเดิมทุกวนั          

 2. ตารางระยะเวลาผนัแปร (Variable interval schedule) เช่น การยกย่องชมเชยเม่ือใดก็ได ้ การ

ตรวจสอบโดยไม่บอกล่วงหนา้   

3. ตารางจานวนคร้ังแน่นอน (Fix ratio schedule)เช่น จ่ายค่าจา้งตามจานวนช้ินงาน จ่ายโบนสัถา้ทาได้

ถึงจานวนท่ีกาํหนด           

 4. ตารางจานวนคร้ังผนัแปร (Variable ratio schedule)เช่น ประกาศยกยอ่งเม่ือพนกังานมีช้ินงานท่ียอด

เยีย่ม จบัรางวลัสาหรับพนกังานท่ีไม่เคยขาดหรือลาในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง      

โดยสรุปแล้ว การเสริมแรงตามตารางจานวนคร้ังสร้างแรงจูงใจได้ดีกว่าการเสริมแรงตามตาราง

ระยะเวลา การเสริมแรงท่ีไดผ้ลท่ีสุดในการคงสภาพพฤติกรรมคือการเสริมแรงตามตารางจานวนคร้ังผนัแปร  

4. แบบฝึกหัด           

 ความหมายของแบบฝึกหัดหรือแบบฝึกทกัษะ       

 ไพบูลย ์มูลดี (2546, หนา้ 48) ให้ความหมายของแบบฝึกทกัษะวา่ แบบฝึกทกัษะ เป็นชุดการเรียนรู้ท่ี

ครูจดัทาํข้ึน ให้ผูเ้รียนได้ทบทวนเน้ือหาท่ีเรียนรู้มาแลว้เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจจะช่วยเพิ่มทกัษะความ

ชํานาญ และช่วยฝึกทักษะการคิดให้มากข้ึน ทั้ งยงัมี ประโยชน์ในการลดภาระให้กับครู อีกทั้ งพฒันา

ความสามารถของ ผูเ้รียนทาํใหผู้เ้รียนมองเห็น ความกา้วหนา้จากผลการเรียนรู้ของตนเองได ้  พินิจ จันทร์ซ้าย 

(2546, หนา้ 90) ไดใ้หค้วามหมายของแบบฝึกทกัษะวา่ แบบฝึก ทกัษะ หมายถึง งานกิจกรรม หรือประสบการณ์

ท่ีผูส้อนจดัให้ผูเ้รียนไดฝึ้กปฏิบติั เพื่อทบทวน ความรู้ท่ีเรียนมาแลว้ ให้สมารถนาความรู้ท่ีไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจาํวนั  อาํนวย เล่ือมใส (2546, หนา้ 89) ไดใ้ห้ความหมายของแบบฝึกทกัษะไวว้่า หมายถึง แบบ

ตวัอย่างปัญหาหรือคาํสั่ง เพื่อให้ผูเ้รียนรู้มาแลว้ เพื่อความรู้ ความเขา้ใจ และเป็นการเพิ่ม ทกัษะความชาํนาญ

ใหแ้ก่ผูเ้รียน ทาํใหก้ารเรียนมีประสิทธิภาพดียิง่ข้ึน  สมศกัด์ิ สินธุระเวชญ ์(2540, หนา้ 40) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึก

ทกัษะ หมายถึง การจดั ประสบการณ์ฝึกหดั เพื่อให้นกัเรียนศึกษาและเรียนรู้ดว้ยตนเอง และสามารถแกปั้ญหา

ได ้ถูกตอ้งอยา่งหลากหลายและแปลกใหม่         

 ปราณี จิณฤทธ์ิ (2552, หนา้ 32) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึก หมายถึง งานท่ีครูมอบหมาย ให้นกัเรียนทาํดว้ย

ตนเองภายหลงัจากไดเ้รียนบทเรียน เพื่อเป็นการทบทวนและฝึกทกัษะใน เร่ืองท่ีเรียนผา่นมาแลว้  
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 ประภาพร ถ่ินอ่อง (2553, หนา้ 29) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกทกัษะ หมายถึง ส่ือการ เรียนการสอนท่ีสร้าง

ข้ึนเพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติัดว้ยตนเองจนเกิดความรู้ ความเขา้ใจ เพิ่มข้ึน โดยท่ีกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัในแบบ

ฝึกนั้นจะครอบคลุมเน้ือหาท่ีเรียนไปแลว้ ทาํใหน้กัเรียน มีความรู้และทกัษะมากข้ึน เพราะมีรูปแบบหรือลกัษณะ

ท่ีหลากหลาย            

               สมพร ตอยยีบี (2554, หน้า 32) ไดก้ล่าวว่า แบบฝึกทกัษะเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีช่วยให ้ ผูเ้รียนไดฝึ้ก

ปฏิบติัเพื่อพฒันาทกัษะและความรู้ต่าง ๆ จนเกิดความชํานาญ และสามารถนาํความรู้ไปใช้ได้อย่างถูกต้อ

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ แบบฝึกเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้ นกัเรียนไดฝึ้กปฏิบติั

ดว้ยตนเองจนเกิดความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มข้ึน โดยท่ีกิจกรรมท่ีไดป้ฏิบติัใน แบบฝึกนั้นจะครอบคลุมเน้ือหาท่ี 

เรียนไปแลว้ ทาํใหน้กัเรียนมีความรู้และทกัษะมากข้ึน และทาํให้ผูเ้รียนมองเห็นความกา้วหนา้จากผลการเรียนรู้

ของตนเองได ้        

ประเภท/ ชนิดของแบบฝึก          

 สาํลี รักสุทธ์ิ (ม.ป.ป., หนา้ 31-32) กล่าวไวว้า่ แบบฝึกจะมีอยู ่3 ประเภท ดงัน้ี         

                 1. แบบฝึกเสริมทกัษะ เป็นแบบฝึกท่ีนาํไปใชก้บันกัเรียนท่ีมีความสามารถเป็นเลิศ มีความคิด ความ

จาํเป็นพิเศษ สามารถเรียนรู้ไดเ้ร็ว เพียงแนะนาํนิดหน่อยก็เขา้ใจได ้หรือกลุ่ม นกัเรียนท่ีเรียกวา่ อุฆฎิตญั�ู คือ

กลุ่มนกัเรียนท่ีมีสติปัญญาเป็นเลิศนัน่เอง ดงันั้น แบบฝึก เสริมทกัษะ จึงนาํไปใชเ้สริมเพื่อพฒันาความเป็นเลิศ

ของนกัเรียนกลุ่มน้ีใหก้า้วไปก่อนเพื่อน        

                2. แบบฝึกทกัษะ เป็นแบบฝึกท่ีนาํไปใชก้บันกัเรียนท่ีมีความสามารถระดบัปานกลาง หรือท่ีเรียกว่า 

เนยยะบุคคล คือกลุ่มนกัเรียนสามารถฝึกได ้สอนได ้ใช้ส่ือ นวตักรรม หรือแบบ ฝึกทกัษะแลว้สามารถเขา้ใจ

เน้ือหาได ้นกัเรียนกลุ่มน้ีส่วนใหญ่แลว้จะเป็นกลุ่มใหญ่ เป็นกลุ่ม ปกติ      

                3. แบบฝึกซ่อมทกัษะ เป็นแบบฝึกท่ีนาํไปใชก้บันกัเรียนท่ีมีปัญหาทางการเรียน มีความบกพร่องดา้น

ใดดา้นหน่ึง เป็นนกัเรียนท่ีมีสติปัญญาระดบัตํ่า หรือเด็กแอลดี (LD-Learning Disability) หรือท่ีเรียกวา่ ปทปร

มะ คือนกัเรียนมีปัญหาขั้นวกิฤต  

             หลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะ  นิตยา กิจโร (2553, หนา้ 40) ไดส้รุปหลกัการสร้างแบบฝึกไว ้ดงัน้ี  

 1. ก่อนสร้างแบบฝึกจาํเป็นตอ้งกาํหนดโครงร่างไวก่้อนว่ามีวตัถุประสงค์อย่างไร แบบฝึก

เก่ียวกบัเร่ืองอะไร           

 2. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง       

 3. เขียนวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม                           

                       4. แจง้วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมยอ่ย โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมของผูเ้รียน   

 5. กาํหนดอุปกรณ์ท่ีใชใ้นแต่ละกิจกรรม       

 6. กาํหนดเวลา และขั้นตอนใหเ้หมาะสม       

 7. การประเมินผลอยา่งไร     
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                 ประภาพร ถ่ินอ่อง (2553, หน้า 35) ได้กล่าวว่า หลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะควร คาํนึงถึงหลกั

จิตวิทยาในการเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายในการฝึก แบบฝึกควรเร่ิมจากง่ายไปหา ยาก มีหลายแบบ มีตวัอย่าง

ประกอบ มีภาพประกอบ และสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง         

                 ปราณี จิณฤทธ์ิ (2552, หนา้ 32) ไดก้ล่าววา่ หลกัการสร้างแบบฝึกผูส้ร้างตอ้งคาํนึง ถึงความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล แบบฝึกท่ีสร้างตอ้งมีหลาย ๆ รูปแบบ สร้างจากง่ายไปหายาก มีความถูกตอ้ง ในการสร้างแบบฝึก

มีการสอดแทรกทกัษะวิชาอ่ืนเขา้ไปดว้ย ควรจดัทาํแบบฝึก ไวล่้วงหนา้ เพราะแบบฝึกควรทาํหลงัจากผูเ้รียนได้

เรียนบทเรียนในเร่ืองนั้น ๆ จบลงทนัที         

                  อุษณีย ์เสือจนัทร์ (2553, หนา้ 26) ไดก้ล่าวว่า หลกัการสร้างแบบฝึกผูส้ร้างตอ้ง ศึกษาปัญหาของ

เน้ือหาท่ีนาํมาสร้างแบบฝึก โดยนาํมาตั้งวตัถุประสงคต์ลอดจนรูปแบบ และ วางแผนขั้นตอนการใชแ้บบฝึก การ

สร้างแบบฝึกตอ้งสอดคลอ้งกบัเน้ือหาและทกัษะท่ีตอ้งการ ฝึก ตอ้งนาํหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ และจิตวิทยา

พฒันาการมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบฝึก ก่อนนาํไปใช้ควรมีการทดลองใช้เพื่อหาขอ้บกพร่องของ

แบบฝึกหดั       

                   ดงัท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ หลกัการสร้างแบบฝึกทกัษะควรคาํนึงถึงหลกั จิตวิทยาในการเรียนรู้โดย

มีจุดมุ่งหมายในการฝึก มีหลายรูปแบบและแบบฝึกควรเร่ิมจากง่าย ไปหายาก มีหลายแบบ มีตวัอยา่งประกอบ มี

ภาพประกอบ และสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง        

                     ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะทีด่ี        

 สาํลี รักสุทธี (ม.ป.ป., หนา้ 31-32) ไดก้ล่าวถึง ลกัษณะของแบบฝึกทกัษะท่ีดี มีดงัน้ี  

 1. มีคาํสั่งชดัเจน เขา้ใจ เหมาะสมกบัวยัเด็ก       

 2. มีตวัอยา่งประกอบ ตวัอยา่งท่ีดีควรใหผู้เ้รียนเกิดความคิดหลาย ๆ แนวคิด   

 3. มีตวัอยา่งประกอบเพื่อดึงดุดความสนใจและส่ือความหมาย     

 4. มีเน้ือท่ีสาํหรับเขียน เวน้ใหมี้ขนาดเหมาะสมกบัคาํท่ีนกัเรียนตอ้งการเขียน   

 5. การวางรูปแบบท่ีดี จะทาํใหเ้กิดความเรียบร้อย สวยงามและประหยดั   

 6. ควรบนัทึกวกีารสอนท่ีสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของแบบฝึกไวใ้นคู่มือ    

               พินิจ จนัทร์ซ้าย (2546, หนา้ 92) กล่าวถึง ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดี ประกอบดว้ย เน้ือหาตอ้งชดัเจน มี

รูปแบบ เร้าความสนใจ ตอบสนองการเรียนรู้ของผูเ้รียน และทาํใหผู้เ้รียนมี ความสุขในการเรียน   

                อาํนวย เล่ือมใส (2546, หนา้ 93) กล่าวถึง ลกัษณะท่ีดีของแบบฝึกทกัษะ ดงัน้ี    

                1. ควรเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีเรียนมาแลว้ เป็นเร่ืองท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน และ สามารถนาํไปใช้ใน

ชีวติประจาํวนัได ้           

                2. ตรงตามจุดมุ่งหมายของการฝึก ลงทุนนอ้ย และทนัสมยัอยูเ่สมอ      

                3. ภาพประกอบ ภาษา สาํนวนภาษา ความยากง่าย และเวลาในการฝึกมีความ เหมาะสมกบัวยัและพื้น

ฐานความรู้ความสามารถของผูเ้รียน เพราะจะทาํใหฝึ้กคิดไดเ้ร็วและ สนุกสนาน                   
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                4. ใชห้ลกัจิตวิทยา ปลุกเร้าความสนใจ มีส่ิงแปลกใหม่ น่าสนใจและทา้ทายให้ผูเ้รียน สามารถแสดง

ความสามารถไดเ้ตม็ศกัยภาพ และตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน      

               5. มีขอ้เสนอแนะ คาํช้ีแจง และตวัอยา่งสั้น ท่ีช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจวธีิทาํไดง่้าย ๆ   

               6. มีหลายรูปแบบ ให้เลือกตอบอยา่งจาํกดัและอยา่งเสรี เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนเลือก ฝึกและศึกษาดว้ย

ตนเอง             

              7. ควรเลือกฝึกเป็นเร่ือง ๆ แต่ละเร่ือง ไม่ควรยาวจนเกินไป เนน้กิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีเลือกฝึกและศึกษา

ดว้ยตนเอง             

             8. ควรได้รับการปรับปรุงควบคู่กับหนังสือเรียนเสมอ และควรใช้ได้ดีทั้งในห้องเรียน และนอก

หอ้งเรียน                            

              9. ควรเป็นแบบฝึกท่ีสามารถประเมิน และจาํแนกความเจริญงอกงามของผูเ้รียนได ้อีกดว้ย 

 ประภาพร ถ่ินอ่อง (2553, หนา้ 33) ไดก้ล่าววา่ ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีตอ้งมี จุดหมายท่ีแน่นอน

จะทาํการฝึกทกัษะดา้นใด ควรใชภ้าษาง่าย ๆ และมีความน่าสนใจ เรียงลาํดบัจากง่ายไปหายากใหเ้หมาะสมกบั 

วยัและความสามารถของผูเ้รียน มีเน้ือหาตรง จดั กิจกรรมให้หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจและเกิด

ประสิทธิภาพในการเรียน           

                    ปราณี จิณฤทธ์ิ (2552, หน้า 32) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีตอ้งสร้างให้ เก่ียวขอ้งกบั

บทเรียนเป็นแบบฝึกสาํหรับเด็กเก่งและใชซ่้อมเสริมเด็กอ่อนไดมี้ความหลากหลาย ในแบบฝึกชุดหน่ึง ๆ มีคาํสั่ง

ท่ีชดัเจน เปิดโอกาสให้ผูฝึ้กไดคิ้ดทา้ทายความสามารถมีความ เหมาะสมกบัวยั ใชเ้วลาฝึกไม่นาน ผูฝึ้กสามารถ

นาํประโยชน์จากการท าแบบฝึกไปประยกุต ์ปรับเปล่ียนนาํมาใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้    

                    ดงัท่ีกล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า ลกัษณะของแบบฝึกท่ีดีควรสร้างเพื่อฝึกทกัษะเฉพาะอย่าง คาํนึงถึง

ความเหมาะสมกบัวยั ความสามารถ และพฒันาการของผูเ้รียน โดยใช้ภาษาท่ี ง่ายชัดเจน มีกิจกรรมหลาย

รูปแบบ เพื่อเร้าความสนใจของผูเ้รียน มีภาพประกอบ ฝึก ตามลาํดบัขั้นเรียงจากง่ายไปหายาก ใช้เวลาฝึก

พอสมควร และมีการประเมินผลการใชแ้บบฝึก เพื่อใหผู้เ้รียนไดป้ระเมินความสามารถของตนเอง   

 ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะ         

        ไพบูลย ์มูลดี (2546, หนา้ 52) กล่าวถึง ประโยชน์ของแบบฝึกทกัษะไว ้ดงัน้ี     

1. ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดดี้ข้ึน         

2. ช่วยใหผู้เ้รียนจดจาํเน้ือหาในบทเรียนและคาํศพัทต่์าง ๆ ไดค้งทน      

3. ทาํใหเ้กิดความสนุกสนานขณะเรียน         

4. ทาํใหผู้เ้รียนทราบความกา้วหนา้ของตนเอง       

5. ผูเ้รียนสามารถทบทวนความรู้ไดด้ว้ยตนเอง        

 6. แบบฝึกทกัษะสามารถนาํมาวดัผลการเรียนท่ีเรียนแลว้       

7.ช่วยใหค้รูทราบขอ้บกพร่องของผูเ้รียนและนาํไปปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที    
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                  อุษณีย ์เสือจนัทร์ (2553, หน้า 17-18) ไดก้ล่าวว่า แบบฝึกช่วยในการฝึกเสริมทกัษะ ทาํให้จดจาํ

เน้ือหาได้คงทนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียน สามารถนาํมาแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล และรายกลุ่มได้ดี ผูเ้รียน

สามารถนาํมาทบทวนเน้ือไดด้ว้ยตนเอง ทาํให้ผูเ้รียนทราบ ความกา้วหนา้ของตน เป็นเคร่ืองมือท่ีครูผูส้อนใช้

ประเมินผลการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งดีวา่ นกัเรียนเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด      

                    ปาริชาติ สุพรรณกลาง (2550, หนา้ 23) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกเป็นส่ือการเรียน ท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการ

เรียนรู้และทกัษะทั้งยงัช่วยแบ่งเบาภาระครูผูส้อน ซ่ึงประโยชน์ของ แบบฝึกทาํให้นกัเรียนเขา้ใจบทเรียนไดม้าก

ข้ึน มีความเช่ือมัน่ ฝึกทาํงานดว้ยตนเอง ทาํใหมี้ ความรับผดิชอบ และทาํให้ครูทราบปัญหาและขอ้บกพร่องของ

นกัเรียนในเร่ืองท่ีเรียน ทาํให ้ สามารถแกปั้ญหาไดท้นัที นอกจากน้ีแบบฝึกยงัเปิดโอกาสให้เด็กฝึกทกัษะอยา่ง

เตม็ท่ี ทั้งยงั ช่วยใหค้งอยูไ่ดน้าน และเป็นเคร่ืองมือวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัจบบทเรียนแต่ละคร้ัง อีกดว้ย                 

                   สมพร ตอยยีบี (2554, หนา้ 37) ไดก้ล่าววา่ แบบฝึกมีความสําคญัต่อการเรียน การสอนในรายวิชา

ต่าง ๆ เพราะจะช่วยใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาบทเรียน และยงัสามารถ ทบทวนเน้ือหาไดด้ว้ยตนเอง   

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ แบบฝึกมีความสําคญัทาํให้เกิดทกัษะความชาํนาญ หากแต่ตอ้งการ

ไดรั้บการฝึกหลาย ๆ คร้ัง หลายรูปแบบ เม่ือผูเ้รียนไดรั้บการฝึกแลว้อยา่งนอ้ย ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองได้

แน่นอน แบบฝึกมีประโยชน์ต่อครูผูส้อนในการแกปั้ญหาของ นกัเรียนท่ีมีปัญหามากไดดี้   

หลกัจิตวทิยาในการสร้างแบบฝึกทกัษะ         

                      การนาํหลกัจิตวทิยามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบฝึก ทาํให้แบบฝึกทกัษะ มีความสมบูรณ์ 

และมีความเหมาะสมท่ีจะนาํมาใชก้บันกัเรียน และนกัเรียนมีโอกาสท่ีจะ ตอบสนองส่ิงเร้าดว้ยการแสดงออก

ทางความสามารถ ความรู้ความเขา้ใจท่ีเหมาะสมกบัวยั ความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน หลกัจิตวิทยาท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบฝึกมีหลาย ประการ (สาํลี รักสุทธี, ม.ป.ป., หนา้ 34-36) ดงัน้ี   

                     1. กฎการเรียนรู้ของ ธอร์นไดด ์(Thorndike) ในการจดัการเรียนการสอน ดงัน้ี              

                          1.1 กฎแห่งการฝึกฝน (Law of Exercise) คือการให้ผูเ้รียนทาํแบบฝึกหดัมาก ๆ จะทาํให้เกิด

ความคล่องและชาํนาญ การสร้างแบบฝึก จึงช่วยใหผู้เ้รียนทาํแบบฝึกท่ีเสริม จากแบบฝึกในบทเรียนและมีหลาย

รูปแบบ             

 1.2 กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) คือการให้ผูเ้รียนมีความพร้อมใน การเรียน จะทาํให้

เกิดความพอใจในการเรียน          

 1.3 กฎแห่งผล (Law of Effect) คือ แบบฝึกตอ้งมีเน้ือหาท่ีสนใจของผูเ้รียน ความยากง่ายท่ี

เหมาะสมกบัวยัและสติปัญญา มีส่ิงกระตุน้ให้ผูเ้รียนพอใจในการเรียน กระประเมินผลควรกระทาํอยา่งรวดเร็ว 

หลงัจากผูเ้รียนทาํเสร็จแลว้           

                     2. ทฤษฏีการเรียนรู้ของกาเย ่ซ่ึงเขามีความเห็นวา่การเรียนรู้มีลาํดบัขั้น และผูเ้รียน จะตอ้งเรียนรู้

เน้ือหาท่ีง่ายไปหายาก แนวคิดของกาเยมี่วา่ การเรียนรู้มีลาํดบัขั้นตอน ดงันั้น ก่อนท่ีจะสอนเด็กแกปั้ญหาไดน้ั้น 

เด็กจะตอ้งเรียนรู้ความคิดรวบยอดหรือหลกัเกณฑม์าก่อน ซ่ึงในการสอนใหเ้ด็กไดค้วามคิดรวบยอดหรือ 
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กฎเกณฑ์นั้น จะทาํให้เด็กเป็นผูส้รุปความคิดรวบ ยอดดว้ยตวัเองแทนท่ีครูจะเป็นผูบ้อก” การสร้างแบบฝึกจึง

ควรคาํนึงถึงการฝึกตามลาํดบัขั้น จากง่ายไปยาก        

                    3. แนวคิดของบลูม ซ่ึงกล่าวถึงธรรมชาติผูเ้รียนแต่ละคนว่ามีความแตกต่างกนั ผูเ้รียนจะสามารถ

เรียนรู้เน้ือหาในหน่วยยอ่ยต่าง ๆ ไดโ้ดยใชเ้วลาเรียนท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น การสร้างแบบฝึกจึงตอ้งมีการกาํหนด

เง่ือนไขท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนทุกคนสามารถผา่นลาํดบั ขั้นตอนของทุกหน่วยการเรียนได ้ถา้นกัเรียนไดเ้รียนตาม

อตัราเวลาเรียนของตนก็จะทาํให ้ประสบความสาํเร็จมากข้ึน      

                   4. ทฤษฏีการเรียนรู้ ของ โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) เขาเช่ือวา่มีบุคคลมี เชาวน์ปัญญา

แตกต่างกนั แต่ละคนจะมีความสามารถแตกต่างกนั คนหน่ึงอาจเรียนรู้ดนตรีได ้ง่าย อีกคนเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้

ดี ขณะท่ีอีกคนเรียนภาษาไดเ้ก่ง เป็นตน้ ครูควรคาํนึงถึง นกัเรียนแต่ละคนวา่มีความรู้ ความถนดั ความสามารถ

และความสนใจท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นการ สร้างแบบฝึกจึงควรพิจารณาถึงความเหมาะสมกบับุคคล ไม่ยากและไม่

ง่ายเกินไป ควรมีคละ กนัหลายแบบ   

                 การจูงใจผูเ้รียนสามารถทาํได ้โดยการท าแบบฝึกจากง่ายไปหายาก เพื่อดึงดูด ความสนใจของผูเ้รียน 

เป็นการกระตุน้ให้ติดตามต่อไป และทาํให้ผูเ้รียนประสบความสําเร็จ ในการท าแบบฝึกควรเป็นแบบสั้น ๆ จะ

ช่วยใหผู้เ้รียนไม่เบ่ือหน่าย การนาํส่ิงท่ีมีความหมายต่อ ชีวิต และการเรียนรู้มาให้นกัเรียน โดยทดลองทาํภาษาท่ี

ใชพ้ดูใชใ้นชีวติประจาํวนั ทาํใหผู้เ้รียน ไดเ้รียนและทาํแบบฝึกหดัในส่ิงท่ีใกลต้วั จะทาํให้จาํไดแ้ม่นยาํ นกัเรียน 

ยงัสามารถนาํหลกัและ ความรู้ท่ีไดรั้บไปใชป้ระโยชน์ไดอี้กดว้ย 

  แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทกัษะ        

 สาํลี รักสุทธี (ม.ป.ป., หนา้ 36) ไดก้ล่าวถึง แนวคิดในการสร้างแบบฝึกทกัษะ ดงัน้ี  

 1. สอดคลอ้งกบัจิตวทิยา และพฒันาการของเด็ก      

 2. ตอ้งกาํหนดจุดหมายท่ีจะฝึก เน้ือหาตรงกบัจุดหมายท่ีวางไว ้   

 3. ตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างของเด็ก       

 4. แต่ละแบบฝึกตอ้งมีคาํสั่ง หรือคาํช้ีแจงง่าย ๆ สั้น ๆ     

 5. แบบฝึกตอ้งมีความถูกตอ้ง        

 6. การท าแบบฝึกแต่ละคร้ังเหมาะสมกบัเวลาและความสนใจของเด็ก    

 7. แบบฝึกตอ้งมีหลายแบบ เพื่อใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งขวาง     

8. กระดาษท่ีเด็กทาํแบบฝึก ตอ้งเหนียวและทนทานพอสมควร  ชุลีพร แจ่มถนอม (2542, หนา้ 32) ไดก้ล่าว

วา่ การสร้างแบบฝึกตอ้งคาํนึงถึงตวั นกัเรียนเป็นหลกั โดยมีจุดมุ่งหมายท่ีแน่นอนวา่จะฝึกเร่ืองอะไร ดา้นใด จดั

เน้ือหาใหส้อดคลอ้ง กบัวตัถุประสงค ์เน้ือหาไม่ยากเกินไป และมีหลายรูปแบบท่ีน่าสนใจ การสร้างแบบฝึกควร 

คาํนึงถึงเร่ืองสาํคญั ดงัน้ี    
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 1. ยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั         

 2. คาํนึงถึงภาษาท่ีใชใ้หเ้หมาะสม สั้น ๆ และชดัเจน      

 3. มีจุดมุ่งหมายในการสร้าง          

                        4. มีการกาํหนดเน้ือหาชดัเจน ไม่ยากจนเกินไป      

 5. รูปแบบน่าสนใจ          

                 สุนนัทา  สุนทรประเสริฐ (2544, หนา้ 11) ไดเ้สนอแนะแนวทางในการสร้างแบบฝึกไว ้ดงัน้ี 

        

                     1. ตอ้งใหผู้เ้รียนศึกษาเน้ือหาก่อนใชแ้บบฝึก       

 2. ในแต่ละแบบฝึกอาจมีเน้ือหาสรุปยอ่ หรือหลกัเกณฑไ์วใ้หผู้เ้รียนไดศึ้กษาทบทวน ก่อนก็ได ้

 3. ควรสร้างแบบฝึกให้ครอบคลุมเน้ือหา และจุดประสงค์ท่ีต้องการและไม่ยากหรือ ง่าย

จนเกินไป            

                     4. คาํนึงถึงหลกัจิตวทิยาการเรียนรู้ของเด็กใหเ้หมาะสมกบัวฒิุภาวะ และความ แตกต่างของผูเ้รียน   

             

                    5. ควรศึกษาแนวทางการสร้างแบบฝึกใหเ้ขา้ใจก่อนปฏิบติัการสร้าง อาจนาํหลกัการ ของผูอ่ื้น หรือ

ทฤษฎีการเรียนรู้ของนกัการศึกษา หรือนกัจิตวทิยามาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม กบัเน้ือหา และสภานพการณ์ได ้ 

 6. ควรมีคู่มือการใชแ้บบฝึก เพื่อให้ผูส้อนคนอ่ืนนาํไปใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง หากไม่มี คู่มือตอ้งมี

คาํช้ีแจงขั้นตอนการใชใ้หช้ดัเจน แนบไปในแบบฝึกนั้นดว้ย      

 7. การสร้างแบบฝึก ควรพิจารณารูปแบบใหเ้หมาะกบัธรรมชาติของแต่ละ เน้ือหาวิชา รูปแบบจึง

มีความแตกต่างกนัไปตามสภาพการณ์        

                     8. การออกแบบชุดฝึกควรมีความหลากหลาย ไม่ซํ้ าซาก ไม่ใชรู้ปแบบเดียว เพราะ จะทาํให้ผูเ้รียน

เกิดความเบ่ือหน่าย ควรมีแบบฝึกหลาย ๆ แบบ เพื่อฝึกให้ผูเ้รียนไดเ้กิดทกัษะ อยา่งกวา้งขวาง และสร้างเสริม

ความคิดสร้างสรรค ์           

                     9. การใชภ้าพประกอบเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยใหแ้บบฝึกน่าสนใจ และยงัเป็นการพกั สายตาให้กบั

ผูเ้รียนอีกดว้ย             

                    10. การสร้างแบบฝึกหากตอ้งการให้สมบูรณ์ครบถ้วน ควรสร้างในลักษณะของ เอกสาร

ประกอบการสอน แต่จะเนน้ความหลากหลายของแบบฝึกมากกวา่ และเน้ือหาท่ีสรุปไว ้ควรมีลกัษณะเพียงยอ่ ๆ            

                    11. แบบฝึกตอ้งมีความถูกตอ้งอย่าให้มีขอ้ผิดพลาดโดยเด็ดขาด เพราะเหมือนยื่นยา พิษให้กบัลูก

ศิษยโ์ดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาจะจาํในส่ิงท่ีผดิ ๆ ตลอดไป        

                    12. คาํสั่งในแบบฝึกเป็นส่ิงท่ีสาํคญัท่ีไม่ควรมองขา้ม เพราะคาํสั่งคือประตูบานใหญ่ ท่ีจะไขความรู้ 

ความเขา้ใจของผูเ้รียนไปสู่ความสาํเร็จ คาํสั่งจึงตอ้งสั้นกะทดัรัด และเขา้ใจง่าย ไม่ทาํใหผู้เ้รียนสับสน   
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                    13. การกาํหนดเวลาในการใชแ้บบฝึกในแต่ละชุดควรให้เหมาะสมกบัเน้ือหา และ ความสนใจของ

ผูเ้รียน สมพร ตอยยบีี (2554, หนา้ 39) ไดก้ล่าววา่ การสร้างแบบฝึกทกัษะตอ้งมีหลกัการ และแนวทางต่าง ๆ ไม่

วา่จะเป็นการกาํหนดแบบฝึกท่ีชดัเจน แน่นอน และภาษาท่ีเขา้ใจง่าย เหมาะสมกบัวยั ควรมีความยากง่ายแตกต่าง

กนั และตอ้งมีหลายรูปแบบ เพื่อใหน้กัเรียนมี โอกาสในการใชภ้าษาอยา่งมีประสิทธิภาพ แบบฝึกนั้น  

 มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมาก ไม่ วา่จะเป็นดา้นผูเ้รียนทาํให้เด็กเกิดความเขา้ใจในบทเรียนดียิ่งข้ึน และ

ในดา้นครูผูส้อนเก่ียวกบั เน้ือหาวิธีการสอน และกิจกรรม เพื่อพฒันาทกัษะของนกเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน     ดงัท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ การสร้างแบบฝึกตอ้งคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่ง บุคคล แบบฝึกจะตอ้งมี

หลาย ๆ รูปแบบ ควรมีเน้ือหาท่ีสรุปไวมี้ลกัษณะยอ่ ๆ สร้างเร่ิมจาก  ง่ายไปหายาก และจะตอ้งถูกตอ้ง คาํสั่งใน

แบบฝึกตอ้งสั้นกะทดัรัดและเขา้ใจง่าย ควรมีการ สอดแทรกทกัษะดา้นอ่ืน ๆ เขา้ไปดว้ย    

 ข้ันตอนการสร้างแบบฝึกทกัษะ        

 สาํลี รักสุทธี (ม.ป.ป., หนา้ 34) กล่าวถึง ขั้นตอนการสร้างแบบฝึกทกัษะ ดงัน้ี       

                          1. สาํรวจปัญหา สาระ ตงับ่งช้ีท่ีเป็นปัญหาและความตอ้งการ เพื่อจดักิจกรรม การเรียนการสอน

ไปแล้ว ครูผูส้อนย่อมทราบดีว่า บรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่ รวบรวม ปัญหาและความต้องการในการ

แกปั้ญหา หรือความตอ้งการท่ีจะพฒันาการเรียนการสอนใน แต่ละตวับ่งช้ี    

                         2. กาํหนดจุดประสงค์ในการสร้างแบบฝึกทกัษะ ให้ชดัเจนตรงตามตวับ่งช้ีท่ีเป็น ปัญหา เพื่อ

ตอบคาํถาม วา่สร้างแบบฝึกเพื่ออะไร ตอ้งการใหผู้เ้รียนรู้อะไร และเป็นอยา่งไร      

                         3. วเิคราะห์ปัญหาท่ีเรียนในแต่ละจุดประสงค ์วา่ประกอบดว้ยอะไร        

                         4. ศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการอ่านของผูเ้รียนในแต่ละชั้นว่า เด็กแต่ละคน มีความ

สนใจเร่ืองอะไร เช่น จิตวทิยาการอ่านท่ีนาํไปใชแ้บบฝึกทกัษะ ประกอบดว้ย      

 4.1   ความใกลชิ้ด คือ ถา้ใชส่ิ้งเร้าและตอบสนองเกิดข้ึนในเวลาใกลเ้คียงกนัจะ สร้างความพอใจ

ใหแ้ก่ผูเ้รียน    4.2   การฝึกหดั คือ การใหผู้เ้รียนไดท้าํซํ้ าๆ เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจท่ี แม่นยาํ   

 4.3   กฎแห่งผล คือ การใหผู้เ้รียนไดท้ราบผลการท างานของตนดว้ยการเฉลย คาํตอบ จะช่วยให้

ผูเ้รียนไดท้ราบขอ้บกพร่องเพื่อปรับปรุงแกไ้ขและเป็นการสร้างความพอใจแก่ ผูเ้รียนได ้ 

 4.4  การจูงใจ คือ การจดัแบบฝึกหดัเรียงตามลาํดบัจากแบบฝึกท่ีง่ายและสั้น และ สู่เร่ืองยาวและ

ยากข้ึน ควรมีภาพประกอบและหลายรูปแบบ        

 5. กาํหนดกรอบการสร้างแบบฝึกว่าควรประกอบดว้ยเร่ืองอะไรบา้ง แต่ละเร่ืองควร มีกิจกรรม

อะไรบา้ง มีความยาวเพียงใด จะนาํเสนอโดยใชภ้าพประกอบหรือไม่      

                       6. ลงมือเขียนแบบฝึกแต่ละชุด        

 7. นาํแบบฝึกนั้นไปให้ผูช้าํนาญการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความตรงตามเน้ือหา เช่น ครูสอน

ภาษาไทยท่ีมีประสบการณ์ ศึกษานิเทศก ์เป็นตน้ หรือนาํไปทดลองกบัผูเ้รียน จาํนวน 1-5 คน เพื่อนาํไปรวบรวม

ขอ้มูลเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่อง  
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                      8. จดัพิมพห์รืออดัสาํเนาแบบฝึกเพื่อใหผู้เ้รียนนาํไปใช ้       

                     ดงัท่ีกล่าวมาแลว้สรุปไดว้า่ ขั้นตอนในการสร้างแบบฝึก มีดงัน้ี สํารวจปัญหา กาํหนดจุดประสงค์

ในการสร้างแบบฝึกทกัษะ วิเคราะห์ปัญหาท่ีเรียนในแต่ละจุดประสงค ์ ศึกษาจิตวิทยาการเรียนรู้ กาํหนดกรอบ

การสร้างแบบฝึก ลงมือเขียนแบบฝึกแต่ละชุด นาํแบบ ฝึกนั้นไปให้ผูช้าํนาญการตรวจสอบความถูกตอ้ง และ

จดัพิมพห์รืออดัสาํเนาแบบฝึกเพื่อให ้ผูเ้รียนนาํไปใช ้     

ส่วนประกอบของแบบฝึกทกัษะ           

             สาํลี รักสุทธี (ม.ป.ป., หนา้ 36-38) กล่าวถึง ส่วนประกอบของแบบฝึกชนิดต่าง ๆ ดงัน้ี       

                           1. คาํแนะนาํการใชแ้บบฝึก           

                         1.1 สําหรับครู เป็นคาํแนะนาํเพื่อให้ครูทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชแ้บบฝึกนั้น ๆ วา่ครูจะตอ้ง

ทาํอยา่งไร เตรียมอะไรบา้ง บทบาทของครูเป็นอยา่งไร ขณะนกัเรียนปฏิบติัครูควร มีบทบาทอยา่งไร   

  1.2 สําหรับนกัเรียน เป็นคาํแนะนาํเพื่อให้นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมตามท่ีแบบฝึก กาํหนดไวใ้ห้

ถูกตอ้ง เป็นไปตามขั้นตอน ซ่ึงจะมีคาํช้ีแจง ค าอธิบายไวช้ดัเจนในการปฏิบติั กิจกรรม               

                         2. แบบทดสอบก่อนเรียน เป็นแบบทดสอบเพื่อประเมินความรู้เดิมของนกัเรียน    

                         3. สาระสาํคญั เพื่อบอกใหรู้้ถึงความสาํคญัใจความสาํคญัสั้น ๆ ของเร่ืองนั้น    

                         4. ตวับ่งช้ี เพื่อบอกใหท้ราบถึงตวับ่งช้ีท่ีเป็นปัญหาท่ีตอ้งใชส่ื้อ นวตักรรมชุดน้ี    

                        5. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ เพื่อบอกใหท้ราบวา่ผูเ้รียนตอ้งรู้อะไร เป็นอยา่งไร    

                        6. เน้ือหาสาระ           

                       7. กิจกรรม            

                       8. สรุป            

                       9. แบบทดสอบหลงัเรียน         

 หากนาํเขา้ไปจดัเป็นรูปเล่มก็จะเพิ่มส่วนอ่ืนเขา้ไปดงัน้ี     

 1. เพิ่มส่วนหนา้ ประกอบดว้ย 1) ปกนอก 2) ปกใน 3) คาํนิยม (ไม่มีก็ได)้ 4) คาํรับรอง (ไม่มีก็

ได)้ 5) คาํนาํ และ 6) สารบญั          

 2. เพิ่มส่วนหลงั ประกอบดว้ย 1) เฉลย 2)ใบความรู้ 3) บรรณานุกรมและ 4) ปกหลงั  

 ดงัท่ีกล่าวมาแล้วสรุปไดว้่า แบบฝึกทกัษะมีส่วนประกอบ ดงัน้ี มีคาํแนะนาํการใช้ แบบฝึก 

แบบทดสอบก่อนเรียน สาระสําคญั ตวับ่งช้ี จุดประสงค์การเรียนรู้ เน้ือหาสาระ กิจกรรม สรุป และมีการ

แบบทดสอบหลงัเรียน      

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน         

 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       

 การวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนนั้นหากพิจารณาตามจุดมุ่งหมายและลกัษณะของ เน้ือหาวิชาจะมี

การวดั 2 ดา้น คือการวดัในดา้นการปฏิบติั และการวดัในดา้นเน้ือหาวชิา ซ่ึง ตอ้งอาศยัเคร่ืองมือในการวดัหลาย 
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ชนิดเขา้มาช่วย จึงจะสามารถวดัได้อย่างถูกตอ้งและ ครบถ้วน การวดัผลสัมฤทธ์ิในการเรียนโดยเฉพาะท่ี

เก่ียวกบัการวดัในดา้นเน้ือหาท่ีตอ้งการใช ้ สมรรถภาพทางสมอง เช่น ความรู้ความเขา้ใจ ความสามารถในการ

วเิคราะห์ สังเคราะห์ ความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมและท่ีนิยมใชก้นัมากท่ีสุด 

คือ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ   เยาวดี วิบูลยศ์รี (2540, หนา้ 14) ไดก้ล่าวว่า แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ เป็น

เคร่ืองมือ สาํหรับช่วยใหค้รูสามารถตดัสินผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธ์ิภาพ เพราะเป็น วธีิการ 

ประเมินพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีความเป็นอิสระไดม้ากกว่าวิธีอ่ืน เม่ือเทียบกบั กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีอยู ่

แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิท่ีใชใ้นโรงเรียน มุ่งวดัความรู้ในแต่ละวิชาและ ทกัษะต่าง ๆ โดยมีวตัถุประสงคพ์ื้นฐาน

ท่ีสาํคญั 2 ประการ คือ           

 1. เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการวดัผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนอนัเป็นขอ้มูลท่ีได้รับสําหรับ การ

ประเมินผลการเรียนการสอนเป็นรายบุคคล         

 2. เพื่อเป็นการตรวจสอบความสามารถของนกัเรียนแต่ละคน ซ่ึงแตกต่างกนัใน ธรรมชาติ   

วนิดา เดชตานนท ์(2539, หนา้ 9) ไดจ้าํแนกแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิไว ้2 ประเภท คือ   

                     1. แบบทดสอบมาตรฐาน เป็นแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนอยา่งมีหลกัเกณฑ์ตาม จุดมุ่งหมายท่ีกาํหนด

ไวโ้ดยผูเ้ช่ียวชาญ มีการทดลองใช ้มีการตรวจสอบคุณภาพ วิเคราะห์และ แกไ้ขจนมีประสิทธิภาพสูง สามารถ

นาํไปใชไ้ดอ้ยา่งกวา้งขวาง มีมาตรฐานในวิธีการดาํเนินการ สอบ เพื่อจะไดด้าํเนินการสอบเหมือนกนัหมด ไม่

วา่จะนาํแบบทดสอบไปใชท่ี้ใด เวลาใด พร้อม ทั้งมีมาตรฐานในการตรวจสอบให้คะแนน การแปลความหมาย

ของคะแนน โดยเทียบกบัเกณฑ ์ปกติ        

                    2. แบบทดสอบท่ีครูสร้าง เป็นแบบทดสอบท่ีครูผูส้อนสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นชั้นเรียน โดยเฉพาะ และ

นาํไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ เช่น เพื่อตรวจสอบความรู้พื้นฐานเพื่อ ตรวจสอบความกา้วหนา้ของผูเ้รียน เพื่อ

ตรวจสอบจุดเด่นจุดดอ้ยของผูเ้รียน เพื่อตดัสินได ้ ตก เป็นตน้ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิท่ีครูสร้างข้ึนน้ี โดย

ปกติจะไม่มีการทดลองใช ้เพื่อตรวจสอบความเป็นมาตรฐานเหมือนแบบทดสอบมาตรฐาน  

  บุญชม ศรีสะอาด (2545, หนา้ 53) ไดก้ล่าววา่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง แบบทดสอบ

ท่ีใชว้ดัความรู้ความสามารถของบุคคลในดา้นวชิาการ ซ่ึงเป็นผลจากการเรียนรู้ เน้ือหาสาระและตามจุดประสงค์

ของวิชาหรือเน้ือหาท่ีสอบนั้ น โดยทั่วไปจะวดัผลสัมฤทธ์ิในวิชา ต่าง ๆ ท่ีเรียนในโรงเรียน วิทยาลัย 

มหาวทิยาลยั หรือสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ อาจจาํแนก ออกเป็น 2 ประเภท คือ    

            1. แบบทดสอบอิงเกณฑ ์หมายถึง แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนตามจุดประสงคเ์ชิง พฤติกรรมมีคะแนนจุดตดั

หรือ คะแนนเกณฑ์ สําหรับใช้ตดัสินว่าผูส้อบมีความรู้ตามเกณฑ์ท่ี กําหนดไวห้รือไม่ การวดัตรงตาม

จุดประสงค ์เป็นหวัใจสาํคญัของขอ้สอบในแบบทดสอบ ประเภทน้ี       

            2. แบบทดสอบอิงกลุ่ม หมายถึงแบบทดสอบท่ีมุ่งสร้างเพื่อวดัให้ครอบคลุมหลกัสูตร จึงสร้างตามตาราง

วิเคราะห์หลกัสูตร ความสามารถในการจาํแนก ผูส้อบตามความเก่งอ่อนได ้ ดี เป็นหวัใจสําคญัของขอ้สอบ ใน

แบบทดสอบประเภทน้ี การรายงานผลการสอบอาศยัคะแนน มาตรฐาน ซ่ึงเป็นคะแนนท่ีสามารถให้ความหมาย

แสดงถึง สถานภาพ ความสามารถของ บุคคลนั้น เม่ือเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืน ๆ ท่ีใชเ้ป็นกลุ่มเปรียบเทียบ  
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             ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้สรุปไดว้า่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง  แบบทดสอบท่ีใช้

วดัความรู้ความสามารถของนกัเรียนเพื่อตดัสินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได ้อยา่งมีประสิทธ์ิภาพ แบบทดสอบวดั

ผลสัมฤทธ์ิแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบทดสอบวดั ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นมาตรฐานและท่ีครูสร้างข้ึนเอง การ

ทดสอบในโรงเรียนโดยทัว่ไปครูจะเป็น ผูส้ร้างแบบทดสอบข้ึนเอง ซ่ึงแบบทดสอบท่ีนิยมใชคื้อ แบบทดสอบ

อิงเกณฑแ์ละแบบทดสอบ อิงกลุ่ม     สมนึก ภทัทิยธนี (2546, หนา้ 73-98) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบั 

แบบทดสอบวดั ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวว้า่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง แบบทดสอบท่ี 

วดัสมรรถภาพสมองดา้นต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนไดรั้บการเรียนรู้ผ่านมาแลว้ คือแบบทดสอบวดัผล สัมฤทธ์ิทางการ

เรียนประเภทท่ีครูสร้าง มีหลายรูปแบบแต่ท่ีนิยมใชมี้ 6 รูปแบบ ดงัน้ี      

                     1. ขอ้สอบแบบอตันยัหรือความเรียง เป็นขอ้สอบท่ีมีเฉพาะคาํถาม แลว้ให้นกัเรียน เขียนตอบแบบ

เสรีเขียนบรรยายตามความรู้ และขอ้คิดเห็นของแต่ละคน ซ่ึงหลกัในการสร้าง ขอ้สอบ มีดงัน้ี    

                     1.1 เขียนคาํช้ีแจงเก่ียวกบัวิธีการตอบให้ชดัเจน ระบุจาํนวนขอ้คาํถาม เวลาท่ีใช ้ สอบและคะแนน

เตม็ของแต่ละขอ้            

                     1.2 เน่ืองจากขอ้สอบแบบน้ีมีเฉพาะคาํถามและแต่ละขอ้มกัให้คะแนนมาก ดงันั้น ควรเขียนคาํถาม

ใหช้ดัเจน เพื่อไม่ใหไ้ขวเ้ขวในการตอบ     

                     1.3 ไม่ควรตั้งคาํถามเฉพาะความรู้ความจาํ หรือถามปัญหาท่ีมีคาํตอบในหนงัสือ แต่พยายามถาม

ประเภทสูงกว่าความรู้ความจาํ หรือถามให้ใช้ความคิด ซ่ึงมกัข้ึนต้นด้วยคาํว่า จงอธิบาย จงอภิปราย จง

เปรียบเทียบ จงบรรยาย จงวเิคราะห์ ใหป้ระมาณค่า ใหบ้อก ความสัมพนัธ์ ใหว้จิารณ์ วเิคราะห์ เป็นตน้     

                    1.4 กาํหนดเวลาใหต้อบนานพอสมควร เพราะผูต้อบตอ้งใชเ้วลาในการรวบรวม ความคิด จดัระบบ

ความคิดและเขียนคาํตอบด้วยถ้อยคาํของตนเอง หากกาํหนดเวลาน้อยไม่ สามารถใช้พลงัความคิดได้เต็ม

ความสามารถ            

                   1.5 เลือกถามเฉพาะท่ีสาํคญัของเร่ือง เพราะไม่สามารถถามไดทุ้ก ๆ เน้ือหาท่ี เรียนมา   

                   1.6 ไม่ควรให้มีการเลือกตอบเป็นบางขอ้ เช่น 7 ขอ้ ให้เลือก 6 ขอ้ หรือ 4 ขอ้ ให้เลือก 3 ขอ้ เหตุผล

ดงัน้ี              

                   1.6.1 ค าถามแต่ละขอ้มีความยากง่ายไม่เท่ากนั จะมีปัญหาในการจดัตาํแหน่งผู ้ เขา้สอบวา่ ใครจะ

เก่งกวา่กนั โดยเฉพาะการประเมินผลแบบอิงกลุ่ม         

                   1.6.2 ไม่ยติุธรรมกบัผูท่ี้สามารถตอบไดทุ้กขอ้ ซ่ึงมีโอกาสไดค้ะแนนเท่ากบัผูท่ี้ตอบไดเ้พียงบางขอ้             

                  1.7 การตรวจใหค้ะแนนควรปฏิบติัดงัน้ี         

                 1.7.1 เขียนแนวคาํเฉลยไวก่้อน และระบุคะแนนวา่ประเด็นใด ตอนใดควรได ้ก่ีคะแนน   

                 1.7.2 ควรตรวจเฉพาะขอ้เดียวจนครบทุกคนแลว้ตรวจขอ้ต่อไป      

                 1.7.3 ไม่ควรดูช่ือผูส้อบ เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการอคติในการใหค้ะแนน   
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                 2. ขอ้สอบแบบกา ถูก–ผิด คือ ขอ้สอบแบบเลือกตอบ มี 2 ตวัเลือก แต่ตวัเลือก ดงักล่าวเป็นแบบคงท่ี

มีความหมายตรงกนัขา้ม เช่น ถูก-ผิด ใช่-ไม่ใช่ จริง-ไม่จริง เหมือนกนั- ต่างกนั เป็นตน้ หลกัในการสร้างแบบ

ขอ้สอบมีดงัน้ี             

                2.1 เขียนคาํถามให้รัดกุมสั้ น ๆ แต่มีขอ้มูลพอท่ีจะตดัสินใจไดว้่าถูกหรือผิด การท่ีเขียนสั้นเกินไป 

อาจจะตดัสินไม่ได ้  

                2.2 ควรเขียนขอ้ความดว้ยภาษาง่าย ๆ ชดัเจน ตรงไปตรงมา ไม่ควรเขียนในรูป ปฏิเสธซ้อน เพราะ

ผูท้าํขอ้สอบจะสับสนโดยใช่เหตุ (ส่วนรูปปฏิเสธธรรมดา หากจะใช้ควรพิมพ ์ ดว้ยตวัหนาหรือขีดเส้นใตค้าํ

ปฏิเสธนั้น)              

                2.3 ไม่ควรใชค้าํวา่ เสมอ ๆ ไม่ค่อยจะ อาจจะ บางคร้ัง บ่อย ๆ ทั้งส้ิน เป็นตน้ เพราะคาํเหล่าน้ีจะทาํให้

ผูต้อบพิจารณาไดง่้ายวา่ถูกหรือผิด หรือบางคร้ังตดัสินใจไม่ไดว้า่ถูก หรือผิด ควรออกขอ้สอบให้มีขอ้ถูกกบัขอ้

ผิ ด ใ ก ล้ เ คี ย ง กั น เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ก า ร เ ด  แ ล ะ ค ว ร ส ลั บ ข้ อ ถู ก -ผิ ด  อ ย่ า ง ไ ม่ มี ร ะ บ บ  

(มิใช่วา่ขอ้สอบ 10 ขอ้ ถูก 5 ขอ้แรก ผดิ 5 ขอ้หลงั หรือขอ้ถูกขอ้ผดิ สลบักนัอยา่งเป็นระบบ)     

              2.4 หลกัการให้คะแนน ไม่ควรใชว้ิธีหกัคะแนนหรือติดลบในขอ้ท่ีผิดหรือคิดวา่ ตอบผิดเพราะจะเกิด

ปัญหาในการเปรียบเทียบคะแนนของแต่ละคนวา่ ใครเก่งกวา่ เช่น มี ขอ้สอบกาถูก-ผิด 30 ขอ้ ปรากฏวา่นายแดง

ทาํขอ้สอบอยา่งระมดัระวงั จึงเลือกทาํเพียง 15 ขอ้ จะไดค้ะแนน 15 คะแนน ส่วนนายดาํเป็นคนกลา้เส่ียง คือ ทาํ

หมดทุกขอ้ ผลตอบถูก 20 ขอ้ ผิด 10 ขอ้ จะไดค้ะแนน 10 คะแนน ดงันั้นจะสรุปไดว้า่นายแดงเก่งกวา่นายดาํ

ยอ่มไม่ได ้ตอ้งใหท้าํทั้ง 30 ขอ้ เท่ากนัโดยไม่มีการหกัคะแนน จึงจะเปรียบเทียบกนัไดช้ดัเจนข้ึน และกรณี ท่ีทาํ

ถูก 10 ขอ้ ทาํผิด 20 ขอ้ จะให้ก่ีคะแนนและให้แปลวา่อยา่งไร อนัท่ีจริงขอ้สอบกาถูก-ผิด ก็เป็นขอ้สอบท่ีให้

ความยติุธรรมกบัผูส้อบดีแลว้ คือ เปิดโอกาสให้ทุกคนใชค้วามสามารถของ ตนเองอยา่งเต็มท่ีและทุกคนมีสิทธ์ิ

ในการเดาอยา่งเท่าเทียมกนั            

               3. ขอ้สอบแบบเติมคาํ เป็นขอ้สอบท่ีประกอบดว้ยประโยคหรือขอ้ความท่ียงัไม่ สมบูรณ์ และให้ผูต้อบ

เติมคาํหรือประโยคหรือขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีเวน้ไวเ้พื่อให้มีใจความ สมบูรณ์และถูกตอ้งหลกัในการสร้าง

แบบขอ้สอบมีดงัน้ี     

              3.1 ไม่ควรใชข้อ้ความหรือประโยคจากหนงัสือแลว้ตดัคาํบางคาํหรือบางขอ้ความ ออกมาใชเ้ป็นคาํถาม 

เพราะการน าขอ้ความมาใชเ้พียงบางส่วนอาจจะไม่กระชบัความจึงควรใช ้ ขอ้ความของผูอ้อกขอ้สอบเอง โดย

เขียนประโยคหรือขอ้ความดว้ยภาษาท่ีเขียนง่ายและชดัเจน        

             3.2 ค าตอบท่ีตอ้งการใหเ้ติมหรือท่ีถูก จะตอ้งเป็นคาํตอบท่ีเฉพาะเจาะจงไม่ ตีความไดห้ลายนยั   

             3.3 แต่ละขอ้ความให้เติมแห่งเดียวตอนทา้ยของประโยคหรือขอ้ความ แต่ถา้ จาํเป็นอาจเวน้ให้เติมส่วน

อ่ืน และมากกวา่หน่ึงแห่งก็ได ้          

            3.4 ตาํแหน่งท่ีใหเ้ติมตอ้งเป็นจุดท่ีสาํคญัจริง การเวน้จุดท่ีไม่สาํคญัใหเ้ติมจะไม่ เกิดประโยชน์ต่อผูต้อบ     
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           4. ขอ้ทดสอบแบบตอบสั้ น ๆ (Short Answer Test) ลกัษณะทัว่ไป ขอ้สอบประเภทน้ี คลา้ยขอ้สอบ

ประเภทเติมคาํ แต่แตกต่างกนัท่ีขอ้สอบแบบตอบสั้น ๆ เขียนเป็นประโยคคาํถาม สมบูรณ์ (ขอ้สอบเติมคาํเป็น

ประโยคหรือขอ้ความท่ียงัไม่สมบูรณ์) แลว้ให้ผูต้อบเป็นคนเขียน ตอบคาํตอบท่ีตอ้งการ จะสั้นและกะทดัรัดได้

ใจความสมบูรณ์ไม่ใช่เป็นการบรรยาย แบบขอ้สอบอตันยัหรือความเรียง หลกัในการสร้างขอ้สอบมีดงัน้ี  

              4.1  คาํตอบท่ีตอ้งการ มกัจะสั้นเป็นคาํเดียว วลีเดียว หรือประโยคสั้น ๆ ท่ีได ้ใจความครบถว้นสมบูรณ์       

              4.2  คาํตอบท่ีไดต้อ้งเป็นประเภทตายตวัแน่นอน       

              4.3  มกัจะเป็นคาํถามท่ีเก่ียวกบั ศพัท ์กฎ นิยาม ทฤษฎี สัจพจน์ หลกัการหรือ ความคิดรวบยอด เป็นตน้                

                        5. ขอ้สอบประเภทจบัคู่ (Matching Test) ลกัษณะทัว่ไปเป็นขอ้สอบเลือกตอบชนิด หน่ึงโดยมีคาํ

หรือขอ้ความแยกออกจากกนัเป็น 2 ชุด แลว้ให้ผูต้อบเลือกจบัคู่วา่แต่ละขอ้ความ ในชุดหน่ึง (ตวัยืน) จะคู่กบัคาํ 

หรือขอ้ความใดในอีกชุดหน่ึง (ตวัเลือก) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ อยา่งใดอยา่งหน่ึง ตามท่ีผูอ้อกขอ้สอบกาํหนดไว ้ซ่ึง

หลกัในการสร้างขอ้สอบมีดงัน้ี          

              5.1 ตวัเลือกตอ้งมีจาํนวนมากกวา่ตวัยืน 2 - 4 ขอ้ เช่น ถา้ตวัยืนมี 5 ขอ้ ตวัเลือก ควรจะมี 7-9 ขอ้ ถา้ตวั

ยนื 8 ขอ้ ตวัเลือกควรจะมี 10-12 ขอ้ เป็นตน้ ถา้ตวัเลือกกบัตวัยนืมี จาํนวนเท่ากนั โอกาสในการเดาถูกขอ้หลงั ๆ 

จะสูงมาก และเฉพาะขอ้สุดทา้ยจบัคู่ไดท้นัทีโดย ไม่ตอ้งคิดหาคาํตอบ (หลกัในขอ้น้ี ยึดแนวของขอ้สอบแบบ

เลือกตอบ คือ สําหรับนกัเรียน  ป.1-ป.2 ขอ้สอบขอ้สุดทา้ยของแบบจบัคู่ ควรจะมีตวัเลือก 3 ตวั เช่น ถา้มี 5 ขอ้ 

ควรมี ตวัเลือก 7 ขอ้ ส่วน ป.3-ป.6 และชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ข้ึนไป ขอ้สอบขอ้สุดทา้ยของแบบ จบัคู่ ควรมี

ตวัเลือก 4 ตวั และ 5 ตวั ตามลาํดบั)         

               5.2 ตวัยืนควรจะมีจาํนวน 5-15 ขอ้ ถา้ตวัยืนมีนอ้ยเกินไป เช่น 3 ขอ้ การจบัคู่หา ค าตอบจะง่ายมาก 

และถา้ตวัยนืมีมากเกินไป เช่น 20-30 ขอ้ ผูส้อบจะเกิดความสับสนการ จบัคู่หาคาํตอบจะยากเกินไป เพราะตอ้ง

อ่านตวัยนื ตวัเลือกหลายคร้ังและมกัจะเป็นขอ้สอบท่ี ไม่มีคุณภาพ            

               5.3 ขอ้ความในแต่ละชุดตอ้งเป็นเอกพนัธ์ คือ เป็นเร่ืองราวในลกัษณะเดียวกนั ถา้ขอ้ความในชุด

เดียวกนัมีหลายเร่ืองหลายลกัษณะปนกนั จะกลายเป็นขอ้สอบแบบจบัคู่ในแต่ ละเร่ืองท่ีมีตวัยืนเพียง 2-3 ตวั 

เท่านั้น ขอ้สอบจะง่ายโดยใช่เหตุ กรณีท่ีมีหลายเร่ืองหลาย ลกัษณะปนกนั (ไม่เป็นเอกพนัธ์) ควรจะแยกขอ้สอบ

จบัคู่ออกเป็นตอน ๆ โดยใหแ้ต่ละตอนเป็น เร่ืองราวในลกัษณะเดียวกนั อยา่งนอ้ยตอนละ 5 ขอ้ 

             5.4 ตวัยืนในแต่ละขอ้มีโอกาสจบัคู่กบัตวัเลือกทุกขอ้ แต่ขอ้ท่ีถูกมีเพียงขอ้เดียว ห้ามเฉลยให้ตวัเลือก

หน่ึงขอ้สามารถจบัคู่กบัตวัยืนแลว้ถูกมากกว่าหน่ึงขอ้ เพราะขอ้สอบจะ ยากและผูส้อบสับสน ไม่เหมาะกบั

ขอ้สอบชนิดน้ี (ถา้ตอ้งการใหต้วัเลือกหน่ึงขอ้ จบัคู่กบัตวัยืน แลว้ถูกมากกวา่หน่ึงขอ้ ควรสร้างเป็นขอ้สอบแบบ

ตวัเลือกตอบ ชนิดท่ีตวัเลือกคงท่ี)           

              5.5 ขอ้สอบในชุดตวัยืนและตวัเลือกทุกขอ้ตอ้งอยูใ่นหนา้เดียวกนั จะช่วยระหยดั เวลาและสะดวกใน

การทาํขอ้สอบ     
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             5.6 ตอ้งระบุความสัมพนัธ์ของขอ้ความทั้งสองชุดให้ชดัเจน โดยเขียนคาํช้ีแจงว่า จะให้จบัคู่โดยยึด

ความสัมพนัธ์แบบใด ไม่ควรทิ้งใหเ้ป็นภาระแก่ผูเ้ขา้สอบตอ้งตีความเอาเอง      

            5.7 รูปแบบของขอ้สอบจบัคู่ ส่วนใหญ่จะให้คาํตอบนาํอกัษรหนา้ขอ้ความทาง ขวามือไปใส่ในวงเล็บ

หนา้ขอ้ความทางซา้ยมือท่ีคิดวา่สัมพนัธ์กนั ลกัษณะน้ีผูท้าํขอ้สอบจะไม่ สะดวกเท่าท่ีควร จึงควรเปล่ียนรูปแบบ

ใหม่   

               6. ขอ้สอบเลือกตอบ (Multiple Choice Test) ลกัษณะทัว่ไป ค าถามแบบเลือกตอบ โดยทัว่ไปจะ

ประกอบดว้ย 2 ตอน คือ ตอนนาํ หรือคาํถาม (Stem) กบัตอนเลือก (Choice) ในตอนเลือกน้ีจะประกอบดว้ย

ตวัเลือกท่ีเป็นคาํตอบถูกและตวัเลือกท่ีเป็นตวัลวง ปกติจะมีคาํถาม ท่ีกาํหนดให้นกัเรียนพิจารณาแลว้หาตวัเลือก

ท่ีถูกตอ้งมากท่ีสุดเพียงตวัเลือกเดียวจากตวัเลือก อ่ืนๆ และคาํถามแบบเลือกตอบท่ีดี   นิยมใชต้วัเลือกท่ีใกลเ้คียง 

กนั ดูเผิน ๆ จะเห็นวา่ตวัเลือก ถูกหมด แต่ความจริงมีนํ้ าหนกัถูกมากนอ้ยต่างกนัและให้หลกัการท่ีเก่ียวกบัการ

สร้างแบบ ขอ้สอบชนิดตวัเลือกไวด้งัน้ี        

                    6.1 เขียนตอนนาํให้เป็นประโยคคาํถามสมบูรณ์อาจจะใส่เคร่ืองหมายปรัศนี (?) ดว้ย แต่ไม่ควร

สร้างตอนนาํให้เป็นแบบอ่านต่อความ เพราะทาํให้คาํถามไม่กระชบั เกิดปัญหา สองแง่หรือขอ้ความไม่ต่อกนั

หรือเกิดความสับสนในการคิดหาคาํตอบ          

                    6.2 เน้นเร่ืองจะถามให้ชัดเจนและตรงจุดไม่คลุมเครือ เพื่อว่าผูอ่้านจะไม่ไขวเ้ขว สามารถมุ่ง

ความคิดในการตอบไปถูกทิศทาง (เป็นปรนยั) ไม่ตอ้งอ่านค าถามคาํตอบยอ้น ข้ึนลง หลายคร้ัง   

                    6.3 ควรถามในเร่ืองท่ีมีคุณค่าต่อการวดั หรือถามในส่ิงท่ีดีงามมีประโยชน์คาํถาม แบบเลือกตอบ

สามารถถามพฤติกรรมในสมองไดห้ลาย ๆ ดา้น         

                    6.4 หลีกเล่ียงคาํถามปฏิเสธ ถา้จาํเป็นตอ้งใชก้็ขีดเส้นใตค้าํปฏิเสธนั้น แต่คาํปฏิเสธซ้อนไม่ควรใช่

อย่างยิ่ง เพราะปกตินกัเรียนจะยุ่งยากต่อการแปลความหมายของคาํถาม และคาํตอบคาํถามท่ีถามกลบัหรือ

ปฏิเสธซอ้นผดิมากกวา่ถูก           

                   6.5 อยา่ใชค้าํฟุ่มเฟือย ควรถามปัญหาโดยตรง ส่วนใดไม่เก่ียวขอ้งหรือไม่ไดใ้ช ้ ประโยชน์เง่ือนไข

ในการคิดก็ไม่ตอ้งนาํมาเขียนไวใ้นคาํถามจะช่วยใหค้าํถามรัดกุมชดัเจนข้ึน      

                  6.6 เขียนตวัเลือกใหเ้ป็นเอกพนัธ์ หมายถึง เขียนตวัเลือกทุกตวัให้เป็นลกัษณะใด ลกัษณะหน่ึงหรือมี

ทิศทางแบบเดียวกนั หรือมีโครงสร้างสอดคลอ้งทาํนองเดียวกนั       

                 6.7 ควรเรียงลาํดบัตวัเลขในตวัเลือกต่าง ๆ ไดแ้ก่ ค าตอบท่ีเป็นตวัเลข นิยมเรียง จากนอ้ยไปหามาก     

                6.8 ใชต้วัเลือกปลายเปิดและปลายปิดใหเ้หมาะสม       

                6.9 ขอ้เดียวตอ้งมีคาํตอบเดียว          

               6.10 เขียนทั้งตวัถูกและตวัผดิใหถู้กหรือผดิตามหลกัวชิา คือ จะกาํหนดตวัถูก หรือผิด เพราะสอดคลอ้ง

กบัความเช่ือของสังคมหรือกบัคาํพงัเพยทัว่ ๆ ไป ไม่ได ้   
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              6.11 เขียนตวัเลือกให้อิสระขาดจากกัน คือ อย่าให้ตัวเลือกตวัใดตวัหน่ึงเป็นส่วน หน่ึงหรือ

ส่วนประกอบของตวัอ่ืน            

              6.12 ควรมีตวัเลือก 4 - 5 ตวั ขอ้สอบแบบเลือกตอบน้ี ถา้เขียนตวัเลือกเพียง 2 ตวั ก็กลายเป็นขอ้สอบ

แบบกา ถูก-ผดิ หากเป็นขอ้สอบระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-2 ควรใช ้3 ตวัเลือก     

 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน            บุญชม ศรีสะอาด (2545, หนา้ 59 - 66) ไดก้ล่าวถึง 

การสร้างแบบทดสอบวดั ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยดาํเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี      

1. วเิคราะห์จุดประสงค ์เน้ือหาวชิา และทาํตารางกาํหนดลกัษณะขอ้สอบขั้นตอน แรกสุดจะตอ้งทาํ

การวิเคราะห์ว่าเน้ือหาหรือหัวขอ้ท่ีจะสร้างขอ้สอบวดันั้น มีจุดประสงค์ของ การสอน หรือจุดประสงค์การ

เรียนรู้อะไรบา้ง ท าการวิเคราะห์เน้ือหาวิชาว่ามีโครงสร้าง อย่างไร จดัเขียนหัวขอ้ใหญ่ หวัขอ้ยอ่ยทุกหัวขอ้ 

พิจารณาความเก่ียวโยง ความสัมพนัธ์ระหว่าง เน้ือหาเหล่านั้น จากนั้นก็จดัทาํตารางกาํหนดลกัษณะขอ้สอบ 

หรือท่ีเรียกวา่ตารางวเิคราะห์ หลกัสูตร ตารางน้ีมี 2 มิติ คือ ดา้นเน้ือหา กบัดา้นสมรรถภาพท่ีตอ้งการวดั  

และพิจารณาวา่จะ ออกขอ้สอบทั้งหมดก่ีขอ้เขียนจาํนวนขอ้ลงในช่องรวมช่องสุดทา้ย จากนั้นพิจารณาวา่ หวัขอ้ 

เร่ืองใดสําคญัมากนอ้ย เขียนลาํดบัความสําคญัลงไป แลว้กาํหนดจาํนวนขอ้ท่ีจะวดัในแต่ละ ช่องข้ึนอยูก่บัเร่ือง

นั้น ตอ้งการใหเ้กิดสมรรถภาพดา้นใดมากนอ้ยกวา่กนั     

                    2. กาํหนดรูปแบบของขอ้คาํถามและศึกษาวิธีเขียนขอ้สอบ ท าการพิจารณาและ ตดัสินใจวา่จะใช้

ขอ้คาํถามรูปแบบใด ศึกษาวิธีเขียนขอ้สอบ หลกัการเขียนขอ้คาํถาม ศึกษาวิธี เขียนขอ้สอบสมรรถภาพต่าง ๆ 

ศึกษาเทคโนโลยใีนการเขียนขอ้สอบเพื่อนาํมาใชเ้ป็นหลกัใน การเขียนขอ้สอบ    

                    3. เขียนขอ้สอบ ลงมือเขียนขอ้สอบ ใชต้ารางกาํหนดลกัษณะของขอ้สอบท่ีจดัทาํไว ้ในขั้นท่ี 1 เป็น

กรอบซ่ึงทาํให้สามารถออกขอ้สอบวดัไดค้รอบคลุมทุกหัวขอ้เน้ือหา และทุก สมรรถภาพ ส่วนรูปแบบและ

เทคนิคในการเรียนขอ้สอบยดึตามท่ีไดศึ้กษาในขั้นท่ี 2        

                   4. ตรวจทานขอ้สอบ น าขอ้สอบท่ีไดเ้ขียนไวใ้นขั้นท่ี 3 มาพิจารณาทบทวนอีกคร้ัง หน่ึง โดย

พิจารณาถึงความถูกตอ้งตามหลกัวิชา พิจารณาว่าแต่ละขอ้วดัในเน้ือหาและ สมรรถภาพตามตารางกาํหนด

ลกัษณะขอ้สอบหรือไม่ ภาษาท่ีใช้เขียนมีความเขา้ใจง่าย เหมาะสมดีแลว้หรือไม่ ตวัถูกตวัลวงเหมาะสมเขา้

หลกัเกณฑ์หรือไม่ หลงัการพิจารณาทบทวน เองแลว้ นาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญวดัผล และดา้นเน้ือหาสาระ พิจารณา

ขอ้บกพร่อง และนาํเอาขอ้ วจิารณ์เหล่านั้นมาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ขใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน    

                    5. พิมพแ์บบทดสอบฉบบัทดลอง น าขอ้สอบทั้งหมดมาพิมพเ์ป็นแบบทดสอบโดย จดัพิมพค์าํช้ีแจง

หรือคาํอธิบายวิธีทาํแบบทดสอบไวท่ี้ปกของแบบทดสอบอยา่งละเอียดและ ชดัเจน การจดัพิมพว์างรูปแบบให้

เหมาะสม            

                   6. ทดลองใช ้วิเคราะห์คุณภาพ และปรับปรุง น าแบบทดสอบไปทดลองกบักลุ่มท่ี คลา้ยกบักลุ่ม

ตวัอย่างท่ีจะสอบจริง ซ่ึงไดเ้รียนในวิชาหรือเน้ือหาท่ีจะสอบแลว้ นาํผลการสอบ มาตรวจให้คะแนน ท าการ

วเิคราะห์หาค่าอาํนาจจาํแนก ค่าความยากของขอ้สอบแต่ละขอ้ โดย ใชว้ธีิการวเิคราะห์คุณภาพ คดัเลือกเอาขอ้ท่ี 
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มีคุณภาพเขา้เกณฑต์ามจาํนวนท่ีตอ้งการ ถา้ขอ้ท่ี เขา้เกณฑ์จาํนวนมากกวา่ท่ีตอ้งการ ก็ตดัขอ้ท่ีมีเน้ือหามากกวา่

ท่ีตอ้งการ ซ่ึงเป็นขอ้ท่ีมีอาํนาจจาํแนกตํ่าสุดออกตามลาํดบั นาํเอาผลการสอบท่ีคิดเฉพาะขอ้สอบท่ีเขา้เกณฑ์

เหล่านั้นมา คาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่        

                  7. พิมพแ์บบทดสอบฉบบัจริง นาํขอ้สอบท่ีมีอาํนาจจาํแนก และระดบัความยาก เขา้เกณฑ์ ตาม

จาํนวนท่ีตอ้งการในขั้นท่ี 6 มาพิมพเ์ป็นแบบทดสอบฉบบัท่ีจะใช้จริง ซ่ึงจะตอ้งมี ค าช้ีแจงวิธีทาํดว้ย และใน

การพิมพน์อกจากใชรู้ปแบบท่ีเหมาะสมแลว้ควรคาํนึงถึงความ ประณีตถูกตอ้ง ซ่ึงจะตอ้งตรวจทานใหดี้  

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้สรุปไดว้า่ การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นั้นควรจะ

สร้างตามลาํดบัขั้นตอน เร่ิมจากการวิเคราะห์จุดประสงค์ เน้ือหาวิชาและทาํตาราง วิเคราะห์ขอ้สอบท่ีกาํหนด

รูปแบบของขอ้คาํถามและศึกษาวิธีการเขียนขอ้สอบ เขียนขอ้สอบ ตรวจทานขอ้สอบ พิมพแ์บบทดสอบฉบบั

ทดลอง ทดลองใช้ วิเคราะห์คุณภาพและปรับปรุง และพิมพแ์บบทดสอบฉบบัจริง ขอ้ควรคาํนึงถึงอีกประการ

หน่ึง คือ หลกัในการเขียนขอ้สอบ แบบเลือกตอบ ซ่ึงมีหลกัการหรือกฎในการเขียนขอ้สอบแบบเลือกตอบ ดงัน้ี 

1) ควรถามใน เร่ืองท่ีมีคุณค่าต่อการวดั 2) เขียนตอนนาํหรือตอนถามใหอ้ยูใ่นรูปของคาํถาม 3) ตวัคาํถามมี  

ความหมายชดั 4) ค าตอบท่ีถูกตอ้ง จะตอ้งเป็นคาํตอบท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาจริง ๆ 5) คาํตอบ ท่ีถูกกบัคาํตอบท่ี

ผิดไม่แตกต่างกนัจนเด่นชดัเกินไป 6) แต่ละขอ้จะตอ้งมีคาํตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสุด เพียงคาํตอบเดียว 7) ตวัคาํตอบท่ี

ถูกตอ้งจะตอ้งไม่มีลกัษณะแตกต่างจากตวัลวงอ่ืน ๆ อยา่งเห็นไดช้ดั 8) ตวัลวงควรเป็นคาํตอบท่ีมีคุณค่าสําหรับ

เป็นตวัลวง 9) ตวัเลือก ไม่กา้วก่ายกนั 10) ใชต้วัเลือกปลายเปิดให้เหมาะสม 11) เรียงลาํดบัตวัเลือกท่ีเป็นตวัเลข 

12) ไม่ใชค้าํฟุ่มเฟือย 13) มีตวัเลือก 4 หรือ 5 ตวัเลือก 14) กรณีใชค้าํถามแบบปฏิเสธ ควรใช ้ให้เหมาะสมและ

ขีดเส้นใตห้รือพิมพต์วัใหญ่ หรือตวัหนาตรงปฏิเสธนั้น 15) ออกให้เป็นรูปภาพ ถา้สามารถทาํได ้และ 16) ไม่

ควรใหต้วัเลือกใดตวัเลือกหน่ึงมีโอกาสถูกบ่อยจนเกินไป   

คุณลกัษณะของแบบทดสอบทีด่ี         

              วนิดา เดชตานนท ์(2539, หนา้ 26-28) กล่าวถึงแบบทดสอบท่ีดีนั้นมิใช่จะทาํหนา้ท่ี ประเมินผลอยา่ง

เดียว แต่จะทาํหนา้ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้อีกดว้ย ดงันั้นการสร้างจะตอ้งยึดหลกั ลกัษณะของแบบทดสอบท่ีดี 10 

ประการ คือ            

              1. มีความเท่ียงตรง หมายถึงความสามารถของแบบทดสอบท่ีสามารถวดัไดใ้นส่ิงท่ี ตอ้งการจะวดั หรือ

คะแนนจากแบบทดสอบนั้น ให้ความหมายตรงตามท่ีตอ้งการ ซ่ึงความ เท่ียงตรงของแบบทดสอบ แบ่งได ้4 

ชนิด คือ             

                  1.1 ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา หมายถึง แบบทดสอบนั้นมีคาํถามสอดคล้อง และ ครอบคลุม

เน้ือหาวิชาท่ีระบุไวใ้นหลกัสูตรและไดส้ัดส่วนท่ีถูกตอ้งตรงตามความจริงซ่ึงสามารถ ตรวจสอบได ้จากการ

นาํไปเปรียบเทียบกับตารางวิเคราะห์หลกัสูตร ท่ีทาํไวใ้นด้านเน้ือหาวิชา ถ้าพิจารณาจากจุดมุ่งหมายเชิง

พฤติกรรม คือ ดูจากส่วนท่ีเป็นสถานการณ์และเกณฑ ์  
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                  1.2 ความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง หมายถึงความสามารถของแบบทดสอบท่ีจะวดั พฤติกรรมทาง

สมอง หรือพฤติกรรมดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียนไดต้รงตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นหลกัสูตร ซ่ึงสามารถตรวจสอบได ้จาก

การนาํไปเปรียบเทียบกบัตารางวิเคราะห์หลกัสูตร ท่ีทาํไวใ้น ดา้นพฤติกรรมถา้พิจารณาจากจุดมุ่งหมายเชิง

พฤติกรรม คือ ดูจากส่วนท่ีเป็นพฤติกรรมและ เกณฑ ์       

                 1.3 ความเท่ียงตรงตามสภาพ หมายถึงความสามารถของแบบทดสอบท่ีสามารถ เร้าให้ผูเ้รียน

ตอบสนองออกมาตรงตามสภาพความเป็นจริงของเขา ซ่ึงดูไดจ้ากการสังเกตหรือ การสอบภาคปฏิบติั เกณฑ์ท่ี

ใชเ้ทียบก็คือ สภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัของนกัเรียน         

                 1.4 ความเท่ียงตรงเชิงพยากรณ์ หมายถึงความสามารถของแบบทดสอบท่ี สามารถพยากรณ์ผลการ

เรียนในอนาคตของผูเ้รียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามความจริง เกณฑ์ท่ีใช ้ เทียบก็คือสภาพความสําเร็จในอนาคตของ

ผูเ้รียน            

                    2. ความเช่ือมัน่ได ้หมายถึงแบบทดสอบนั้นสามารถใหผ้ลการวดัท่ีไม่กลบัไปกลบัมา ไม่วา่จะนาํไป

วดัก่ีคร้ังกบัผูเ้รียนกลุ่มเดิมก็ตาม เช่น เด็กเก่งไดค้ะแนนมาก เด็กอ่อนไดค้ะแนน นอ้ย ถา้ทาํการทดสอบอีกคร้ัง

โดยใชข้อ้สอบชุดเดิมกบักลุ่มเดิม เด็กเก่งก็ยงัเก่งอยูแ่ละเด็กอ่อน ก็ยงัอ่อนอยูเ่หมือนเดิม แสดงวา่แบบทดสอบ

นั้นมีความเช่ือมัน่สูง การสร้างแบบทดสอบให้มี ความเช่ือมัน่ ก็คือ ขอ้คาํถามของแบบทดสอบจะตอ้งถาม

พฤติกรรมในระดบัสูง ไม่ควรถามแต่ ความจาํและมีจาํนวนขอ้มากพอท่ีจะครอบคลุมเน้ือหาในวชิานั้น ๆ  

                   3. มีความยุติธรรม หมายถึง ขอ้คาํถามในแบบทดสอบนั้นตอ้งไม่แนะแนวทางให้ นักเรียนเดา

คาํตอบไดถู้ก ไม่ลาํเอียงต่อเด็กกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะ การท่ีขอ้สอบจะให ้ ความเสมอภาคเช่นน้ีได ้ก็ตอ้ง

อาศยัการสร้างขอ้สอบใหค้รอบคลุมเน้ือหาในหลกัสูตรนั้นเอง       

                   4. ถามลึก หมายถึง แบบทดสอบท่ีมีคาํถามวดัพฤติกรรมหลายดา้น ไม่เนน้เฉพาะ ดา้นความจาํเพียง

ดา้นเดียว ควรใช้คาํถามท่ีให้นกัเรียนไดใ้ช้สติปัญญา ในการคิดหาคาํตอบให้ มากกว่าการจาํ นัน่คือควรถาม 

ความเขา้ใจ การนาํไปใช ้การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ และ การประเมินค่า     

                  5. มีความยากง่ายพอเหมาะ หมายถึง ขอ้สอบแต่ละขอ้ควรมีคนตอบถูกและผิด อย่างละคร่ึงของ

จาํนวนคนท่ีเขา้สอบ ขอ้สอบท่ีง่ายคือ จาํนวนคนตอบถูกมาก และขอ้สอบท่ี ยากเกินไป คือมีจาํนวนคนตอบถูก

นอ้ย ซ่ึงจดัไดว้า่ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะไม่สามารถ จาํแนกผูเ้รียนไดว้า่ใคร เก่ง-อ่อนกวา่กนั   

                 6. มีอาํนาจจาํแนก หมายถึง แบบทดสอบนั้นสามารถแยกนกัเรียนออกเป็นประเภท ไดทุ้กชั้นทุก

ระดบั ตั้งแต่อ่อนสุด ถึงแก่สุด คือถา้แบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยท่ีกลุ่มหน่ึง ไดค้ะแนนมากอีกกลุ่มหน่ึงได้

คะแนนนอ้ย ถา้กลุ่มไดค้ะแนนมาก ตอบถูกมากกวา่กลุ่มท่ีได ้คะแนนนอ้ยในแต่ละขอ้แสดงวา่ขอ้สอบนั้น ๆ มี

อาํนาจจาํแนกดี แต่ถา้หากแต่ละกลุ่มไดค้ะแนน มากตอบไดค้ะแนนไดถู้กพอ ๆ กนั กลุ่มไดค้ะแนนนอ้ย ก็แสดง

วา่ขอ้สอบนั้น ๆ ไม่มีอาํนาจจาํแนก         

               7. มีความเป็นปรนยั ความเป็นปรนยัของแบบทดสอบ หมายถึงคุณสมบติัของ แบบทดสอบ 3 ประการ 

คือ    
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                  7.1  มีความชดัเจนในตวัคาํถาม         

                  7.2  มีความชดัเจนในวธีิการตรวจใหค้ะแนน ทาํใหผู้ต้รวจไม่วา่ใครก็ตามตรวจ แลว้คะแนนตรงกนั     

                 7.3  มีความชดัเจนในการแปลความหมายของคะแนน คือคะแนนท่ีบอกสถานภาพ ของผูเ้รียนให้

ตรงกนั             

             8. ตอ้งย ัว่ย ุหมายถึงแบบทดสอบนั้นจะตอ้งมีลกัษณะ ทา้ทายชวนให้นกัเรียนคิดคน้ หาคาํตอบ เช่น การ

เรียงลาํดบัคาํถามจากขอ้ง่ายไปหาขอ้ยาก การใช้รูปภาพประกอบคาํถาม หรือเป็นขอ้สอบท่ีมีลกัษณะยัว่ยุเป็น

เยีย่งอยา่งท่ีดีใหก้บัผูส้อบ โดยไม่ถามส่ิงท่ีเป็นตวัอยา่งท่ี ไม่เหมาะสม ไม่ควรปฏิบติั    

            9. จาํเพาะเจาะจง หมายถึงมีความชดัเจนในคาํถาม ไม่ถามหลายแง่หลายมุม หรือ ใชค้าํคลุมเครือ ซ่ึงจะ

ทาํใหน้กัเรียนงงได ้ค าถามท่ีจาํเพาะเจาะจง คือ ทุกคนท่ีอ่านแลว้ตอ้ง เขา้ใจคาํถามตรงกนั  

              10. ประสิทธิภาพ หมายถึง แบบทดสอบนั้นสามารถวดัความรู้ไดม้ากท่ีสุดในเวลาท่ี กาํหนดให้สอบ 

และการตรวจให้คะแนนทาํไดร้วดเร็วถูกตอ้ง สะดวกในการคุมสอบและ ดาํเนินการสอบ ตน้ทุนหรือค่าใชจ่้าย

ในการจดัทาํแบบทดสอบนอ้ย พิมพไ์ดช้ดัเจน อ่านง่าย และถูกตอ้ง      

                   ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้สรุปไดว้่า แบบทดสอบท่ีดีจะตอ้งมีลกัษณะ คือ ตอ้ง เท่ียงตรง ยุติธรรม มี

ความเช่ือมัน่ได ้ถามลึก มีความยากง่ายพอเหมาะ มีอาํนาจจาํแนก มี ความเป็นปรนยั ตอ้งย ัว่ยุ จาํเพาะเจาะจง 

และมีประสิทธิภาพ จึงจะเป็นแบบทดสอบท่ีดีมี มาตรฐานและใช้วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้ตรงตาม

จุดประสงคข์องผูว้ดัไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

6. งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

    ณิชชา อ่อนอุดม  (2559)  ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการปรับพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนและการส่ง

งานของนกัศึกษาชั้นปีท่ี3ในรายวชิา ระเบียบวธีิวจิยัทางธุรกิจ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี           

   การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อปรับพฤติกรรมการเรียนและการส่งงานของนักศึกษารายวิชา

ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจและเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการปรับพฤติกรรมการเรียนปละการส่งงาน 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ นกัศึกษาสาขาวิชาการจดัการ ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

ระเบียบวิธีวิจยัทางธุรกิจ ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 19 คน ซ่ึงไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย แบบทดสอบ วดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบ 4 คาํตอบ ชนิดเลือกตอบ 

จาํนวน 10 ขอ้ สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ, ค่า T-Test ผลการวิจยัพบวา่ นกัศึกษามีพฤติกรรม

หลงัการปรับพฤติกรรมทางการเรียนในชั้นเรียนและการส่งงานดีข้ึน ส่งผลให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มี

ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน และเขา้เรียนอย่างสมํ่าเสมอ ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาสูงข้ึน  

รุ้งมณี พนัธ์พฤกษ์ชาติ  (2556)  ได้ศึกษางานวิจยัเร่ืองการพฤติกรรมการส่งงานของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี2/3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจโดยใชก้ารเสริมแรงบวกในการเรียนการสอนวชิา 
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คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพจาํเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาในหลายๆเร่ืองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และในการทาํวิจยัใน

คร้ังน้ีไดผู้ว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคข้ึ์นมาเพื่อท่ีจะแกไ้ขหรือปรับปรุง พฒันาให้ดีข้ึน โดยมีวตัถุประสงคใ์น

การวจิยั เพื่อการศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนกัเรียนระดบัชั้นประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2 ของ วิทยาลยั

เทคโนโลยีหาดใหญ่อาํนวยวิทยใ์นรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ โดยประชากรท่ีใชใ้นการดาํเนินการวิจยั

ในคร้ังน้ี คือกลุ่มนกัเรียนประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2/13 จาํนวน 42 คนเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องาน

อาชีพ โดยเจาะจงเลือกกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนท่ีเรียนรายวิชาน่ีมาจาํนวน 10 คน ของภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 

2556 เพื่อดาํเนินการวิจยั ในการวิจยัคร้ังน้ีรู้ผูว้ิจยัได้เลือกใช้เคร่ืองมือ คือ แผนการจักการเรียนรู้รายวิชา 

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (โดยใชท้ฤษฎีการเสริมแรง) ส่วนเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ ขอ้มูล  

 มี 2 ส่วนคือ แบบบนัทึกการส่งงานของนกัเรียน และแบบสังเกตพฤติกรรมการส่งงาน การส่งงานของนักเรียน

ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 2/13 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้ทฤษฎีเสริมแรงทางบวก ทาํให้

นกัเรียนมีพฤติกรรมต่างๆ เกิดการพฒันาข้ึน โดยสังเกตไดจ้ากแบบสังเกตพฤติกรรมก่อนเรียนเปรียบเทียบกบั

พฤติกรรมหลงัเรียน  ผลปรากฏว่า พฤติกรรมการส่งงานของนกัเรียนมีการพฒันาเพิ่มมากข้ึน นกัเรียนมีความ

รับผดิชอบ และมีพฤติกรรมการเปล่ียนแปลงชดัเจนมากกวา่เดิม หลงัจากท่ีไดน้าํทฤษฎีเสริมแรงทางบวกมาเป็น

แรงจูงใจในการส่งงานของนกัเรียน    มาลิวรรณ บุญพลอย  (2555)  ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองการพฒันาพฤติกรรม

การส่งแบบฝึกหดัของนกัศึกษาในรายวชิา CSE399 ปฏิบติัการการเขียนชุดคาํสั่ง โดยการใชเ้ทคนิคการเสริมแรง 

 การวิจัยคร้ังน้ีได้ทาํการศึกษาผลงานของการเสริมแรงในการเรียน เพื่อพฒันาพฤติกรรมการส่ง

แบบฝึกหัด โนวิธีการเสริมแรงบวกและวิธีการเสริมแรงทางลบ เพื่อศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบวิธีการ

เสริมแรงท่ีเหมาสม เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

มากข้ึนต่อไปเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือแบบสังเกตพฤติกรรมการส่งแบบฝึกหดัของนกัศึกษา 

แลว้นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา      

       ผลการวิจยัพบว่า เม่ือใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก (การเพิ่มคะแนน) จะกระตุ้นให้นักศึกษามี

พฤติกรรมการส่งแบบฝึกหดัส่งเพิ่มมากกวา่ใชว้ิธีการเสริมแรงทางลบ (การหกัคะแนน) โดยนกัศึกษาในกลุ่มท่ี

ทาํแบบฝึกหดัส่งบางคร้ัง มีความสนใจท่ีจะทาํแบบฝึกหดัส่งเพิ่มข้ึนโดยเม่ือไดรั้บการเสริมแรงจะทาํให้มีความ

สนใจทาํแบบฝึกหดัส่งมากข้ึน ทาํใหน้กัศึกษาเขา้ใจเน้ือหามากข้ึน และส่งผลต่อคะแนนของนกัศึกษาสูงข้ึน 

 

 

 



  บทที ่3  

วธีิการดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

ข้ันตอนการดําเนินการวจัิย 

                       การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือ นกัศึกษา 

เป็นนกัศึกษา คือนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัร

วชิาชีพชั้นปีท่ี 1  หอ้ง 1/9  ในภาคเรียนท่ี  2  ประจาํปีการศึกษา  2560  จาํนวน  53   คน           

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

                   ประชากรท่ีศึกษาเป็น นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1  หอ้ง 1/9  ในภาคเรียนท่ี  2  ประจาํปีการศึกษา  2560  จาํนวน  53   คน           

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี เป็นตารางบนัทึกพฤติกรรมการส่งแบบฝึกหดั ท่ีผูว้ิจยัสร้าง

ข้ึนและเป็นผูบ้นัทึกเอง    เรียกวา่ “แบบบนัทึกการส่งแบบฝึกหดั”       

      ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี             

1. ตารางบนัทึกพฤติกรรมการส่งแบบฝึกหดั  

                 เดือน พฤศจิกายน   2560 

พฤศจิกายน ส่งแบบฝึกหดั ไม่ส่งแบบฝึกหดั หมายเหตุ 

2  พ.ย. 59 46 7  

4  พ.ย. 59 50 3  

9  พ.ย. 59 48 5  

11 พ.ย. 59 48 5  

16 พ.ย. 59 48 5  

18 พ.ย. 59 49 4  

23 พ.ย. 59 49 4  

     รวม 338 23   77.74 % 
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                               เดือน  ธนัวาคม  2559 

พฤศจิกายน ส่งแบบฝึกหดั ไม่ส่งแบบฝึกหดั หมายเหตุ 

2  ธ.ค. 59 50 3  

9  ธ.ค. 59 49 4  

14 ธ.ค. 59 49 4  

16 ธ.ค. 59 50 3  

23 ธ.ค. 59 50 3  

    รวม 248 17   42.16 % 

    
 

     เดือน  มกราคม  2560 

พฤศจิกายน ส่งแบบฝึกหดั ไม่ส่งแบบฝึกหดั หมายเหตุ 

11  ม.ค. 60 50 3  

13  ม.ค. 60 50 3  

18  ม.ค. 60 50 3  

19  ม.ค. 60 51 2  

25  ม.ค. 60 51 2  

รวม  5  คร้ัง 252 13   32.76 

    
  

     เดือน  กุมภาพนัธ์  2560 

พฤศจิกายน ส่งแบบฝึกหดั ไม่ส่งแบบฝึกหดั หมายเหตุ 

8  ก.พ. 60 52 1  

9  ก.พ. 60 52 1  

10  ก.พ. 60 53 -  

15  ก.พ. 60 53 -  

17  ก.พ. 60 53 -  

 24 ก.พ. 60   53 -  

รวม  6  คร้ัง 316 2     6.32 % 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

มีการเก็บขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. จากตารางบนัทึกพฤติกรรมการส่งแบบฝึกหดั 

2. จากแบบบนัทึกการส่งแบบฝึกหดัพบวา่  ขอ้มูลดงัน้ี 

2.1   เดือน  พฤศจิกายน  ไม่ส่งแบบฝึกหดั    จาํนวน   37   คน   คิดเป็น   77.74 % 

2.2   เดือน  ธนัวาคม       ไม่ส่งแบบฝึกหดั    จาํนวน   17   คน   คิดเป็น   42.16 % 

2.3   เดือน  มกราคม       ไม่ส่งแบบฝึกหดั    จาํนวน   13   คน    คิดเป็น   32.76 % 

2.4   เดือน  กุมภาพนัธ์    ไม่ส่งแบบฝึกหดั    จาํนวน    2   คน    คิดเป็น   6.32 % 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

- จากจาํนวนคร้ังท่ีส่งและไม่ส่งแบบฝึกหดั  

- สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  การหาค่าร้อยละ   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิจยั 

                      การวจิยัน้ีเป็นการประเมินผล ของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ท่ีกาํลงัศึกษา

อยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 หอ้ง 1/9 ในภาคเรียนท่ี  2  ประจาํปีการศึกษา  2560 จาํนวน  53 คน           

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

  

เดือน ส่งแบบฝึกหดั ไม่ส่งแบบฝึกหดั คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

พฤศจิกายน 338 37 77.74 2560 

ธนัวาคม 248 17 42.16 2560 

มกราคม 252 13 32.76 2561 

กมุภาพนัธ์ 311 2 6.32 2561 

 

                    จากตาราง  ปรากฏว่าเม่ือไดเ้สริมแรงบวกโดยให้คะแนนบวก 1 ทุกคร้ังท่ีนกัศึกษาส่งแบบฝึกหัด  

จึงสรุปไดว้่า ในเดือนพฤศจิกายน มีนกัศึกษาไม่ส่งงานมากถึง  37  คน  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  77.74   ต่อมาเม่ือได้

แจง้วา่ทุกคร้ังท่ีส่งแบบฝึกหดันกัศึกษาจะไดค้ะแนนบวก 1 เสมอ  ทาํให้เห็นวา่ในเดือน ธนัวาคม จาํนวนนกัศึก

ศึกษาท่ีไม่ส่งแบบฝึกหดัไดล้ดลงจากเดือน พฤศจิกายนถึง  20  คน เป็นนกัศึกษาไม่ส่งแบบฝึกหดั  จาํนวน   17  

คน  คิดเป็นร้อยละ  42.16   ส่วนเดือน มกราคม  ปรากฏวา่  จาํนวนนกัศึกษาท่ีไม่ส่งแบบฝึกหดัไดล้ดลงอีก  5 

คน  จากเดือนธนัวาคม  ซ่ึงมีนกัศึกษาไม่ส่งแบบฝึกหดั  13  คน  คิดเป็นร้อยละ  32.76   สําหรับเดือนกุมภาพนัธ์ 

มีจาํนวนนกัศึกษาท่ีไม่ส่งแบบฝึกหัดลดลงอีก  6 คน ทาํให้ผูท่ี้ไม่ส่งแบบฝึกหัดเดือนกุมภาพนัธ์ จาํนวน 2 คน  

คิดเป็นร้อยละ  6.32  

  

  

 

 

                       



บทที ่5 

สรุปผลอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

     การวจิยัเร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการส่งแบบฝึกหดัโดยใชว้ธีิการเสริมแรงทางบวกของ

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี 1  

 วตัถุประสงค ์เพื่อ         

                   1.  เพื่อแกปั้ญหาการไม่ส่งแบบฝึกหดัของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี  1  หอ้ง 

ปวช. 1/9   สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

                   2.  เพื่อนาํผลจากการเสริมแรงทางบวกไปใชป้ระโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป  

                  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการท่ี    กาํลงั

ศึกษาอยูใ่นระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นปีท่ี  1  หอ้ง 1/9   ในภาคเรียนท่ี  2  ประจาํปีการศึกษา  2560   

จาํนวน  53    คน       

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลคือ แบบบนัทึกขอ้มูลท่ีผูท้าํการวจิยัสร้างข้ึนเองเพื่อเก็บขอ้มูล 

 การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดบ้นัทึกขอ้มูลจาก  ตารางเก็บขอ้มูลท่ีผูว้จิยัทาํการเช็คในหอ้งเรียนขณะ

ใหส่้งงานแบบฝึกหดั โดยผูว้ิจยัไดบ้นัทึกดว้ยตวัเอง 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยั ไดน้าํขอ้มูลจากการบนัทึกในแต่ละคร้ังของเดือน เพื่อมาเปรียบเทียบ กบั 

จาํนวนการไม่ส่งแบบฝึกหดั 

สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษาคน้ควา้และวเิคราะห์ขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 53  คน สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

1. ในเดือน พฤศจิกายน จาํนวนนกัศึกษา ท่ีไม่ส่งแบบฝึกหดั  37  คน  จากจาํนวนเตม็  53  คน  คิดเป็น

ร้อยละ   77.74       

2. ในเดือน ธนัวาคม  จาํนวนนกัศึกษา ท่ีไม่ส่งแบบฝึกหดั  17  คน  จากจาํนวนเตม็  53  คน  คิดเป็น 

ร้อยละ   42.16       

3.  ในเดือน มกราคม   จาํนวนนกัศึกษา ท่ีไม่ส่งแบบฝึกหดั  13  คน  จากจาํนวนเตม็  53  คน  คิดเป็น    

     ร้อยละ   32.76       

4.  ในเดือน กุมภาพนัธ์   จาํนวนนกัศึกษา ท่ีไม่ส่งแบบฝึกหดั  2  คน  จากจาํนวนเตม็  53  คน  คิดเป็น      

     ร้อยละ   6.32      
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 อภิปรายผล 

1. ผลจากการวจิยันกัศึกษาเก่ียวกบั เร่ืองการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการส่งแบบฝึกหดัโดยใช้

วธีิการเสริมแรงทางบวก นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี  1  หอ้ง 1/9  ของวทิยาลยัเทคโนโลยี

อรรถวทิยพ์ณิชยการ  เม่ือนาํผลสรุปของตารางวเิคราะห์ขอ้มูล    ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน  2560 -  เดือน 

กุมภาพนัธ์  2561   พบวา่ นกัศึกษามีพฤติกรรมในการส่งแบบฝึกหดัปรับเปล่ียนไปเม่ือไดเ้สริมแรงทางบวก คือ 

ส่งแบบฝึกหดัมากข้ึนเป็นลาํดบั ซ่ึงสามารถดูไดจ้ากตารางวเิคราะห์ขอ้มูล ดงักล่าวขา้งตน้          

2. ผลจากการวจิยัเร่ืองเก่ียวกบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการส่งแบบฝึกหดัโดยใชว้ธีิการเสริมแรง

ทางบวก  พบว่า หากเสริมแรงทางบวกแลว้ทาํให้นักศึกษาเกิดความกระต่ือรือร้น เพราะตอ้งการตวัเสริมแรง

ทางบวกเหมือนกบัท่ีคนอ่ืนไดรั้บ    ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ   มาลิวรรณ บุญพลอย  (2555)  ไดศึ้กษา

งานวิจยัเร่ืองการพฒันาพฤติกรรมการส่งแบบฝึกหัดของนักศึกษาในรายวิชา CSE399 ปฏิบติัการการเขียน

ชุดคาํสั่ง โดยการใชเ้ทคนิคการเสริมแรง  การวิจยัคร้ังน้ีได้ทาํการศึกษาผลงานของการเสริมแรงในการเรียน 

เพื่อพฒันาพฤติกรรมการส่งแบบฝึกหดั โนวธีิการเสริมแรงบวกและวธีิการเสริมแรงทางลบ เพื่อศึกษาพฤติกรรม

และรูปแบบวิธีการเสริมแรงท่ีเหมาสม เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาและปรับปรุง กระบวนการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไปเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสังเกตพฤติกรรมการส่ง

แบบฝึกหดัของนกัศึกษา แลว้นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา      

       ผลการวิจยัพบว่า เม่ือใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก (การเพิ่มคะแนน) จะกระตุ้นให้นักศึกษามี

พฤติกรรมการส่งแบบฝึกหดัส่งเพิ่มมากกวา่  โดยนกัศึกษา มีความสนใจท่ีจะทาํแบบฝึกหัดส่งเพิ่มข้ึนโดยเม่ือ

ไดรั้บการเสริมแรงจะทาํใหมี้ความสนใจทาํแบบฝึกหดัส่งมากข้ึน ทาํใหน้กัศึกษาเขา้ใจเน้ือหามากข้ึน และส่งผล

ต่อคะแนนของนกัศึกษาสูงข้ึน                   

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจัิยไปใช้ 

1.  การเสริมแรงทางบวก เป็นวธีิท่ีทาใหน้กัศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และอยากพฒันา

พฤติกรรมของตนเอง  

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 

  

 

ภาคผนวก ก   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  “แบบบนัทึกการส่งแบบฝึกหดั”       

1. ตารางบนัทึกพฤติกรรมการส่งแบบฝึกหดั  

                 เดือน พฤศจิกายน   2560 

พฤศจิกายน ส่งแบบฝึกหดั ไม่ส่งแบบฝึกหดั หมายเหตุ 

2  พ.ย. 59 46 7  

4  พ.ย. 59 50 3  

9  พ.ย. 59 48 5  

11 พ.ย. 59 48 5  

16 พ.ย. 59 48 5  

18 พ.ย. 59 49 4  

23 พ.ย. 59 49 4  

     รวม 338 23   77.74 % 

 

                         เดือน  ธนัวาคม  2559 

พฤศจิกายน ส่งแบบฝึกหดั ไม่ส่งแบบฝึกหดั หมายเหตุ 

2  ธ.ค. 59 50 3  

9  ธ.ค. 59 49 4  

14 ธ.ค. 59 49 4  

16 ธ.ค. 59 50 3  

23 ธ.ค. 59 50 3  

    รวม 248 17   42.16 % 
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                 เดือน  มกราคม  2560 

พฤศจิกายน ส่งแบบฝึกหดั ไม่ส่งแบบฝึกหดั หมายเหตุ 

11  ม.ค. 60 50 3  

13  ม.ค. 60 50 3  

18  ม.ค. 60 50 3  

19  ม.ค. 60 51 2  

25  ม.ค. 60 51 2  

รวม  5  คร้ัง 252 13   32.76 

    
  

     เดือน  กุมภาพนัธ์  2560 

พฤศจิกายน ส่งแบบฝึกหดั ไม่ส่งแบบฝึกหดั หมายเหตุ 

8  ก.พ. 60 52 1  

9  ก.พ. 60 52 1  

10  ก.พ. 60 53 -  

15  ก.พ. 60 53 -  

17  ก.พ. 60 53 -  

 24 ก.พ. 60   53 -  

รวม  6  คร้ัง 316 2     6.32 % 
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